
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.248.237 - DF (2011/0075687-9)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA
REPR. POR : ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO : ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS DECORRENTES DA QUEBRA DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO DE CONCESSÃO. TRANSPORTE 
AÉREO. CONGELAMENTO TARIFÁRIO. VULTOSOS PREJUÍZOS CAUSADOS À 
CONCESSIONÁRIA. EVIDENTE RUPTURA DA EQUAÇÃO FINANCEIRA 
ORIGINALMENTE PACTUADA. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO ORIGINAL. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA 
SEGURANÇA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL: RE 1.831.180/DF, RELATOR MINISTRO OCTAVIO GALLOTTI E 
RE 571.969/DF, RELATORA MINISTRA CARMEM LÚCIA. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO PARA RECONHECER O DEVER DA UNIÃO DE INDENIZAR A AUTORA, 
EM MONTANTE A SER APURADO EM FUTURA LIQUIDAÇÃO.

1.   O reexame que se veda na via recursal especial prende-se à 
existência ou correção dos fatos delimitados na sentença ou no acórdão recorrido. 
Nesse passo, é perfeitamente possível a este Tribunal Superior, no julgamento do 
Recurso Especial, conferir nova qualificação jurídica a um fato, uma vez que sua 
errônea ou imprecisa definição pode impedir que sobre ele incida a regra jurídica justa e 
adequada. O debate, portanto, fica adstrito a matéria de direito e não de fato.

2.   No caso dos autos, é incontroverso o fato de a empresa autora, 
ora recorrente, ter prestado serviços de transporte aéreo, mediante concessão de 
serviço público pactuada com a UNIÃO. Igualmente, não se discute que as tarifas 
praticadas para o transporte aéreo de passageiros, cargas e mala postal eram 
controladas pelo Poder Concedente, nos moldes da política econômica adotada pelo 
Governo Federal de 1986/87 a 1992.

3.   Os contratos de concessão têm garantida a manutenção do seu 
equilíbrio econômico financeiro, de modo a viabilizar que as obrigações assumidas pelo 
contratante no momento do ajuste encontre correspondência na compensação 
econômica adequada; é assegurada durante todo o período de execução do contrato a 
real e efetiva correlação entre a execução do contrato e a sua remuneração, conforme 
preconizam, de forma uníssona, doutrinadores excelentes como os Professores HELY 
LOPES MEIRELLES, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO e CAIO TÁCITO.

4.   A manutenção da equação financeira original do contrato de 
concessão é mais que uma orientação doutrinária vitoriosa, com respaldo 
jurisprudencial; na verdade, constitui princípio erigido sob a égide constitucional desde a 
Carta de 1969, no art. 167, II, hoje repetido na Constituição Cidadã de 1988, no art. 37, 
XXI. À época da relação contratual sob exame a legislação infraconstitucional, do 
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mesmo modo, referendava a adoção do aludido princípio, consoante depreende-se do 
teor do art. 55, II, d do Decreto-Lei 2.300/86 e dos arts. 57, § §1o. e 2o. e 58 da Lei 
8.666/93.

5.   A garantia de estabilidade da relação jurídico-administrativa 
contratada entre Poder Concedente e a Concessionária é expressão clara do princípio 
da segurança jurídica, assegurando àqueles que assumem a execução de um serviço 
de interesse público a preservação das circunstâncias e expectativas que levaram à 
assunção do contrato. A quebra da equação por ato omissivo ou comissivo do Poder 
Concedente gera, por conseguinte, o dever de recomposição do equilíbrio, não somente 
em nome da almejada segurança jurídica como da inegável importância da continuidade 
da prestação do Serviço Público, até para não gerar desconfiança na firmeza dos tratos 
públicos.

6.   Ainda que se possa considerar que o esfacelamento do 
segmento aéreo nacional possa ter advindo de má gestão ou qualquer outro fator de 
ordem privada das empresas do setor, não há como negar que  o engessamento 
tarifário, em tempos de notória corrosão monetária em decorrência da inflação, 
provocou endividamento progressivo,  sucateamento das frotas e piora expressiva dos 
serviços prestados, agravando, sobremaneira, a situação enfrentada. Ao retirar das 
empresas a faculdade de fixar e alterar tarifas de modo a manter a sua higidez 
financeira, forçando-as a operar em margem muitas vezes aquém da rentabilidade 
normal, o Poder Concedente diretamente provocou a quebra do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, gerando o dever de indenizar.

7.   Não se diga que o dano suscitado não é indenizável por decorrer 
de política econômica, de caráter geral, visto que a edição do DL 2.284/86, que instituiu 
o Plano Cruzado, não pode ser invocada como escusa para o desrespeito de garantia 
constitucional, sobretudo porque a relação de sujeição da empresa aérea, ora 
recorrente, com o Poder Público não foi estabelecida na generalidade, tal como mais 
um súdito da autoridade estatal, ela derivava, pelo contrário, de um claro vínculo 
contratual, por se tratar de relação fulcrada em concessão de serviço estatal. Referida 
orientação já passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal em precedentes 
históricos, em tudo semelhantes ao caso dos autos, figurados primeiro pela 
TRANSBRASIL, RE 1.831.180/DF, Relator Ministro OCTAVIO GALLOTTI e, mais 
recentemente, pela VARIG, RE 571.969/DF, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA.

8.   In casu, em que pesem as ponderações tecidas nas instâncias 
ordinárias, foram elaborados dois laudos periciais que constataram a efetiva ocorrência 
dos prejuízos decorrentes da ruptura da equação financeira da concessão, tal como 
alegado pela empresa autora. Assim, estabelecida a ocorrência do dano e o seu 
evidente nexo causal com a ação do Poder Concedente que, ao praticar uma política 
tarifária divorciada da realidade, abalou de forma substancial a estrutura financeira da 
concessão, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

9.   Assentado que os reajustes de tarifas efetuados pelo Poder 
Público foram insuficientes para garantir a equação financeira levando a capacidade 
econômica da Concessionária à exaustão, com patente desrespeito dos princípios da 
confiança e da segurança jurídica, pilares que sustentam o direito do administrado, na 
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inegável disparidade de forças verificada nas relações travadas com a Administração, 
de rigor o reconhecimento do direito da autora à indenização postulada.

10.  Rompida a confiança e concretizada a surpresa lesiva, surge o 
dever de indenizar, que merece ser rápida e integralmente assumido pelo Estado como 
verdadeira expressão de atendimento do interesse público, com a preservação da 
segurança jurídica e sinalização de que os contratos são honrados pela Administração, 
servindo mesmo como incentivo à continuidade da prestação de serviços públicos de 
excelência, em regime de concessão. 

