
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA ___ª VARA FAZENDA
PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - ES

A  DEFENSORIA PÚBLICA DO  ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO,  por  intermédio  do
NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS,  presentado pelos Defensores Públicos que esta
subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento
nos arts. 1º, III; 5º; 6º, caput; 134; 194; 196 e 200, todos da Constituição Federal c/c o art.
1º, IV, c/c o art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º e 4º, VII, VIII, X e XI, da LC 80/1994,
propor a presente

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ sob nº. 27.080.530/0001-43,  a ser citado na pessoa do Procurador-
Geral  do  Estado  do  Espírito  Santo,  com  endereço  para  comunicação  dos  atos
processuais à Av. Nossa Sra. da Penha, 1590 - Barro Vermelho, Vitória - ES, 29027-550,
telefone: 3636-5051, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CASO CONCRETO:

De acordo com o art.  134, da Constituição Federal e art.  1º da Lei Complementar nº
80/94  a  Defensoria  Pública  é  considerada  expressão  e  instrumento  do  regime
democrático, sendo um direito fundamental a prestação de assistência jurídica gratuita
àqueles que se demonstrarem hipossuficientes (art. 5º, LXXIV, CFRB), de forma integral
e  gratuita,  tanto  na esfera  judicial  como na extrajudicial,  além da defesa de  direitos
coletivos e da promoção dos direitos humanos. 

No  que  diz  respeito  especificamente  à  defesa  dos  direitos  coletivos,  a  Defensoria
Pública, de acordo com o art. 5º, da Lei no 7347/85 é titular da Ação Civil Pública  1  ,  
podendo propô-la na defesa dos interesses dos necessitados.  Destaca-se que a
definição de necessitado não se limita ao hipossuficiente econômico, ou seja, aquele que
não possui condições financeiras para contratar um advogado. O conceito de necessitado
abarca, ainda, as pessoas ou grupos que sofrem qualquer espécie de vulnerabilidade
econômica, social, cultural ou organizacional, ainda que possuam condições financeiras.

1 Lembramos que a controvérsia em torno da legitimidade da Defensoria Pública foi judicialmente afastada
pelo STF no julgamento da ADI 3943 em 2015.
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Adotando esta concepção ampla de necessitados, a Lei Complementar 80/1994 em seu
art. 4º, VII, VIII, X e XI, atribuiu à Defensoria Pública a tutela dos interesses de pessoas
hipossuficientes e de outros grupos vulneráveis,  sobretudo dos usuários de serviços
públicos de transporte urbano.

A situação de vulnerabilidade social e organizacional encontra, certamente, sua latência
em meio a declaração dada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março
de 2020, da existência de uma pandemia mundial do novo Coronavírus (COVID-19).

O momento histórico é de enfoque e canalização de todos os esforços e verbas para o
combate da pandemia e suas consequências. 

Ora,  diante  desta  situação  inédita  de  pandemia,  todos  os  esforços  devem  ser
concentrados neste aspecto: em defesa da vida e da saúde coletiva, principalmente das
pessoas  vulneráveis  que  são  as  mais  atingidas  pelas  consequências  sanitárias,
econômicas e sociais trazidas pelo COVID-19.

Por isso, o financiamento de aquisição de combustível (DIESEL) para empresas de
transporte público não pode se dissociar da premissa de proteção e manutenção
da  vida  e  saúde  dos  seus  usuários,  através  do  incremento  da  qualidade  dos
serviços ofertados.

I  I - DOS FATOS  

O    CONTEXTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  E DA NOTÍCIA DE  
GASTOS  PÚBLICOS  COM  EMPRESAS  PRIVADAS  CONCESSIONÁRIAS  DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Em  11  de  março  de  2020,  a  Organização  Mundial  de  Saúde  declarou  que  a
contaminação  com  o  coronavírus  (COVID-19)  caracteriza-se  como  pandemia,
significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de
forma simultânea.

A pandemia do “novo coronavírus” (COVID-19), doença causada pelo vírus SARS-CoV-2,
está trazendo graves crises de ordem médico-sanitária e econômica em dimensões
mundiais.  Devido  seu  alto  poder  de  contaminação,  o  número  de  infectados  cresce
indiscriminadamente em uma progressão exponencial levando consigo um alto número
de  óbitos,  principalmente  dentro  do  grupo  de  risco  (idosos,  portadores  de  doenças
respiratórias crônicas, hipertensos e diabéticos).

O grande prenúncio brasileiro e já vivido por muitos países, como a Itália, é o fato de que
o alto grau de contágio dessa doença com a grande possibilidade de  causar graves
complicações respiratórias, pode colapsar os sistemas públicos de saúde. 
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Desta forma, faltarão,  em um curto espaço de tempo,  no Estado do Espírito Santo,
leitos, respiradores para aqueles que necessitem – inclusive, na data de hoje, de
acordo  com  os  dados  oficiais,  cerca  de  80%  dos  leitos  disponíveis  já  estão
ocupados. A bem da verdade, em alguns Estados da Federação Brasileira a situação já
se encontra caótica, como, por exemplo, em Manaus, onde os óbitos são tão elevados
que exigiu atuação do Executivo Federal no envio de caixões para o enterro dos corpos.
Portanto, o Poder Público Estadual já pode antever as consequências da má alocação de
recursos.

Jovens  e  idosos  disputarão  um  mesmo  respirador,  caso  não  haja  o  máximo
investimento  na  saúde  pública,  sendo  que  o  perdedor  poderá  arcar  com  sua  vida,
conforme  triste  realidade  vivida,  por  exemplo,  na  Itália.  Aliás,  em  Pernambuco  2   o  
Conselho Regional de Medicina criou escala de pontos para definir prioridade para
fins de UTI, o que também está sendo estudado no Rio de Janeiro  3  .  

Para evitar o  colapso do sistema de saúde brasileiro, principalmente o público que
atende a parcela mais vulnerável da população, o Ministério da Saúde tem medidas para
diminuir  a  velocidade de propagação do vírus,  como a recomendação do isolamento
social  e  da  higienização  pessoal  e  dos  ambientes,  antecipação  do  calendário  de
vacinação contra o vírus Influenza, a fim de favorecer um diagnóstico diferenciado do
coronavírus, dentre outras.

Ocorre  que,  embora  o  contágio  seja  democrático  o  isolamento  social  e  o
tratamento da doença estão sendo seletivos, na medida em que nem todos podem
realizar o isolamento necessário para não se contaminar, necessitando, muitas vezes de
auxílio assistencial do governo.

Em resumo, é a população mais vulnerável, usuária dos serviços públicos, que, não
possuindo  condições  financeiras  de  realizar  o  isolamento  recomendado  pelas
autoridades  médico-sanitárias,  são  obrigadas  a  se  aventurar  em busca  de  seu
sustento,  sendo  empurradas,  assim,  ao  encontro  da  contaminação  e  suas
consequências desastrosas.

Por ser uma pandemia global,  é possível adiantar os efeitos da crise,  haja vista que
outros países sofreram com o coronavírus antes do Brasil,  razão pela qual  podemos
importar as práticas exitosas.  Diga-se de passagem que a China, origem do vírus,  já
conseguiu sucesso no combate, de modo que diversas atividades já estão retornando à
normalidade.

2 Conferir: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/conselho-de-medicina-de-pe-cria-escala-de-
pontos-para-definir-prioridade-em-uti.shtml> Acesso em 03 de maio de 2020.

3 Conferir: <https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-05-01/quem-vive-e-quem-morre-no-rio-
protocolo-definira-uso-de-leitos-e-respiradores.html>. Acesso em 03 de meio de 2020.
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Não restam dúvidas,  assim,  de  que  a  parcela  da  população  mais  vulnerável,  como
pobres, idosos e pessoas inseridas em grupos de risco, será grande vítima da Covid-
19. 

Contudo, ao mesmo tempo em que se exige o isolamento social como medida necessária
ao combate da pandemia,  através do achatamento do pico da curva de infectados, a
economia  sofre  grande  revés,  fazendo  com que  empresas  e  estado  observem seus
cofres dia a dia sendo esvaziados.

Não restam dúvidas de que a diminuição do fluxo social e, por consequência, do fluxo
financeiro traz consigo uma grande crise econômica reduzindo tanto a receita pública
quanto à privada.

