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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE INTERESSES DIFUSOS E 

COLETIVOS DE SÃO LUÍS 

 

URGÊNCIA. PEDIDO LIMINAR (Inaudita altera pars).  

 

UMES – UNIÃO MUNICIPAL DOS ESTUDANTES 

SECUNDARISTAS, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na Rua Jansen Muller,nº101, Bairro: Centro, São Luís/MA, 

CNPJ nº 41479437/0001-37, neste ato representado por seu 

Presidente, Sr. Marcelo Thiago Matos, brasileiro, convivente, 

estudante, RG n. 1433552000-1, CPF n. 004.451.243-00, residente 

e domiciliado no Conjunto Yolanda Costa e Silva, Quadra A-2, 

casa03, Ivar Saldanha, São Luís/MA, vem, perante V.Exa., com a 

deferência de costume, através de seu advogado, que, ao final, 

subscreve (mandato em anexo), com fulcro nos art. 5º da Lei 

Federal 7347/85 e no Código de Processo Civil brasileiro propor  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA c/c TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE REQUERIDA EM CARÁTER LIMINAR 

(Inaudita Altera Pars)  

em face do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ sob nº 06.307.102/0001-30, com 

endereço na Av. Pedro II, S/N° - PALÁCIO DE LA 

RAVARDIÈRE, Centro – São Luís/MA., pelas razões de fato e de 

direito expostas a seguir.  
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1. DOS FATOS  

 

 

1.1 A Prefeitura Municipal de São Luís celebrou com as empresas 

CONSÓRCIO TAGUATUR RATRANS – CONSÓRCIO CENTRAL, inscrito 

no CNPJ sob o nº26.066.439/0001-00, com endereço na Rua Antônio Raposo, 

nº 425, Cohab Anil, CEP: 65045-215, nesta Capital; CONSÓRCIO VIA SL 

LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 25.970.355/0001-34, com endereço na 

Estrada da Maioba, nº 2000, Forquilha, CEP: 65054-040, nesta Capital; 

CONSÓRCIO UPAON AÇU, inscrito no CNPJ sob o nº 26.066.428/0001-20, 

com endereço na Rua das Macaúbas, nº 18, Jardim São Francisco, 

CEP: 65076-180, nesta Capital; e da VIAÇÃO PRIMOR LTDA, inscrito no 

CNPJ sob o nº 06.291.900/0001-11, com endereço na Av. Daniel de La Touche, 

nº 1500, Cohama, CEP: 65074-115, contratos de concessão cujo objeto é a 

exploração e operação dos serviços de transporte público coletivo de 

passageiros no município de São Luís1.  

 

1.2 Nestes contratos, as partes pactuaram: às concessionárias compete, além de 

outros encargos, 1.”Cumprir e fazer cumprir integralmente o 

CONTRATO de Concessão, em conformidade com as disposições legais 

e determinações do PODER CONCEDENTE”; 2. “Executar todos os 

serviços, controles e atividades relativos à Concessão, com zelo, diligência 

e economia”; 3.Prestar serviços adequados aos usuários. 

 

 

1.3 Contudo, na prática, desde a vigência da concessão, as concessionárias não 

cumprem, nem fazem cumprir, o contrato de modo integral, assim como 

não executam de modo adequado e eficiente o serviço que lhes cabe ofertar 

à população de São Luís. 

 

                                                           
1 Trata-se dos contratos: 17/2016; 18/2016; 19/2016; 20/2016. Todos estão anexados à exordial.  
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1.4 Prova disso são as corriqueiras suspensões (totais e parciais) do serviço de 

transporte coletivo público ao longo da vigência da concessão, que, 

invariavelmente, tiveram como protagonista-responsável (direto ou 

indireto), as concessionárias. Ora elas suspenderam o serviço, ora seus 

empregados o fizeram. Nesta ou naquela hipótese, como se sabe, a 

responsabilidade legal e contratual pela paralisação é das concessionárias. 

 

 

 

 

 

 
 

2016 

 
Dia 03/10 -  Redução do serviço (apenas 40% da frota 
em circulação).  

 
 

2017 

24/01 – Redução do serviço (greve parcial) 
28/04 – Suspensão integral do serviço (greve até às 
16:00 hrs.) 
27/10 – Suspensão integral do serviço (greve de 
9:00 às 12:00 hrs.)  

 
 

2018 

10/01 – Redução parcial do serviço pela redução 
de frota (greve). 
26/10 –   Suspensão integral do serviço das 4h00 às 
8h00 hrs.; das 15h00 às 18h00 hrs.  
28/12 – Redução parcial do serviço. 
 
 

 
 

2019 

26/02 – Redução do serviço. 
14/06 – Suspensão integral do serviço (greve de 
04:00 às 09:00 hrs.) 
03/12 – Redução do serviço.  

 
2020 

17/09 – Redução do serviço no turno da manhã.  
 

