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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL 

DA _____VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVERTON CALAMUCCI brasileiro, casado, advogado, 

OAB/PR 24.584, com endereço na Rua Hayton da Silva Pereira, 1271, 

Capão da Imbuia, CEP 82.810-170, Curitiba, Paraná, em pleno gozo de 

seus direitos civis e políticos, portador do Título Eleitoral n. 

4259070663, 3.ª Zona, Seção 210 (doc. n. 1), vem, à presença de 

Vossa Excelência, por intermédio dos advogados (doc. n. 2), que a 

presente assinam, com fundamento no inciso LXXIII do artigo 5.º da 

Constituição Federal e no artigo 1.º da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 

1965, propor AÇÃO POPULAR, com pedido de tutela provisória de 

urgência,  contra:   

 

(I) DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ 

– DETRAN/PR, autarquia estadual de trânsito, detentora do 

CNPJ 78.206.513/0001-40,  sediada na Avenida Victor Ferreira 

do Amaral, n. 2.940 – CEP 82.800.900, nesta Capital, a ser citada 

na pessoa de seu Diretor-Geral;  
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(II) INFOSOLO INFORMÁTICA S.A. - pessoa jurídica de direito 

privado, de capital fechado, com endereço na Quadra 2 – Setor B, 

SIBS – Lotes 13/14 – Núcleo Bandeirante - CEP 71.736.202 – 

Brasília – DF., Fone: 3323-6808, a ser citada, via Correios, na 

pessoa de um de seus representes abaixo apontados;  

 

III) MARIA APARECIDA BORGHETTI, brasileira, casada, 

Governadora do Estado do Paraná, portadora da Cédula de 

Identidade RG nº 3.936.562-6 e do CPF n. 655.004.159-72, a ser 

citada, via Correios, no Palácio Iguaçu, sediado na Praça Nossa 

Senhora Salette, s/n. – CEP 80.530-909 - Centro Cívico – 

Curitiba/PR; 

 

IV) ALEXANDRE GEORGES PANTAZIS, Presidente da 

INFOSOLO, brasileiro, casado, natural de São Paulo/SP, filho de 

Georges Pantazis e Georgette Pantazis, portador da Cédula de 

Identidade RG n.° 093.03191-2, emitida pelo IFP/RJ e do CPF n.° 

075.876.888-54, a ser citado no endereço da INFOSLO acima 

indicado e/ou em sua residência, localizada no SMBD, Conjunto 

18, Lote 01, Casa C, Condomínio Vila Jatobá, CEP 71.680-180, 

Lago Sul – Brasília – DF; e 

 

V) DANIEL AMARAL CARDOSO, Vice-Presidente e 

administrador da INFOSOLO, brasileiro, casado, empresário, 

nascido aos 23/04/1978, portador do RG n. 1.594.275 SSP/DF e 

do CPF n. 805.566.801-97, a ser citado, via Correios, no 

endereço da empresa ora referida e/ou na QE 26, Conjunto F, 

Casa 11, Guará II, CEP 71.060-061 – Brasília/DF e, também, no 
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SHIS QI 25 chácara 22 lote C- Lago Sul, CEP 71660-745, Lago 

Sul, Brasília-DF; e 

 

VI)  ARMINDO JERÔNIMO DA MATA FILHO, brasileiro, casado, 

natural de João Monlevade/MG, filho de ARMINDO JERÔNIMO 

DA MATA e MARIA SOUZA DA MATA, portador da Cédula de 

Identidade RG n.° M.2.124.082, expedida pela SSP/MG e do CPF 

n.° 385.609.336-20, domiciliado na Rua 21 Sul, Lotes 8/10/12, 

Bloco F, Residencial Araucárias, Apto. 1.103, Águas Claras, CEP 

72.301-979 – Brasília – Distrito Federal. 

