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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  VARA  ÚNICA  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS/BA

Inquérito Civil nº: 1.14.010.000274/2016-12

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

signatário, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, c com fundamento nos

artigos 127, caput, 129, inciso III, ambos da Constituição Federal c/c os artigos 5º, I,

“h”, e V, “b”; 6º, VII, “b” e 39, II e III, todos da Lei Complementar n. 75/93 e artigos 1º,

IV, e 5º, I, da Lei n. 7.347/85, e, ainda, com arrimo nos documentos e provas anexas,

coligidas durante a instrução do Inquérito Civil em epígrafe, propor a presente:

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTE  –  DNIT,  autarquia  federal,  vinculada  ao

Ministério dos Transportes, que deve ser citada na pessoa de

seu  representante  judicial,  o(a)  Procurador(a)-chefe  da

Procuradoria  Federal  especializada  (artigo  35,  IV,  da  LC  n.

73/93),  Rua Arthur  de  Azevedo Machado,  nº  1225,  Edifício

Civil  Towers,  Torre  Nimbus,  3º  andar  ,  bairro  do  Stiep,

R U A  P A D R E  J O Ã O  G U A L B E R T O ,  6 5 2 ,  V I V E N D A S  C O S T A  A Z U L  -  E U N Á P O L I S / B A
C E P :  4 5 . 8 2 0 - 6 4 5  –  T E L :  ( 7 3 )  3 5 1 1 - 7 0 0 0
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Salvador, Bahia, CEP 41.770-790, pelos fatos e fundamentos

que passa a aduzir. 

I – OBJETIVO DA AÇÃO

Cuida-se  de  ação  destinada  a  impor  ao  DNIT  obrigação  de  fazer,
consistente em conservar adequadamente a rodovia BR-367, no trecho da Praia de Ponta
Grande – Orla Norte de Porto Seguro parcialmente destruída por força das marés que
incidem em sua base, em toda extensão da via que tenha potencial de ser atingida por
aquela. 

Após  a  representação,  esta  Procuradoria  da  República  oficiou  o
acionado no intuito de que informasse as providências adotadas para reconstrução da via
pública e sua devida sinalização, com fins a evitar acidentes. 

Em sua resposta data de Outubro de 2016, o DNIT informou que trecho
sinistrado não teria sido contemplado com verbas do PAC, bem como, não dispunha de
orçamento para reconstrução da via naquele momento. 

Lado  outro,  assinalou  que  estavam  em  andamentos  estudos  de
viabilidade relacionados a mudança do traçado da via com fins a livrar sua base da
influência das marés. 

Passados  6(seis)  meses,  nova  requisição  de  informações  fora
encaminhada a Autarquia acionada, que em resposta informou solicitação de recursos na
lei  orçamentária  de  2017,  não  havendo  sucesso  até  o  momento,  bem  como,  que
aguardavam suplementação, aduzindo ainda, solicitação a uma de suas contratadas para
criação de 3ª. faixa no trecho colapsado, descolocando a rodovia de modo emergencial. 

Ocorre  que,  nenhum  das  medidas  informadas  tiveram  efeito  prático,
estando o acionado em mora com sua atribuição legal de zelar pela higidez da malha
viária federal. 

Como observamos da documentação que instrui o ICP no último dia 06
de Julho um veículo tombou na cratera aberta na rodovia, resultando em capotamento e
danos  materiais,  conforme reportagem colacionada  de  sítio  eletrônico,  não  havendo
segundo a fonte jornalística danos pessoais ao motorista. 

A outro  giro,  dos  fólios  angariados  na  investigação,  extrai-se  que  o
acionado  providenciou  sinalização  insuficiente  para  preservação  da  segurança  viária
durante o dia, e totalmente inexistente no período noturno, situação que compromete
ainda mais a situação da rodoviária e a potencializa a ocorrência de acidentes. 

Assim, mister a intervenção do Poder Judiciário, a fim de fazer prevalecer
o ordenamento jurídico e os deveres da Administração.      

II – DO DIREITO
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 DO DIREITO À VIDA E AO TRÂNSITO SEGURO 

               A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seus artigos 5º e
6º, garante a todos o direito à vida e à segurança, nos seguintes termos:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de

qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito

à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança e  à

propriedade, nos seguintes termos.” (grifou-se).

“Art.  6.º  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  o

trabalho,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social"

(grifou-se).

