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1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil  Pública cominatória  de obrigação de fazer  proposta  pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL em face de ESTADO DO MARANHÃO e de TRANSPORTE LITORAL
LTDA.O Ministério Público relata que, nos autos do Inquérito Civil nº 01/2009, foi constatado que,
em relação ao Município de Raposa-MA, "a única empresa responsável pelo transporte coletivo
intermunicipal ou semiurbano é a Transporte Litoral Ltda, que goza de concessão pública fornecida
pelo Estado do Maranhão com registro emitido em 12 de novembro de 2008 e válido até novembro
de 2010".Aduz que o Estado do Maranhão "não realizou o competente processo licitatório para
execução  do  transporte  semiurbano".O  autor  narra  que  o  Secretário  de  Infraestrutura  apenas
concedeu  autorização  precária  à  concessionária  ré  para  exploração  de  serviço  de  transporte  de
passageiro no itinerário da Raposa.Segue relatando que "o serviço público de transporte coletivo
intermunicipal  ou  semiurbano  na  cidade  de  Raposa  é  de  péssima  qualidade  e  oferecido
exclusivamente por  apenas  uma empresa  (Transporte  Litoral  Ltda)".Ao final  requer  julgamento
procedente para:"declarar-se a nulidade dos contratos que a empresa Transporte Litoral Ltda. travou
com o Estado do Maranhão, bem como a cassação imediata de quaisquer atos administrativos que
concedam autorização  para  exploração  de  serviço  de  transporte  intermunicipal  com a  empresa
Transporte Litoral Ltda no que constar autorização para exploração do serviço público de transporte
de  passageiros  semi-urbano  ou  intermunicipal  tangente  à  cidade  de  Raposa/MA  com  outro
município,  e  a obrigação de fazer  a cargo do Estado do Maranhão para que promova imediata
licitação do serviço público de transporte coletivo semiurbano de passageiros de todas as linhas
tangentes a abranger a cidade de Raposa/MA com os demais municípios da ilha (São Luís, Paço do
Lumiar  e  São  José  de  Ribamar),  observada  a  modalidade  concorrência  pública,  com
estabelecimento de obrigações e metas a serem atingidas pela concessionária ou concessionárias, no
prazo assinalado por  este  juízo (.)  bem como fiscalize de forma eficaz a  prestação do serviço,
velando pela qualidade, eficiência e transparência nos termos da legislação vigente (...)Documentos
às fls. 22/179 (volume 1).Decisão liminar concedida no sentido de determinar: (i) a nulidade dos
contratos  celebrados  entre  o  Estado  do  Maranhão  e  a  empresa  ré;  (ii)  a  cassação  dos  atos
administrativos  que autorizem a exploração de serviço de transporte coletivo com a Transporte
Litoral;  (iii)  ao  Estado  do  Maranhão  à  promoção  imediata  de  licitação  do  serviço  público  de
transporte  coletivo na cidade de Raposa;  (iv)  à  empresa ré  a  oferecer  à  população serviços  de
qualidade (fls. 181/190 - vol. 1).A referida decisão liminar foi mantida pelo Tribunal de Justiça
conforme acórdão às fls. 445/446.A ré Transporte Litoral Ltda alega impedimento de realização de
processo licitatório de urgência (contestação de fls.  208/237 e documentos de fls.  239).Afirma,
ainda, que a nulidade dos contratos celebrados entre a requerida e o Estado trariam prejuízo ao
interesse público e que os mesmos ainda permaneceriam válidos. Alega o cumprimento integral do
TAC celebrado com o requerente no que se refere a compra de veículos novos, higienização de
veículos e vistoria, não existindo, portanto, mais pendências. Decisão proferida à fl. 449 decretando
a revelia do réu Estado do Maranhão, em face da não apresentação de contestação, porém afastado
seus  efeitos  materiais,  em face  da  apresentação  de  defesa  pela  segunda  demandada,  conforme
preconiza a legislação processual civil.Saneamento realizado às fls. 461/462.Audiência de instrução
e  julgamento  realizada,  ocasião  em que a  requerida  Transporte  Litoral  informa que  retirou  de
operação todas as linhas de Raposa/MA desde 01/03/2011, pugnando pela carência da ação em face
da perda do objeto. Ademais, foi deferido o ingresso do IBEDEC como assistente do autor (fl. 515 -
vol. 3).A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT informa, em resposta ao despacho



do juízo, que a empresa demandada "operou no sistema de transporte coletivo urbano até o mês de
agosto de 2015" (fl.  532). No mesmo sentindo, a Agência Estadual de Transporte e Mobilidade