 

 

I – NARRATIVA PRELIMINAR DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS DA 

DEMANDA 

 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Autor vem perante 

o Poder Judiciário não só em face de ato administrativo praticado no 

âmbito do Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR em 

franco descompasso e desafio aos princípios norteadores da 

administração pública, e, sobretudo, da boa administração, mas também 

porque os efeitos da aludida postura administrativa findou por produzir 

uma situação inacreditavelmente absurda e causadora de lesão aos 

cofres públicos e de sérios e graves abalos à credibilidade do Poder 

Público, à segurança e à economia local, atingindo, maléfica e 

diretamente, o comércio financiado de veículos novos e usados em todo 

o Estado do Paraná, que desde o dia 01/10/2018 encontra-se paralisado, 

consoante tem noticiado a imprensa, a exemplo de matéria (doc. n. 3), 

produzida pelo jornalista Celso Nascimento, na última sexta-feira, dia 05-
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10-2010, no site: https://contraponto.jor.br/detran-paralisa-comercio-de-

veiculos-em-5-dias-prejuizo-de-r-640-milhoes/, de seguinte teor: 

 

Detran paralisa comércio de veículos. Em 5 dias, prejuízo de R$ 640 
milhões 

Olha só o absurdo: você vai à revenda, escolhe o carro zero ou seminovo que 
lhe agrada, seu cadastro é aprovado, dá o dinheiro de entrada e assina o 
financiamento do restante. Mas o veículo mesmo que é bom você não leva – 
ele fica na loja por um motivo que deveria ser impensável: os bancos 
financiadores simplesmente se recusam a registrar os contratos e gravame 
dos veículos junto à empresa escolhida pelo Detran para prestar este serviço. 
E enquanto este registro não se completa a loja não pode entregar o carro ao 
comprador. 

Este assunto já mereceu, com a antecipação devida, notícia neste 
Contraponto, como você pode ler aqui. 

A pendenga já dura uma semana e a causa é a falta de confiança que os 
agentes financeiros depositam na única empresa credenciada pelo Detran 
para realizar o serviço de registro, de nome Infosolo, com sede em Brasília. O 
registro dos contratos é que garante ao bancos financiadores e aos 
compradores de veículos a regularidade da transação. Os bancos preferem 
esperar que o Detran credencie empresas mais confiáveis – problema que se 
repete em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro onde a Infosolo 
também foi credenciada pelos Detran’s locais. 

No Paraná, em apenas cinco dias, de acordo com estimativa do Sindicato das 
Concessionárias e Distribuidoras de Veículos do Paraná (Sindicov/PR), cerca 
de 16 mil veículos novos e seminovos foram vendidos, mas permanecem 
parados nos pátios das revendas. Quando esta quantidade é transformada 
em valores monetários, considerando um valor médio unitário de R$ 40 mil, a 
soma de negócios paralisados é impressionante: R$ 640 milhões! 

O prejuízo se dá em cascata. Sofre primeiro o consumidor do bem 
(automóvel, caminhão, motocicleta…) que paga e não recebe; a revenda, que 
cumpriu todas as obrigações, mas também não vê a cor do dinheiro referente 
à parte financiada; o governo, que não arrecada os impostos resultantes da 
venda. E o próprio Detran, que também deixa de arrecadar o que lhe cabe na 
taxa de registro. 

E aí entra outro detalhe: antes das mudanças na legislação que obrigaram os 
Detran’s a ter duas empresas para proceder a burocracia do registro (uma 
para registrar o contrato, outra para impor o gravame, alienação fiduciária 
sobre o veículo financiado), o consumidor pagava R$ 116,00; agora se sente 
compelido a pagar a taxa fixa R$ 350,00, independentemente do valor do 

https://contraponto.jor.br/detran-paralisa-comercio-de-veiculos-em-5-dias-prejuizo-de-r-640-milhoes/
https://contraponto.jor.br/detran-paralisa-comercio-de-veiculos-em-5-dias-prejuizo-de-r-640-milhoes/
https://contraponto.jor.br/negocios-milionarios-em-transito/
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veículo comprado – seja um Mercedes Bens zero quilômetro, seja uma 
motocicleta usada. 

A Febraban, o governo, o Detran, as concessionárias de veículos, os 
despachantes, os fabricantes de placas… toda a cadeia do comércio do setor 
está sofrendo e tendo prejuízos com a anomalia. 

