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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA __ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARITUBA/PA. 

 

 

 

Referência: Inquérito Civil nº 000878-025/2019 e outros documentos 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DOPARÁ, por intermédio do 

Promotor de Justiça que esta subscreve, em exercício na 2ª Promotoria de Justiça 

Cível e de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, das Pessoas com 

Deficiência e do Idoso, com endereço para intimações pessoais na Rua Claudio 

Barbosa da Silva , n° 380, Bairro: Centro, CEP n 67200.000, Marituba/PA, no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais, legitimada pelos artigos 129, inciso III, 

da Constituição Federal, art. 25, inciso IV, alínea a, da Lei nº 8.625/93, art. 5º, caput, 

da Lei n° 7.347/85, vem perante Vossa Excelência ajuizar a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

 

em face do MUNICÍPIO DE MARITUBA, pessoa jurídica de direito 

público, na pessoa de seu representante legal, o ilustre Prefeito MARIO HENRIQUE 

BISCARO FILHO, podendo ser encontrado Rod. BR 316 km 12, S/N, Bairro Centro, 

Marituba - PA, CEP: 67200-000, inscrita sob o n° 01.611.666/0001-49 e, 

VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, Empresa de 

Transporte Coletivo de Passageiros, com sede na Rodovia BR-316, KM 11, n° 2600 

– Marituba/Pa, inscrita sob o n° 06.297.912/0001-53, inscrição Estadual n° 

15239054-5, neste ato representada por seu Diretor Sr. Celso Luiz Rech, brasileiro, 
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casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 48467-SSP/PA e do 

CPF n° 098.256.730-87, pelas razões de fato e de direito a seguir exaradas,  

1 - DOS FATOS  

Trata-se de Inquérito Civil n° 000878-025/2019, instaurado no âmbito da 

2ª Promotoria de Justiça Cível de Marituba/PA, em desfavor do Município de 

Marituba e a Vialoc Transporte de Passageiros Ltda. 

A presente lide originou-se por meio da Reclamação do Sr. Edinaldo da 

Silva Assunção, que compareceu neste Órgão Ministerial em 01.03.2018 para 

relatar que estava enfrentando diversos problemas com os ônibus da empresa 

Vialoc, por ser cadeirante. Relatou ainda que as situações referentes aos defeitos 

nos elevadores dos veículos da empresa são corriqueiras, bem como a questão da 

indisposição dos motoristas para com os usuários do transporte. 

Diante da notícia apresentada, foram determinas as seguintes 

diligências: 1) Encaminhamento de Oficio ao Departamento de Transportes do 

Município da Marituba para conhecimento e providências cabíveis no âmbito das 

respectivas atribuições; 2) Notificação do representante legal da Empresa Vialoc. 

Em atenção as diligências, compareceu o Advogado da empresa, o Sr. 

Emmanoel Ilko Carvalho Oliveira e informou no termo de audiência realizado no dia 

20/03/2018, que de fato o veículo da empresa apresentou defeito relacionado ao 

equipamento elevador de cadeira de rodas no dia da reclamação do Sr. Edinaldo, 

relata ainda que a empresa possui em torno de 160 ônibus de transporte de 

passageiros, dos quais em sua maioria já dispõe do elevador destinado ao 

atendimento de pessoas com deficiência, segue relatando que há um percentual 

menor de veículos nos quais, devido a utilização constante, referido equipamento 

apresenta defeito, o que decorre também das condições precárias em que se 

apresentam as vias públicas relacionadas ao percurso das linhas. Informa ainda que 

periodicamente são realizadas palestras de orientação sobre a necessidade de 

respeito por parte dos profissionais aos passageiros de uma forma geral, o que 

abrange as pessoas com deficiência, conforme relatos de (fls.20/21), apresentou na 

oportunidade documentos de (fls.22/30). 
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Houve manifestação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e 

Mobilidade Urbana - SEGMOB, encaminhando o relatório de vistoria realizado na 

empresa Vialoc, em 04 (quatro) ônibus que fazem linha UFPA, apresentando 

relatório favorável aos veículos inspecionados, conforme documentação de 

(fls.33/37). 