Dessa  forma,  além  dos  investimentos  necessários  ao  combate  do  novo  coronavírus
gerarem, por si sós, um grande impacto econômico, as finanças públicas e privadas se
encontram abaladas pelas medidas de isolamento social e fechamento de parte do setor
econômico, ocasionando um período de escassez de recursos.

Por esse motivo que, segundo noticiado4, o governo Espírito Santo já prevê queda de
R$ 3,4 bilhões na arrecadação do ano, devendo revisar o orçamento.

Nesse cenário, mais uma vez quem sofrerá o maior impacto é a parcela da população
mais vulnerável que já necessitava de cuidados especiais e custosos ou já viviam em
condições precárias de existência.

Assim, grande desafio do gestor público, nesse momento, é a proteção, na maior medida
possível,  da  saúde  e  da  economia  públicas,  através  dos  investimentos  e  ações
necessárias, sempre tendo como norte o interesse público.

É  a  sociedade  quem  deve  ser  o  principal  alvo  de  cuidado  na  aplicação  do
orçamento público e para tanto a transparência e clareza nos gastos é essencial para
que possa haver o devido controle e fiscalização.

O controle da aplicação do orçamento, no contexto da Covid-19, está diretamente
ligado à tutela da vida de milhares de pessoas que padecerão com essa pandemia,
seja no aspecto da saúde, seja no aspecto financeiro-social.

Com esse cenário, nos dias 29 e 30 de abril, a sociedade capixaba surpreendeu-se com
a entrevista do Ilustre Secretário Fábio Damasceno   da   Secretaria de Mobilidade e  
Infraestrutura – SEMOBI em que afirma que o governo do Espírito Santo já tomou

4  https://www.agazeta.com.br/es/economia/es-estima-queda-de-r-34-bi-na-arrecadacao-do-ano-e-deve-
revisar-orcamento-0420
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decisão de “pagar o combustível dos ônibus pelos próximos três meses, podendo
prorrogar por mais 90 dias”, conforme noticiado nos veículos de imprensa567.

Segundo  informam as  notícias,  o custo  seria  de  R$18 milhões  para  bancar  os 2
milhões de litros de Diesel  por  mês.  Apontando transcrever  as palavras do ilustre
Secretário, registrou que “isso é 20% do custo das empresas”.

Não se está questionando a importância do transporte público para a sociedade, o que se
quer demonstrar é que (i) não restou provada a necessidade de aplicação da verba no
transporte público; (ii) o procedimento decisório está eivado de inconstitucionalidade e de
ilegalidade; (iii) diante de um cenário de má qualidade e aglomerações nos veículos
de transporte coletivo no Estado, sobretudo na região metropolitana de Vitória, há
alguma garantia de que o investimento em combustível potencializará a qualidade
dos serviços ofertados?

Sobre aglomerações em transportes públicos no Estado do Espírito Santo, destacamos o
seguinte relato, de conhecimento público8:

5  https://diariodotransporte.com.br/2020/04/29/entrevista-espirito-santo-paga-combustivel-para-empresas-
de-onibus-do-transcol-e-oferece-um-milhao-de-mascaras-a-passageiros/

6  https://tribunaonline.com.br/estado-vai-pagar-combustivel-dos-onibus-do-transcol-por-3-meses
7  https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/coronavirus-governo-paga-combustivel-para-empresas-do-transcol-0420
8 https://tribunaonline.com.br/defensoria-cobra-ceturb-sobre-lotacao-em-onibus   
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Como se demonstrará a aplicação da referida verba - nos moldes em que estão sendo
realizadas – sem contrapartida que garanta a ausência de aglomerações em transportes
coletivos urbanos fere vertiginosamente os direitos de uma coletividade gerando danos
irreparáveis.

III - DO DIREITO 

DA PRIORIDADE  DOS  GASTOS  COM  A DIGNIDADE  DA PESSOA HUMANA NO
CONTEXTO  DA PANDEMIA DO  NOVO  CORONAVÍRUS  (COVID-19):  DO  DIREITO
FUNDAMENTAL À VIDA E SAÚDE

Torna-se fácil perceber que a doença causada pelo Covid-19 e as medidas para evitá-la
geram, instantaneamente, restrições aos direitos mais fundamentais do indivíduo. Como
já narrado, a pandemia de coronavírus tem ameaçado a saúde dos indivíduos de forma
inesperadamente rápida e com consequências muitas vezes fatais.

O direito fundamental mais atingido, por certo, é o direito à vida, já que a contaminação
pelo vírus se alastra rápida e facilmente, gerando uma doença com consequências que
podem pôr fim a existência humana.

O direito à vida é essencial ao ser humano, sendo o ponto de partida básico para que ele
exerça qualquer outro direito. Segundo Alexandre de Moraes, “o direito à vida é o mais

fundamental  de todos os direitos,  já  que se constitui  em pré-requisito  à existência  e

exercício de todos os demais direitos”.
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Na nossa Constituição Federal, a inviolabilidade do direito à vida é a primeira garantia
conferida aos indivíduos, conforme texto do art. 5º, caput:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes:”

O  Brasil  também  é  signatário  dos  Tratados  Internacionais,  os  quais  tutelam
primordialmente o direito à vida, estando, dentre eles, o Pacto Internacional de direitos
Civis e Políticos que,  em seu art.  6º,1,  versa que:  O direito  à vida  é inerente  à  pessoa

humana. Este direito deverá ser protegido pela lei, ninguém poderá ser arbitrariamente privado de

sua vida.

A garantia do direito à vida se dá no sentido de o indivíduo se proteger da ingerência do
poder  público  ou  de  outros  particulares  na  sua  esfera  privada,  o  que  justifica,  por
exemplo, a proibição da pena de morte pela Constituição. Por outro lado, a garantia do
direito à vida também se dá pelo dever do Estado de agir positivamente no sentido de
protegê-lo.

Trata-se  de  dupla  dimensão  ao  direito  à  vida:  há  uma  dimensão  negativa  não
intervencionista,  visando coibir  atentados  estatais  contra  a  vida,  como também,  uma
dimensão  positiva  intervencionista,  obrigando  um fazer  do  estado  para  possibilitar  e
garantir a manutenção digna da existência de todos os indivíduos.

Sobre o tema vale trazer as lições da doutrina de André Ramos Tavares9

“É o  mais  básico de  todos os direitos,  no sentido  de que surge como
verdadeiro  pré-requisito  da  existência  dos  demais  direitos  consagrados
constitucionalmente. É, por isto, o direito humano mais sagrado.”
 

O conteúdo do direito à vida assume duas vertentes. Traduz-se, em primeiro lugar,
no direito de permanecer existente, e, em segundo lugar, no direito a um adequado
nível de vida.

O direito à vida se cumpre, neste último sentido, por meio de um aparato estatal
que ofereça amparo à pessoa que não disponha de recursos aptos a seu sustento,
propiciando-lhe uma vida saudável.

Insculpido no artigo 6º,  da Constituição Federal  de 1988,  entre os direitos sociais,  o
direito à saúde também compreende, assim, relevante parcela do direito à vida, já

9  Tavares, André Ramos Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. –18. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020. p. 538/539 – versão digital
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que só se atinge a plenitude da dignidade humana quando se mantém a integridade
física e psicológica do indivíduo.

Cabe  ressaltar,  nesse  contexto,  que  não  basta  apenas  que  o  Estado  garanta  a
sobrevivência das pessoas,  ou seja,  que ele evite  a morte delas.  Exige-se do Poder
Público  que  ele  assegure  o  direito  à  vida  com  dignidade,  garantindo  seu  mínimo
existencial.

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da Constituição Federal, expresso
no seu art. 1º, III e tem como centro o direito à vida. Todavia, o exercício de uma vida
digna deve estar atrelado à garantia dos demais direitos e das condições mínimas de
acesso aos direitos sociais.

Dessa forma, não há como se falar em direito à vida sem trazer a necessária efetividade
do direito social à saúde, à moradia, à alimentação adequada, à educação dentre outros.

DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE  TRANSPORTE COLETIVO URBANO
COMO  DÍNAMO  PARA  A  PROTEÇÃO  DA  VIDA  E  SAÚDE  EM  TEMPOS  DE
PANDEMIA. DO DEFEITO NA FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Em primeiro lugar, vale consignar que serviço de transporte público é, reconhecida-
mente, essencial, consoante previsão do art. 3º, § 1º, VI, do Decreto nº 10.282/2020,
que regulamentou a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do surto de coronavírus:

Decreto 10.282/2020

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguar-
dar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades es-
senciais a que se refere o § 1º.