11.  O interesse que se tem por indisponível é o público e não o da 
Administração; a UNIÃO, quando se furta de suas obrigações contratuais no afã único 
de minimizar despesas patrimoniais, não atende ao interesse público, ao revés, 
enriquece às expensas do dano alheio, aviltando princípios e pilares institucionais do 
Estado Democrático de Direito, agindo exclusivamente no resguardo de interesse 
público secundário que, mesmo legítimo, não se superpõe aquel'outro primário.

12.  Recurso Especial provido para reconhecer o dever da UNIÃO de 
indenizar a autora, ora recorrente, pelos danos efetivamente causados em decorrência 
da ruptura do equilíbrio econômico do contrato de concessão, em montante a ser 
apurado em futura liquidação. Prejudicadas as demais questões.

Documento: 1324378 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/10/2014 Página  3 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
PRIMEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. 
Ministro Benedito Gonçalves, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Ari 
Pargendler, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. 

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves (voto-vista) e Arnaldo Esteves Lima 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília/DF, 18 de setembro de 2014 (Data do Julgamento).

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.248.237 - DF (2011/0075687-9)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA
REPR. POR : ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO : ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RELATÓRIO

1.   Trata-se de Recurso Especial interposto pela VIAÇÃO AÉREA 

SÃO PAULO S/A, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, inciso III da 

Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

Federal da 1a. Região, assim ementado:

CIVIL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. REAJUSTE DE TARIFAS. TRANSPORTE AÉREO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO: PARTE E FISCAL DA 

LEI. RECURSO CONJUNTO DA UNIÃO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. ÔNUS E PERFIL PROBATÓRIO.

1.   Na ação de cunho indenizatório contra a União, sob a 

alegação de defasagem nas tarifas de transporte aéreo, não se justifica a 

participação do Ministério Público Federal como fiscal da lei (art. 82, inciso 

III - CPC), podendo, entretanto, atuar como parte, por cuidar-se de matéria 

relacionada com o patrimônio público (art. 129, III - CF e arts. 5o., alíneas a 

e b, e 6o., incisos VII, alínea b e XIV da Lei Complementar 73 de 20.05.93).

2.   Não expressa nulidade, ou mesmo irregularidade, o fato de 

apresentar-se a apelação em peça única, firmada conjutamente pelo 

representante da União e pelo órgão do Ministério Público Federal, certo de 

que o fato não passa de um expediente prático, dada a circunstância de 

serem comuns os fundamentos dos recorrentes.

3.   No processo judicial, a prova deve ser produzida dentro dos 

fatos que informam a tese inicial. Se a parte autora, uma empresa de 

transporte aéreo, elege como causa de pedir, numa ação de indenização, a 

defasagem das tarifas fixadas pelo poder concedente, diante dos custos 

crescentes efetivos da prestação dos serviços, em face da necessidade de 

manter o equilíbrio financeiro da concessão, a demonstração dos prejuízos 

alegados deve ser feita necessariamente pelo exame concreto e objetivo 
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dos dados da sua contabilidade, no período considerado.

4.   Não tem serventia, para a finalidade, elementos informativos 

estranhos ao caso, quais seja, o levantamento da defasagem tarifária 

organizado por órgão de classe, ou eventuais manifestações favoráveis de 

autoridades públicas ligadas ao setor aéreo, dados que, quando muito, 

podem servir de fatores indiciários do eventual quadro de prejuízos a ser 

buscado na contabilidade da interessada.

5.   O ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito 

incumbem ao autor (art. 333, I do CPC), não cabendo a anulação do 

processo, por falta ou por deficiência de provas, de ofício ou a pedido, pelo 

simples fato de a prova produzida não ser suficiente para abonar a 

pretensão, somente cabendo a providência quando o material informativo 

dos autos não permitir que a questão seja decidida eficazmente, seja com a 

acolhida, seja com a rejeição do pedido.

6.   Rejeição das preliminares, Provimento dos embargos 

infringentes. Restabelecimento da sentença (fls. 2384).

2.   Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (fls. 

4.339).

3.   Em seu Apelo Nobre a recorrente aduz, preliminarmente, violação 

ao art. 551 do CPC, porquanto o julgamento, na Corte de origem, dos Embargos 

Infringentes ocorreu sem a devida nomeação de um Revisor, desacatando a regra 

processual cogente, o que implica na nulidade do acórdão vergastado.

4.   Sustenta, ainda, estar caracterizada afronta aos comandos 

ditados pelos arts. 130, 131, 330, I, 333, I, 436 e 437 do CPC, considerando que tanto a 

sentença quanto o acórdão recorrido concluíram pela improcedência do pedido 

indenizatório, tomando por fundamento, unicamente, a premissa de que a perícia 

realizada foi insuficiente para demonstrar a existência de prejuízo, e não por ser o 

pedido juridicamente descabido; assim, se a um só tempo se entendeu que os laudos 

técnicos produzidos eram imprestáveis à finalidade a que se destinavam e não se 

permitiu a realização de nova perícia há evidente vulneração do direito da parte à 

produção da prova, devendo ser declarada a nulidade do julgamento.
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5.   No mérito, alega vulneração do art. 55, II, d do Decreto 2.300/86 e 

dos arts. 57, § § 1o. e 2o. e 58 da Lei 8.666/93, afirmando que a quebra do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão gera o dever de indenizar. 

6.   Esclarece ser evidente a defasagem das tarifas do serviço 

público explorado em regime de concessão pela empresa recorrente, oriunda do 

congelamento de preços perpetrado pela Administração, o que afetou sobremaneira a 

equação econômico-financeira do contrato.

7.   Argumenta que o dano constatado se insere no critério de 

especialidade e anormalidade, por se tratar de política tarifária do setor aéreo, não se 

tratando de atos gerais que atingiriam a economia como um todo, o que gera o dever da 

União em indenizar a VASP, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato  (fls. 4.374).

8.   Ressalta que o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de concessão, por atos praticados pelo poder concedente já foi reconhecido 

pelo Superior Tribunal de Justiça, o que leva ao inafastável reconhecimento do dever da 

União de indenizar no presente caso, ainda que o quantum debeatur só possa ser 

apurado em nova perícia, sem sede própria  (fls. 4.377).

9.   Subsidiariamente, aponta violação do art. 535, II do CPC caso 

não se tenha por prequestionados os dispositivos federais infraconstitucionais 

suscitados no presente Recurso Especial.

