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1. Trata-se de Representação da Lei nº 8.666/93 encaminhada por Infosolo 

Informática S.A, em 16 de outubro do corrente ano, mediante a qual informou a esta 

Corte que o DETRAN-PR, por meio do Ofício Circular nº 001/2019-DG (peça nº 3), 

noticiou aos credenciados que a partir de 01/11/19 substituirá a forma de cobrança que 

até então vinha sendo aplicada no âmbito do credenciamento regido pelo Edital nº 

001/18. 

Consta no referido ofício que a autarquia de trânsito estará “substituindo o 

boleto bancário, por ofício cobrança, que conterá, entre outras informações, os valores 

individuais e os dados bancários para realização do crédito, diretamente na conta dos 

respectivos credores”.  

O ente estadual asseverou no documento circular, também, que “com a 

implementação do ofício cobrança, a partir de 01 de novembro de 2019, deverão as 

Instituições Financeiras ou Entidades Credoras acessarem os novos procedimentos na 

página do DETRAN”. 

Ao fim, entendeu a peticionária que a decisão cautelar consubstanciada no 

Despacho nº 1282/19-GCILB
1
 está sendo descumprida, solicitando a esta Corte que 

exare determinação para “que não haja qualquer alteração no fluxo financeiro, sob 

pena da aplicação das penalidades cabíveis”. 

Em nova manifestação (peça nº 4), datada de 17 de outubro do corrente ano, a 

empresa Infosolo Informática S.A complementou seu pedido, requerendo a esta Corte 

                                                
1
 Despacho homologado pelo Plenário desta Corte em 4 de setembro de 2019, consoante Acórdão 

2659/19-STP. 
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que “se determine ao Órgão de trânsito que publique em seu website comunicado ao 

mercado financeiro para informar que o Ofício Circular nº 01/2019 fica sem efeito”. 

Ainda, pugnou seja exarada determinação ao DETRAN-PR para que “nesse 

comunicado, esclareça que a cobrança de todos os valores relativos ao serviço regido 

pelo Edital nº 01/2018 seguirá sendo feita por meio de Documento de Arrecadação 

Estadual (DAE) expedido pelo DETRAN/PR, nos termos dos contratos celebrados com 

as empresas registradoras credenciadas, do Edital de Credenciamento nº 01/2018 e 

da Portaria DETRAN/PR nº 057/2018-DG”. 

Por meio do Despacho nº 1656/19 (peça nº 6), determinei a oitiva prévia da 

autarquia estadual de trânsito, bem como determinei a intimação da interessada 

Infosolo Informática S.A para que informasse se levou os fatos noticiados a este 

Tribunal ao conhecimento do Poder Judiciário. 

Em resposta (peça nº 10), a interessada Infosolo Informática S.A informou que 

não levou ao Poder Judiciário, até o momento, os fatos noticiados no presente 

expediente. 

O DETRAN-PR, por sua vez, informou inicialmente (peça nº 12) que, não se 

conhece no âmbito do Estado do Paraná, documento de arrecadação denominado 

„DAE‟, informando que o Documento de Arrecadação Estadual é a GR-PR, de 

competência da Secretaria de Estado da Fazenda.  

Ainda, aduziu que a arrecadação através da citada DAE foi instituída pela 

Portaria 57/18, em desacordo com o disposto no Edital de Credenciamento nº 001/18. 

Neste sentido, informou que a 5ª Inspetoria de Controle Externo, ao instruir o processo 

nº 721303/18, asseverou que “as transações financeiras relativas ao preço público 

referentes à execução dos Contratos nºs 

105/2018,136/2018,169/2018,194/2018,016/2018 e 019/2018, estão em desacordo às 

regras definidas nos instrumentos pactuados e, por consequência, em contrariedade 

ao Edital de Credenciamento nº 001/2018.” 