§  1º  São  serviços  públicos  e  atividades  essenciais aqueles
indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais
como: 

(W) 

V  -  trânsito  e  transporte  interestadual  e  internacional  de
passageiros;                 (Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020)

Além disso, o serviço em questão deve ser prestado de forma adequada, eficaz e contí-
nua, bem como, de forma a proteger a vida, saúde e a segurança dos usuários, a teor
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da previsão dos artigos 6º, X e 22, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5º,
VIII, da Lei 13.460/17.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados
por  práticas  no  fornecimento  de  produtos  e  serviços  considerados
perigosos ou nocivos;

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Art.  22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias  ou  sob qualquer  outra  forma  de  empreendimento,  são
obrigados  a  fornecer  serviços  adequados,  eficientes,  seguros  e,
quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de  descumprimento, total ou parcial, das
obrigações  referidas  neste  artigo,  serão  as  pessoas  jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados,  na forma
prevista neste código.

Outrossim,  não  se  olvidem  que  dentre  as  medidas  de  distanciamento  social
necessárias, ganhou destaque a importância de se observar a distância mínima de
01 (um) metro entre as pessoas, conforme reconhecido pela organização mundial da
saúde10,  o  que  acaba  não  acontecendo  quando  os  usuários  ingressam  em
transportes públicos lotados ou com aglomeração.

Nesse sentido, vale consignar que a fiscalização executada em torno dos ônibus em
circulação tem se mostrado insuficiente,  uma vez que limitada aos terminais,  sem
qualquer mecanismo de controle ao longo do trajeto dos veículos, como informado pela
própria CETURB. Tal situação gera responsabilidade civil, nos termos da Constituição e
do Código Civil e 2002:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios  de legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:               (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º  As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus

10  Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public> 
Acesso em : 24 de abril de 2020. 

NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS
Rua Pedro Palácios, nº 60, Ed. João XXIII, 2º andar, sala 204, Cidade Alta, Centro, Vitória/ES, CEP: 29.015-160.

Tel.:3222-2019 – Site: www.defensoria.es.def.br – email: cdh@defensoria.es.def.br
9



agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CC/02

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

DA AUSÊNCIA DE REFLEXOS DOS SUBSÍDIO DE DIESEL NA POLÍTICA TARIFÁRIA
DO  TRANSPORTE  URBANO  COLETIVO  NO  ESPÍRITO  SANTO.  DO  DEVER  DE
TRANSPARÊNCIA DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO

Apesar  das  informações  do  Poder  Público  no  sentido  do  custeio  de  DIESEL  para
empresas  privadas  de  transporte  coletivo,  não  houve  a  divulgação  de  qualquer
informação no sentido da garantia da melhoria da qualidade dos serviços públicos,
como analisado acima,  tampouco em relação a eventual diminuição do preço de
tarifas.

Aliás,  o valor  das  tarifas,  em conjunto  com as  características  da  continuidade,
eficiência e segurança, dentre outras, integra o que se entende por serviço público
adequado, conforme art. 6º da Lei 8.987/95:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado  ao  pleno  atendimento  dos  usuários,  conforme  estabelecido
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado  é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas.

§  2o A  atualidade  compreende  a  modernidade  das  técnicas,  do
equipamento e das instalações e a sua conservação,  bem como a
melhoria e expansão do serviço.

Além disso,  vale frisar que  o valor da tarifa está sujeito a regras e princípios de
direito contratual, sobretudo diante de alterações fáticas, conforme art. 9º, § 2ºe 4º, da
Lei 8.987/1995:

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.

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

Outrossim, a Lei 8.987/95 prevê como encargo do Poder Concedente, a revisão das
tarifas dos serviços públicos, conforme art. 29, V:

Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta
Lei, das normas pertinentes e do contrato;

DA ATIVIDADE FINANCEIRA E DO CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO
GASTO PÚBLICO EM MOMENTO DE PANDEMIA: RESPONSABILIDADE FISCAL. DA
SELETIVIDADE  E  DISTRIBUTIVIDADE.  DA  NECESSIDADE  IMPERIOSA  DE
OBSERVÂNCIA   AO  PRINCÍPIO  DA TRANSPARÊNCIA,  CLAREZA,  EFICIÊNCIA E  
PARTICIPAÇÃO POPULAR.

A atividade financeira do Estado de arrecadar, gerir e aplicar verba pública não foge ao
necessário controle de fiscalização, seja através de instituições públicas como Tribunal
de Contas e Ministério Público, seja através da sociedade destinatária final dos gastos
públicos.

A atividade financeira,  como qualquer  ato  estatal,  deve primar  em sua finalidade em
atingir o  interesse público. É o interesse público primário que deve orientar todos os
atos do gestor público. Dessa forma, torna-se necessário o devido controle, pois a partir
do momento em que há um desvio dessa finalidade, o ato ou contrato administrativo são
tidos por ilegais.

Em síntese,  podemos dizer  que a atividade financeira estatal  brasileira se pauta nas
seguintes finalidades: a) prover meios que assegurem a satisfação das necessidades
da coletividade; b) instrumentalizar o planejamento da arrecadação de recursos e sua
aplicação;  c)  promover  a  redistribuição  de  renda,  principalmente  através  da
prestação de serviços públicos.

É indene de dúvidas que  a necessidade da coletividade,  atualmente,  consiste na
manutenção do seu direito mais básico, a vida. Como visto, esse direito, mais do que
nunca, será garantido pelo atendimento prioritário ao sistema de saúde pública, visando o
combate a uma pandemia médico-sanitária de infecção pelo novo coronavírus (COVID-
19).

Como já analisado, o investimento na saúde, em meio a uma pandemia, é o principal
foco. Ele que demanda maior urgência e energia dos setores públicos. É a substância do
interesse público primário na atual conjuntura.
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Se em um contexto de normalidade a finitude de recurso impõe escolhas trágicas que,
conforme  jurisprudência  pacificada,  exigem  o  atendimento  prioritário  ao  mínimo
existencial, com maior razão deve ocorrer quando em um cenário de pandemia.

Não se está questionando a importância do transporte público  para a sociedade,
todavia como visto em item anterior o direito à vida que é a base para todos os outros
ainda encontra-se em risco pela ausência de investimento de verba pública.

O mérito político-administrativo nesses momentos sensíveis da história humana em que
milhares  de vidas  estão em risco  deve respeitar,  mais  que nunca,  a seletividade e
distributividade do gasto público e, por isso, merece controle.

Da  mesma  forma  que  benefícios  à  sociedade  estão  sujeitos  à  seletividade  e
distributividade em razão das escassas possibilidades econômico-financeiras, com
maior razão o gasto com empresas privadas. Esses gastos não compõe a prioridade
deste momento de exceção. A distribuição correta do dinheiro público para os setores que
mais necessitam (interesse público primário) é dever do gestor público, não compondo a
livre disponibilidade do mérito administrativo.

A prova de que o mérito da aplicação orçamentária não é imune aos mais diversos tipos
de controle  é  que a  Lei  de  responsabilidade fiscal  impõe ao gasto com empresas
privadas a necessidade de confecção de lei. Isso ocorre porque é no parlamento que a
participação popular encontra sua voz.

Art.  26. A destinação  de  recursos  para,  direta  ou  indiretamente,  cobrir
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá
ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei
de  diretrizes  orçamentárias  e  estar  prevista  no  orçamento  ou  em seus
créditos adicionais.

§1º O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive
fundações  públicas  e  empresas  estatais,  exceto,  no  exercício  de  suas
atribuições  precípuas,  as  instituições  financeiras  e  o  Banco  Central  do
Brasil.

§2º Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos
e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição
de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição
ou aumento de capital.

 
Outra prova da necessidade de controle é a estipulação da participação popular, também
pela Lei de Reponsabilidade Fiscal, como instrumentos de transparência da gestão fiscal
na elaboração e discussão do orçamento:
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Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público:  os  planos,  orçamentos  e  leis  de  diretrizes  orçamentárias;  as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido
da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões
simplificadas desses documentos.

§1º  A transparência  será  assegurada  também  mediante:  (Redação
dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

I  –  incentivo  à  participação  popular  e  realização  de  audiências
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei
de  diretrizes  orçamentárias  e  orçamentos;  (Incluído  pela  Lei
Complementar nº 131, de 2009).

Não é difícil  perceber que, para que a população possa realizar o devido controle do
gasto público a administração, deve obedecer o princípio da transparência.