O professor José Cretella Júnior, comentando sobre o art. 5º da Constituição
Federal, ensina:

“Bastaria  que  se  tivesse  dito  o  ‘direito’ ao  invés  de  ‘a

inviolabilidade do direito à vida’. Se ‘vida é um direito’,

garantido  pelo  Estado,  esse  direito  é  inviolável,  embora

não ‘inviolado’. O direito à vida é o primeiro dos direitos

invioláveis assegurados pela Constituição (…)”1 

O autor, na mesma obra, comentando o direito à segurança, aduz:

“Garantir a segurança é, de fato, garantir o exercício das
demais  liberdades,  porque  a  vis  inquietativa impede  o
homem  de  agir...  A inclusão  da  segurança  no  rol  dos
direitos sociais revela a intenção do legislador, cumprindo
ao  governante,  por  meio  de  medidas  que  têm  ao  seu
alcance,  oferecer  condições  de  segurança  máxima  ao
cidadão brasileiro e ao estrangeiro, residente no país, bem
como àquele que esteja de passagem, com qualquer tipo de
atividade que não perturbe a ordem jurídica, econômica ou
social...Temos,  assim,  a  segurança  interna  do  país,  e  ao
mesmo  tempo,  a  segurança  íntima  de  cada  um  no  lar,
depois do trabalho, nas ruas, no trânsito (…) ”.

1In “Comentários à Constituição de 1988”, Ed. Forense, 1ª edição, 1989, p. 182-183.
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A Lei 9.503/97 (Código de Trânsito  Brasileiro),  com relação ao
direito à segurança, dispõe que :

“Art. 1º (...)

§  2º O trânsito,  em condições seguras,  é  um direito  de todos e

dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de

Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências,

adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”.

O que se vê do arcabouço normativo acima, é que o direito à vida está
intimamente ligado ao direito à segurança, podendo-se afirmar ser este um dos corolários
daquele. A violação ao direito à segurança gera, em último grau, ofensa ao direito à vida
e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

No caso dos autos,  está demonstrado o descumprimento da legislação.
Com efeito,  a omissão do DNIT ao não sinalizar  o  trecho em ruína,  inclusive  com
instalação  de  iluminação  adequada,  avisos  verticais,  sinalizadores  horizontais  e
redutores de velocidade, que são medidas de imperiosa necessidade, no intuito de evitar
sinistros fatais aos usuários.   

Não é razoável a omissão do DNIT, não obstante a carência de recurso
orçamentários,  tendo em vista a ausência de pavimentação do trecho e seu risco de
episódios  com vítimas  fatais,  especialmente  diante  do  potencial  turístico  da  região,
conhecida como berço de descobrimento do país .

A segurança,  in  casu,  compreende também aquela  do  dia  a  dia  das
pessoas que se locomovem nas vias de trânsito, dentre elas as rodovias federais. As
medidas ao alcance do Estado para a preservação desses direitos compreendem, aqui, o
dever impostergável da Autarquia garantir a correta manutenção e conservação da BR
367, trecho compreendido na área de competência desse r. Juízo.

Omissões ou falhas relativas a esta obrigação configuram a negligência
da Administração, com sua responsabilidade primordial que é cuidar do bem público e
de proteger a incolumidade física de indivíduos.

DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

Como  exposto  alhures,  as  condições  precárias  do  tráfego  nessas
rodovias  –  as  quais  perduram  há  vários  anos  -  e  a  insuficiente  fiscalização  e
cumprimento do contrato por parte dos réus, oferecem severos riscos aos seus usuários,
impondo-se uma ação enérgica do Poder Judiciário, para fazer cessar a lesão ao Erário,
a violação aos direitos do cidadão e as elevadas estatísticas de sinistros de todo tipo,
providência que, além da celebração de contratos de conservação, deve consistir  na
perfeita execução do contrato.
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Cabe destacar que as estradas, ruas, logradouros e rodovias são bens
que compõem o Patrimônio  Público,  destinados à  fruição  comum de todos,  já  que
constituem bens  públicos  de  uso  comum do  povo,  o  que  reclama,  por  si  só,  uma
conservação  adequada  e  impõe,  consequentemente,  uma  fiscalização  e  execução
satisfatórias.

É certo, pois, que a atuação efetiva da fiscalização do DNIT e a correta
execução de suas  atribuições  legais  inibirá  a  lesão  ao  Erário  e  remediará  – ou,  ao
menos, mitigará - o estado deplorável em que a via federal se encontrava.

