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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA ____ª VARA FEDERAL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA-MG

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, com  fundamento  no

artigo  129,  inciso  III,  da  Constituição  da  República,  no

artigo 6o, inciso VII, da Lei Complementar no 75/93, bem como

na Lei no 7.347/85, vem ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

Em face de

1)  CONCESSIONÁRIA  ECOVIAS  DO  CERRADO  S/A, pessoa

jurídica  de  Direito  Privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º

35.593.905/0001-05, com endereço na Rua Braga, 500, Granja

Marileusa, Uberlândia/MG, CEP 38406-650;

2)  AGÊNCIA  NACIONAL  DE  TRANSPORTES  TERRESTRES  –

ANTT,  autarquia  federal,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

04.898.488/0001-77, com sede no Setor de Clubes Esportivos

Sul  –  SCES,  lote  10,  trecho  3,  Projeto  Orla,  Polo  8,

Brasília/DF,  responsável  pela  regulação  das  atividades  de

exploração da infraestrutura ferroviária e rodoviária federal

e de prestação de serviços de transporte terrestre;
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3)  BANCO  NACIONAL  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E

SOCIAL – BNDES,  empresa pública federal regida pela Lei nº

5.662/71, inscrita no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89, com

sede no Rio de Janeiro/RJ, na Av. República do Chile, nº 100,

Centro,  CEP:  20031-917,  fone:  (21)  2172  7117,  pelos

fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:

1. DO OBJETO DA AÇÃO

A) Breve Histórico

A ECOVIAS DO CERRADO assinou contrato de concessão

de  30  anos  com  a  ANTT  –  Agência  Nacional  de  Transportes

Terrestres  –  em  19  de  dezembro  de  2019,  assumindo  a

responsabilidade  pela  administração,  recuperação,

conservação, manutenção, ampliação e operação da BR-364, no

Estado de Goiás, entre a divisa dos Estados de Minas e Goiás

(KM 0) e o entroncamento com a Rodovia BR-060, KM 192,7 e por

um  trecho da  BR 365,  no Estado  de Minas  Gerais, desde  o

entroncamento LMG-749 (Contorno Oeste de Uberlândia, KM 629,0

até o entroncamento da BR 364, na divisa dos Estados de Minas

Gerais e Goiás, no KM 873,3).

Atualmente, o trecho sob concessão possui uma parte

duplicada, com canteiro central e vias marginais, abrangendo

diversos municípios mineiros, a exemplo de Uberlândia, Monte

Alegre, Ituiutaba, Canápolis, Santa Vitoria, entre outros.

Ocorre  que  há  inúmeros  trechos  da  rodovia  com

irregularidades, os quais expõem a risco os usuários diretos
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e indiretos da BR-364 e BR-365, a exemplo do que ocorre com a

BR-050.

B)  O  Acidente  da  Família  Monare  (ACP  1004056-

67.2019.4.01.3803)

A referida ação funda-se em graves falhas contratu-

ais já constatadas nos autos do processo, em trâmite perante

a 2ª Vara Federal, desta Subseção Judiciária.

Nesse Processo, foram constatadas falhas no contra-

to e no PER que se fazem presentes também no contrato firmado

pela ANTT e a ECOVIAS, falhas que contribuíram para um grave

acidente que vitimou membros da família Monare, porquanto no

local do acontecimento não havia sistema de proteção lateral,

conforme preconiza a Norma 15486 da ABNT. 

Com efeito, no dia 07 de setembro de 2018, por vol-

ta de 8h da manhã, a família Monare saiu de Rio Quente/GO com

destino a Campinas/SP, visto que passaram o final de semana

nesse município goiano. Ocorre que familiares e amigos das

vítimas perderam o contato com a família na parte da manhã

daquele dia, razão pela qual logo registraram o desapareci-

mento da família no departamento de polícia. 