Assim,  deve  haver  mais  do  que  publicidade,  a  administração  pública  deve  ser
transparente, isso é, não basta deixar as informações disponíveis publicamente, deve
disponibilizar  uma  informação  clara  e  objetiva,  através  de  recursos  facilmente
disponíveis,  permitindo  o  máximo e  completo  acesso  às  informações,  principalmente
aquelas que embasam os atos decisórios. 

Sobre o tema importante trazer a passagem do artigo de autoria do Professor Fabrício
Motta11:

O  princípio  da  publicidade  administrativa  caracteriza-se  também  como
direito  fundamental  do  cidadão,  indissociável  do  princípio  democrático,
possuindo um substrato positivo — o dever estatal de promover amplo e
livre  acesso  à  informação  como  condição  necessária  ao
conhecimento,  à participação e  ao  controle  da administração — e
outro  negativo  — salvo  no  que  afete  à  segurança  da  sociedade  e  do
Estado  e  o  direito  à  intimidade,  as  ações  administrativas  não  podem
desenvolver-se  em  segredo.  Este  direito  fundamental  desdobra-se,
segundo Canotilho, em quatro vertentes:

a)  direito de conhecer todos os expedientes e motivos referentes à
ação administrativa, bem como seus desdobramentos e resultados,
em razão do direito fundamental à informação;

b)  garantia  frente  ao  processo  de  produção  de  decisões
administrativas,  em  contraposição  ao  segredo  procedimental,  por

11  Conferir em https://www.conjur.com.br/2018-fev-01/interesse-publico-publicidade-transparencia-sao-conceitos-
complementares

NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS
Rua Pedro Palácios, nº 60, Ed. João XXIII, 2º andar, sala 204, Cidade Alta, Centro, Vitória/ES, CEP: 29.015-160.

Tel.:3222-2019 – Site: www.defensoria.es.def.br – email: cdh@defensoria.es.def.br
13



meio  da  audiência  dos  envolvidos  e  interessados,  em  razão  do
princípio da ampla defesa;

c)  direito  subjetivo  de  acesso  aos  arquivos  e  registros  públicos,  em
decorrência direta do princípio democrático;

d)  direito  de  exigir  do  Estado  ações  positivas  para  possibilitar  a
visibilidade, cognoscibilidade, e controle das ações administrativas.

A  Constituição  brasileira  conferiu,  ao  princípio  da  publicidade,
tratamento  privilegiado,  merecendo  destaque  a  previsão  constante  do
caput do artigo 37. Entretanto, há uma única referência constitucional à
transparência, como diretriz para funcionamento do sistema nacional de
cultura  (artigo  216-A,  parágrafo  1º,  IX).  Apesar  disso,  a  referência  à
transparência  tornou-se  comum  na  legislação  infraconstitucional  mais
recente, como Lei Complementar 101/00 e Lei 12.527/11.

Publicidade  e  transparência  não  são  sinônimos.  O  princípio  da
publicidade,  a  propósito,  não  se  confunde  com  a  regra  que  impõe  a
publicidade oficial.  Dessa forma,  a publicidade na imprensa oficial  é
requisito  de  eficácia  dos  atos  da  administração  pública,  mas  não
cumpre as demais exigências jurídicas do princípio da publicidade.
Na sistemática de Alexy, adepto da tese forte da separação entre regras e
princípios,  reconhecendo  a  existência  entre  eles  de  uma  distinção
qualitativa e excludente no âmbito normativo, a publicação na imprensa
oficial seria regra, não passível de ponderação, e não princípio.

A publicidade oficial, por si só, não é capaz de garantir a difusão e o
conhecimento da informação. Trata-se de requisito necessário, mas não
suficiente para que se prestigie a publicidade em seu aspecto material. A
difusão da informação deve ser feita da forma mais ampla possível e
assegurada com a utilização dos meios adequados, dependendo de
seu objetivo e de seus destinatários.  Além da adequação dos meios,
deve-se  propugnar  por  uma  conexão  sistemática  com  o  direito
fundamental à informação e com o princípio democrático. Com efeito,
para  que  uma  informação  possa  ser  efetivamente  apreendida,  é
necessário  que  seja  transmitida  em  linguagem  adequada  ao  pleno
entendimento por parte do receptor da informação.

O  princípio  da  publicidade  pode,  sim,  ser  correlacionado  com
transparência:  exige  não  somente  quantidade  (assim  entendida  a
divulgação  no  maior  número  possível  de  meios  disponíveis),  mas
qualidade  de  informação. Ofende  o  princípio  a  disponibilização  de
informações  em  linguagem  hermética,  confusa,  tecnicizada  além  do
necessário para a sua correta compreensão. As informações devem ser
repassadas com clareza e objetividade para que se possa reforçar o
controle  e  a  participação  democrática  da  administração.  Sob  essa
ótica, pode-se falar em transparência como substrato material do princípio
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da publicidade.  Entende-se a publicidade como característica  do que é
público, conhecido, não mantido secreto. Transparência, ao seu turno, é
atributo do que é transparente, límpido, cristalino, visível; é o que se deixa
perpassar pela luz e ver nitidamente o que está por trás. A transparência
exige não somente informação disponível, mas também informação
compreensível.

Os  atos  administrativos  devem  ser  públicos  e  transparentes  —
públicos  porque  devem  ser  levados  a  conhecimento  dos
interessados  por  meio  dos  instrumentos  legalmente  previstos
(citação,  publicação,  comunicação  etc.);  transparentes  porque
devem  permitir  entender  com  clareza  seu  conteúdo  e  todos  os
elementos de sua composição, inclusive o motivo e a finalidade, para
que seja possível efetivar seu controle. Resumindo em singela frase a
reflexão  proposta,  nem  tudo  o  que  é  público  é  necessariamente
transparente.

 
A informação, assim, deve ser de qualidade e de fácil acesso. Requer, para isso, uma
conduta mais ativa e aberta da administração pública.

Somente com todas as informações disponíveis de forma clara que os motivos de um ato
administrativo podem se demonstrar razoáveis, proporcionais, impessoais, efetivos e, em
última instância, legais.

A transparência passa a fazer parte, assim, da gestão administrativa democrática  ,  
já  que permite,  não apenas o acesso à informação, como também a participação da
sociedade nos atos decisórios.  Com o acesso concreto e efetivo às informações que
embasam uma decisão,  a população passa a poder  inferir  nas  escolhas públicas  no
sentido de atender suas maiores necessidades.

Logo, além da mera publicidade, para uma decisão administrativa segura, impessoal e
efetiva, que atenda aos interesses públicos,  a administração pública deve permitir a
participação popular na sua formação, sendo que isso somente pode ocorrer com
o mais amplo acesso à informação de qualidade  .  

A participação, por sua vez, permite uma maior aceitação dos destinatários das
decisões administrativas, constituindo, por isso, importante fator de legitimidade
democrática da atuação da Administração Pública  .  

A deliberação pública se mostra mais importante ainda em questões complexas e
socialmente relevantes como ocorre atualmente no gasto de verba pública com
empresas privadas no âmbito do coronavírus.

Isso ocorre porque somente se saberá quais são as maiores necessidades no contexto
do coronavírus quando se permite a participação popular nas tomadas das decisões. 
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Percebe-se,  desse  modo,  que  o  mérito  do  gasto  público  não  é  totalmente
discricionário.

Por óbvio que o momento de urgência não permite processos lentos de consulta, como
audiências  públicas,  ainda  que sejam mais  legítimos,  todavia  não se  pode ignorar
completamente toda a sociedade civil organizada quando se aloca recursos para
socorrer empresas privadas. 

Faltou transparência e a mínima consulta à população para a concretização do ato.

Setores da sociedade civil organizadas e conselhos profissionais ligadas à saúde
pública deveriam ter sido consultados sobre as necessidades essenciais ainda não
atendidas por ausência de verba pública, bem como sindicatos de rodoviários que
estão sofrendo diretamente com as empresas privadas.