Urbana  -  MOB  comunicou  que  a  empresa  Transporte  Litoral  "não  participa  de  operação  do
transporte intermunicipal de passageiros na região metropolitana da Ilha de São Luís" (fl. 538).Em
resposta aos oficios acima, o MPE requereu o julgamento antecipado da lide por tratar-se de matéria
exclusivamente de direito (fl. 541) e o Estado do Maranhão requereu a extinção do processo sem
resolução do mérito ou sua improcedência,  em virtude da empresa Transporte Litoral  não mais
operar  no Município de Raposa.É o relatório.FUNDAMENTOS DA DECISÃOO Município de
Raposa está inserido, em conjunto com outros municípios, na região metropolitana de São Luís,
cuja competência para execução de serviços públicos de interesse comum, tais como o transporte
coletivo, é do Poder Público Estadual (art. 25, § 3º, CF/88).Por seu turno, a Constituição Federal de
1988 determina que "incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos" (art. 175).Na
hipótese dos autos,  o Estado do Maranhão não comprovou que realizou o devido procedimento
licitatório  para  exploração  de  serviços  de  transporte  coletivo  de  passageiros  para  a  cidade  de
Raposa,  deste  modo,  necessária  a  sua  condenação.Nesse  sentido  já  se  manifestou  o  Supremo
Tribunal  Federal,  nestes  termos:ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
DE  INSTRUMENTO.  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  TRANSPORTE  COLETIVO.
NECESSIDADE  DE  LICITAÇÃO.  ARTIGO  37  DA  CONSTITUIÇÃO.  PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte no sentido de que a  partir  da vigência da Constituição de 1988, a  licitação passou a  ser
indispensável à Administração Pública, consoante art. 37, da mesma Carta, por garantir a igualdade
de  condições  e  oportunidades  para  aqueles  que  pretendem  contratar  obras  e  serviços  com  a
Administração.  II  ?  Agravo  regimental  improvido.  (STF  -  AI:  792149  MG,  Relator:  Min.
RICARDO  LEWANDOWSKI,  Data  de  Julgamento:  19/10/2010,  Primeira  Turma,  Data  de
Publicação:  DJe-218  DIVULG  12-11-2010  PUBLIC  16-11-2010  EMENT  VOL-02431-03  PP-
00588)No que se refere à ré Transporte Litoral, esta possuía autorização precária para exploração de
serviço de transporte semiurbano de passageiro para operar linhas no itinerário na região objeto
desta  lide.Ocorre  que  a  referida  empresa  não  participa  mais  "de  operação  do  transporte
intermunicipal de passageiros na região metropolitana da Ilha de São Luís" desde agosto de 2015,
conforme ofícios expedidos pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT e Agência
Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - MOB (fls. 532 e 538).Deste modo prejudicado o
pedido de condenação da Transporte Litoral em face da rescisão contratual.DISPOSITIVOPor todo
o exposto, ACOLHO, parcialmente, os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, com
arrimo  no  que  preceitua  o  artigo  487,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  e,  por  conseguinte,
DETERMINO ao ESTADO DO MARANHÃO o cumprimento de obrigação de fazer consistente
em, no prazo de 180 dias, tomar medidas necessárias para realização de licitação do serviço público
de transporte coletivo semiurbano de passageiros de todas as linhas que abrangem os municípios da
ilha (São Luís,  Paço do Lumiar,  São José de Ribamar e Raposa),  devendo concluí-la no prazo
máximo  de  1  ano,  observada  a  modalidade  concorrência  pública,  com  estabelecimento  de
obrigações e metas a serem atingidas pela concessionária ou concessionárias, bem como fiscalize de
forma eficaz a prestação do serviço, velando pela qualidade, eficiência e transparência nos termos
da Lei 8.987/95 e Lei 8.666/93.Em caso de descumprimento de qualquer dos prazos, fixo multa
diária  de  R$  10.000,00(dez  mil  reais).Eventual  valor  advindo  do  descumprimento  deverá  ser
revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. Julgo prejudicado o pedido formulado pelo autor
em relação à TRANSPORTE LITORAL TDA, em virtude da mesma não operar no sistema de
Transporte Coletivo Urbano da Ilha de São Luís, conforme já fundamentado.Mantenho pelos seus
próprios fundamentos a liminar concedida às fls. 181/190 em relação ao Estado do Maranhão.Sem
condenação em honorários advocatícios e custas processuais, tendo em vista a procedência da ação
proposta pelo Ministério Público.PUBLIQUESE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 
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