
ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 0826392-24.2019.8.10.0001

DATA/HORÁRIO/LOCAL: 23/01/2020, às 9h, na sala de audiências.

PRESENTES:

JUIZ DE DIREITO: DOUGLAS DE MELO MARTINS

AUTOR: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS (CNPJ=06.307.102/0001-30)

Procurador-Geral do Município: Domerval Alves Moreno Neto

RÉU: CONSÓRCIO TAGUATUR RATRANS - CONSÓRCIO CENTRAL

Presidente do Consórcio Central: José Gilson Caldas Neto

Advogado: Erick Abdalla Britto, OABMA 11376

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

Consultor: Manoel Cruz Júnior

Superintendente de Transportes: Marlus Melo

FISCAL DA ORDEM JURÍDICA: MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotora de Justiça: Alineide Martins Rabelo Costa

Demais convidados:

- MOB - AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Presidente: Lawrence Melo Pereira

Assessor Especial: Nilson Brasiliano

Advogado: Thiago Ferreira Souza, OABMA 12530

- Empresas de Transporte: Expresso Rodoviário 1001 e Expresso Solemar LTDA

Representante: Duarte Hermes de Carvalho

Advogado: Erick Abdalla Britto, OABMA 11376

- Empresa São Benedito

Representante: Benedito Mamede Pires

- Consórcio UPAON-AÇU

Representante: Benedito Mamede Pires

Outros presentes

- Sindicato dos Usuários de Transportes Coletivos de São Luís



Presidente: Paulo Henrique

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO: as partes assumiram o seguinte compromisso:

(i) No âmbito do transporte semiurbano, a MOB se compromete a instituir, no prazo de 15

dias, via Portaria, para as empresas que operam o sistema de transporte semiurbano a

tarifa de utilização do terminal – TUT, no valor de uma tarifa integrada por cada viagem

que adentre qualquer dos terminais  de integração de São Luís,  conforme as ordens de

serviço de cada linha expedidas pela MOB;

(ii) No âmbito do transporte urbano, as concessionárias que operam no sistema se

comprometem a pagar a tarifa de utilização do terminal – TUT, no valor de uma tarifa

integrada por cada viagem que adentre qualquer dos terminais de integração de São Luís,

conforme as ordens de serviço de cada linha expedidas pela SMTT;

(iii) Os valores arrecadados com a tarifa TUT serão depositados em conta específica de

cada concessionária para cada terminal com finalidade vinculada, sob administração da

respectiva  concessionária,  a  ser  utilizada  na  finalidade  específica  de  manutenção

preventiva e corretiva do terminal de integração.

(iv) As retiradas de valores ocorrerão exclusivamente mediante crédito em conta-corrente

das pessoas que receberem os valores (fornecedores, prestadores de serviço etc), as quais

deverão ter seus nomes, conta bancária e CPF/CNPJ identificados, proibida a realização de

saques em espécie;

(v) A tarifa perdurará até que seja concluído o processo licitatório do sistema de transporte

semiurbano ou pelo prazo de 12 meses, o que ocorrer primeiro. Ao final dos 12 meses, as

partes  revisarão  o  valor  da  tarifa  TUT  visando  manutenção  do  equilíbrio  econômico-

financeiro.

(vi) O SET, independentemente de auditagem, prestará contas ao Município de São Luís, à

MOB e aos concessionários acerca dos valores repassados para as contas específicas dos

terminais até o 15º dia útil de cada mês.

(vii) O Município de São Luís e a MOB manterão fiscalização e auditoria sobre a utilização

dos recursos arrecadados com a TUT, podendo ter acesso a extratos de movimentação das

contas, balanços etc, mediante simples requisição aos consórcios.

(viii)  Compete  ao SET reter  os  créditos  eletrônicos  referentes  à  TUT de cada empresa

operadora do sistema urbano e semiurbano de São Luís, repassando os mesmos para as

contas específicas de cada concessionária/terminal até o 5º dia útil de cada mês.

(ix) Consórcio UPAON-AÇU e Viação Primor não aceitaram os termos do acordo.

(x) DESIGNO o dia 11/11/2020, às 9h, para realização de nova audiência.



(xi) Quanto à reforma do Terminal da Praia Grande, o Consórcio Central se compromete a

iniciar as obras das plataformas 1 e 2, dentro do prazo de 30 dias a contar da publicação da

portaria da MOB mencionada no item “i”. As obras deverão ser finalizadas até o dia 31 de

julho de 2020.

(xii) A reforma do restante do terminal da Praia Grande (fundo, área administrativa etc)

será  realizada  até  o  final  de  2020,  ressalvados  eventuais  problemas  de  desequilíbrio

econômico-financeiro a serem resolvidos na Vara de Interesses Difusos e Coletivos.

(xiii)  O Município se compromete a cancelar as multas e extinguir os autos de infração

lavrados contra o Consórcio Central do período de 26/08/2019 até 23/01/2020.

DELIBERAÇÃO JUDICIAL: HOMOLOGO (CPC, art. 487, III, “b”) a transação havida

entre  MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS,  CONSÓRCIO CENTRAL,  EXPRESSO RODOVIÁRIO

1001 e EXPRESSO SOLEMAR LTDA, EMPRESA SÃO BENEDITO, MOB e MINISTÉRIO

PÚBLICO, nos termos acima.

Demais deliberações: Determino a extração de cópias de todos os processos em meio PDF

que tratam do transporte semiurbano e seus encaminhamentos para o Ministério Público

Estadual para verificar a possibilidade de propositura de ação em face das empresas de

transporte  semiurbano,  tendo  em  vista  informações  da  MOB  em  audiência  que  as

empresas não se farão presentes deste ato por não serem partes na presente Ação, mesmo

após a  decisão id.  26982904.  Faz-se ressalva em relação as  empresas  semiurbano São

Benedito, Expresso Rodoviário 1001 e Expresso Solemar LTDA, tendo em vista que seus

representantes se fazem presentes em audiência.

Nada mais  havendo,  mandou o  MM.  Juiz  lavrar  o  presente  termo que,  lido  e  achado

conforme,  vai  devidamente  assinado.  Do  que  para  constar,  eu  MIGUEL  ANTONIO

FIGUEIREDO MOYSES, Diretor de Secretaria, digitei.

DOUGLAS DE MELO MARTINS

Juiz Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos

https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=947335&ca=08d5a5499ba75ded897eb02fc9125cd0f34426bad418ae6a8fa0947a0fb1cfb2268724fa461212647a334666814da0b5&idTaskInstance=1953911305#