Em novo despacho, fora determinada a expedição de oficio a Secretaria 

Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – SEGMOB requisitando 

informações e documentos no prazo de 10 (dez) dias, quais sejam: 1) Detalhamento 

das placas de ônibus, inclusive por linha e que compõem a atual frota da empresa 

VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA e que possuem autorização 

para realizar o transporte coletivo público urbano de passageiros tanto metropolitano 

como Municipal em Marituba; 2) Cópias dos últimos laudos (LVT e LIT) dos veículos 

que estão autorizados a prestar os serviços de transporte público de passageiros 

Municipal e Metropolitano em Marituba pela empresa Vialoc Transportes de 

Passageiros; 3) Cópia do processo de credenciamento da empresa responsável 

pela emissão dos Laudos (Laudos de Vistoria Técnica – LVT dos veículos e Laudo 

de Inspeção Técnica - LIT). 

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – 

SEGMOB, em atenção ao despacho, apresentou resposta juntando Relação atual 

das Linhas que compõem a frota da empresa VIALOC, Ordem de Serviço das 

Referidas Linhas e Inspeção Veicular dos 24 (vinte e quatro) ônibus que compõem 

a atual frota da empresa VIALOC, (fls. 55 a 127). 

Em termo de audiência, realizado no dia 28/02/2019, fl.135, foram 

estabelecidos pontos relativos as vistorias a serem realizadas nos ônibus da 

empresa VIALOC. 

As (fls.166 a 210), consta o Relatório de Acessibilidade nos ônibus da 

empresa Vialoc, apresentado pelo engenheiro mecânico Marcelo Antônio Silva 

Martins, e encaminhado à Supervisão Administrativa dos CAOs pelo Departamento 

de Obras e Manutenção do Ministério Público do Estado do Pará. 

2 – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
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O Ministério Público foi incumbido pela Constituição Federal de 1988 da 

função de zelar pela ordem jurídica, pelo regime democrático e pelos interesses 

sociais e individuais indisponíveis.  

Sobre o papel do órgão ministerial no novo sistema constitucional leciona 

GEISA DE ASSIS RODRIGUES, em Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento 

de Conduta. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 1: "Um novo desenho institucional 

foi reservado ao Ministério Público enfatizando sua vocação de defesa e 

promoção dos interesses mais importantes da sociedade". (grifei) 

Assim, a Carta Política preceitua, em seu artigo 129, incisos II e III ser 

função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos nela assegurados, 

promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos. 

Além dessas funções conferidas ao parquet pela Constituição de 1988, 

legislações específicas também se propuseram regulamentar atribuições próprias 

da sua atuação na defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, onde se insere a defesa do consumidor. 

Dessa forma, a Lei nº 7.347/85, em seu art. 5º, confere legitimidade ao 

Ministério Público para o ajuizamento de ações coletivas na defesa de direitos 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

Portanto, indubitável a pertinência de legitimidade ativa ao Ministério 

Público, valendo-se de sua condição de substituto processual, para a proteção dos 

interesses dos usuários de serviço público do Município de Marituba. 

Por outro lado, temos que a própria Constituição Federal de 1988 – 

CF/88 atribui ao Ministério Público a função institucional de “promover o inquérito 

civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III, da CF/88), dentre 

os quais se inserem o direito ora pleiteados.  
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Portanto, é possível concluir, sem maiores digressões, que o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESTADO DO PARÁ é legitimado para 

propor ação civil pública para a defesa de direitos e interesses coletivos (lato sensu) 

e individuais homogêneos. 

3 – DO DIREITO 

Os direitos sociais são assegurados por normas constitucionais com 

eficácia plena e a Administração Pública os deve implementar por ato administrativo 

vinculado. Dessa forma, conforme ensina Luiza Cristina Frischeisen, “os atos 

emanados da administração no cumprimento das normas podem ser mencionados 

como vinculados e não discricionários”. 

Segundo a mesma autora:  

O administrador público está vinculado à Constituição e às normas 

infraconstitucionais para a implementação das políticas públicas 

relativas à ordem social constitucional, ou seja, própria à finalidade 

da mesma: o bem-estar e a justiça social, (Frischeisen, Luiza 

Cristina. Políticas Públicas: a responsabilidade do administrador e 

o ministério público, São Paulo, Max Limonad. p. 92, 94 e 95). 

Sendo assim, se o administrador público, por má gestão ou mesmo por 

desídia, não é capaz de tornar eficaz as políticas públicas necessárias ao exercício 

dos direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal e nas normas 

infraconstitucionais, os órgãos de fiscalização — entre eles o Ministério Público, 

conforme dispõe a Lei n.º 7.437, de 24 de julho de 1985 — estarão legitimados para 

exigir judicialmente esses direitos e responsabilizar o administrador público por 

omissão. 