 
2021 

 
Out./Nov. – Suspensão integral do serviço por 
doze dias.   

2022 Jan. – Suspensão integral do serviço três dias. 
Segue a paralisação parcial de 20% da frota.  

Num. 61390889 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: SERGIO FELIPE DE MELO SILVA - 21/02/2022 12:25:22
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022112252286400000057467605
Número do documento: 22022112252286400000057467605



 
 

 

1.5 V.Exa., inclusive, já testemunhou e atestou o descumprimento do contrato 

por parte das concessionárias quando, provocado pela Prefeitura de São 

Luís, determinou a interdição do Terminal de Integração Praia Grande, em 

razão da flagrante precariedade da sua estrutura física, cuja preservação é 

dever contratual e legal das concessionárias.   

 

1.6 É insofismável, portanto, que as concessionárias, violando o contrato de 

concessão e a legislação vigente, prestam o serviço de transporte de modo 

inadequado e deficiente, paralisando-o e concorrendo com sua paralisação 

com intolerável frequência.  

 

1.7 Neste cenário, tanto a cláusula 14.5.4 dos contratos de concessão quanto o 

art. 38 da Lei Federal 8987/95, impõem ao Poder Concedente, neste caso, à 

Prefeitura de São Luís, que declare a caducidade da concessão.  

 

1.8 Contudo, ainda que pública e notória a inexecução contratual por parte das 

concessionárias, assim como os inúmeros e densos prejuízos e transtornos 

que isto causa à população ludovicense, a Prefeitura de São Luís, 

estranhamente, permanece omissa no que se refere à aplicação das 

penalidades legais e contratuais às concessionárias.  

 

1.8.1 Omissão que persistiu mesmo após a Prefeitura, para pôr fim à 

suspensão total do serviço ocorrida no final de 2021, acordar e 

efetivamente repassar R$ 12.250.000, 00 (doze milhões e duzentos 

e cinquenta mil reais) às concessionárias, para que estas arcassem 

com as melhorias remuneratórias reivindicadas por seus 

empregados, e antes mesmo do fim do período fim dos repasses, 

os serviços foram novamente suspensos integralmente pelo motivo 

existente anterior ao pagamento. Isto é, mesmo após ter 

dispensado vultuosos recursos para findar um problema, este 

ainda assim permanece.  

 

1.9 Há, portanto, ilegal e intolerável omissão da Prefeitura de São Luís no 

tocante à promoção da caducidade da concessão da exploração e operação 

dos serviços de transporte público coletivo de passageiros na Capital 

Maranhense, porquanto ciente das violações contratuais perpetradas pelas 
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concessionárias, bem como das danosas consequências desta insofismável 

inexecução contratual, a Prefeitura permanece omissa no que se refere à 

aplicação das penalidades contratuais e legais às concessionárias. 

 

1.10 Em síntese,  a Prefeitura de São Luís, à semelhança das concessionárias, 

descumpre o contrato (a lei e a Constituição), ao tolerar, com algum grau de 

cumplicidade, a intolerável e flagrante inexecução do contrato de concessão 

por parte das concessionárias, que ao longo dos anos vem causando à 

população de São Luís numerosos e densos prejuízos e transtornos, que vão 

do abalo à econômica local à interdição (parcial ou total) do exercício 

individual e coletivo de direitos fundamentais (à saúde, à educação e, 

evidentemente, ao transporte público de qualidade, p.ex.). 

 

 

1.11 Neste cenário, ante a intolerável omissão da Prefeitura de São Luís no que 

tange a inexecução dos contratos de concessão de exploração e operação dos 

serviços de transporte público coletivo de passageiros no município de São 

Luís por parte das concessionárias, visando cessar definitivamente os 

prejuízos e transtornos causados à população por este comportamento 

ilícito, a UMES vem requerer que V.Exa. determine, com a urgência que o 

caso requerer, que a Prefeitura de São Luís inicie imediatamente o processo 

de declaração de caducidade da concessão de exploração e operação dos 

serviços de transporte público coletivo de passageiros no município de São 

Luís por parte das concessionárias. 

 

1.12 São esses, na essência, os fatos.  
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2. DO DIREITO  

 

2.1 LEGITIMIDADE ATIVA: a autora é uma associação legalmente 

constituída há mais de um ano, que tem como finalidade institucional a 

defesa dos direitos estabelecidos (sobretudo os fundamentais), tais como 
os direitos do consumidor e ao transporte (público de qualidade), 
notadamente violados pelas Rés, razão pela qual preenche os requisitos 

necessários para figurar no polo ativo desta ação civil pública, nos exatos 
termos das alíneas “a” e “b”, inciso V, da Lei Federal 7.347/85 (como prova 
da legitimidade ativa, segue em anexo o Estatuto da autora e Ata Eleição e 
Posse da atual diretoria da entidade).   

 
2.2 PEDIDO LIMINAR: o pedido do autor encontra-se revestido de 

probabilidade do direito, perigo de dano, reversibilidade da decisão.  
 