Sobre o suposto descumprimento do Acórdão nº 2659/19-STP (autos 

255543/19), em que se determinou ao DETRAN-PR que se abstivesse de praticar atos 

que alterem os termos do Edital de Credenciamento 001/2018, esclareceu a autarquia 

que “não houve nenhuma alteração no Edital ou nos contratos, bem como nenhuma 

alteração no valor praticado”. 
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Asseverou que a nova forma de pagamento tem por objetivo “atender o contido 

na Cláusula Terceira
2
 dos contratos, bem como apontamentos da 5º Inspetoria de 

Controle Externo na APA 11785 e o contido na instrução 13/19- 5ª ICE/TCE”. 

Ao fim, informou o DETRAN-PR que sua atual Diretoria “vem envidando 

esforços no sentido de realizar todos os procedimentos necessários e legais para que 

os processos da Autarquia cumpram com todos os princípios constitucionais e 

infraconstitucionais que regem a Administração Pública”. 

Em nova manifestação (peça nº 16), a peticionária Infosolo Informática S.A 

afirmou que a elaboração do Edital nº 001/2018 se deu em atendimento às disposições 

da Resolução CONTRAN nº 689/2017, onde consta expressamente, no artigo 34, que 

“o órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal é 

responsável pela cobrança do respectivo valor de registro do contrato”. 

Assim, entende que é dever dos DETRANs promover a cobrança e recolher o 

valor devido pela prestação do serviço, bem como entende que a edição da Portaria nº 

057/2018-DG adequou a prestação dos serviços no Paraná às disposições contidas na 

referida Resolução do CONTRAN. 

Por fim, destacou que a Portaria nº 057/2018-DG está em vigor desde o início 

da prestação dos serviços objeto do Edital, tendo sido editada ainda no ano de 2018, 

                                                
2
 A autarquia estadual de trânsito transcreveu à peça nº 12 trecho da cláusula terceira:  

“CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
Para cada contrato registrado no DETRAN-PR, fica estabelecido o PREÇO PÚBLICO no valor de 
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a ser cobrado pelo serviço de registro, por chassi, cabendo, a 
título de remuneração, o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor cobrado, ao DETRAN-PR e 
75% à empresa credenciada, prestadora dos serviços. 
Nas hipóteses estabelecidas no Art. 113 da Lei n.º 15.608/2007, o preço público poderá ser corrigido para 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. Esta correção acompanhará a variação do 
IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), definido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) ou qualquer 
outro índice que o venha substituir, a cada período de 12 (doze) meses. 
O preço público referenciado no caput deste artigo engloba o valor a ser pago pelo serviço da empresa 
credenciada, já incluso o valor correspondente ao DETRAN-PR e quaisquer outros custos envolvidos na 
prestação do serviço, independente da marca/modelo, categoria, valor ou tipo de veículo; ficando vedado 
o pagamento de qualquer sobretaxa em relação ao preço público estabelecido no caput deste artigo. 
O pagamento será de forma agrupada, uma vez ao mês, por meio de Documento de cobrança único, que 
deverá considerar o valor do preço público estabelecido (de acordo com o Artigo 9º) multiplicado pela 
quantidade de chassis registrados no mês de referência, pagos conforme proporcionalidade estabelecida 
no Artigo 9º §1º. 

O documento de cobrança único será emitido com base nos relatórios do sistema de controle da 

Autarquia, para cada instituição financeira ou entidade credora, discriminando os beneficiários 

(DETRAN- PR e Empresas Credenciadas) e seus respectivos valores. A Instituição Financeira ou 

Entidade Credora efetuará os créditos conforme credores (DETRAN – PR e Empresas 

Credenciadas) e respectivas contas indicadas no documento de cobrança;” 
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pugnando pela expedição de nova decisão cautelar em que se contemplem os 

seguintes pedidos: “(i) informe ao órgão de trânsito que o Ofício Circular nº 01/2019 

configura descumprimento das ordens anteriores dessa C. Corte de Contas; e que 

determine ao órgão de trânsito que (ii) não promova qualquer alteração no fluxo 

financeiro, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis; e que (iii) publique em 

seu website comunicado ao mercado financeiro para informar que o Ofício Circular nº 

01/2019 fica sem efeito e que a cobrança dos valores devidos pela prestação dos 

serviços seguirá sendo feita por meio do procedimento estabelecido na Portaria 

DETRAN/PR nº 057/2018 e na Resolução CONTRAN nº 689/2017”. 