De  outro  giro,  importa  salientar  que  o  princípio  da  eficiência  do
serviço  público  é  mandamento  basilar  da  Administração  Pública  (art.  37,  caput, da
Constituição Federal).

A  Constituição  da  República,  ao  albergar  o  moderno  princípio  da
eficiência no exercício da função administrativa, deixa evidente o seu propósito de não
mais se contentar apenas com a legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço
público  e  o  satisfatório  atendimento  das  necessidades  da  comunidade.  Segundo
Alexandre de Moraes:

“O  administrador  público  precisa  ser  eficiente,  ou  seja,  deve  ser

aquele  que  produz  o  efeito  desejado,  que  dá  bom  resultado,

exercendo suas atividades sob o manto da igualdade de todos perante

a lei, velando pela objetividade e imparcialidade. 

Assim, princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração

Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum,

por meio  dos  exercícios  de suas competências  de  forma imparcial,

neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em

busca da qualidade, primando pela adoção de critérios legais e morais

necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de

maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade

social. Note-se que não se trata da consagração da tecnocracia, muito

pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se para a razão e fim

maior  do  Estado,  a  prestação  dos  serviços  sociais  essenciais  à

população,  visando  a  adoção  de  todos  os  meios  legais  e  morais

possíveis para a satisfação do bem comum.” 2 

Com efeito, tal primado objetiva que a Administração Pública preste 

2 In Direito Constitucional. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 309.
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serviços eficientes e satisfatórios à coletividade, vinculando a atividade do gestor para

que este otimize os resultados objetivados pela regra de competência, conferindo-lhes,

pois, o grau máximo de eficácia possível.

Serviço público, na lição de José Cretella Júnior, pode ser definido

como "toda atividade que o Estado exerce, direta ou indiretamente, para a satisfação das

necessidades públicas mediante procedimento típico de direito público''3. 

Nessa orientação mais ampla, repare-se que a conservação da malha

rodoviária é um serviço público em si, que visa satisfazer necessidade geral e essencial

da  sociedade,  consistente  na  possibilidade  de  desenvolvimento  econômico  e  social

mediante a circulação de bens,  mercadorias e pessoas com segurança,  preservado o

Patrimônio Público. Em sentido mais restrito, conforme ensinamentos de Maria Sylvia

Zanella Di Pietro, serviço público é "toda atividade material que a lei atribui ao Estado

para  que  a  exerça  diretamente  ou  por  meio  de  seus  delegados,  com o objetivo  de

satisfazer  concretamente  às  necessidades  coletivas,  sob  regime  jurídico  total  ou

parcialmente público".

Dessa  forma,  não  se  põe  em  questão  a  possibilidade  do  controle
jurisdicional  do  Poder  Público,  tendo  como  parâmetro  os  princípios
constitucionalmente  estabelecidos  (art.  37,  CF).  Sobre  aludida  questão,  colhe-se  a
precisa  lição  de  Luíza  Cristina  Fonseca  Frischeisen,  acerca  da  possibilidade  de  se
responsabilizar  a  administração  pela  não  implementação  das  políticas  públicas  da
ordem constitucional-social decorre dos seguintes pontos:

1) as normas constitucionais que estabelecem os direitos sociais são

eficazes e vinculam a administração para sua implementação;

2) por  serem os  direitos  sociais  dotados  de eficácia,  e  para

alguns  constituindo  mesmo  direitos  fundamentais,  que  não  seriam

passíveis  de  abolição  por  emenda  constitucional,  o  seu  não

reconhecimento possibilita aos interessados/legitimados demandarem

judicialmente por sua implementação;

3) a  ausência  de  políticas  públicas  voltadas  para  a

implementação  dos  direitos  sociais  constituem  atos  omissivos  da

administração e são passíveis de controle pelo judiciário, pois existe

o  juízo  de  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  na  omissão  da

administração;

3 In “Direito Administrativo”. 21ª Edição. São Paulo: Atlas, 2008, p.
91. 12 Ob. cit., p. 94.
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4) o não cumprimento das políticas públicas da ordem social

fixadas na Constituição atenta  contra  o  devido processo  legal  que

deve ser observado pela administração, bem como contra a finalidade

da administração, que é atender o interesse público e;