10.  Por fim, afirma estar caracterizada a divergência jurisprudencial 

sobre o tema em debate.

11.  O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre 

Subprocurador-Geral da República JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO, opinou pelo 

não conhecimento do Recurso (fls. 4.574/4.578).

12.  É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.248.237 - DF (2011/0075687-9)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA
REPR. POR : ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO : ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

VOTO

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA QUEBRA DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO DE 

CONCESSÃO. TRANSPORTE AÉREO. CONGELAMENTO TARIFÁRIO. 

VULTOSOS PREJUÍZOS CAUSADOS À CONCESSIONÁRIA. EVIDENTE 

RUPTURA DA EQUAÇÃO FINANCEIRA ORIGINALMENTE PACTUADA. 

DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO ORIGINAL. 

ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA 

JURÍDICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL: RE 1.831.180/DF, RELATOR MINISTRO OCTAVIO 

GALLOTTI E RE 571.969/DF, RELATORA MINISTRA CARMEM LÚCIA. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER O DEVER DA 

UNIÃO DE INDENIZAR A AUTORA, EM MONTANTE A SER APURADO EM 

FUTURA LIQUIDAÇÃO.

1.   O reexame que se veda na via recursal especial prende-se 

à existência ou correção dos fatos delimitados na sentença ou no acórdão 

recorrido. Nesse passo, é perfeitamente possível a este Tribunal Superior, 

no julgamento do Recurso Especial, conferir nova qualificação jurídica a um 

fato, uma vez que sua errônea ou imprecisa definição pode impedir que 

sobre ele incida a regra jurídica justa e adequada. O debate, portanto, fica 

adstrito a matéria de direito e não de fato.

2.   No caso dos autos, é incontroverso o fato de a empresa 

autora, ora recorrente, ter prestado serviços de transporte aéreo, mediante 

concessão de serviço público pactuada com a UNIÃO. Igualmente, não se 

discute que as tarifas praticadas para o transporte aéreo de passageiros, 

cargas e mala postal eram controladas pelo Poder Concedente, nos moldes 

da política econômica adotada pelo Governo Federal de 1986/87 a 1992.

3.   Os contratos de concessão têm garantida a manutenção do 

seu equilíbrio econômico financeiro, de modo a viabilizar que as obrigações 

assumidas pelo contratante no momento do ajuste encontre 
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correspondência na compensação econômica adequada; é assegurada 

durante todo o período de execução do contrato a real e efetiva correlação 

entre a execução do contrato e a sua remuneração, conforme preconizam, 

de forma uníssona, doutrinadores excelentes como os Professores HELY 

LOPES MEIRELLES, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO e CAIO 

TÁCITO.

4.   A manutenção da equação financeira original do contrato 

de concessão é mais que uma orientação doutrinária vitoriosa, com 

respaldo jurisprudencial; na verdade, constitui princípio erigido sob a égide 

constitucional desde a Carta de 1969, no art. 167, II, hoje repetido na 

Constituição Cidadã de 1988, no art. 37, XXI. À época da relação contratual 

sob exame a legislação infraconstitucional, do mesmo modo, referendava a 

adoção do aludido princípio, consoante depreende-se do teor do art. 55, II, 

d do Decreto-Lei 2.300/86 e dos arts. 57, § §1o. e 2o. e 58 da Lei 8.666/93.

5.   A garantia de estabilidade da relação jurídico-administrativa 

contratada entre Poder Concedente e a Concessionária é expressão clara 

do princípio da segurança jurídica, assegurando àqueles que assumem a 

execução de um serviço de interesse público a preservação das 

circunstâncias e expectativas que levaram à assunção do contrato. A quebra 

da equação por ato omissivo ou comissivo do Poder Concedente gera, por 

conseguinte, o dever de recomposição do equilíbrio, não somente em nome 

da almejada segurança jurídica como da inegável importância da 

continuidade da prestação do Serviço Público, até para não gerar 

desconfiança na firmeza dos tratos públicos.

6.   Ainda que se possa considerar que o esfacelamento do 

segmento aéreo nacional possa ter advindo de má gestão ou qualquer outro 

fator de ordem privada das empresas do setor, não há como negar que  o 

engessamento tarifário, em tempos de notória corrosão monetária em 

decorrência da inflação, provocou endividamento progressivo,  

sucateamento das frotas e piora expressiva dos serviços prestados, 

agravando, sobremaneira, a situação enfrentada. Ao retirar das empresas a 

faculdade de fixar e alterar tarifas de modo a manter a sua higidez 

financeira, forçando-as a operar em margem muitas vezes aquém da 

rentabilidade normal, o Poder Concedente diretamente provocou a quebra 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, gerando o dever de 

indenizar.

7.   Não se diga que o dano suscitado não é indenizável por 

decorrer de política econômica, de caráter geral, visto que a edição do DL 

2.284/86, que instituiu o Plano Cruzado, não pode ser invocada como 
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escusa para o desrespeito de garantia constitucional, sobretudo porque a 

relação de sujeição da empresa aérea, ora recorrente, com o Poder Público 

não foi estabelecida na generalidade, tal como mais um súdito da 

autoridade estatal, ela derivava, pelo contrário, de um claro vínculo 

contratual, por se tratar de relação fulcrada em concessão de serviço 

estatal. Referida orientação já passou pelo crivo do Supremo Tribunal 

Federal em precedentes históricos, em tudo semelhantes ao caso dos 

autos, figurados primeiro pela TRANSBRASIL, RE 1.831.180/DF, Relator 

Ministro OCTAVIO GALLOTTI e, mais recentemente, pela VARIG, RE 

571.969/DF, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA.

8.   In casu, em que pesem as ponderações tecidas nas 

instâncias ordinárias, foram elaborados dois laudos periciais que 

constataram a efetiva ocorrência dos prejuízos decorrentes da ruptura da 

equação financeira da concessão, tal como alegado pela empresa autora. 

Assim, estabelecida a ocorrência do dano e o seu evidente nexo causal com 

a ação do Poder Concedente que, ao praticar uma política tarifária 

divorciada da realidade, abalou de forma substancial a estrutura financeira 

da concessão, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

9.   Assentado que os reajustes de tarifas efetuados pelo Poder 

Público foram insuficientes para garantir a equação financeira levando a 

capacidade econômica da Concessionária à exaustão, com patente 

desrespeito dos princípios da confiança e da segurança jurídica, pilares que 

sustentam o direito do administrado, na inegável disparidade de forças 

verificada nas relações travadas com a Administração, de rigor o 

reconhecimento do direito da autora à indenização postulada.