É o relatório. 

2. O exame dos autos revela que a Representação deve ser recebida em sua 

íntegra, visto que preenche os requisitos do §1º do artigo 113 da Lei nº 8.666/93
3
, bem 

como dos artigos 30
4
 e 34

5
 da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar 

Estadual nº 113/2005) e dos artigos 275 e 276, caput e §1º
6
, do Regimento Interno. 

Há narrativa de possíveis falhas referentes ao credenciamento nº 001/18 

realizado pela autarquia estadual de trânsito, bem como há notícia de descumprimento 

de decisões exaradas pelo Plenário desta Corte. 

                                                
3
 Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta 

Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos 
interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa 
e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. 
§ 1

o
  Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas 

ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, 
para os fins do disposto neste artigo. 
 
4
 Art. 30. O Tribunal deverá ser comunicado de quaisquer irregularidades ou ilegalidades, de atos e fatos 

da Administração Pública Direta e Indireta do Estado e de seus Municípios, nos termos constitucionais, 
através de denúncias e representações. 
 
5
 Art. 34. A denúncia será dirigida ao Presidente do Tribunal, não sendo conhecida denúncia anônima ou 

insubsistente.  
Parágrafo único. O denunciante deverá fornecer identificação e dados de onde poderá ser encontrado. 
6
 Art. 275. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades de atos e fatos da administração pública direta, indireta ou fundacional 
estadual ou municipal.  
Art. 276. A denúncia será dirigida ao Presidente do Tribunal, não sendo conhecida denúncia anônima ou 
insubsistente.  
§ 1º O denunciante deverá anexar cópia de documento que comprove a sua legitimidade, fornecer os 
dados de onde poderá ser encontrado, expor com clareza os fatos e anexar, quando possível, 
documentação comprobatória. 
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Diante do exposto, entendo prudente o recebimento integral da presente 

Representação, ressaltando que a presente fase processual comporta apenas 

cognição superficial, não sendo possível manifestação categórica pela insubsistência 

da peça inaugural, pois há necessidade de diversos esclarecimentos. 

Deste modo, diante da possível ocorrência de ilegalidade, vale recordar que, 

em se tratando de juízo de admissibilidade, a existência de incertezas quanto à efetiva 

ocorrência dos fatos narrados na Representação não se resolve em favor da parte 

representada, mas sim do interesse público. 

Em outras palavras, ao menos nesta fase processual incide o princípio do in 

dubio pro societate, motivo pelo qual reputo necessário o recebimento do expediente. 

3. Convém destacar que a peticionária Infosolo Informática S.A não apresentou 

pedido cautelar na petição inicial (peça nº 2). No subsequente aditamento da inicial 

(peça nº 4), igualmente, nada constou nesse sentido. Apenas no último petitório (peça 

nº 16), ao sintetizar os pedidos, a interessada sinalizou “estar reiterando pleitos 

cautelares” formulados na inicial. 

Depreende-se das petições apresentadas que a interessada não discorreu nas 

causas de pedir sobre o suposto periculum in mora e/ou fummus boni iuris, requisitos 

que devem acompanhar qualquer pleito cautelar. Contudo, em homenagem ao 

princípio do formalismo moderado, aplicável no âmbito das cortes administrativas, 

passo a apreciar as petições apresentadas contemplando o ânimo de provimento 

cautelar que as acompanhou. 

Para enfrentamento do tema, forçoso inicialmente apresentar breve escorço 

fático sobre a questão do fluxo financeiro no âmbito do Edital de Credenciamento nº 

001/18. 

Consoante já exposto em outros processos referentes ao mesmo tema, 

durante anos o serviço de registro de contratos de financiamento de veículos foi 

prestado em todo o Brasil pela CETIP S.A, atual B3 S.A, por intermédio de convênios 

firmados entre os DETRANs e a Federação Nacional das Seguradoras – FENASEG. 