5) determinadas políticas públicas dependem da atuação de entes e

instituições  prévias  (como  a  adaptação  de  prédios  e  transportes

coletivos às necessidades de pessoas portadoras de deficiência); nessa

hipótese, a administração poderá ser responsabilizada por ausência de

fiscalização, em conjunto com o particular. E, então, surge a grande

questão  no  âmbito  do  controle  dos  atos  da  administração,

relativamente  à  implantação  da  ordem  social  constitucional:  a

discricionariedade e a posição do Judiciário na análise da mesma. As

leis  que  integraram  as  normas  constitucionais  da  ordem  social

regulam a própria discricionariedade do administrador, apontando-lhe

a  melhor  solução  para  atender  a  finalidade  constitucional.  A

Administração  está  também adstrita  ao  princípio  da  razoabilidade,

pois o efetivo exercício dos direitos sociais  pode ser postergado por

sua inação ou ação que contrarie os ditames constitucionais e legais.

Conclui-se, portanto, que o administrador não tem discricionariedade

para  deliberar  sobre  a  oportunidade  e  a  conveniência  de

implementação  de  políticas  públicas  discriminadas  na  ordem

constitucional,  pois  tal  restou  deliberado  pelo  Constituinte  e  pelo

legislador que elaborou as normas de integração. A discricionariedade

na implantação das políticas públicas constitucionais da ordem social

só poderá ser exercida nos espaços eventualmente não preenchidos

pela  Constituição ou  pela  lei,  não podendo valer-se,  tampouco,  de

conceitos  normativos  tidos  como  fluidos  ou  permeáveis  a  várias

interpretações, pois esses deverão ser preenchidos por interpretação

de  acordo  com  os  fundamentos  e  objetivos  da  República,

estabelecidos  na  Constituição.  As  dúvidas  sobre  essa  margem  de

discricionariedade devem ser dirimidas pelo Judiciário,  cabendo ao

Juiz dar sentido concreto à norma e controlar a legitimidade do ato

administrativo (omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não

contraria  sua finalidade constitucional,  no caso,  a concretização da

ordem social constitucional.4 

No caso dos autos, demonstrou-se que o DNIT não vem exercendo o seu  mister
de  acordo  com  o  que  minimamente  se  espera,  haja  vista  sua  omissão  e  falta  de
planejamento para prevenção do estado de colapso e ruína, o que é de conhecimento da
Autarquia  há  muitos  anos,  não  adotando  medidas  preventivas  de  preservação  do
patrimônio e repressiva a acidentes e outros sinistros.

4In “Políticas  Públicas –  A Responsabilidade  do  Administrador  e o  Ministério  Público”. 1ª  ed.,  Max
Limonad, 2000, p. 92-93.
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Não há que se cogitar,  assim, diante do propugnado, de qualquer ingerência
indevida  do  Poder  Judiciário  sobre  o  administrador,  pois  se  trata  tão  somente  da
aplicação dos comandos constitucionais, que  servem de molde à atuação do Executivo.

Nesse  diapasão,  a  leitura  tradicional  do  princípio  da  separação dos  poderes
preceitua que cada um dos Poderes é independente, em princípio, nos seus processos
decisórios,  mas  acha-se  sujeito  à  interferência  dos  outros  Poderes  nas  situações
expressamente previstas em lei e no texto constitucional. Esta é a dimensão negativa do
princípio da separação dos poderes. De outro vértice, a partir da dimensão positiva da
separação dos poderes, há de ser reconhecida a possibilidade do Judiciário, para tutelar
interesses  legítimos,  conceder  o  provimento  necessário  para  a  fruição  do  direito
violado.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de
tutela  de  urgência,  antecipando  o  provimento  jurisdicional  final,  nos  casos  em que
existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. 

 Do mesmo modo, o artigo 12 da Lei n. 7.347/85 é claro ao permitir,  em se
tratando de obrigação de fazer, a concessão de pedido liminar, antecipando os efeitos do
pedido principal.

Segundo o Código de Processo Civil, havendo justificado risco de resulta útil
do processo ou perigo de dano. Tal perigo de dano irreparável e, da mesma forma, a
urgência  da  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  em  provimento  liminar,  decorre  da
necessidade de se tutelar, o quanto antes, a vida e a integridade física dos que utilizam a
rodovia. 

Com efeito, a má conservação da rodovia, a ineficiência do DNIT em sinalizar
devidamente  o perigo,  prover  obras  emergenciais  e  levar  a  cabo solução definitiva
para evitar a destruição da via pela força da maré.