10.  Rompida a confiança e concretizada a surpresa lesiva, 

surge o dever de indenizar, que merece ser rápida e integralmente 

assumido pelo Estado como verdadeira expressão de atendimento do 

interesse público, com a preservação da segurança jurídica e sinalização de 

que os contratos são honrados pela Administração, servindo mesmo como 

incentivo à continuidade da prestação de serviços públicos de excelência, 

em regime de concessão. 

11.  O interesse que se tem por indisponível é o público e não o 

da Administração; a UNIÃO, quando se furta de suas obrigações contratuais 

no afã único de minimizar despesas patrimoniais, não atende ao interesse 

público, ao revés, enriquece às expensas do dano alheio, aviltando 

princípios e pilares institucionais do Estado Democrático de Direito, agindo 

exclusivamente no resguardo de interesse público secundário que, mesmo 
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legítimo, não se superpõe aquel'outro primário.

12.  Recurso Especial provido para reconhecer o dever da 

UNIÃO de indenizar a autora, ora recorrente, pelos danos efetivamente 

causados em decorrência da ruptura do equilíbrio econômico do contrato de 

concessão, em montante a ser apurado em futura liquidação. Prejudicadas 

as demais questões.

1.   De início, vale rememorar a origem da contenda; a VASP ajuizou 

ação ordinária contra a UNIÃO objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão de transportes aéreos, alegando que a 

falta de reajuste das tarifas lhe gerou vultosos prejuízos. O pedido formulado visava à 

recomposição dos danos emergentes e lucros cessantes, incluindo a diferença entre os 

valores das tarifas que deveriam ter sido autorizados e os efetivamente praticados, 

mais correção monetária e juros de mercado.

2.   Foi produzida prova técnica, com a realização de duas perícias 

contábeis que concluíram pela efetiva caracterização da quebra do equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão, havendo divergências na quantificação dos 

prejuízos.

3.   No primeiro grau de jurisdição a demanda foi julgada 

improcedente ; em sede de apelação o Tribunal Regional Federal da 1a. Região, por 

maioria de votos, reformou a sentença entendendo estar demonstrada a quebra do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transporte aéreo, por força 

de congelamento imposto à Concessionária em decorrência de planos econômicos 

governamentais, impondo-se à concedente o dever de indenizar os prejuízos 

comprovados em perícia regularmente processada  (fls. 2.203).

4.   Inconformada, a União, em conjunto com o Ministério Público 

Federal, apresentou Embargos Infringentes que, acolhidos, resultaram no julgamento de 

improcedência da ação, objeto de impugnação no presente Recurso Especial.

5.   Estabelecido o liame dos atos processuais, passa-se ao exame 
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do feito.

6.   Antes de mais nada, cumpre registrar que esta Corte pode 

proceder à qualificação jurídica que entender correta das provas examinadas pelo 

Tribunal a quo,  valorando-as conforme o caso, não havendo que se falar no óbice da 

Súmula 07/STJ.

7.   O reexame que se veda na via especial prende-se à existência ou 

à correção dos fatos delimitados na sentença ou no acórdão recorrido. Nesse passo, é 

perfeitamente possível a este Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial, 

conferir nova qualificação jurídica a um fato, uma vez que sua errônea ou imprecisa 

definição pode impedir que sobre ele incida a correta regra jurídica justa. O debate, 

portanto, fica adstrito à matéria de direito e não de fato.

8.   Ratificando o aludido entendimento, confiram-se os seguintes 

precedentes:

Recurso Especial. Não ofende o princípio da Súmula 7 

emprestar-se, no julgamento do especial, significado diverso aos fatos 

estabelecidos pelo acórdão recorrido. Inviável é ter como ocorridos fatos 

cuja existência o acórdão negou ou negar fatos que se tiveram como 

verificados (AgRg no EREsp. 134108/DF, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, 

Corte Especial, DJU 16.08.1999).

² ² ²

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. ARQUIVISTA. LEI 7.446/1985. 

REQUERIMENTO. PRAZO. 60 DIAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 

PROVA. VALORAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.

(...).

2.   Ao contrário do alegado pelos agravantes, procedeu-se à 

valoração das provas carreadas aos autos, providência que não encontra 

óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3.   Agravo regimental improvido (AgRg no REsp. 1.106.355/RJ, 

Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJe 10.08.2009).
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9.   A doutrina, do mesmo modo, sinaliza positivamente sobre a 

possibilidade de se qualificar juridicamente os fatos em Recurso Especial. A propósito, 

a lição do Professor BERNARDO PIMENTEL SOUZA:

Todavia, o erro na valoração legal da prova pode ser suscitado em 

recurso especial. É que o equívoco na aplicação das regras que cuidam das 

provas configura erro de direito federal, pelo que pode ser submetido à 

apreciação do Superior Tribunal de Justiça.

(...).

O recurso especial é igualmente admissível quando cuida da 

qualificação jurídica dos fatos. Com efeito, partindo do quadro fático 

delineado pelo tribunal de segundo grau, pode o Superior Tribunal de 

Justiça conferir qualificação jurídica diversa da indicada no acórdão 

recorrido  (Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 3a. ed. - São 

Paulo: Saraiva, págs. 607/609). 

10.  Superada a questão de conhecimento, importa consignar que, no 

caso dos autos, é incontroverso o fato de a empresa autora, ora recorrente, ter 

efetivamente prestado serviços de transporte aéreo, mediante concessão de serviço 

público pactuada com a UNIÃO; igualmente, não se discute que as tarifas praticadas 

pelas empresas de transporte aéreo de passageiros, cargas e mala postal eram 

controladas pelo Poder Concedente, nos moldes da política econômica adotada pelo 

Governo Federal de 1986/87 a 1992, sendo que tal intervenção - aliás não negada - era 

pública e notória.

11.  Os contratos de concessão, consoante uníssona lição doutrinária e 

jurisprudencial, têm garantida a manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, de 

modo a viabilizar que as obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste 

encontrem correspondência na compensação econômica adequada; é assegurada 

durante todo o período de execução do contrato a real e efetiva correlação entre o objeto 

do contrato e a sua remuneração.

12.  A respeito calha lembrar as palavras do mestre HELY LOPES 

MEIRELLES  sobre o tema:
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Equilíbrio financeiro: 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 contrato e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração do objeto do ajuste. Essa relação encargo-remuneração deve 

ser mantida durante toda a execução do contrato, a fim de que o contrato 

não venha a sofrer indevida redução dos lucros normais do 

empreendimento. Assim, ao usar do 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 reajustes 

econômicos para o restabelecimento do equilíbrio financeiro (Direito 

Administrativo Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 2010, p. 221).