Sobre o Princípio Administrativo da Participação Popular, seguem as lições do professor
Rafael Oliveira12: 

Por  essa  razão,  é  possível  afirmar  a  existência,  hoje,  do  princípio  da
consensualidade  ou  da  participação  administrativa  no  âmbito  da
Administração Pública Democrática e Consensual que substitui o modelo
liberal “agressivo” de atuação unilateral da Administração por mecanismos
consensuais de satisfação do interesse público e “canais participatórios”
que servem para a solução negociada dos conflitos de interesses.
Malgrado a falta  de menção expressa do “princípio da participação” no
texto  constitucional,  pode-se  apontar  como  fundamento  do  referido
princípio  a  própria  cláusula  do  Estado  Democrático  de  Direito,
inserida  no  art.  1.º  da  CRFB.  [W]  A  participação  popular  em
procedimentos  administrativos  permite  a  elaboração  da  decisão
pública a partir das necessidades e expectativas da sociedade civil.
Com  isso,  a  atuação  administrativa  torna-se  potencialmente  mais
adequada e legítima, evitando discussões posteriores que tendem a
gerar instabilidade social.

Em resumo, a participação popular, é uma maneira de atender de forma efetiva aos
interesses  público,  concedendo  maior  legitimidade  ao  ato  e  evitando  desvios  de
finalidade do ato administrativo.

Na medida em que um ato decisório  venha destoar  das informações que apontam a
necessidade pública  que  embasam sua motivação,  há  a  violação dos  princípios  que
regem a administração pública, violando o interesse público, tornando-se um ato ilegal.

12  Oliveira, Rafael Carvalho Rezende Curso de Direito Administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. 
– 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 93 – versão digital
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Extrapola-se, desse modo, o mérito administrativo que, como demonstrado, não é
totalmente discricionário.

Por certo um ato que despido de legitimidade que não atende aos interesses sociais, em
especial  no  momento  de  pandemia,  de  certo,  não  se  perfaz  também  como  efetivo,
violando também o princípio da efetividade  .  

Nesse momento, torna-se plenamente possível, assim, a intervenção jurisdicional para o
exercício do controle de juridicidade, que pleiteiar-se-á no item seguinte ao analisar a
decisão em concreto.

Para o Professor Rafael Oliveira13:

[...]  a teoria dos princípios jurídicos exige a  compatibilidade dos atos
administrativos  com  os  princípios  consagrados  no  ordenamento
jurídico.  A referida teoria  ganhou relevância com o reconhecimento da
normatividade  dos  princípios,  no  contexto  da  constitucionalização  do
Direito  Administrativo  e  do  Pós-Positivismo,  abrindo  a  possibilidade  do
controle ampliado e dotado de maior efetividade do ato administrativo.  A
partir  do  reconhecimento  do  papel  central  da  Constituição  e  da
normatividade dos princípios constitucionais, a legalidade deixa de
ser  o  único  parâmetro  para  verificação  da  validade  da  atuação
administrativa.  Trata-se do princípio da juridicidade que não aceita a
concepção  da  Administração  vinculada  exclusivamente  às  regras
prefixadas nas leis, mas sim ao próprio Direito, o que inclui as regras e
princípios previstos na Constituição. O STF editou a Sumula Vinculante 13
para vedar o nepotismo na Administração Pública com fundamento nos
princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência. O STJ, por sua vez,
utiliza-se  rotineiramente  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da  isonomia
(impessoalidade)  para  saber  se  algumas  das  exigências  contidas  em
editais de concursos públicos são válidas ou não.  A juridicidade, como
se vê, amplia a margem de controle do ato discricionário levada a
efeito pelo Judiciário.  E isso não para permitir a apreciação do mérito
administrativo  propriamente  dito,  porque  importaria  em  inadmissível
violação ao princípio da separação de poderes, mas para garantir que o
mérito  da  atuação  administrativa  não  seja  um  artifício  ou  escudo  à
violação,  por  via  transversa,  da  ordem  jurídica  pelo  administrador.
Contudo,  com  o  intuito  de  evitar  uma  simples  troca  da  arbitrariedade
administrativa  pela  judicial,  é  indispensável  a  justificação  da  decisão
judicial, como elemento essencial para sua legitimidade, pois só assim há
possibilidade  do  controle  “final”  pelos  “donos  do  poder”  (o  povo).  É
oportuno notar que o reconhecimento da existência do princípio da
juridicidade é uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que há um

13  Oliveira, Rafael Carvalho Rezende Curso de Direito Administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. 
– 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 360 – versão digital
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nítido  incremento  do  prestígio  da  atividade  exercida  pela
Administração Pública na concretização das normas constitucionais,
a  juridicidade  gera  necessariamente  restrições  mais  sensíveis  à
atuação do administrador e acarreta a ampliação do controle judicial
dos atos administrativos, uma vez que a atuação administrativa, para
ser  considerada  válida,  deve  compatibilizar-se  com  os  princípios
consagrados na Constituição da  República  (moralidade,  eficiência,
razoabilidade etc.).

DA ANÁLISE  DA MEDIDA EM  CONCRETO  E  DO  NECESSÁRIO  CONTROLE  DE
LEGALIDADE  E  JURIDICIDADE.  DA  IMPERIOSA NECESSIDADE  DE  OITIVA  DA
SOCIEDADE

Conforme  exaustivamente  apontado  a  Semobi  decidiu  comprar  o  combustível
necessário para abastecer a frota dos 11 operadores do sistema. Informou-se que,
“após negociação com a Petrobras, o Governo fechou um contrato para a compra
de 2,5 milhões de litros de diesel por mês, resultando em R$ 6 milhões mensais”.

Inicialmente, o combustível será custeado pelo governo durante três meses, resultando
em R$ 18 milhões destinados ao sistema de transporte coletivo. 

Importante registrar que, além do combustível, o Governo do Estado seguirá pagando
o subsídio referente à diferença entre a tarifa técnica e o valor pago pelo usuário do
Transcol.

Questionado como foi a tomada de decisão para que a secretaria chegasse à conclusão
de comprar óleo diesel para as empresas, o ilustre Secretário assim respondeu:

“A  secretaria  tem  uma  equipe  técnica.  Conversamos  junto  com  a
Ceturb,  que  é  o  órgão  gestor,  e  com  as  empresas  de  transporte,
tentando achar  alternativas para ajudar a manter o nível  de serviço no
sistema  operando.  Inclusive  o  salário  dos  trabalhadores,  pois  é  uma
estrutura  muito  grande,  com  mais  de  85.00  pessoas  diretamente
envolvidas no transporte público do Espírito Santo.
Conversamos com a Secretaria de Fazenda, com a própria Petrobras,
e  chegamos  à  conclusão  de  que  a  compra  do  diesel  direta  é  uma
ferramenta importante até para o valor.”

O ato  decisório  ora  analisado merece  intervenção judicial  para  o  efetivo  controle  de
legalidade e juridicidade, senão vejamos:

Nos  termos  da  lei  8987/95,  compete  a  concessionária  a  aplicação  dos  recursos
financeiros necessários à prestação do serviço.

Art. 31. Incumbe à concessionária:
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I -  prestar serviço adequado,  na forma prevista nesta Lei, nas normas
técnicas aplicáveis e no contrato;

[...]

III -  prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos
usuários, nos termos definidos no contrato;

IV  -  cumprir  e  fazer  cumprir as  normas  do  serviço  e  as  cláusulas
contratuais da concessão;

[...]

VIII  -  captar,  aplicar  e  gerir  os  recursos  financeiros  necessários  à
prestação do serviço.

Parágrafo único.  As contratações,  inclusive de mão-de-obra,  feitas  pela
concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela
legislação  trabalhista,  não  se  estabelecendo  qualquer  relação entre  os
terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.

Caso  haja  qualquer  desequilíbrio  econômico  contratual,  este  fato  deve  ser
comprovado  procedimentalmente  de  forma  pública  e  oficial,  com  a  participação
popular  pelos motivos já  expostos,  para que haja uma decisão de gasto público que
obedeça os limites necessários ao interesse público.

Ademais,  não cabe justificar  o gasto público visando a manutenção da mão de obra
contratada pela concessionária, tendo em vista que não há qualquer relação entre os
terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.

A concessionária  deve  cumprir  seu  dever  de arcar  com o  pagamento  de  cada
trabalhador contratado, não os abandonando em um momento tão sensível para a
sociedade.

De certo,  a concessionária - até que prove o desequilíbrio contratual - possui o
dever de arcar com os gastos do serviço, inclusive a mão de obra, sob pena de
punição nos termos da lei e do contrato em caso de descumprimento.