O risco é concreto e iminente e a tendência é que a situação se agrave com as
chuvas que atingem a região a mais de 20 (vinte) dias. 

Assim o acionado deve ser compelidos judicialmente a proceder à  adoção
efetiva  das  medidas  necessárias  a  impedir  a  continuidade  da  situação  ilícita  das
rodovias, evitando também a iminente e provável ocorrência de ulteriores ilícitos. Daí
porque há necessidade de imposição de obrigação de fazer aos réus, de forma a adequar
a  situação  da  malha  viária  às  condições  de  segurança  necessária  e  à  legislação
pertinente,  isto  é,  praticar  as  condutas  necessárias  para  cessar  a  situação  deveras
precária das vias, adotando, por conseguinte, as medidas pertinentes, para retomar a
regularidade  na  prestação  do  mencionado  serviço.  Confira-se,  a  propósito,  os
ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
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Se o  processo  serve  para  permitir  a  obtenção  da  tutela  do

direito, e o direito material,  visando à preservação do meio

ambiente,  confere  ao  Poder  Público  determinado  dever  de

fazer, é certo que a ação processual, ao tomar em consideração

esse dever,  objetiva evitar que a omissão ilícita se perpetue

como fonte de danos.  A não ação,  quando o Estado possui

dever  de  atuar  para  proteger  um bem,  configura 'ação'  que

precisa ser suprimida para que a fonte dos danos não fique

aberta.  O ilícito,  assim como a fonte de danos que não foi

secada  em  virtude  da  omissão,  perpetua-se  no  tempo,

constituindo  um  não  agir  continuado.  Assim,  a  tutela

jurisdicional que objetiva obrigar a Administração a praticar o

ato  necessário  para  que  o  ilícito  não  se  perpetue  possui  a

mesma natureza do dever de fazer não observado. (…) Trata-

se de observância de prestação material imprescindível para o 

Estado  se  desincumbir  de seu  dever  de proteção ao direito

fundamental.5

Assim,  presentes  os  pressupostos  autorizadores  da  concessão  da  tutela  de
urgência, requer o Ministério Público Federal, após a prévia intimação dos demandados
para que se manifestem sobre o pedido liminar, nos termos do art. 2º da Lei 8.437/92, a
concessão da tutela antecipada para determinar ao DNIT:

1) A realização de intervenção emergencial, sinalizando devidamente o perigo
existente com o desmoronamento da via,  o fazendo com eficiência durante o dia e
especialmente a noite, com a utilização de redutores de velocidade, sinalização vertical
e horizontal, e iluminação adequada, no prazo de 10(dez) dias;

2) Em até 60 (sessenta) dias, realizar obras construindo terceira faixa na via,
isolando o trecho colapsado, do trânsito de veículos e pessoas.

3) Apresentar em 90 (noventa) dias, estudo de viabilidade e orçamentário de
alternativa para construção da via fora da área de incidência das marés, no trecho  da
Praia de Ponta Grande – Orla Norte de Porto Seguro, e ao longo de toda BR-367.

4)  Iniciar  em 180 (cento e  oitenta)  dias  obras  de construção na BR-367  no
trecho da Praia de Ponta Grande – Orla Norte de Porto Seguro fora de incidência das
marés;

5) Inciar em 360 (trezentos e sessenta) dias obras de construção de toda BR-367
fora da área de incidência das marés;

DOS PEDIDOS

5. In “Técnica Processual e Tutela dos Direitos”. 3 ed. São Paulo: RT, 2010, p. 203.
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Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  requer,  com fulcro  na  Lei

7.347/85: 

1) a confirmação da tutela provisória concedida no feito; 

2) a citação do acionado, para querendo, contestar os fatos e fundamentos da

presente ação;

3) a notificação da União para que manifeste interesse no feito;

4)  a  CONDENAÇÃO  do  acionado  nas  obrigações  de  fazer  na  forma  e

cronograma supra alinhado;

5) a imposição de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) no

caso de descumprimento; 

5) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente

prova documental, pericial, bem como, das demais que se mostrarem necessárias.

Dá-se à causa o valor de  R$ 1.000,00 (Hum mil reais), considerando que os

interesses em tela não são passíveis de aferição precisa, em termos monetários, dada a

sua índole coletiva lato sensu.

Eunápolis/BA, 11 de Julho de 2017.

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO
Procurador da República
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