13.  Outrossim, lapidar é o ensinamento do notável Professor CELSO 

ANTONIO BANDEIRA DE MELO:

(...) a garantia do contratado ao equilíbrio econômico financeiro do 

contrato administrativo não poderia ser afetada nem mesmo por lei. è que 

resulta de dispositivo constitucional, o art. 37, XXI, pois, de acordo com 

seus termos, obras, serviços, compras e alienações, serão contratados com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta.

É evidente que, para serem mantidas as efetivas condições das 

propostas (constantes da oferta vencedora do certame licitatório que 

precede o contrato), a Administração terá de manter íntegra a equação 

econômico-financeira inicial. Ficará, pois, defendida tanto contra os ônus 

que o contrato sofra em decorrência de alterações unilaterais, ou 

comportamentos faltosos da Administração, quanto contra elevações de 

preço que tornem mais onerosas as prestações a que esteja obrigado, 

como, ainda, contra o desgaste do poder aquisitivo da moeda provocado 

por inflação, em todos os contratos que se perlongam no tempo. 

De outra parte, o equilíbrio econômico-financeiro está abrigado, 

ainda, por outro dispositivo constitucional: o art. 5o., XXXVI, segundo o qual 

a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada. A equação econômico financeira contratual é um direito adquirido 
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do contratado, de tal sorte que normas a ele sucessivas não podem afetá-lo 

(Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2010, pp. 631/632).

14.  Na mesma esteira, o consagrado administrativista CAIO  TÁCITO, 

já em 1960, desenvolveu e apresentou a profícua tese O Equilíbrio  Financeiro na 

Concessão de Serviço Público pontuando que o princípio visa, sobretudo, a correlação 

entre os encargos e a remuneração correspondente, de acordo com o espírito lucrativo 

que é elementar aos contratos administrativos, e, especialmente, à concessão de 

serviço público.

15.  A manutenção da equação financeira original do contrato de 

concessão é mais que uma segura orientação doutrinária, com respaldo jurisprudencial, 

na verdade, constitui princípio erigido sob a égide constitucional desde a Carta de 1969, 

hoje repetido na Constituição Cidadã de 1988.

16.  A Emenda Constitucional 01/69, em seu art. 167, expressamente 

previa:

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.

17.  A Constituição da República de 1988, textualmente chancelou o 

postulado da necessidade da preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos administrativos; confira-se: 

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, 
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publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...).

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

18.  À época da relação contratual sob exame a legislação 

infraconstitucional, do mesmo modo, referendava a adoção do aludido princípio, 

consoante verifica-se no art. 55, II, d do DL 2.300/86 e nos arts. 57, § § 1o. e 2o. e 58 da 

Lei 8.666/93, in verbis:

Art. 55 - Os contratos regidos por este decreto-lei poderão ser 

alterados nos seguintes casos:

(...).

II - por acordo das partes:

(...).

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da 

Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 

objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro do 

contrato.

² ² ²

Art. 57 - A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto 

aos relativos:

(...).

§ 1o. - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e 

de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato 

e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde 
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que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em 

processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 

execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 

trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, 

nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 

terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à 

sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, 

inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 

impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das 

sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2o. - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito 

e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 

contrato.

² ² ²

Art. 58 - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído 

por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I 

do art. 79 desta Lei; 

III - fiscalizar-lhes a execução;

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 

ajuste;
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V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens 

móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na 

hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas 

contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato 

administrativo.

§ 1o. - As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos 
contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia 
concordância do contratado.

§ 2o. - Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas 
econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se 
mantenha o equilíbrio contratual.

19.  A garantia de estabilidade da relação jurídico-administrativa 

contratada entre o Poder Concedente e a Concessionária é expressão clara do princípio 

da segurança jurídica, assegurando àqueles que assumem a execução de um serviço 

de interesse público a preservação das circunstâncias e expectativas que levaram à 

assunção do pacto.

20.  A quebra da equação por ato omissivo ou comissivo do Poder 

Concedente gera, por conseguinte, o dever de recomposição do equilíbrio, não somente 

em nome da almejada segurança jurídica como da inegável importância da continuidade 

da prestação do serviço público.

21.  No caso dos autos, a recorrente afirma que a adoção de políticas 

públicas, notadamente a edição do denominado Plano Cruzado,  que impôs o 

congelamento de preços, resultou em defasagem das tarifas praticadas no transporte 

aéreo afetando, de forma brutal, a equação econômico-financeira do contrato de 

concessão celebrado entre a VASP e a UNIÃO.

22.  Ainda que se possa considerar que o esfacelamento do setor aéreo 

nacional possa ter advindo de má gestão ou qualquer outro problema de ordem privada 

na gestão das empresas do setor, não há como negar que o engessamento tarifário, 

em tempos de notória corrosão monetária em decorrência da inflação, provocou 

endividamento progressivo,  sucateamento das frotas e piora expressiva dos serviços 
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prestados, agravando, sobremaneira, a situação enfrentada.

23.  A quebra da equação financeira do contrato de concessão de 

transporte aéreo foi proclamada pelos laudos perícias, produzidos em juízo, e que 

instruem o presente feito. 

24.  Ao se retirar das empresas a faculdade de fixar e alterar tarifas de 

modo a manter a sua higidez financeira, forçando-as a operar em margem muitas 

vezes aquém da rentabilidade, o Poder Concedente diretamente provocou a quebra do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, gerando o dever de indenizar.

25.  Não se diga que o dano suscitado não é indenizável por decorrer de 

política econômica, de caráter geral, visto que a edição do DL 2.284/86, que instituiu o 

Plano Cruzado,  não pode ser invocada como escusa para o desrespeito de garantia 

constitucional, sobretudo porque a relação de sujeição da empresa aérea, ora 

recorrente, ao Poder Público não é estabelecida na generalidade, tal como mais um 

súdito da autoridade estatal, porquanto ela deriva de um claro vínculo contratual, que 

cria deveres para ambas as partes.

26.  Nesse contexto, a equação financeira da concessão, aviltada por 

atos do Poder Público que controlava as tarifas praticadas no transporte aéreo nacional, 

naquela altura, merece ser restabelecida, no atual momento, por meio da indenização 

correspondente, conforme se apurar.