Entre as atribuições do Ministério Público, constitucionalmente previstas, 

estão a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis” (artigo 127) e a promoção do inquérito civil e da ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III). A legitimidade do Ministério 

Público para a propositura desta ação civil pública emerge ainda do art. 11 da Lei 
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Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, que atribui ao Procurador Distrital dos 

Direitos do Cidadão a defesa de seus direitos constitucionais com vistas à garantia 

do seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de 

relevância pública, bem como os arts. 5º e 21 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 

7.347/85).  

In casu, busca-se tutelar o direito dos todos os cidadãos e principalmente 

daqueles pessoas com deficiência, buscando à utilização de um transporte público 

coletivo de qualidade, com itinerários que satisfaçam as suas necessidades, 

independentemente do que possa ser conveniente para a empresa ré. Trata-se, 

portanto, da defesa de direito coletivo, para a qual, pela sua inquestionável 

significância, legitima-se o Ministério Público.  

A Constituição Federal em seu artigo 30, caput e inciso V, dispõe 

que “Compete aos Municípios: V – organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 

incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”. A Suprema 

Carta ainda disciplina em seu artigo 175: “incube ao Poder Público, na forma 

da Lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviço público”.  

Com efeito, evidenciam-se as implicações no direito ao transporte 

público coletivo, à prestação de serviço público essencial e ao resguardo dos 

princípios que regem a Administração Pública, entre eles o princípio da eficiência, 

conforme artigo 37 da Constituição Federal.  

Ciente de tudo isso, a Administração Pública nada fez de concreto até o 

momento, além da vistoria realizada, com apresentação de relatório muito 

satisfatório aos veículos da empresa ré. O que se demonstra claramente 

incoerente com a realidade, haja vista, o teor do relatório apresentado pelo 

Departamento de Obras e Manutenção do Ministério Público, há necessidade 

de adequação em todos os veículos. Em face dessa omissão, o Ministério Público 

tem o dever, como fiscal da lei, de requerer ao Poder Judiciário que faça cumprir as 

normas vigentes. 
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Assim sendo, vejamos o ensinamento de DI PIETRO, MARIA SYLVIA 

ZANELLA. Direito administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001:  

“O usuário tem direito à prestação do serviço; se este lhe for 

indevidamente negado, pode exigir judicialmente o cumprimento da 

obrigação pelo concessionário; (...)  

A responsabilidade do concessionário por prejuízos causados a 

terceiros, em decorrência da execução de serviço público, é 

objetiva, nos termos do artigo 37, §6º., da Constituição vigente, que 

estendeu essa norma às pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviços públicos; o poder concedente responde 

subsidiariamente, em caso de insuficiência de bens da 

concessionária; mas essa responsabilidade subsidiária somente se 

aplica em relação aos prejuízos decorrentes da execução do 

serviço público; eventualmente, pode haver responsabilidade 

solidária, por má escolha da concessionária ou omissão quanto ao 

dever de fiscalizar. (destacamos).” 

O poder permitente é responsável não só pela má escolha do 

permissionário, mas também pela falta de fiscalização no serviço e de aplicação das 

sanções cabíveis às infrações rotineiramente cometidas. 

A Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que regulamenta o regime 

de permissões e concessões, em seu artigo 6° disciplina: 

Art. 6° Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato.  

A mesma norma assevera, em seu artigo 29, inciso IV:  

Art. 29. Incumbe ao poder concedente:  

… 
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IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na 

forma prevista no contrato; (destacamos) 

O artigo 38, § 1° e incisos da mesma Lei trás os casos previstos para a 

extinção da concessão. In casu, os incisos I, II, IV, V e VI: 

§ 1° A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder 

concedente quando: 

I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou 

deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e 

parâmetros definidores da qualidade do serviço;  

II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou 

disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;  

IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou 

operacionais para manter a adequada prestação do serviço 

concedido;  

V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por 

infrações, nos devidos prazos; (aguardando resposta do ofício)  

VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente 

no sentido de regularizar a prestação do serviço;  

A empresa ré se enquadra em todos os casos acima citados, fatos esses 

comprovados pelas reclamações recebidas.  