No Estado do Paraná os serviços eram prestados com base no Convênio nº 

023/2017, celebrado entre o DETRAN/PR e a FENASEG, sendo que esta repassava à 

B3 S.A a responsabilidade pela prestação dos serviços. 
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Em face dessa cadeia fática, considerada monopólio pelo Conselho Nacional 

de Trânsito (CONTRAN), tal entidade regulamentou a prestação do serviço de registro 

de contratos de financiamento de veículos por meio da Resolução nº 689/2017. 

Dentre os diversos pontos regulamentados na referida legislação, consta no 

artigo 34 que “o órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal é responsável pela cobrança do respectivo valor de registro do contrato”. 

A referida Resolução, de âmbito nacional, entrou em vigor no dia 01/10/2018. 

Assim, com intuito de atender ao determinado pelo CONTRAN, o DETRAN-PR 

publicou o Edital de Credenciamento nº 001/18 em 02/08/2018. O referido instrumento 

convocatório previu valores e fluxo financeiro de pagamento nos seguintes moldes: 

 

DO VALOR  

Artigo 9º. Para cada contrato registrado no DETRAN-PR, fica estabelecido o 

PREÇO PÚBLICO com o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a ser 

cobrado pelo serviço de registro, por chassi, devendo ser repassado ao 

DETRAN/PR o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor cobrado.  

§1º. O preço público referenciado no caput deste artigo engloba o valor a ser 

pago pelo serviço da empresa credenciada, já incluso o valor de repasse ao 

DETRAN-PR e quaisquer outros custos envolvidos na prestação do serviço, 

independente da marca/modelo, categoria, valor ou tipo de veículo, recolhido, 

mediante Documento de Cobrança único bipartido, em favor do DETRAN-PR, 

fazendo o repasse às empresas credenciadas de forma automática.  

§2º. Responderá a instituição financeira ou entidade credora da garantia real 

nos casos de informações enviadas com erros e que exijam a correção, com 

emissão de novo CRV e CRLV, com pagamento de novo valor de preço 

público, caso ocorra.  

§3º. Nas hipóteses estabelecidas no Art. 113 da Lei n.º 15.608/2007, o preço 

público poderá ser corrigido para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 

do ajuste dos índices indicados pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do 

Mercado), definidos pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) ou qualquer outro 

índice que o venha substituir, a cada período de 12 (doze) meses.  

§4º. O DETRAN-PR dará ampla divulgação às informações referentes a 

cobrança de valores e outras informações pertinentes.  

§5º. É expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação 

ao preço público estabelecido no caput deste artigo. 
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Artigo 10. O pagamento será de forma agrupada, uma vez ao mês, por meio 

de Documento de Cobrança único, que deverá considerar o valor do preço 

público estabelecido (de acordo com o Artigo 9º) multiplicado pela quantidade 

de chassis registrados no mês de referência.  

§1º. O pagamento deverá ser realizado até o 10º dia útil do mês subsequente 

ao período de contabilização.  

§2º. Quando não houver o pagamento dentro do prazo previsto, a instituição 

financeira ou entidade credora se tornará inadimplente e ficará impedida de 

registrar novos contratos até a devida quitação dos valores devidos.  

§3º. Na hipótese de atraso não justificado no pagamento mencionado no caput, 

haverá recomposição com base em juros de mora de 1% (Um por cento) ao 

mês pro rata die, a partir do vencimento, até a data do efetivo depósito.  

§4º. O DETRAN-PR deverá disponibilizar relatório geral de atividades de cada 

período mensal e demonstrativo contábil detalhado, a ser encaminhado ao 

representante da instituição credora, devidamente indicado, para fins de 

conferência e atestação.  

§5º. Não será exigida quantidade mínima de registros, devendo a credenciada 

assumir integralmente o risco inerente à atividade empresarial. (grifei) 

 

Posteriormente, cerca de 2 (dois) meses após a publicação do citado edital, o 

DETRAN-PR veiculou, em 09/10/2018, a Portaria nº 57/2018, com intuito de 

estabelecer “forma, prazo e condições para pagamento do preço público para serviço 

de Registro Eletrônico de Contratos de Financiamento de veículos”. Na referida 

portaria constaram os seguintes dispositivos: 
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Depreende-se da Portaria nº 57/2018 que para cada contrato registrado no 

DETRAN-PR fica estabelecido o preço público de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), estando inclusos neste montante os 25% (vinte e cinco por cento) que irão para 

os cofres da autarquia. 