27.  Referida orientação já passou pelo crivo do Supremo Tribunal 

Federal em precedentes históricos, em tudo semelhantes ao caso dos autos, figurados 

primeiro pela TRANSBRASIL, no RE 183.180-4/DF, Relator Ministro OCTAVIO 

GALLOTTI e, mais recentemente, pela VARIG, no RE 571.969/DF, Relatora Ministra 

CARMEM LÚCIA. À propósito, eis a ementa e a notícia vinculada no Informativo 

705/2013 da Suprema Corte relativas aos citados precedentes, respectivamente:

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.
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2.   Recurso extraordinário tempestivamente interposto.

3.   Violação do art. 167, II, da Constituição de 1967 (Emenda 

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 95.910-88, no art. 180 da Lei 7.565-86 e no art. 8o., XV, ç, 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 1-69), sem se achar prequestionado tema 

pertinente ao disposto no art. 107 daquela mesma Carta (DJU 1.8.1997).

² ² ²

Responsabilidade civil do Estado por ato lícito: intervenção 

econômica e contrato - 1

0 Plenário iniciou julgamento de três recursos extraordinários em 

que se discute, notadamente, a responsabilidade da União, como 

contratante, por eventual prejuízo de companhia área decorrente de política 

econômica governamental. A empresa, ora recorrida, alegara que a 

diminuição do seu patrimônio líquido seria decorrente da política de 

congelamento tarifário vigente, no País, de outubro de 1985 a janeiro de 

1992, instituída, primeiramente, com o denominado "Plano Cruzado". 

Ademais, requererá o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato de serviço de transporte aéreo, com o ressarcimento dos 

prejuízos suportados, acrescidos de danos emergentes, lucros cessantes, 

correção monetária e juros, em face de cláusula contratual. A Min. Cármen 

Lúcia, relatora, julgou tempestivos os recursos e votou no sentido de negar 

provimento aos extraordinários do parquet, na parte em que conhecido, e 

da União. Não conheceu, ainda, do outro apelo extremo da União, referente 

à participação do Ministério Público Federal desde o início da demanda (RE 

571.969/DF, Rei. Min. CÁRMEN LÚCIA, 8.5.2013).
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(...).

Responsabilidade civil do Estado por ato lícito: intervenção 

econômica e contrato - 3

Anotou que a questão a respeito da responsabilidade da União fora 

suscitada de forma direta e objetiva exclusivamente no recurso do Ministério 

Público Federal. A Relatora mencionou que duas seriam as abordagens 

sobre o tema constitucional da responsabilidade do Estado: uma fundada 

na responsabilidade objetiva (CF, art. 37, § 6o.) e outra no dever de 

manutenção das condições efetivas da proposta (CF, art. 37, XXI), de viés 

contratual. Observou que responsabilidade estatal por atos lícitos, incluídos 

os decorrentes de políticas públicas, não constituiria novidade no direito, 

inclusive, brasileiro. Delimitou que a pretensão seria de ver atribuída a 

responsabilidade ao Estado por prejuízos financeiros suportados pela 

companhia aérea ante a implantação de planos econômicos. Assinalou 

haver cláusula contratual estipulando a correspondência entre as tarifas a 

serem aplicadas e os fatores de custo da atividade objeto do contrato de 

concessão. Retratou que se cuidaria de cláusula essencial ou necessária, 

tendo como fonte mandamento constitucional de manutenção do equilíbrio 

econômico e financeiro do negócio administrativo, prinápio previsto 

expressamente no art. 167, II, da CF/67, mantido idêntico dispositivo na EC 

1/69, vigente na data da outorga por concessão do serviço aéreo à 

recorrida. Acentuou que a Constituição atual conteria igual exigência [art. 

37, XXI), regra repetida na Lei 8.987/95 (Lei das Concessões e Permissões) 

e, também, no Decreto-Lei 2.300/86 (art. 55, II). Registrou que, portanto, no 

período do desequilíbrio apontado, o Brasil estaria dotado de normas de 

eficácia plena referentes ao princípio do equilíbrio econômico e Financeiro 

do contrato  (RE 571.969/DF, Rei. Min. CÁRMEN LÚCIA, 8.5.2013).

Responsabilidade civil do Estado por ato lícito: intervenção 

econômica e contrato - 4

Ato contínuo, asseverou que o princípio constitucional da 

estabilidade econômico-financeira seria uma das expressões jurídicas do 

princípio da segurança jurídica. Por meio desse princípio, buscar-se- ia 

conferir maior segurança ao negócio jurídico-administrativo, garantindo à 

empresa-contratada, tanto quanto possível, a permanência das 

circunstâncias e das expectativas que a animaram a assumir a execução, 

por sua conta e risco, no interesse público, de atribuições que competiriam 

a pessoa jurídica de direito público. Explicitou que o caso demonstraria que 

os reajustes efetivados foram insuficientes para cobrir a variação de custos, 

consoante afirmado por perito oficial em laudo técnico. Reportou-se a 
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precedente desta Corte segundo o qual os danos patrimoniais gerados pela 

intervenção estatal em determinado setor imporiam a indenização, tendo-se 

em vista a adoção, no Brasil, da teoria da responsabilidade objetiva do 

Estado com base no risco administrativo. Para a aplicação da referida 

doutrina, suficiente a configuração do dano e a verificação do nexo de 

causalidade entre aquele e a ação estatal (RE 422.941/DF, DJU de 

24.3.2006)  (RE 571.969/DF, Rei. Min. CÁRMEN LÚCIA, 8.5.2013).

Responsabilidade civil do Estado por ato lícito: intervenção 

econômica e contrato - 5

Ponderou que os atos que comporiam o "Plano Cruzado" — 

conquanto não tivessem se afastado do princípio da legalidade, sendo 

plenamente justificados por imperioso interesse do Estado e da sociedade 

brasileira — teriam provocado diretamente danos à recorrida. Esclareceu 

que a empresa nada poderia providenciar contra o que lhe fora 

determinado, pois jungida às regras da concessão de serviço público. 

Repisou que não se estaria a discutir a legalidade da decisão política. 

Salientou que, no entanto, os atos administrativos, mesmo os legislativos, 

submeter-se-iam, em um Estado de Direito, aos ditames constitucionais. 