Mas quem deveria tomar providências não toma. E não foi por falta de 
advertência. 

 

A situação acima narrada, apesar de desaguar no 

DETRANPR, foi criada nos bastidores e nos estertores do Governo Cida 

Borghetti e nela se encontra envolvida a referida Governadora, pois, ao 

se omitir, e, assim, deixar de resolver o problema, parece ter deliberado 

“fazer graça com chapéu alheio”, encontrando-se, em face disso, 

gritantemente malbaratada a moralidade, a legalidade e as regras 

orientadoras da boa administração, tanto que majorado, no último dia 

01/10/2018, sem qualquer indicativo ou justificação, em percentual 

superior a duzentos por cento (200%), o valor do registro de contratos de 

propriedade fiduciária na documentação de veículos negociados em 

território paranaense, a prejudicar, injusta, indevida e imerecidamente, 

não só o setor comercial envolvido, mas também a coletividade. 

 

Nesse passo, para se ter ideia da insatisfação, da 

insegurança e dos prejuízos que têm sido impostos à população nesses 

últimos dias, quiçá as inúmeras declarações de empresas, à presente 

anexadas, autorizem o convencimento no sentido ora apontado. 

 

Antes, contudo, de se detalhar com exatidão os fatos 

originários do malfadado ato lesivo, urge que se aponte as razões pelas 

quais se entende ser da Justiça Federal a competência para conhecer e 

julgar a presente demanda. 
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II – A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

 

Os atos a seguir noticiados, que redundaram na 

contratação, pelo DETRAN/PR, da empresa INFOSOLO INFORMÁTICA 

S.A, embora praticados no âmbito da Administração Pública estadual, 

atingem e malferem interesse da União, pois há patente e insuperável 

descumprimento das normas veiculadas pelo CONTRAN – Conselho 

Nacional de Trânsito, na Resolução 689, de 27 de setembro de 2017, 

cuja edição visa a estabelecer o Registro Nacional de Gravames – 

RENAGRAV -, e demais disposições pertinentes. 

 

Assim sendo, urge rememorar que o artigo 109 da 

Constituição Federal assim estabelece: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 
Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

(...); 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência 
da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;” 

 

Por sua vez, estatui o artigo 5.º da Lei 4.717, de 29 de 

junho de 1965: 

 

Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da 

ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária 
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de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito 

Federal, ao Estado ou ao Município. 

§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito 

Federal, do Estado ou dos Municípios os atos das pessoas criadas ou 

mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos 

das sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades 

por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse 

patrimonial. 

§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra 

pessoa ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver; 

quando interessar simultaneamente ao Estado e ao Município, será 

competente o juiz das causas do Estado, se houver. 

§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as 

ações, que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob 

os mesmos fundamentos. 

§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo 

impugnado. 

 

Resulta dizer, se de um lado os fatos em pauta estão a 

merecer o envio de cópia do presente feito ao Ministério Público Federal 

para a instauração de investigação criminal tendente a aferir a ocorrência 

ou não de crimes contra o sistema financeiro ou de lavagem de dinheiro; 

por outro, porque deles exsurge induvidoso descumprimento a normativo 

expedido por órgão federal, a saber, o Conselho Nacional de Trânsito, 

por certo poderá a União anuir, ao menos como assistente, à presente 

demanda, de modo a expor as razões que estariam a justificar o seu 

interesse e a sua participação na lide. 

 

Sem embargo do exposto, tampouco se pode descurar 

que as atividades desenvolvidas pelo DETRAN/PR, notadamente as 

relativas ao processamento e registro da documentação de automotores, 

é fruto de Delegação federal atribuída por Lei, porquanto assim 
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estabelece o inciso III do artigo 22 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 

1997: 

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados 

e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:  

(...); 

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 
registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado 
de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal 
competente; 

 

 

Nessas condições, resta cristalino que ações dissonantes 

do ordenamento jurídico e aviltantes dos direitos dos administrados, 

porque não se revelam harmônicas à delegação outorgada pela União, 

não podem ser corroboradas nem contemporizadas, seja pelos órgãos 

administrativos federais a quem originariamente se conferiu a atribuição 

delegada, seja pela própria Justiça Federal, sempre atenta à probidade e 

à legalidade estrita orientadoras da atividade administrativa.   