2.2.1 A probabilidade do direito cinge-se à perfeita adequação do pedido 
às normas legais e contratuais pertinentes à espécie. Há comprovada 
inexecução contratual por parte das concessionárias de transporte 
coletivo público, fato que permanece vigente e impune, por conta da 
completa inércia (intencional ou não) da Prefeitura de São Luís, a 
quem cabe aplicar as penalidades pertinentes, o que, na prática, é uma 
intolerável violação à cláusula 14.5.4 dos contratos e ao art. 38 da Lei 
Federal 8987/95. O pedido é para que a Prefeitura seja compelida à 
adequar-se à legislação e ao contrato. Portanto, trata-se de um pedido 
integralmente alinhado às normas pertinentes à espécie.  

 
2.2.2 Há também perigo de dano, em caso de demora na apreciação e 

deferimento deste pleito, porquanto os corolários fático-jurídicos da 
inexecução do contrato estão tumultuando a ordem pública 
municipal no presente momento, com a suspensão integral do 
serviço, que somente tornou-se parcial porque uma decisão ilegal e 
teratológica da lavra do TRT da 16º Reg. determinou a prisão dos 
líderes do movimento grevista. O que significa que tão logo tal 
decisão seja revertida, a suspensão integral dos serviços voltará e trará 
consigo todos os já conhecidos prejuízos à população ludovicense. 
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2.2.3 Importa frisar, ainda, que o pleito é reversível. Caso V.Exa. o defira 
liminarmente, a Prefeitura de São Luís será obrigada a iniciar o 
processo administrativo de declaração de caducidade. Entre o início e 
o fim deste, há tempo suficiente para que a Prefeitura de São Luís, 
uma vez condenada e inconformada com a condenação, recorra e 
consiga a reversão da condenação antes da mesma acarretar prejuízo 
à vigência dos contratos de concessão.  

 

2.3 DA OBRIGAÇÃO DO RÉU DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS: 
Notadamente, a postura omissiva da Prefeitura São Luís de não punir as 
concessionárias de transporte coletivo público corroborou diretamente para 
as lesões sociais2 suportadas pela população ludovicense decorrentes da 
inexecução do contrato de concessão por parte das concessionárias. Como se 
sabe, o STJ adota o entendimento segundo o qual “a expressão ‘dano’ no art. 
944 do CC abrange não só os danos individuais, materiais e imateriais, mas 
também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a 
serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”. O dano 
suportado pela coletividade ludovicense, portanto, e indenizável.  
 

 

                                                           
2 “São lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral 
– principalmente a respeito da segurança – quanto por diminuição na qualidade de vida. Os 
danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa grave, especialmente, 
repetimos, se atos que reduzem as condições coletivas de segurança, e de indenização 
dissuasória, se atos em geral da pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do índice de 
qualidade de vida da população” AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Por uma nova categoria de 
dano na responsabilidade civil: o dano social. In: FILOMENO, José Geraldo Brito; WAGNER JR., 
Luiz Guilherme da Costa; GONÇALVES, Renato Afonso (coord.). O Código Civil e sua 
interdisciplinariedade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
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3. DOS PEDIDOS  

 
Diante do exposto, requer:  
 
3.1 A CONCESSÃO DA TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, COM FUNDAMENTO NA URGÊNCIA, inaudita altera 
pars, para que a Prefeitura de São Luís seja compelida e iniciar o processo 
administrativo de declaração de caducidade das concessões de exploração 
e operação dos serviços de transporte público coletivo de passageiros no 
município de São Luís firmados com as empresas citadas no tópico 1.1 
desta petição; 
 

3.2 Seja fixada multa diária (astreintes), no valor de R$ 50.000, 00 R$ (cinquenta 
mil reais) – ou consoante o arbítrio de V. Excelência - a ser aplicada em caso 
de descumprimento, pela requerida, dos pedido acima formulado.  
 

3.3 A citação do réu, para, querendo, apresentar defesa em quinze dias; 
 
3.4 A intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica; 
 
3.5 Que, no mérito, a tutela cautelar seja confirmada  
 
3.6 Que, no mérito, a ré seja condenada a pagar indenização pelos danos 

causados no valor de R$ 1.250.000, 00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil 
reais), a ser recolhido conforme o disposto no art. 13 da Lei Federal 7347/85; 

 
3.7 Sejam julgados totalmente procedentes os pedidos aqui formulados, com 

condenação da Ré de honorários advocatícios, nos termos do entendimento 
jurisprudencial firmado pelo STJ no R.Esp 1796436/RJ, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 09.05.2019. 
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Dá-se à causa o valor de R$ 1.250.000, 00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil 

reais) 

 

 

Nestes termos,  

Pede e Aguarda Deferimento. 

 

São Luís, data do sistema.  

 

SÉRGIO Felipe de MELO Silva 

(assinado eletronicamente) 

OABMA 19.390 
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