Assim, inconteste que o Estado deveria ser responsabilizado pela prática de 

atos lícitos quando deles decorressem prejuízos específicos, expressos e 

demonstrados. Na condição de concessionária, não poderia a companhia 

esquivar-se dos danos, uma vez que não deteria liberdade para atuar 

conforme sua conveniência. Rematou que a comprovação dos prejuízos 

ocorrera nas instâncias próprias de exame do acervo fático-probatório. Por 

fim, considerou irretocável a decisão recorrida, fundada na teoria da 

responsabilidade do Estado por ato lícito. Após, pediu vista o Min. Joaquim 

Barbosa, Presidente (RE 571.969/DF, Rei. Min. CÁRMEN LÚCIA, 8.5.2013).

28.  Nesta Corte Superior de Justiça a questão também já foi debatida, 

veja-se:

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 7, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

REDUÇÃO.

I - A ação indenizatória intentada contra o Estado, buscando 

Documento: 1324378 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/10/2014 Página  22 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

reparação fundada no rompimento do equilíbrio econômico financeiro do 

contrato de concessão de transportes aéreos, 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.

IIII - 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. 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 por 

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

Somente as questões de ordem pública, de conhecimento e julgamento 

obrigatórios, têm força para exigir uma apreciação de ofício, mesmo que 

não tenham sido suscitadas, não havendo falar, nessas hipóteses, de 

preclusão.

IV - Para confirmar a tese da União, o pressuposto necessário seria 

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. 

Nesse panorama, incidente o óbice descrito na súmula 7 deste Superior 

Tribunal de Justiça.

V - Não está caracterizada a divergência quando os paradigmas 

apresentados não estabelecem similitude com a hipótese dos autos. Para 

haver o confronto é necessário que o tema tratado naqueles arestos 

encontre subsunção a iguais questionamentos e circunstâncias que 

gravitam sobre a presente demanda, não havendo como comparar os 

arestos trazidos à divergência, que tratam de reajuste de tarifa de energia 

elétrica e tarifas de transporte coletivos rodoviários, com o acórdão 

hostilizado, que cuida, inclusive, de regramentos diferentes daqueles 

encontrados nos paradigmas.

VI - Em verdade, a pretensão é de 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 controlado. Rememore-se que idêntico 

questionamento apresentou-se nesta Casa de Justiça, na ação 

indenizatória aludida no REsp. 32.534/DF, a qual foi definitivamente 
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solucionada no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do 

Recurso Extraordinário 183.180-4/DF.

VII - Quando vencida a Fazenda Pública, os honorários 

advocatícios podem ser fixados em percentual inferior àquele mínimo 

indicado no § 3o. do artigo 20, do Código de Processo Civil, a teor do que 

dispõe o § 4o. do retro citado artigo, porquanto este dispositivo processual 

não faz qualquer referência ao limite a que se deve restringir o julgador 

quando do arbitramento. (REsp. 461.017/MG, Relator Ministro FRANCIULLI 

NETTO, DJ de 06.10.2003, p. 254).

VIII - Recurso especial da União parcialmente provido para reduzir 

os honorários advocatícios para 5% (cinco) por cento do valor da 

condenação.

IX - Recurso do Ministério Público Federal improvido. Recurso da 

Varig S/A-Viação Aérea Riograndense improvido (REsp. 628.806/DF, Rel. 

Min. FRANCISCO FALCÃO, DJU 21.02.2005).

29.  In casu, em que pesem as ponderações tecidas nas instâncias 

ordinárias, foram elaborados dois laudos periciais que constataram a efetiva ocorrência 

dos prejuízos decorrentes da ruptura da equação financeira da concessão, tal como 

alegado pela empresa autora.

30.  Assim, estabelecida a ocorrência do dano e o seu evidente liame 

causal com a ação do Poder Concedente que, ao praticar uma política tarifária 

divorciada da realidade, abalou de forma substancial a estrutura financeira da 

concessão, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

31.  Desfeita a equação financeira do negócio jurídico de Direito Público 

nasce para a concessionária a exigibilidade do reequilíbrio, de modo a restabelecer a 

equivalência justa ou razoável entre as obrigações assumidas e a correspondente 

contraprestação, nos moldes inicialmente convencionados como de comum interesse 

pelas partes.

32.  Assentado que os reajustes de tarifas efetuados pelo Poder Público 

foram insuficientes para garantir a equação financeira, levando a capacidade econômica 

da concessionária à exaustão, com patente desrespeito dos princípios da confiança e 
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da segurança jurídica, pilares que sustentam o Direito do Administrado, na inegável 

disparidade de forças verificada nas relações travadas com a Administração, de rigor o 

reconhecimento do direito da autora à indenização postulada.

33.  Rompida a confiança e concretizada a surpresa lesiva, surge o 

dever de indenizar, que merece ser rápida e integralmente assumido pelo Estado como 

verdadeira expressão de atendimento do interesse público, com a preservação da 

segurança jurídica e sinalização de que os contratos são honrados pela Administração, 

servindo mesmo como um incentivo à continuidade da prestação de serviços públicos 

de excelência. 

34.  Por fim, cumpre registrar que o interesse indisponível é o público e 

não o da Administração; a UNIÃO, quando se furta de suas obrigações contratuais no 

afã único de minimizar despesas patrimoniais, não atende ao interesse público, ao 

revés, enriquece às expensas do dano alheio, aviltando princípios e pilastras 

institucionais do Estado Democrático de Direito, agindo exclusivamente no resguardo 

de interesse público secundário. 

35.  Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial para 

reconhecer o dever da UNIÃO de indenizar a autora, ora recorrente, pelos danos 

efetivamente causados em decorrência da ruptura do equilíbrio econômico do contrato 

de concessão, em montante a ser apurado em futura liquidação.  Prejudicadas as 

demais questões.

36.  Arcará a recorrida com as custas processuais e os honorários 

sucumbenciais, fixados em 10% do valor atribuído à causa.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.248.237 - DF (2011/0075687-9)

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ARI PARGENDLER (Relator): 

Segundo depreendi do voto do relator, o tribunal a quo 
manteve decisão proferida no 1º grau de jurisdição determinando 
a realização de nova perícia, por considerar insatisfatórios os 
laudos constantes dos autos. 

No âmbito do recurso especial, não é possível revisar esse 
entendimento, porque resulta da avaliação da prova pericial. 

A avaliação da prova não se confunde com a respectiva 
valoração. No primeiro caso, qual seja, o da avaliação da 
prova, o juízo é de suficiência ou insuficiência da prova para 
demonstrar os fatos da causa. A percepção a respeito da prova 
constitui uma decisão acerca de fatos. No segundo caso, isto é, 
o da valoração da prova, o juízo é de legalidade em torno do 
valor atribuído à prova.  Se controvertido o juízo a respeito 
da boa ou má aplicação de uma norma legal atinente ao valor da 
prova (v.g., acerca da validade de um contrato de compra e 
venda de imóvel ajustado verbalmente ), há uma questão de 
direito a ser dirimida. 