Ainda, extrai-se da Portaria que o valor será recolhido mediante Documento de 

Arrecadação Estadual (DAE) em favor do DETRAN-PR, a quem caberá o repasse às 
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empresas credenciadas. Assim, tem-se que as instituições financeiras pagarão ao 

DETRAN-PR, que reterá seus 25% e transmitirá o restante às empresas registradoras 

de contrato. 

Consta na referida Portaria, também, que o pagamento será realizado uma vez 

ao mês, de forma agrupada, considerando o valor do preço público multiplicado pela 

quantidade de chassis registrados no mês. O pagamento deverá ser realizado pelas 

instituições até o 10º dia útil do mês subsequente ao período de contabilização, e 

quando assim não o fizer a instituição financeira restará inadimplente, ficando proibida 

de registrar novos contratos até quitar os valores em aberto. 

Já nos moldes previstos no Edital nº 001/2018, previu-se um fluxo distinto, 

cabendo às instituições financeiras realizar um repasse automático ao DETRAN-PR e 

empresas credenciadas para execução de registro, por meio de documento de 

cobrança único bipartido. 

Feito este breve introito, cumpre analisar se houve descumprimento da 

cautelar concedida mediante Despacho nº 1282/19 (confirmada pelo Plenário nos 

termos do Acórdão nº 2659/19-STP). 

Ao longo da aludida decisão cautelar, destaquei que não havia qualquer 

motivação ou justificativa para alteração do atual fluxo financeiro da operação de 

registro de contratos de financiamento de veículos, frisando que a possibilidade de 

modificação nos moldes de cobrança e pagamento dos registros já é objeto de análise 

nos autos de Representação da Lei nº 8.666/93 de nº 721303/18
7
, de minha relatoria, 

recebida em 19/08/19. 

Ao fim, determinei cautelarmente ao DETRAN-PR, nos termos do artigo 401, 

inciso V, do Regimento Interno, que se abstivesse de praticar atos que alterem os 

termos do Edital de Credenciamento 01/2018, inclusive os contratos dele decorrentes, 

até ulterior julgamento de mérito, preservada a atuação legal e regimentalmente 

atribuída às Inspetorias de Controle Externo desta Corte de Contas. 

No presente caso verifica-se que o Edital nº 001/18 previu um determinado 

fluxo financeiro para os pagamentos referente aos registros. Contudo, em 9 de outubro 

                                                
7
 Representação da Lei nº 8.666/93 proposta pela empresa Tecnobank Tecnologia Bancária S.A, 

mediante a qual pretende ver modificado o fluxo financeiro das operações de registro de contratos de 
financiamento de veículos e preço público fixado para o registro. 
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de 2018, o fluxo financeiro das operações foi alterado mediante Portaria nº 57/18, 

lavrada pelo então Diretor-Geral do órgão, Sr. Marcello Alvarenga Panizzi. 

Em que pese o fato de que o atual fluxo financeiro tenha sido estabelecido por 

Portaria ulterior ao edital, entendo que o referido regulamento alterou e modulou o 

instrumento convocatório, na tentativa de adequá-lo ao disposto na Resolução nº 

689/17 do CONTRAN, que prevê expressamente que o órgão de trânsito é que deve 

se responsabilizar pela cobrança do respectivo valor do registro de contrato. 

Para além deste fato, parece-me que, ao menos em juízo de cognição sumária 

típico desta fase processual, a referida Portaria, na medida em que adequou o 

instrumento convocatório ao regramento nacional, passou a integrar o conjunto de atos 

administrativos e contratos decorrentes do credenciamento nº 001/18. Assim, não 

reputo razoável que a autarquia de trânsito interprete como pontos isolados a questão 

do preço público e do fluxo financeiro da operação de financiamento. 