 

 

Por tais razões, desde logo se requer seja intimada a 

União, na pessoa de um de seus procuradores atuantes na Procuradoria 

da União no Estado do Paraná, para dizer se subsiste interesse do 

enfocado ente federativo a justificar o processamento e conhecimento da 

causa perante essa douta Subseção Judiciária e, porventura a se 

entender pela incompetência da Justiça Federal, seja o processo, com 

urgência, encaminhado à Justiça local. 
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III – FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA PRESENTE AÇÃO 

POPULAR 

 

 

No último dia 01 de outubro de 2018, o DETRAN/PR, a 

pretexto de brindar cumprimento à Resolução 689, de 27 de setembro de 

2017, do Conselho Nacional de Trânsito (doc. n. 4), que: “Estabelece o 

Registro Nacional de Gravames – RENAGRAV e dispõe sobre o Registro de Contratos 

com cláusula de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, 

Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, nos órgãos ou entidades 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para anotação no Certificado 

de Registro de Veículos – CRV.”, promoveu, a tal desiderato, a abertura de 

certame de credenciamento de empresas, para o qual teria se 

apresentado 16 (dezesseis) interessadas. 

 

Aludida “disputa” de credenciamento foi regida pelo anexo 

Edital 01/2018 (doc. n. 5), cujo artigo 9.º bastaria à certeza de algo 

absoluta e completamente irregular ter sido engendrado e posto a 

funcionar no DETRAN/PR, pois assim restou redigido o enfocado 

dispositivo: 

 

Art. 9.º - 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 chassis, devendo ser repassado ao 

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

 

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

pago pelo serviço da empresa credenciada, já incluso o valor do repasse e 

quaisquer outros custos envolvidos na prestação de serviço, independente da 

marca/modelo, categoria, valor ou tipo de veículo, recolhido mediante 
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Documento de Cobrança Único bipartido, em favor do DETRAN/PR, fazendo 

o repasse às empresas credenciadas de forma automática. 

 

Como se vê, o malabarismo e a criatividade jurídica foram 

de tal sorte que apesar de se ter atribuído a denominação de “preço 

público” ao valor cobrado, 75% (setenta e cinco por cento), dele estariam 

direcionados à(s) empresa(s) credenciada(s). 

 

Não bastasse o supracitado desatino, outros vieram, em 

inusitada, inacreditável e avassaladora cascata, pois: 

 

1 – Curiosamente, a única credenciada foi a INFOSOLO 

INFORMÁTICA S.A, empresa de Capital fechado, cujos 

responsáveis perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

seriam os senhores Daniel Amaral Cardoso e Armindo 

Jeronimo da Mata Filho (doc. n. 6); 

 

2 – Curiosamente, o valor do tal registro, que era de R$. 116,40 

(cento e dezesseis reais e quarenta centavos), passou para R$. 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), sem qualquer fundamento, 

prévio estudo ou justificativa; 

 

3 – Curiosamente, se antes ao DETRAN era destinada a 

totalidade dos R$. 116,40 (Cento e dezesseis reais e quarenta 

centavos), com o credenciamento da Infosolo Informática S.A, 

para a autarquia passou a ser destinada somente a importância 

de R$. 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de modo 

a restar evidenciada a proibida evasão de receitas e comprovada 

a lesão aos cofres da autarquia; 
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4 – Curiosamente, reitere-se, sem que se tenha conhecimento ou 

ter sido ofertada ou apresentada qualquer planilha de custos, 

para a INFOSOLO restaram destinados R$. 262,50 (duzentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em face de cada 

uma das operações de registro; 

 

5 – Curiosamente, embora todo o conhecimento jurídico 

produzido acerca da temática “preço público” aponta para o fato 

de que tal modalidade de cobrança volta-se a cobrir o custo do 

serviço ou da atividade prestada ao administrado, ressarcindo-se 

aos cofres públicos, no “contrato” estabelecido entre o 

DETRAN/PR e a INFOSOLO a referida modalidade estaria sendo 

direcionada a remunerar empresa privada, e, por consequência, a 

promover a obtenção exagerada de lucros; 