Na espécie, a percepção traduzida no acórdão atacado pelo 
recurso especial foi a de que o prejuízo (fato) não foi 
demonstrado. O tribunal, portanto, decidiu uma questão de fato 
insuscetível de ser ativada no âmbito de recurso especial. 

Voto, por isso, no sentido de conhecer do recurso 
especial, negando-lhe provimento. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2011/0075687-9 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.248.237 / DF

Números Origem:  199701000285327  199901001057890  201100756879  8841993  9109200601210001  
993373119994010000

PAUTA: 27/05/2014 JULGADO: 27/05/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA
REPR. POR : ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO : ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - 
Concessão / Permissão / Autorização - Transporte Aéreo - Aeroporto

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA, pela parte RECORRENTE: VIAÇÃO AÉREA SÃO 
PAULO S/A -  VASP e o Dr. FRANCISCO VALLE BRUM, pela parte RECORRIDA: UNIÃO.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator dando provimento ao recurso especial, no que foi 
acompanhado pelo Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima e o voto divergente do Sr. Ministro Ari 
Pargendler conhecendo do recurso, mas negando-lhe provimento, pediu vista o Sr. Ministro 
Benedito Gonçalves. Aguarda o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2011/0075687-9 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.248.237 / DF

Números Origem:  199701000285327  199901001057890  201100756879  8841993  9109200601210001  
993373119994010000

PAUTA: 27/05/2014 JULGADO: 10/06/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA
REPR. POR : ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO : ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - 
Concessão / Permissão / Autorização - Transporte Aéreo - Aeroporto

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Adiado por indicação do Sr. Ministro Benedito Gonçalves."
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2011/0075687-9 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.248.237 / DF

Números Origem:  199701000285327  199901001057890  201100756879  8841993  9109200601210001  
993373119994010000

PAUTA: 09/09/2014 JULGADO: 09/09/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA
REPR. POR : ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO : ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - 
Concessão / Permissão / Autorização - Transporte Aéreo - Aeroporto

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Adiado por indicação do Sr. Ministro Benedito Gonçalves."
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.248.237 - DF (2011/0075687-9)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA
REPR. POR : ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO : ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE AÉREO. 
CONGELAMENTO DAS TARIFAS EM FACE DE PLANO ECONÔMICOS. 
RUPTURA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA, EM MONTANTE A SER APURADO EM 
LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO, ACOMPANHANDO O VOTO DO 
RELATOR. 

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Trata-se de recurso especial 

no qual se discute o dever da União em indenizar a recorrente pelos prejuízos decorrentes do 

congelamento das tarifas de serviço público aéreo, que lhe foi imposto em razão de planos 

econômicos governamentais e que teria afetado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

firmado entre as partes. 

A proposta do Min. Napoleão Maia Filho, relator do processo, é pelo provimento do 

recurso especial, para reconhecer o dever da União de indenizar a recorrente pelos danos 

efetivamente causados em decorrência da ruptura do equilíbrio econômico do contrato de 

concessão, em montante a ser apurado em futura liquidação.  

Após o meu pedido de vista dos autos, os Ministros Ari Pardengler e Arnaldo Esteves 

Lima anteciparam os seus votos, sendo que o primeiro para negar provimento ao recurso especial, 

em face da incidência da Súmula 7/STJ (necessidade de reavaliação do laudo pericial para se aferir 

a ocorrência de eventual prejuízo decorrente do ato do Poder Concedente), e o segundo para 

acompanhar o entendimento externado pelo relator. 

Extrai-se dos autos que, não obstante as críticas realizadas pelas instâncias de origem 

principalmente em relação aos critérios utilizados, certo é que as duas perícias lá realizadas 

concluíram que houve a efetiva caracterização da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da 
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concessão, havendo divergências apenas em relação ao montante dos prejuízos sofridos pela 

empresa autora. 

Soma-se a isso o fato de que é ressabido que a política adotada pelo Governo Federal para 

a fixação de níveis tarifários aplicados ao transporte aéreo acabou por impactar o desempenho 

econômico e financeiro de todas as empresas do setor, tanto que, em pleitos idênticos relativos à 

Transbrasil e à Varig, houve o reconhecimento da quebra do equilíbrio econômico-financeiro a 

justificar o pedido de indenização. 

Isso considerado, tenho que, se o Poder Concedente reajusta as tarifas abaixo do que 

deveria, tem que indenizar as companhias aéreas, sendo que o ponto nodal da presente controvérsia 

é, tão somente, a quantificação do prejuízo alegado, o que pode ser feito em sede de liquidação. 

Ante o exposto, com as devidas vênias à divergência, dou provimento ao recurso especial, 

acompanhando o voto proferido pelo Min. relator. 

É o voto. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.248.237 - DF (2011/0075687-9)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA
REPR. POR : ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO : ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

VOTO-VENCIDO

O MINISTRO SÉRGIO KUKINA: Sr. Presidente, quanto à questão 

de fundo, efetivamente, estou bastante esclarecido, mas impressionaram-me 

bastante, por ocasião da sessão anterior, em que iniciado o julgamento, os 

fundamentos técnicos declinados pelo Sr. Ministro Ari Pargendler, no sentido 

de que a pretensão, aqui veiculada pelo recorrente, teria a dificuldade de 

transpor o juízo de admissibilidade em virtude do óbice da Súmula n. 7, uma 

vez que haveria necessidade de se reexaminar material probatório, sobretudo, 

de natureza contábil. 

Portanto, aguardei pelo voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves 

para uma melhor percepção do tema; mas, retomando aqui os dados e as 

informações anteriores, vou seguir a divergência, acompanhando, então, o voto 

do Sr. Ministro Ari Pargendler, no sentido de reconhecer, na espécie, o óbice 

da Súmula n. 7 , em ordem a não conhecer do recurso especial.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2011/0075687-9 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.248.237 / DF

Números Origem:  199701000285327  199901001057890  201100756879  8841993  9109200601210001  
993373119994010000

PAUTA: 09/09/2014 JULGADO: 18/09/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA
REPR. POR : ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO : ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - 
Concessão / Permissão / Autorização - Transporte Aéreo - Aeroporto

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, a 
Turma, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Ari Pargendler, deu provimento 
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves (voto-vista) e Arnaldo Esteves Lima votaram com 
o Sr. Ministro Relator.
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