Ao meu entender, a decisão cautelar proferida por mim e homologada pelo 

Plenário contém nítida obrigação de não fazer, consistente na ordem de abstenção de 

quaisquer atos que alterem o status quo, isto é, credenciamentos e contratos regidos 

pelo Edital nº 001/18. 

A interpretação de que o fluxo financeiro não está albergado pela suspensão 

cautelar é equivocada, pois, conforme já dito, a Portaria nº 57/18 regulamentou 

questão operacional prevista no instrumento convocatório, passando a integrá-lo.  

Sobre o acerto ou desacerto da referida Portaria e do correspondente fluxo 

financeiro dos registros, destaco, novamente, que a questão está sendo analisada na 

Representação da Lei nº 8.666/93 de nº 721303/18, cabendo, inclusive, apensamento 

dos feitos oportunamente. 

Nesta linha, o que se observa por ora é a existência de cautelar homologada 

em Plenário, hígida e vigente, a qual impede quaisquer alterações referentes ao edital 

de credenciamento nº 001/18. 

É de se observar, inclusive, que ao receber embargos declaratórios interpostos 

pelo DETRAN-PR em face da cautelar consubstanciada no Acórdão nº 2659/19, 

neguei de modo fundamentado efeito suspensivo ao recurso, destacando 

expressamente que a decisão “alcança todas e quaisquer iniciativas prematuras de 

alteração das relações jurídicas e respectivos fluxos financeiros advindos do Edital de 
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Credenciamento nº 001/2018, sob pena de ampla e grave responsabilização dos 

agentes envolvidos”. 

A toda evidência, entendo que se levada a efeito a alteração na forma de 

cobrança veiculada pelo Ofício Circular nº 001/19-DG do DETRAN-PR, a autarquia 

estadual estará descumprindo comando cautelar do Plenário desta Corte, cabendo, 

portanto, a prolação de nova decisão cautelar, no sentido de impedir que o DETRAN-

PR coloque em prática as alterações pretendidas. 

Pela argumentação já tecida, fica evidenciado o fummus boni iuris da medida. 

O periculum in mora, por sua vez, repousa na proximidade das alterações pretendidas 

pela autarquia, com previsão de vigência a partir de 1º de novembro de 2019. 

Mais do que isso, é de se observar que uma modificação no modo como a 

cobrança vem sendo realizada desde outubro de 2018 desestabilizará as relações 

jurídicas estabelecidas e a segurança jurídica vigente, com perigo de dano reverso. 

Deste modo, estando caracterizados os requisitos autorizadores do 

provimento de caráter cautelar, quais sejam periculum in mora e fummus boni 

iuris, determino ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Paraná – 

DETRAN-PR que se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes à alteração do 

fluxo financeiro e forma de pagamento da operação de registro eletrônico de 

contratos de financiamento de veículos, até ulterior julgamento de mérito. 

Com intuito de coibir o descumprimento de provimento cautelar desta Corte, 

fato que nitidamente vislumbro na iniciativa da autarquia ao veicular o Ofício Circular nº 

001/19-DG, arbitro, nos termos do artigo 87, §7º
8
, da Lei Complementar nº 113/05, 

multa diária no valor de R$ 7.0000,00 ao responsável legal da entidade estadual de 

trânsito, Sr. Cesar Vinicius Kogut, a ser imputada por cada dia de descumprimento da 

presente decisão até o julgamento do mérito por esta Corte. 

Destaco que o referido montante, correspondente ao valor total de 20 registros 

eletrônicos de contratos de financiamento de veículos (R$350,00 x 20), é suficiente e 

compatível com a obrigação de não fazer fixada por meio do presente provimento 

                                                
8
 § 7º O Tribunal poderá fixar multa diária nos casos de descumprimento de medidas cautelares, desde 

que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento 
do preceito, nos termos previstos no Código de Processo Civil. (Incluído pela Lei Complementar n. 
213/18) 
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cautelar, bem como ressalto que o montante não ultrapassa o razoável, já que a média 

de operações realizadas diariamente é bem superior a 20 (vinte) registros
9
. 

