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DECISÃO – TUTELA DE URGÊNCIA

 

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS requer a concessão de tutela de urgência em

ação ajuizada em desfavor de (i) VIAÇÃO PRIMOR LTDA, (ii)  CONSÓCIO

UPAON-AÇU, (iii) CONSÓRCIO CENTRAL, (iv) CONSÓRCIO VIA SL e (v)

SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DE  TRANSPORTE  COLETIVO  –  SET,  no

sentido de  que os  réus sejam compelidos “a cumprirem integralmente os

termos  dos  contratos  de  concessão  em  pleno  vigor,  garantindo  a

continuidade  integral  e  regular  dos  serviços  de  transporte  público  no

município de São Luís, sem qualquer interrupção, bem como seja declarada

a inexigibilidade de qualquer reajuste ou recomposição tarifária antes do

período de 12 meses a contar da data base, tudo nos termos do contrato,

proibindo  os  réus  de  usarem  o  reajuste/recomposição  como  solução  do

dissídio coletivo com os trabalhadores (…).”

No tocante  aos  fatos  que fundamentam o pedido,  o  autor  informa a

realização de licitação no Município de São Luís para a concessão do serviço

público  de  transporte  coletivo,  da  qual  as  rés  sagram-se  vencedoras  e,



posteriormente,  firmaram  contrato  com  o  Município  de  São  Luís  para

execução do serviço.

O Município de São Luís alega que dos contratos firmados com as rés

constou  cláusula  no  sentido  de  que  os  mesmos  seriam  reajustados

anualmente,  considerando-se  como  data  base  a  data  da  assinatura  do

contrato.

Tendo  em  vista  a  notícia  de  que  foi  instaurado,  pelo sindicato  de

empregados  das  empresas  de  transporte, dissídio  coletivo  na  Justiça  do

Trabalho,  o  autor  sustenta  a  existência  de  risco  à  cláusula  que  previu  o

reajuste anual do contrato, uma vez que o Município de São Luís sempre é

instado  pelas  empresas  e  empregados  a  conceder  reajuste  da  tarifa  como

solução para pôr fim a movimentos grevistas dos rodoviários.

É o relatório. Decido.

Para  a  concessão  de  tutela  de  urgência  o  art.  300 do  CPC requer  a

demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o pedido do autor merece parcial acolhimento.

Consta  dos  documentos  anexos  à  Inicial  cópia  dos  contratos  de

concessão de serviço público firmados com as rés, nos quais consta a seguinte

cláusula:

“Como forma de manutenção da expressão financeira da TARIFA DE
REMUNERAÇÃO, o CONTRATO será reajustado anualmente por ato
do Poder Executivo, de acordo com a fórmula descrita no item 5.1.1.,
abaixo, e com os critérios estabelecidos no ANEXO 01 do EDITAL,
considerando-se como data base a data de assinatura do contrato”

Tal  cláusula  tem  como  finalidade  manter  o  equilíbrio  econômico-

financeiro do contrato. A ocorrência de movimento grevista de empregados

que  compõem  o  quadro  de  pessoal  das  empresas  concedentes  do  serviço

público, do qual possa eventualmente resultar aumento/reajuste salarial, não

configura situação imprevisível capaz de vulnerar a mencionada cláusula, a

qual prevê um período mínimo de 12 meses para reajuste do contrato. 

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  DISSÍDIO  COLETIVO  QUE  PROVOCA
AUMENTO  SALARIAL.  REVISÃO  CONTRATUAL.  EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO.  FATO  PREVISÍVEL.  NÃO-
INCIDÊNCIA DO ART. 65, INC. II, ALÍNEA D, DA LEI N. 8.666/93.
ÁLEA  ECONÔMICA  QUE  NÃO  SE  DESCARACTERIZA  PELA
RETROATIVIDADE.  1.  É  pacífico  o  entendimento  desta  Corte
Superior no sentido de que eventual aumento de salário proveniente
de dissídio coletivo não autoriza a revisão o contrato administrativo
para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que não se
trata de fato imprevisível - o que afasta, portanto, a incidência do art.
65, inc. II, d, da Lei n. 8.666/93. Precedentes. 2. A retroatividade do
dissídio  coletivo  em  relação  aos  contratos  administrativos  não  o
descaracteriza  como  pura  e  simples  álea  econômica.  3.  Agravo
regimental  não  provido.
(STJ - AgRg no REsp: 957999 PE 2007/0119517-0, Relator: Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/06/2010,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2010) 

O movimento de trabalhadores por melhores condições de trabalho e

melhores salários é legítimo, necessário e previsível. Quando ofereceram suas

propostas no processo licitatório, cada empresa e/ou consorcio de empresas

já tinha conhecimento que o reajuste não poderia acontecer em prazo inferior

a  um  ano  e  também  que  antes  deste  decurso  de  tempo  aconteceria  a

negociação para recomposição dos salários de seus empregados.

É evidente que todos apresentaram suas propostas levando em conta o

reajuste  salarial  previsto  para  esta  data.  Assim,  em  nenhuma  hipótese  o

atendimento  das  reivindicações  dos  trabalhadores  pode  repercutir  na

alteração  da  tarifa  de  transporte  coletivo  como  forma  de  se  manter  o

equilíbrio econômico-financeiro do contrato de transporte coletivo, eis que tal

hipótese não configura fato imprevisível.

Quanto ao pedido formulado pelo Município de São Luís referente à

necessidade de manutenção da continuidade integral e regular dos serviços

de transporte público no município de São Luís, sem qualquer interrupção,

entendo que é necessário separar o cumprimento do contrato daquilo que seja

o legítimo direito de greve dos trabalhadores. Naturalmente, é a Justiça do

Trabalho que decidirá qualquer assunto que direta ou indiretamente atinja o

direito  de  greve  e  seu  exercício,  mas  a  interrupção  do  cumprimento  do



contrato  por  iniciativa  das  empresas  poderá  resultar  na  aplicação  das

penalidades previstas no próprio contrato e na legislação vigente. 

O perigo da demora está configurado, porquanto é público e notório que

há  o  risco  de  paralisação  da  prestação  do  serviço,  situação  que  reclama

resposta urgente do Poder Judiciário.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência e,

por  conseguinte,  reconhecendo  a  inexigibilidade  de  qualquer  reajuste  ou

recomposição tarifária antes do período de 12 meses a contar da data base,

nos  termos  do  contrato, DETERMINO  aos  réus  que  se  abstenham  de

utilizarem o  reajuste/recomposição  da  tarifa  de  transporte  coletivo como

solução do dissídio coletivo com os trabalhadores.

Determino ainda que os  réus cumpram integralmente  os  termos dos

contratos de concessão em pleno vigor, garantindo a continuidade integral e

regular  dos serviços de  transporte  público no município de São Luís,  sem

qualquer interrupção.

Fixo em R$ 500.000,00 por dia a multa pelo descumprimento.

Designo o dia 13/02/2017, às 09:00h, para audiência de conciliação.

INTIMEM-SE.

CITEM-SE os réus para comparecerem à audiência.

Publique-se.

São Luís, 23.01.2017.
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