 

6 – Curiosamente, embora os senhores Daniel Amaral Cardoso e 

Armindo Jeronimo da Mata Filho figurem como responsáveis pela 

INFOSOLO perante o Fisco federal (doc. n. 6), a dupla de irmãos: 

ALEXANDRE GEORGES PANTAZIS e BASILE GEORGE 

PANTAZIS, segundo prova a Ata de Assembleia Geral lavrada 

aos 15 de dezembro de 2017 (doc. n. 7), exerceria, na 

sociedade, o primeiro, o posto de Presidente e, o segundo, 

membro do Conselho de Administração; 

 

7 – Curiosamente, a dupla ALEXANDRE GEORGES PANTAZIS 

e BASILE GEORGE PANTAZIS, segundo aponta matéria 

produzida pelo jornalista Reinaldo de Azevedo, aos 10 de abril 

de 2011, (doc. n. 8), estaria envolvida nos seguintes fatos: 
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Uma reportagem de Daniel Pereira e Rodrigo Rangel na VEJA desta semana, 

intitulada “A Fábrica de dinheiro do PTB”, ilustra como poucas o que se diz 

acima. Vale a pena ler. Ali se explica direitinho como certas coisas funcionam 

em Brasília. Apresento uma síntese. 

 

 – A Dismaf é uma empresa que se meteu num imbróglio nos Correios e 

acabou investigada na CPI do Mensalão. – Em abril de 2010, os Correios 

informaram que ela estava proibida de participar de licitações promovidas 

pela estatal. 

 

 – Quando a Dismaf se meteu na confusão do mensalão, era uma empresa 

modesta. Em 2006, faturou apena R$ 2,6 milhões; vendia bolsas de carteiros 

e fardas militares. 

 

 – A Dismaf mudou de ramo e passou a comercializar trilhos de ferrovias. 

 

 – Em 2010, faturou R$ 346 milhões. – Há dois meses, venceu uma licitação 

promovida pela Valec, estatal do Ministério dos Transportes, de astronômicos 

R$ 720 milhões. 

 

 – Assim como a Dismaf não produzia nada em 2006, não produz nada agora: 

só faz intermediação. 

 

 – A Controladoria Geral da União diz que ela não poderia ter participado de 

licitação nenhuma até 2015 porque a punição que vale para os Correios vale 

para qualquer outro ente estatal. O TCU pediu informações à Valec porque 

acredita que houve direcionamento de resultado. Para todos os efeitos, o 

ministro Alfredo Nascimento suspendeu o processo. 

 

A esta altura, o leitor pode se perguntar: “E daí?”. Aos fatos.  

 

– Os donos da Dismaf são os irmãos Basile e Alexandre George 

Pantazis. – Basile é tesoureiro do PTB do Distrito Federal, partido do 

senador Gim Argello, também do DF, de quem é amigo pessoal. 
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 – Argello, que fanfarroneia sua “amizade pessoal” com Dilma, é um fiel 

escudeiro do senador José Sarney (PMDB-AP). Fernando, um dos filhos do 

presidente do Senado, é investigado pela Polícia Federal justamente por 

conta de irregularidades na… Ferrovia Norte-Sul, que usa os trilhos 

intermediados pela Dismaf. 

 

– A prosperidade da Dismaf de 2006 para cá rende frutos óbvios a seus 

proprietários. Basile costuma desfilar numa Ferrari em Brasília e comprou 

uma mansão na Península do Ministros, no Lago Sul, por R$ 6 milhões. 

 

 – Em off, políticos ligados ao PTB dizem que Basile “opera para o caixa do 

partido” também na BR Distribuidora, que tem um diretor indicado por Argello 

e outro por Fernando Collor de Mello (AL) — ele mesmo! —, também senador 

pelo PTB. 

 

Entenderam? 