Não basta  apontar  a  diminuição  da  demanda,  já  que  junto  com a  diminuição  da
demanda diminui-se, também, o número de frota e o combustível gasto. Ou seja, deve
haver um demonstrativo completo do impacto financeiro causado para provar que
há um desequilíbrio contratual  a ensejar a necessidade de um aditivo visando a
revisão contratual.
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Retirar verba pública para arcar com a responsabilidade, até então, de uma empresa
privada acaba por ferir a legalidade e a pessoalidade.

Cumpre registrar também que,  ainda que haja necessidade de revisão contratual, o
Estado deve provar que essa revisão atende aos interesses públicos face às outras
demandas de verba pública de caráter urgente, conforme demonstrado nos itens
anteriores  .  

Diga-se de passagem que o investimento público em transporte não se dá com o
objetivo de diminuir os valores das passagens e,  assim,  assegurar  o direito ao
transporte público da população. 

Além disso vale reiterar que  a prestação do serviço púbico de transporte coletivo
urbano não tem necessariamente demonstrado o devido comprometimento com o
combate à Covid-19, haja vista relatos recentes de aglomerações em ônibus14.

Percebe-se que,  embora a parcela da sociedade, ora tutelada, seja a mais afetada
com a decisão de aplicação dos recursos públicos nas empresas privadas,  nos
termos acima discorridos, em nenhum momento foi ouvida ou teve a possibilidade de
participar.

Ao revés,  não há sequer notícias de apresentação dos dados financeiros e dos
balanços  financeiros  das  empresas  privadas  beneficiadas,  bem  como  do
procedimento  administrativo  com  o  respectivo  impacto  econômico  social  que
justificaria a aplicação em discussão.

Registra-se, neste ponto, que é dever do Estado a fiscalização das concessionárias
com poderes para ter acesso aos dados relativos à administração, contabilidade,
recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária, nos termos do art.
30 da Lei 8987/95

Art. 30. No exercício da fiscalização,  o poder concedente terá acesso
aos  dados  relativos  à  administração,  contabilidade,  recursos
técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.

Parágrafo  único.  A fiscalização do  serviço  será  feita  por  intermédio  de
órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada,
e,  periodicamente,  conforme  previsto  em  norma  regulamentar,  por
comissão  composta  de  representantes  do  poder  concedente,  da
concessionária e dos usuários.

14 Conferir: <https://tribunaonline.com.br/defensoria-cobra-ceturb-sobre-lotacao-em-onibus>. Acesso em 03
de maio de 2020.
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A  sociedade  civil  organizada,  nas  suas  mais  diversas  figuras,  não  obteve  a
possibilidade  de  questionar  ou  ser  informada  previamente  sobre  a  real
necessidade da aplicação dessa verba nas referidas empresas privadas.

A decisão de pagar o combustível para as concessionárias de prestação de serviço de
transporte  rodoviário,  despesa  sem  qualquer  fundo,  exige  grande  justificação  e
transparência que não foram atendidas. Deveria, assim, ser  precedida do mais amplo
acesso à informação, quanto aos impactos nos gastos com a saúde ainda necessários ao
combate do coronavírus. 

Pelo que parece, houve somente o grito empresarial, com o inadimplemento de suas
obrigações  contratuais  de  pagamento  de  seus  funcionários,  como  argumento
suficiente  para  lastrear  uma decisão  que  pode  impactar  nas vidas de  milhares
capixabas  .  

Quando a sociedade obteve o conhecimento, através de entrevista em uma mídia
social, o ato já tinha sido tomado. Não ouve qualquer diálogo com a sociedade civil
organizada.

Nas palavras do Ilustre Secretário, segundo a entrevista: “já fechamos o contrato com

a Petrobras e a partir da semana que vem já teremos a primeira aquisição e as

empresas vão buscar na distribuidora”.

Como se não bastasse, não há certeza de que a medida seria a solução eficiente para os
fins alegados. Quando questionado sobre como as empresas vão arcar com os demais
custos que envolvem a operação do transporte, assim respondeu:

É isso que estamos avaliando a todo tempo. Estamos reavaliando as
tarifas técnicas, a demanda, que está subindo.  Em abril nós pagamos
uma dívida do ano passado para ajudar manter o mês.
PARA MAIO,  entrando o diesel  mais  o subsídio  A GENTE ACREDITA
QUE CONSEGUE PASSAR O MÊS.  Estamos fazendo uma análise de
todo o processo de custo. Cada semana é uma análise detalhada.
Com mais viagens, já começamos a ter um pouco mais de receita, mais o
subsídio para o passageiro mais R$ 6 milhões do diesel acredito que a
gente consegue manter a operação da forma que a gente precisa.  Mas
todo mês será feita uma reavaliação, com novas propostas e medidas
para  que  a  gente  possa  efetivamente  manter  não  a  saúde  100%  do
sistema, mas a operação no nível em que a gente precisa para passar
esse momento de maior crise por conta da pandemia de Covid-19.

Percebe-se, s.m.j., que não há um planejamento efetivo, havendo possibilidade de se
exigir maiores dispêndios de verba pública. Todavia, em um futuro próximo, caso não
haja  verba  o  suficiente,  diante  da necessidade  de  gastos  com a pandemia  e  pela

NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS
Rua Pedro Palácios, nº 60, Ed. João XXIII, 2º andar, sala 204, Cidade Alta, Centro, Vitória/ES, CEP: 29.015-160.

Tel.:3222-2019 – Site: www.defensoria.es.def.br – email: cdh@defensoria.es.def.br
21



retração da receita, para arcar com as despesas das concessionárias (caso seja esse
realmente o quadro real) o dinheiro público ora gasto terá sido em vão.

A partir do  momento em que o gestor público toma uma decisão orçamentária de
gasto de verba pública sem a devida e efetiva transparência, não contando com a
mínima  participação  popular,  com  empresas  privadas -  que  deveriam  por  sua
responsabilidade  manter  a  continuidade  do  serviço  público  de  forma  adequada  nos
termos do contrato administrativo firmado -  há grave violação ao interesse público
primário.

Vale colacionar as lições de Cláudio Carneiro15

A exigência da legalidade orçamentária deve sempre estar associada à
transparência e à publicidade no orçamento. Afinal, a gestão do dinheiro
público deve ser clara e cristalina em relação ao povo, pois este é o
destinatário do interesse público. Nesse sentido, prevê o art. 165, § 6º,
da  CRFB/88  que  o  projeto  de  lei  orçamentária  será  acompanhado  de
demonstrativo  regionalizado  do  efeito,  sobre  as  receitas  e  despesas,
decorrente  de  isenções,  anistias,  remissões,  subsídios  e  benefícios  de
natureza  financeira,  tributária  e  creditícia.  Esse  princípio  pode  ser
exteriorizado através de instrumentos de transparência na gestão fiscal, e
diante disso temos os arts. 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
que  elencam  como  instrumentos  da  gestão  fiscal  os  planos
orçamentários, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio
do  Tribunal  de  Contas,  o  relatório  resumido  da  execução
orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas
destes  documentos.  Todos  esses  instrumentos  têm  o  objetivo  de
observar  a  ampla  divulgação  do  orçamento,  inclusive  através  de
meios  eletrônicos,  possibilitando  pleno  acesso  à  população  ao
conhecimento  da existência  e  do conteúdo desses documentos.  A
transparência  fiscal  exige,  inclusive,  que  as  contas  apresentadas  pelo
chefe do Poder Executivo durante todo o exercício sejam disponíveis à
população, dando publicidade de seu conteúdo tanto no órgão técnico do
ente  federativo  quanto  no  Poder  Legislativo.  Por  esse  motivo,  muitos
Municípios divulgam na fachada de seus prédios centrais o orçamento do
exercício, de modo que todos os munícipes tenham acesso ao montante
arrecadado,  bem  como aos  gastos  públicos.  A transparência  assegura
também  o  incentivo  da  participação  popular  e  de  audiências  públicas
durante o processo de elaboração e de discussão das Leis Orçamentárias.
Diante da edição da Lei n. 12.846/2013 (norma anticorrupção), da Lei n.
13.303/2016 (Lei das Estatais) e de todos os dispositivos pertinentes ao
Compliance na esfera pública e privada, instaura-se no Brasil  a Era do
Compliance. 

15  Carneiro, Claudio. Curso de Direito Tributário e Financeiro – 9. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 
2020. p. 48 – versão digital
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Como demonstrado no item anterior, a transparência serve tanto para a elaboração
quanto para a execução do orçamento fiscal que deve ser responsável  .  

Um ato administrativo sem transparência, clareza, efetividade e participação popular gera
danos à coletividade ora representada.