Se a permissionária não é capaz de prestar um serviço condizente com 

o estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei 8.987/95, ao poder permitente 

cabe o dever de extinguir o contrato, retomando para si o serviço até que se 

realize licitação para a escolha de uma nova empresa, capaz de prestar o 

serviço da forma adequada. 

Quanto a isso, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de 

forma reiterada pela necessidade de manutenção do serviço mediante a sua 

retomada pelo poder concedente. Vejamos:  
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AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 
REQUISITOS. LEI Nº 4.348/64, ART. 4º. LESÃO À ORDEM E 
SAÚDE PÚBLICAS CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CONTRATO 
DE CONCESSÃO. DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL. 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RETOMADA DO 
SERVIÇO PELO PODER PÚBLICO CONCEDENTE.  

1. Nos casos de Mandado de Segurança, quando indeferido o 
pedido originário de suspensão em segundo grau, o novo pedido 
de suspensão, em se tratando de matéria infraconstitucional, pode 
ser requerido ao STJ, como na exata hipótese dos autos (Lei nº 
4.348/64, art. 4º, § 1º). 

2. A suspensão de liminar, como medida de natureza 
excepcionalíssima que é, somente deve ser deferida quando 
demonstrada a possibilidade real de que a decisão questionada 
cause consequências graves e desastrosas a pelo menos um dos 
valores tutelados pela norma de regência: ordem, saúde, 
segurança e economia públicas (Lei nº 4.348/64, art. 4º). 

3. Extinto o contrato de concessão – (...), cabe ao Poder 
Público a retomada imediata da prestação do serviço, até a 
realização de nova licitação, a fim de assegurar a plena 
observância do princípio da continuidade do serviço público 
(Lei nº 8.987/95). A efetividade do direito à indenização da 
concessionária, caso devida, deve ser garantida nas vias 
ordinárias. 

4. Com a demonstração do risco de dano alegado, impõe-se a 
manutenção da suspensão concedida. 

5. Agravo Regimental não provido. (destacamos) 

O Excelentíssimo Senhor Relator, Ministro Francisco Falcão, colacionou 

ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, acerca da responsabilidade do 

Poder Público diante da relevância do serviço público e do princípio da continuidade, 

in verbis:  

“Dado o caráter público do serviço, isto é, atividade havida como 
de extrema relevância para a comunidade, sua paralisação ou 
suspensão é inadmissível, por ofensa a valores erigidos 
socialmente como de superior importância. O Poder Público, como 
guardião e responsável pela defesa dos interesses públicos, não 
pode permitir que estes sejam sacrificados ou postergados em 
nome de objetivos ou interesses particulares, individuais. Por isso, 
é assente na doutrina o princípio da continuidade do serviço 
público, o qual supõe a reversão como meio de dar seguimento à 
prestação da atividade, quando extinta a concessão do serviço”.  
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Diz o art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que são princípios do serviço 

público, a regularidade, a continuidade, a eficiência, a segurança, a atualidade, a 

generalidade, a cortesia na sua prestação e a modicidade das tarifas. 

O § 2º, do mesmo dispositivo, preconiza que a atualidade compreende 

a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 

conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 

No mesmo sentido, o art. 4º da Lei n° 13.460/17, determina que os 

serviços públicos e o atendimento do usuário deverão ser realizados de forma 

adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, 

segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. 

Na presente hipótese, verifica-se que a prestação de serviço público 

não atende condições mínimas de segurança para os usuários, pois os veículos 

apresentam péssimo estado de conservação, conforme se evidencia no 

relatório do Departamento de Obras e Manutenção do Ministério Público, o 

que viola o princípio da segurança dos serviços públicos. 

A regularidade e a continuidade também não estão sendo observados, 

dada a interrupção da circulação dos ônibus, considerando que a maioria deles, 

sempre se encontra em manutenção, conforme se evidencia no relatório do 

Departamento de Obras e Manutenção do Ministério Público, o que deixa a 

empresa a desejar, deixando a população desprovida do serviço, o que implica 

violação dos princípios da regularidade e continuidade dos serviços públicos. 

Por fim, a utilização de veículos antigos e mais poluentes viola o 

princípio da atualidade do serviço, que pressupõe a modernidade dos 

equipamentos postos à disposição dos usuários. 

Com efeito, verifica-se que a prestação do serviço público de transporte 

do Município de Marituba é inadequada, pois não atende aos requisitos mínimos 

de segurança, regularidade, continuidade e atualidade. 