 

8 – Curiosamente, não há notícia de que a INFOSOLO tenha 

sequer um único funcionário em território paranaense; 

 

9 – Curiosamente, de notório conhecimento encontrar-se o 

Ministério das Cidades, e, por consequência, o Contran e o 

Denatran, sob o influxo do Partido Progressista, instado o 

DETRAN/PR e o Governo do Estado, por diversas ocasiões e por 

inúmeras entidades, sobre a insegurança jurídica e dos prejuízos  

decorrentes do credenciamento de uma única empresa e da 

indigitada cobrança “bipartida”, NADA FIZERAM, E, 

APARENTEMENTE, NADA IRÃO FAZER A FIM DE DAR 

COBRO E CESSAR TAIS DISPARATES. 
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Seja como for, nobre Magistrado(a), o pequeno acervo de 

curiosidades acima apontado, se de um lado serve para se entender as 

razões pelas quais os Réus estão a “dar de ombros” à paralisação das 

operações de registro dos contratos e até mesmo às de crédito relativas 

à aquisição de automotores, gerando, assim, prejuízos de grande monta 

aos setores econômicos envolvidos, à arrecadação de tributos e à 

circulação de riquezas, tal como provam as 36 (trinta e seis) declarações 

a esta juntadas (docs. 9 a 44), por outro, não deixou nem deixa de 

produzir revolta, descrédito do setor econômico e dos Poderes 

constituídos, a reclamar, portanto, pronta intervenção do Poder 

Judiciário. 

 

É tamanho o disparate e a incredulidade resultantes de 

tais fatos, que ontem, dia 08/10/2018, a FEBRABAN – Federação 

Brasileira dos Bancos e a ACREFI – Associação Nacional das 

instituições de Crédito Financiamento e Investimento, em 

correspondência enviada ao DETRAN/PR (doc. n. 45), direcionada a 

contribuir para a solução do grave problema lamentavelmente criado, 

assim se manifestaram: 
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Como se vê, embora exista, por parte das entidades 

autoras da supratranscrita manifestação e também das instituições 

financeiras a elas associadas, a legítima preocupação em evitar terem 

seus nomes atrelados a fraudes ou depreciados em decorrência de  

procedimentos persecutórios de crimes financeiros ou de lavagem de 

dinheiro, os Réus permanecem firmes em seus propósitos, agindo, pois, 

como se Juízes não houvessem no Brasil. 

 

Mais, ainda, serve a apontada missiva como prova de que, 

a pretexto de brindar vigência e eficácia à Resolução 684 do Contran, 

estão os Réus a descumpri-la por completo, porquanto assim 

estabelecem os seus artigos 34 e 36: 

 

Art. 34. O órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal é responsável pela cobrança do respectivo valor de registro do 
contrato. 

 

(...); 

 

Art. 36. Fica vedado aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal estabelecerem normativos complementares ou 
relativos ao Apontamento que se refere esta Resolução. 

 

De igual modo, mesmo cientes os Réus, notadamente os 

agentes de governo, que a entidade representativa do setor noticiou as 

irregularidades ao Tribunal de Contas do Estado (doc. n. 46), e naquela 

Corte administrativa se ter buscado socorro, pouco se importam. 

  

Patente, pois, o insuportável cheiro de improbidade e as 

ilegalidades dos atos apontados, de rigor se reconhecer configurada 

nulidade, pedindo-se, em face disso, a Vossa Excelência: 
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IV – DOS PEDIDOS 

 

  Ante o exposto, pede o Autor popular: 

 

1.º - seja, LIMINARMENTE, inaudita altera parte, 

concedida TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), e, desde logo, a sua 

confirmação por sentença, para, em sede de pedidos sucessivos: 

 

1.1 - suspender o credenciamento da empresa INFOSOLO 

INFORMÁTICA S.A, e, por consequência, obstar a sua produção 

de efeitos até o julgamento do mérito da presente ação ou ulterior 

revogação da liminar;  ou 

 

1.2 – determinar ao DETRAN/PR, que passe a cobrar o aludido 

valor de R$. 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em boleto 

único, em seu próprio nome e em conta bancária própria, 

abstendo-se de transferir quaisquer valores à empresa 

INFOSOLO INFORMÁTICA S.A, até o julgamento do mérito da 

presente ação ou revogação da liminar, ou  

 