4. Em razão do exposto, decido: 

4.1 Receber o presente pedido como Representação da Lei nº 8.666/93; 

4.2 Determinar, cautelarmente, ao DETRAN-PR, nos termos do artigo 401, 

inciso V, do Regimento Interno, que se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes 

à alteração do fluxo financeiro e forma de pagamento da operação de registro 

eletrônico de contratos de financiamento de veículos, até ulterior julgamento de mérito, 

sob pena de multa diária ao responsável legal da entidade; 

4.3 Remeter os autos à Diretoria de Protocolo para adoção das seguintes 

providências: 

4.3.1 Realizar a citação, por meio de ofício com Aviso de Recebimento 

(AR), das pessoas físicas e jurídicas abaixo elencadas para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze)
10

 dias contados da data da juntada do AR, conjunta ou separadamente 

apresentem suas defesas e prestem informações e documentos que possam elucidar 

os fatos descritos na exordial: 

a) Departamento Estadual de Trânsito do Paraná – DETRAN-PR, na 

pessoa de seu representante legal; 

b) Cesar Vinicius Kogut, representante legal da autarquia; 

 

4.3.2 Intimar com urgência, via email e telefonema e consequente 

certificação nos autos, o Departamento Estadual de Trânsito do Paraná – DETRAN-

PR, na pessoa de seu representante legal, para ciência e cumprimento da 

determinação cautelar, sob pena de multa diária; 

                                                
9
 Conforme informações prestadas pelo próprio DETRAN-PR à peça nº 67 dos autos nº 707475/18, 

atualmente em fase de recurso. 
10

 Art. 35. A denúncia e a representação tramitarão em regime de urgência, devendo: (Vetado e mantido 

pela Assembleia Legislativa)  
[...] 
II – em 10 (dez) dias, ser despachada liminarmente pelo Corregedor Relator, que, se a entender 
regularmente apresentada: (Vetado e mantido pela Assembleia Legislativa)  

a) quando suficientemente instruída, mandará citar o responsável para apresentar defesa, no 

prazo improrrogável de 15 (quinze) dias; (Vetado e mantido pela Assembleia Legislativa)  
b) quando insuficientemente instruída, encaminhará o processo à unidade de fiscalização deste Tribunal 
competente para informações em igual prazo; (Vetado e mantido pela Assembleia Legislativa) [...] 
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4.3.3 Intimar, por meio de ofício, a empresa Infosolo Informática S.A, por 

seu representante legal, para que informe, em 5 (cinco) dias se levou ao conhecimento 

do Poder Judiciário os fatos tratados na presente Representação, juntando, em caso 

afirmativo, a documentação correspondente; 

4.3.4 Expedir ofício ao Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de 

Curitiba, na pessoa da d. Juíza de Direito Bruna Greggio e do d. Juiz de Direito 

Marcelo de Resende Castanho, cientificando-os acerca do teor da presente decisão; 

4.3.5 Expedir ofício à Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa de seu 

representante legal, cientificando-a acerca do teor da presente decisão; 

5. Após atendimento pela Diretoria de Protocolo do disposto no item “4” 

e subitens, retornem os autos antes da próxima sessão do Tribunal Pleno, haja vista a 

necessidade de submeter à apreciação do colegiado a decisão cautelar proferida, 

conforme artigos 32, inciso XIII17 e 282, §1°, do Regimento Interno; 

6. Na sequência, decorridos os prazos recursais e de contraditório, 

encaminhem-se os autos à 5ª Inspetoria de Controle Externo, Coordenadoria de 

Gestão Estadual e Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para emissão de 

instrução técnica e parecer
11

. 

Publique-se 

 

 
Curitiba, 31 de outubro de 2019. 

 

 

IVAN LELIS BONILHA 

Conselheiro Relator 
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 Art. 35. A denúncia e a representação tramitarão em regime de urgência, devendo: (Vetado e mantido 
pela Assembleia Legislativa)  
[...] 
III – decorrido o prazo de defesa, será encaminhada pelo Relator à unidade técnica para, em 15 (quinze) 
dias, emitir parecer, e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para igual fim, no prazo de 30 
(trinta) dias; (Vetado e mantido pela Assembleia Legislativa) [...] 