3.1 – DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
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A Lei n° 13.146/2015, também chamada de Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com deficiência, contempla 

artigos sobre igualdade e não discriminação, atendimento prioritário, direito à vida, 

direito a habilitação e reabilitação, direito à saúde, direito à educação, à moradia, 

ao trabalho, assistência social e previdência social, à cultura, esporte, turismo e 

lazer, transporte e mobilidade urbana. 

A referida Lei, reforça a obrigatoriedade para que as empresas 

prestadoras de serviços de transportes, sejam por trens, ônibus e metrô 

tenham veículos com acessibilidade, conforme informa os seguintes artigos da 

referida lei: 

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio 
de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e 
barreiras ao seu acesso. 

§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo 
terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-
se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as 
estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do 
serviço. 

§ 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, 
sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a 
outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou 
a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo. 

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos 
veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros 
dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor 
público responsável pela prestação do serviço. 

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário 
e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais 
em operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir 
o seu uso por todas as pessoas. 

§ 1º Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo 
devem dispor de sistema de comunicação acessível que 
disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. 
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§ 2º São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e 
segurança nos procedimentos de embarque e de desembarque nos 
veículos de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas. 

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos 
veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros 
dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor 
público responsável pela prestação do serviço. 

O cumprimento desta determinação passa pelo comprometimento do 

prestador de serviço de transporte coletivo, como a empresa de ônibus, mas 

também do poder concedente, afinal calçadas, acessos para estações e paradas de 

ônibus são, em geral, de responsabilidade do poder público. 

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma 
independente e exercer seus direitos de cidadania e de 
participação social. 

Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e 
de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver 
interação com a matéria nela regulada: 

I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de 
comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte 
coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de 
qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou 
coletiva; 

II - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização 
ou habilitação de qualquer natureza; 

III - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de 
recursos públicos, por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, 
contrato, convênio ou instrumento congênere; e 

IV - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e 
de financiamento internacionais por entes públicos ou privados. 

A disponibilização de vagas para deficientes no transporte público deve 

ser entendida como um direito previsto em lei, justamente para garantir aqueles que 

possuem dificuldades de locomoção, a acessibilidade a que fazem jus ante às suas 

necessidades especiais. 
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4 - TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Estão presentes, no caso, os elementos previstos no art. 300 do Código 

de Processo Civil para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida ou 

alternativamente, para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 12 da Lei 

nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Com efeito, acha-se configuradas a prova 

inequívoca da verossimilhança do alegado, bem como a presença do fumus boni 

iuris e do periculum in mora. 

A relevância da causa de pedir decorre do agudo contraste entre a 

conduta omissiva da administração e as normas legais e constitucionais 

mencionadas. A necessidade da imediata suspensão da concessão conferida à 

EMPRESA DE TRANSPORTE VIALOC tem razão de ser, porque é notória a má 

prestação do serviço público pela empresa, e tal foi exaustivamente apurada no 

inquérito civil que instrui a presente ação.  

O receio de ineficácia do provimento final também resta configurado. 

Primeiramente, tem-se a já demonstrada situação de grave risco à segurança e à 

vida dos consumidores do serviço, com veículos trafegando rotineiramente no 

Município em péssimas condições de manutenção, colocando em risco a segurança 

da população. Haja vista que questões de segurança dos veículos, como pneus, 

freios, motor, acessibilidade, limite de ocupação etc, estão sendo todas deixadas ao 

sabor do vento pela referida empresa, colocando em risco a vida de passageiros e 

transeuntes, bem como de toda a população. 

Dessa feita, mais do que em qualquer outra hipótese, a concessão da 

tutela de urgência é medida que se impõe, como forma de resguardar os interesses 

dos munícipes, em especial resguardar a segurança da população no trânsito. 

 5 – DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARÁ, por intermédio do Promotor de Justiça subscritor, requer: 

 

5.1- EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA: 
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Ante o exposto, com base nos artigos 300 e 497 do Novo Código de 

Processo Civil, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a Vossa 

Excelência, a antecipação da tutela pretendida, inaldita altera pars, para que o 

poder judiciário suspenda, em caráter liminar, a permissão de serviço público 

da EMPRESA VIALOC, considerando o relatório apresentado pelo Departamento 

de Obras e Manutenção do Ministério Público do Estado do Pará, na seguinte forma: 