1.3 – determinar ao DETRAN/PR que volte a cobrar o valor de 

R$. 116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos), em 

boleto único, em favor e conta bancária próprios, abstendo-se de 

transferir quaisquer valores à empresa INFOSOLO 

INFORMÁTICA S.A, até o julgamento do mérito da presente ação 

ou revogação da liminar, ou  
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1.4 – determinar ao DETRAN/PR, que, incontinenti, reabra o 

procedimento de credenciamento regido pelo Edital 01/2018, de 

modo a habilitar tantas quantas forem as empresas que atendam 

aos requisitos da Resolução 689 do Contran, voltando a cobrar o 

valor de R$. 116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta 

centavos), em boleto único, em seu próprio nome e em sua conta 

bancária, até o julgamento do mérito da presente ação ou 

revogação da liminar; ou 

 

 1.5 - determinar ao DETRAN/PR, forte nos artigos 324, § 1.º, 

inciso II e 4971, ambos do Código de Processo Civil e tendo em 

vista a cautela da probidade, seriedade e legalidade dos atos da 

Administração e a preservação do patrimônio público, a(s) 

providência(s) reputada(s) necessárias por esse Juízo, 

direcionada(s) à normalização da atividade delegada pela União 

ao DETRAN/PR, de modo a se restabelecer o trâmite, seja por 

meio eletrônico, seja fisicamente, da documentação relativa ao 

registro e licenciamento de veículos, promovendo, sendo o caso, 

a anotação e/ou registro dos contratos e dos instrumentos 

                                                           
1 Art. 324.  O pedido deve ser determinado. 

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico: (...);  II - quando não for possível determinar, desde logo, as 
consequências do ato ou do fato; 

Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 
equivalente. 

Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a 
continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de 

culpa ou dolo. 
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atinentes à propriedade fiduciária, mediante a anotação no 

certificado correspondente;      

 

Requer, ainda: 

 

2.º - A citação dos Réus para, querendo, contestarem a presente 

ação, sob pena de revelia, a qual se espera, em face dos 

fundamentos outrora mencionados, seja julgada PROCEDENTE 

para declarar a ilegalidade do credenciamento levado a efeito em 

favor da empresa INFOSOLO INFORMÁTICA S.A., assim o 

fazendo, seja em face da abusividade, seja em face do desvio de 

finalidade, seja por eventual frustração do caráter competitivo do 

certame, seja, por fim, em face da gritante e manifesta lesão, 

tanto fática quanto jurídica, ao patrimônio estatal; 

 

3.º - Requer-se que os demandados, pessoas físicas, sejam, a 

teor do disposto nos artigos 246, inciso I e 247, caput, do Código 

de Processo Civil, citados via Correios; 

 

4.º - Requer, a fim de aperfeiçoar a instrução do feito, seja, com a 

citação do ente público, determinado ao Departamento de 

Trânsito do Estado do Paraná que, no prazo tabulado por 

Vossa Excelência: 

 

4.1 - Faça vir aos autos a íntegra do Procedimento 

Administrativo que resultou no credenciamento da empresa 

INFOSOLO INFORMÁTICA S.A, e, também, 
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4.2 – Indique o número da conta bancária, de titularidade do 

DETRAN/PR, no qual teriam aportado eventuais recolhimentos de 

valores decorrentes do debatido credenciamento da empresa 

INFOSOLO INFORMÁTICA S.A; 

 

4.3 – Indique a instituição financeira, a agência e o número da 

conta bancária de titularidade da INFOSOLO INFORMÁTICA S.A, 

para a qual teriam sido eventualmente direcionados os 

percentuais do aludido credenciamento da empresa perante o 

DETRAN/PR, indicando, igualmente, a totalidade dos valores 

porventura transferidos e/ou depositados; 

 

5.º - Requer, ainda, a fim de aperfeiçoar a instrução do feito, seja 

oficiado ao Banco Central do Brasil para que indique, no prazo 

tabulado por Vossa Excelência: 

 

5.1 – O(s) número(s) da(s) conta(s) bancária(s), obtendo-se, 

posteriormente, da instituição financeira correspondente, o(s) 

extrato(s) de movimentação(ões), desde 01/10/2018, das 

seguintes pessoas físicas e jurídicas: 

 

5.1.1 - INFOSOLO INFORMÁTICA S.A, detentora do CNPJ n.  