Por  todos  esses  motivos,  a administração  pública  deve  se  abster  da compra de
combustível  ora  impugnada,  devendo  o  poder  judiciário  realizar  o  controle  de
legalidade e juridicidade afim de suspender qualquer ato nesse sentido.

IV - DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Diante dos fundamentos de fato de direito acima expostos, pede-se que seja deferido, de
plano, a exibição de documentos. Trata-se de um requerimento processual previsto no
art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil que é realizado de forma incidental com
o objetivo de provar algum fato relevante para o processo, cuja negativa de produção
pela parte contrária conduz à presunção processual de veracidade do fato alegado por
aquele que se recusa indevidamente a apresentar o que se pede.

O art. 397, CPC, informa os requisitos necessários, in verbis:

Art. 397, CPC. O pedido formulado pela parte conterá: 
I  -  a  individuação,  tão  completa  quanto  possível,  do documento ou da
coisa; 
II  -  a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o
documento ou com a coisa; 
III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o
documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

No caso em tela,  todos os requisitos para concessão da exibição de documentos se
fazem presentes, a saber. 

Em relação à individuação do documento (art.  397,  I,  CPC),  a Administração Pública
Estadual deve apresentar os fundamentos do ato administrativo que justifica a aplicação
de verbas públicas em prol de uma empresa privada de transportes, sobretudo quando
em outras áreas da sociedade capixaba há a urgente necessidade de investimentos,
como a explícita necessidade de compra de equipamentos individuais de proteção, testes
e equipamentos individuais de proteção.

Dessa forma,  requer-se a exibição de ofícios enviados pelas empresas privadas
sobre  a  necessidade  do  auxílio,  os  demonstrativos  financeiros  das
concessionárias  comprovando  o  quadro  financeiro  alegado,  o  demonstrativo
completo  de  impacto  financeiro  no  orçamento  público,  procedimento
administrativo sobre o caso, contratos administrativos com as concessionárias e o
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respectivo aditivo revisional pelo desequilíbrio contratual alegado caso exista, bem
como todos os outros documentos pertinentes ao tema.

Por sua vez,  no que tange à finalidade da exibição (art.  397,  II,  CPC),  anseia-se  ter
acesso ao procedimento administrativo que fundamente o auxílio às empresas de
transporte a fim de, em primeiro lugar, ter acesso à informação e, em segundo lugar,
argumentar a respeito da nulidade do mesmo, pois não existe motivação ou justificativa
para  tanto,  já  que  é  se  trata  de  um  ato  inconstitucional  e  ilegal,  tendo  a  vista  a
necessidade de investimento em outras áreas da sociedade. 

Por  fim,  o  último  requisito  também resta  preenchido  (art.  397,  III,  CPC),  já  que é  a
Administração Estadual que tem acesso ao documento, aos estudos e às informações
quanto ao investimento público.

Ora,  resta  claro  que  os  três  requisitos  para  o  deferimento  da  exibição  de
documentos  se  fazem  presentes.  Portanto,  requer-se  que  seja  o  Poder  Público
Estadual impelido a apresentar à documentação solicitada.

Caso não haja a exibição da documentação, requer-se a aplicação do art. 400, CPC, de
acordo com o qual, “ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que,
por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I  - o requerido não
efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for
havida por ilegítima”.

V - DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, para haver a concessão de tutela
provisória  de  urgência  é  necessário  a  existência  de  elementos  que  evidenciem  a
probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (periculum in mora).  Durante toda a peça,  ficou vastamente debatido os
motivos pelos quais tais elementos estão presentes para concessão da tutela provisória
de urgência solicitada.

A possibilidade do gasto público com o auxílio  em socorro à empresas privadas em
detrimento  aos  gastos  com  a  saúde  e  outros  temas  constitucional  e  legalmente
prioritários geram riscos que podem levar a parcela mais vulnerável da população ao
óbito.

Não há urgência maior do que o direito à vida!

Quanto à probabilidade do direito, com máxima vênia, não há o que se questionar diante
de todo o apresentado até então.
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A administração pública deve buscar o interesse público com suas decisões. Somente
com a transparência, acesso à informações e possibilidade de participação popular que a
gestor público poderá alcançar o objetivo maior de atender o interesse público primário. 

Por todos esses motivos, requer-se a tutela antecipada para que a administração pública
se abstenha de realizar o pagamento de auxílio às empresas privadas concessionárias
de  transporte  público  com  o  pagamento  do  combustível,  conforme  exaustivamente
narrado.

VI - DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Por oportuno, a Defensoria Pública invoca as disposições dos art. 303 e 304 do CPC de
2015 relativamente à tutela antecipara em caráter antecedente:

Art.  303.  Nos  casos  em  que  a  urgência  for  contemporânea  à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento
da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final,  com a
exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou
do risco ao resultado útil do processo. 

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua
argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido
de tutela final,  em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz
fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de
mediação na forma do art. 334     ;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado
na forma do art. 335     .

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste
artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á
nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de
indicar o valor  da causa, que deve levar em consideração o pedido de
tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do
benefício previsto no caput deste artigo.
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§ 6º  Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela
antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial
em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser
extinto sem resolução de mérito.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303     , torna-se
estável  se  da  decisão  que  a  conceder  não  for  interposto  o  respectivo
recurso.

§ 1º No caso previsto no caput , o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever,
reformar  ou  invalidar  a  tutela  antecipada  estabilizada  nos  termos
do caput .

§  3º  A tutela antecipada conservará  seus efeitos  enquanto não revista,
reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que
trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos
em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a
que se  refere  o  § 2º,  prevento o  juízo  em que a  tutela  antecipada foi
concedida.

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto
no § 2º deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência
da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

§  6º  A decisão  que  concede  a  tutela  não  fará  coisa  julgada,  mas  a
estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a
revir,  reformar  ou  invalidar,  proferida  em  ação  ajuizada  por  uma  das
partes, nos termos do § 2º deste artigo.

VII - DO DANO MORAL COLETIVO

A todo esse estado de omissão do poder público ao longo dos anos leva sem dúvida a
ocasionar o dano moral coletivo.

Nos termos do art. 5º, inciso X da Constituição Federal,  “são invioláveis a intimidade, a

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo

dano material ou moral decorrente de sua violação”.

No mesmo sentido, a pretensão à reparação pelos danos suportados encontra previsão
no artigo 927 do Código Civil. Vejamos:
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Art.  927.  Aquele  que,  por  ato  ilícito  (arts.  186  e  187),  causar  dano  a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de  culpa,  nos  casos  especificados  em  lei,  ou  quando  a  atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem.

Segundo ensinam Farias e Rosenvald16, 

“(...) o dano extrapatrimonial, ou moral, pode ser conceituado como uma
lesão aos direitos da personalidade.
(W)
Os  direitos  da  personalidade  recaem  sobre  os  atributos  essenciais  e
inerentes  à  pessoa.  São  ‘bens  primários’,  pois  concernem  à  própria
existência do ser humano, abrangendo a sua integridade física, psíquica
ou  emocional,  sob  os  prismas  espiritual,  social,  afetivo,  intelectual  ou
social  (sic).  Assim,  se  uma  conduta  repercute  em  danos  à  pessoa,
sofrendo ela lesão em sua individualidade, há o dano moral.”

Nesse diapasão, a doutrina de Carlos Alberto Bittar Filho bem esclarece a natureza do
dano material coletivo:

(...) chega-se à conclusão de que o dano moral coletivo éa injusta lesão da
esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica
de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano
moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valo-
rativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considera-
do, foi agredido de maneira absolutamente injustificável, do ponto de vista
jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura,
em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara da dano moral individu-
al, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se res-
ponsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa).
(Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasileiro. Revista de
Direito do Consumidor. n. 12, São Paulo: Revista dos Tribunais, P. 55).

Quanto à finalidade da condenação por dano moral coletivo, Carlos Alberto Bittar Filho
(Ibid, p. 59) sustenta que se busca, por meio desta, reparação e punição do ente causa-
dor da lesão:

“[...] da técnica do valor de desestímulo, a fim de que se evitem novas vio-
lações aos valores coletivos, a exemplo do que se dá em tema de dano
moral individual; em outras palavras, o montante da condenação deve ter
dupla função: compensatória para a coletividade e punitiva para o ofensor;
para tanto, há que se obedecer, na fixação do “quantum debeatur”, a de-

16  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil- Obrigações. 6. ed.
JusPodivm: Salvador, 2012. Pág. 609.

NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS
Rua Pedro Palácios, nº 60, Ed. João XXIII, 2º andar, sala 204, Cidade Alta, Centro, Vitória/ES, CEP: 29.015-160.

Tel.:3222-2019 – Site: www.defensoria.es.def.br – email: cdh@defensoria.es.def.br
27



terminados critérios de razoabilidade elencados pela doutrina (para o dano
moral individual, mas perfeitamente aplicáveis ao coletivo), como, v.g., a
gravidade da lesão, a situação econômica do agente e as circunstâncias
do fato.” 

A condenação por dano moral coletivo, além de buscar o ressarcimento metaindividu-
al, implica em sanção de natureza civil por ofensa a direitos coletivos ou difusos. A
reparação por dano moral desse jaez se justifica como meio de dotar de eficácia a tutela
dos interesses coletivos.

Sobre dano moral coletivo, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - IDOSOS - DANO
MORAL COLETIVO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOR
E DE SOFRIMENTO - APLICAÇÃO EXCLUSIVA AO DANO MORAL INDI-
VIDUAL - CADASTRAMENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE DIREI-
TO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE
- ART. 39,  § 1º  DO ESTATUTO DO IDOSO - LEI  10741/2003 VIAÇÃO
NÃO PREQUESTIONADO. 1. O dano moral coletivo, assim entendido o
que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é
passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral
coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas
como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. 2. O dano
extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento
e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo,
mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. Na espécie, o dano co-
letivo apontado foi a submissão dos idosos a procedimento de cadastra-
mento para o gozo do benefício do passe livre, cujo deslocamento foi cus-
teado pelos interessados, quando o Estatuto do Idoso, art. 39, § 1º exige
apenas a apresentação de documento de identidade. 4. Conduta da em-
presa de viação injurídica se considerado o sistema normativo. 5. Afastada
a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou as circunstancias fáticas
e probatória e restando sem prequestionamento o Estatuto do Idoso, man-
tém-se  a  decisão.  6.  Recurso  especial  parcialmente  provido.”  (RESP
200801044981. Relator(a) ELIANA CALMON. STJ, SEGUNDA TURMA.). 

Na mesma linha de raciocínio temos a decisão do STF: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral.
Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação
a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em esta-
belecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir
danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes esta-
tais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art.
37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o
dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de
seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da
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reserva  do  possível".  Inaplicabilidade.  O  Estado  é  responsável  pela
guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, en-
quanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições
carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em
lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A
violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos
em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao
argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave
problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e
da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribui-
ção legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argu-
mento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana si-
tuação que se constata em presídios como o de que trata a presente de-
manda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos
detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no or-
denamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX;
Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de
tortura;  Lei  12.874/13  –
Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em
fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e
14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25;
Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liber-
dade  nas Américas –  Resolução 01/08,  aprovada em 13  de março de
2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da
ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos
ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisio-
neiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção
ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica
do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indeniza-
ção.  Impossibilidade.  A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia,
não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é
dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presí-
dios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídi-
co, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constitui-
ção, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamen-
te causados aos detentos em decorrência da falta  ou insuficiência  das
condições legais de encarceramento”.  8.  Recurso extraordinário provido
para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos
termos do acórdão proferido no julgamento da apelação. (RE 580252, Re-
lator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNI-
CO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PU-
BLIC 11-09-2017).
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Neste contexto, resta evidente a violação reiterada, injusta e intolerável de valores funda-
mentais da coletividade.

Diante  deste  cenário,  impõe-se  a  condenação  do  réu  ao  pagamento  de  danos
morais coletivos, com finalidade sancionatória e pedagógica, em valor não inferior
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

VIII - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo requer:

a) a CITAÇÃO do réu para contestar a ação;

b)  a  EXIBIÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, nos termos
do art. 397 do CPC, sob pena de aplicação do disposto no art.
400:

b.1)  Cópia do ato administrativo que justifica a aplicação de
verbas públicas em prol de empresas privadas de transportes,
sobretudo quando em detrimento de outras áreas da sociedade
capixaba, com seus fundamentos;

b.2)  Ofícios  enviados  pelas  empresas  privadas sobre  a
necessidade do auxílio;

b.3)  Os  demonstrativos financeiros das concessionárias dos
últimos 05 (cinco) anos e do exercício em curso, para fins de
comprovação do financeiro alegado;

b.4)  Demonstrativo  completo  de  impacto  financeiro no
orçamento público, procedimento administrativo sobre o caso,
contratos  administrativos com  as  concessionárias  e  o
respectivo  aditivo  revisional pelo  desequilíbrio  contratual
alegado caso exista, bem como  todos os outros documentos
pertinentes ao tema;

b.5)  Cópia  integral  do    procedimento  administrativo   que
fundamente o auxílio às empresas de transporte; 

c)  Seja  determinado  LIMINARMENTE ao  Estado  do  Espírito
Santo:
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c.1) A  suspensão do custeio público de combustível (diesel)
para  empresas  privadas  de  transporte  público  nos  termos
aventados nessa inicial;

c.2)  A  determinação  de  que  o  custeio  do  DIESEL  no  caso
concreto  seja  condicionado  à  melhoria  da  qualidade  dos
serviços de transporte ofertado, sobretudo com a ampliação da
fiscalização dos veículos ao longo dos trajetos e garantia de
que  todos  os  passageiros  viajarão  sentados  e  sem
aglomeração;

c.3)  Quaisquer  outras medidas pertinentes para  assegurar  a
dignidade humana, vida e saúde pública no presente caso

c.4) A fixação de multa para as situações de descumprimento
da  decisão  judicial,  sem  prejuízo  de  outras  medidas
coercitivas;

d)  Caso  contrário,  a  teor  do  art.  303  do  CPC,  pugna  pela
DETERMINAÇÃO IMEDIATA de que o Estado do Espírito Santo
deixe  de  custear  com  verbas  públicas  a  aquisição  de
combustível  para  concessionárias  de  serviço  público  de
transporte, com fixação de medidas coercitivas para o caso de
descumprimento  e  observância  das  disposições  do  referido
artigo;

e) A determinação de AUDIÊNCIA PÚBLICA para que possível
um amplo e democrático debate da proposta da Secretaria de
Mobilidade  Urbana  em  relação  ao  custeio  de  diesel  para
empresas privadas de transporte público no Espírito Santo;

f) No mérito, a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, com a confirmação
das liminares ou por sua concessão em caso de indeferimento,
bem  como  a  concessão  de  quaisquer  outras  medidas
suficientes;

g) A condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de
indenização por  DANOS MORAIS COLETIVOS, com finalidade
sancionatória  e  pedagógica,  em  valor  não  inferior  a  R$
1.000.000,00 (um milhão de reais);

h) a condenação dos réus ao  pagamento de HONORÁRIOS a
serem  fixados  em  prol  do  Fundo  de  Aparelhamento  da
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Defensoria Pública Estadual, na esteira do julgamento da ação
rescisória 1937 pelo supremo tribunal  federal  em 2017,  com
base no artigo 85 e seguintes do CPC.

Por fim, a Defensoria Pública protesta por todas as provas admitidas em direito.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Vitória, 04 de maio de 2020.

HUGO FERNANDES MATIAS
Coordenador de Direitos Humanos

Defensor Público Estadual

TIAGO LUIZ BIANCO PIRES DIAS 
Defensor Público Membro do Núcleo de Direitos Humanos

FERNANDA MARINHO DE MELO MAGALHÃES
Defensora Pública Membro do Núcleo de Direitos Humanos

MARINA DALCOMO DA SILVA
Defensora Pública Membro do Núcleo de Direitos Humanos

VICTOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
Defensor Público Membro do Núcleo de Direitos Humanos

DANIEL BARROS FERREIRA
Defensor Público Membro do Grupo de Mobilidade Urbana – GMOB

LETÍCIA DE SOUZA COIMBRA OLIVEIRA
Defensora Pública Membro do Grupo de Monitoramento da Mobilidade Urbana – GMOB

LAÍS PEREIRA LIMA RIBEIRO
Defensora Pública Membro do Grupo de Monitoramento da Mobilidade Urbana – GMOB

VITOR VALDIR RAMALHO SOARES
Defensor Público Membro do Grupo de Monitoramento da Mobilidade Urbana – GMOB
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