1) Seja suspensa a permissão (concessão de liminar) conferida a 

EMPRESA DE TRANSPORTE VIALOC, e determinado à Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e Mobilidade Urbana – SEGMOB, que retome a prestação do 

serviço, até a realização de nova licitação e/ou adequação dos veículos da empresa, 

a fim de assegurar a plena observância do princípio da continuidade do serviço 

público, mantendo assim o normal funcionamento do Sistema de Transporte 

Coletivo do Município de Marituba; 

2) Determinar a Empresa VIALOC, que realize o trabalho de 

manutenção preventiva e corretiva nos veículos conforme a necessidade de 

cada um, as quais encontram-se apontadas no relatório de vistoria realizado 

pelo Departamento de Obras e Manutenção do Ministério Público do Estado 

do Pará, conforme se verifica as (fls. 167 à 210).  

3) Seja fixada a multa diária em caso de descumprimento da Liminar 

vergastada, nos termos do art. 497 c/c art.500, ambos do Código de Processo Civil, 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao dia, ou outro valor que se afigure 

razoável a reverter para o Fundo de que trata o art. 13, da Lei nº 7.347/85, 

independentemente da responsabilidade penal; 

5.2 -  DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

1) DETERMINAR a citação da empresa ré, na pessoa de seu 

representante legal (Novo Código de Processo Civil, artigo 75, inc.V, através de 

oficial de justiça, para, querendo, contestar o pedido, no interstício legal, sob pena 

de confissão e revelia, nos termos do artigo 344 do supracitado Diploma Legal; 

Num. 20021787 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: ARLINDO JORGE CABRAL JUNIOR - 30/09/2020 09:50:18
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093009501816900000018911694
Número do documento: 20093009501816900000018911694



 

 
 

 

2ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa dos Direitos da 

Criança, do Adolescente, das Pessoas com Deficiência e do 

Idoso. 

  

 

Página 15 de 16 
 

2) Requer-se a citação da Edilidade Municipal, nos termos do art.6, §3, 

da Lei n° 4.717/1965, para vir a juízo, ou defender o ato administrativo ora 

impugnado, sendo assim réu na presente demanda, ou em abstendo-se de defender 

o referido ato administrativo, atuar conjuntamente com este órgão ministerial, a fim 

de garantir a anulação das ilegalidades evidenciadas na presente ação. 

3) Seja a presente ação julgada procedente, com a confirmação da 

liminar deferida, a fim de que seja extinta por anulação a permissão conferida à 

EMPRESA DE TRANSPORTE VIALOC, e determinado à Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e Mobilidade Urbana – SEGMOB, que retome a prestação do 

serviço, até que outra empresa seja credenciada nos termos da Lei, caso a 

mesma não realize a adequação dos veículos da empresa, a fim de assegurar a 

plena observância do princípio da continuidade do serviço público, mantendo assim 

o normal funcionamento do Sistema de Transporte Coletivo do Município de 

Marituba.  

4) DETERMINAR a vistoria judicial de toda a frota que compõem a 

empresa ré, a fim de que seja comprovado o estado de cada veículo, com o objetivo 

de verificar a correta adequação dos mesmos, especialmente no que se refere as 

rampas de acesso para os portadores de necessidades especiais, nos termos do 

art. 481 a 484 do CPC. 

5) DETERMINAR a publicação do edital previsto no artigo 21 da Lei n.º 

7.347/85, combinado com o artigo 94 da Lei n.º 8.078/90, para conhecimento dos 

interessados e eventual habilitação como litisconsortes; 

6) CONCEDER, com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/90, a 

inversão do ônus da prova, cabendo a ré comprovar, de forma cabal, que a empresa 

se encontra dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. 

7) DISPENSAR o adiantamento, pelo autor, de custas, emolumentos, 

honorários periciais e outros encargos, respeitando o bom vezo do artigo 18 da Lei 

nº 7.347/85; 

8) REQUER-SE ainda que V. Excelência ordene que a Edilidade 

Municipal, junte aos presentes autos o Contrato de Permissão de serviço público 
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pactuado com a empresa VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, bem 

como todos seus possíveis adendos e renovações, nos termos dos art.369 e art.370, 

ambos do CPC. 

 

Dar-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão) de reais, haja 

vista o elevado valor que concerne à presente permissão administrativa. 

 

P.E. deferimento. 

 

 

Marituba/PA, 29 de setembro de 2020. 

 

 

 

ARLINDO JORGE CABRAL JUNIOR 

2º Promotor de Justiça de Marituba, em exercício. 
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