10.213.834/0001-39;  

 

5.1.2 - MARIA APARECIDA BORGHETTI, portadora da Cédula 

de Identidade RG nº 3.936.562-6 e do CPF n. 655.004.159-72; 
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5.1.3 - ALEXANDRE GEORGES PANTAZIS, portador da Cédula 

de Identidade RG n.° 093.03191-2, emitida pelo IFP/RJ e do CPF 

n.° 075.876.888-54; 

 

5.1.4 - DANIEL AMARAL CARDOSO, portador do RG n. 

1.594.275 SSP/DF e do CPF n. 805.566.801-97; 

 

5.1.5 - ARMINDO JERÔNIMO DA MATA FILHO, portador da 

Cédula de Identidade RG n.° M.2.124.082, expedida pela 

SSP/MG e do CPF n.° 385.609.336-20, 

 

Requer-se, por Edital, (6) sejam chamados todos e 

quaisquer outros beneficiários(as) dos atos combatidos nesta Ação 

Popular, em especial os demais acionistas, procuradores ou prepostos 

da INFOSOLO INFORMÁTICA S.A.    

 

Requer-se (7) a intervenção do Ministério Público, parte 

pública autônoma da correta aplicação da lei, que poderá, inclusive, 

presentes as hipóteses autorizantes, assumir o polo ativo desta demanda 

popular; 

 

Requer-se (8) sejam notificados o (8.1) Estado do Paraná 

e o (8.2) Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR, o primeiro, 

na pessoa de seu Procurador-Geral do Estado, Dr. Sandro Marcelo 

Kozikoski, com endereço na Rua Paula Gomes, 145 – CEP 80.510-070 – 

Curitiba/PR; e, o segundo, na pessoa de seu Diretor Geral, Dr. Marcello 

Alvarenga Panizzi com endereço na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 

2940 – CEP 82800-900 – Curitiba/PR, para, querendo, ofertarem 

manifestação. 



Daniel Alves de Oliveira 
Delmo Alves de Oliveira 

Galanni Dorado de Oliveira 
Advogados 

  

 

Rua Conselheiro Laurindo, 825 – 10.º andar – Sala 1007 – CEP 80060100 – Curitiba/PR 
Fone: (41) 3319-5257 

P
ág

in
a2

5
 

Pede-se (i) sejam os Réus (art. 12 da Lei 4.717/65), 

condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, revertendo-se os honorários sucumbenciais 

para um Fundo Público a escolha desse Juízo ou ao Fundo de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Curitiba; 

 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos, sem exceção; 

 

Dá-se à causa, em homenagem ao artigo 291 do Código 

de Processo Civil, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor 

ínfimo se comparado à cifra que da conduta dos demandados resultaria e 

os prejuízos acumulados pela sociedade paranaense nesses últimos 

dias. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

  

Curitiba, 09 de outubro de 2018. 

 

 

Daniel Alves de Oliveira    Galanni Dorado de Oliveira 
        OAB/AC 2926   OAB/PR 56.043 
 

 

Everton Calamucci 
Autor 
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Anexos: 

1 – Quitação eleitoral; 

2 – Procuração; 

3 – Notícia do site Contraponto; 

4 – Resolução 689 – Contran; 

5 – Edital 01/2018; 

6 – CNPJ – INFOSOLO INFORMÁTICA; 

7 – Ata da Assembleia de acionistas da INFOSOLO; 

8 – Notícia de autoria do jornalista Reinaldo de Azevedo; 

9 a 44 – Declarações de empresas e de entidades prejudicadas; 

45 – Correspondência da Febraban; 

46 – Representação do SINCODIV ao Tribunal de Contas do Estado. 

 