O trajeto Rio Quente/GO – Campinas/SP inclui as ci-

dades  de  Araguari/MG  e  Uberlândia/MG,  via  BR-050,  que  dá

acesso ao Estado de São Paulo. O veículo da família Monare,

Honda Fit, de placa FBT-7602, foi avistado pela última vez

nas câmeras da Polícia Rodoviária Estadual, no posto em Ara-

guari-MG, rodovia MG 223, às 10h04min do dia supramencionado.

Posteriormente, não mais foi avistado. 
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O veículo da família somente foi localizado no dia

09/10/2018, ao amanhecer, ou seja, 48 (quarenta e oito) horas

após o desparecimento. É necessário destacar que o veículo

foi encontrado, porque Benjamin da Silva Miguel Monare, de

apenas seis anos de idade, foi avistado por um caminhoneiro

no acostamento do km 45 da BR-050, que acionou a equipe de

resgate da concessionária MGO. Vejamos (fl. 102 do IC):

[...] Valdecio Francisco Vale localizou Benjamim da Silva Mi-

guel Monare as margens da Rodovia BR 050, km 45, e posterior-

mente localizou o veículo da família com as pessoas de Ales-

sandro Monare, Belkis da Silva Miguel Monare e Samuel da Silva

Miguel Monare já sem sinais vitais; [...]

É importante notar que o caminhoneiro foi capaz de

localizar o automóvel da família Monare, mas a equipe de bus-

cas  da  concessionária  não.  Aqui,  é  possível  perceber  uma

grande disparidade, visto que os funcionários da antiga con-

cessionária MGO que, em tese, estariam treinados para reali-

zar buscas e resgates de vítimas de acidentes automobilísti-

cos, não conseguiram encontrar o carro desaparecido. 

Surpreendentemente um o caminhoneiro, homem médio

sem  conhecimento técnico,  conseguiu encontrar  facilmente o

veículo, ao passo que os funcionários, supostamente treinados

para tais situações, não. 

Em face do que foi apurado nos autos epigrafados,

sobressai que o acidente decorreu de graves falhas constantes

do contrato e do PER, Programa de Exploração da Rodovia.

Consoante o quanto coligido nos autos do Inquérito

Civil, o automóvel da família foi encontrado em um desnível
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de aproximadamente três metros de profundidade e, na realiza-

ção do resgate, constatou-se a morte de Alessandro Monare (37

anos), Belkis da Silva Miguel Monare (35 anos) e Samuel da

Silva Miguel Monare (8 anos).

Com base nas investigações feitas pela Polícia Ci-

vil de Araguari, que instaurou Inquérito Policial para apurar

as circunstâncias do acidente, o veículo da família Monare

colidiu com o automóvel (VW/Gol de placas GYG-1823) conduzido

por Stefania Andrade Resende. Sabe-se que o acidente ocorreu

momentos após o último registro do veículo da família Monare

pela Polícia Rodoviária Estadual, isto é, 10h04min do dia

07/10/2018. 

Conforme o Inquérito da Polícia Civil de Araguari,

Stefania Andrade Resende não possui Carteira Nacional de Ha-

bilitação (CNH). Além disso, verificou-se que ela consumiu

imoderadamente bebida alcoólica na noite anterior ao aciden-

te. Ademais, foi constatado que Stefania conduzia seu veículo

de maneira não retilínea, sem respeitar as delimitações de

faixa (fl. 153 do IC). 

A colisão aconteceu no momento em que o veículo de

Stefania Andrade Resende invadiu lateralmente a faixa do au-

tomóvel da família Monare, o qual estava fazendo a ultrapas-

sagem. Após a colisão, ambos condutores perderam o controle

da direção de seus carros. O VW Gol colidiu com a canaleta

pluvial do eixo central. O Honda Fit saiu obliquamente em di-

reção ao acostamento direito da via, capotou em uma vala de

transposição de animais e assumiu posição de repouso em uma
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depressão geográfica de, aproximadamente, 3,00 metros (ima-

gens demonstrativas do evento – fls. 154/155 do IC).
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A equipe de resgate da MGO e a Polícia Rodoviária

Federal foram acionadas por conta da colisão do veículo de

Stefania Andrade Resende com o canteiro central da rodovia,

portanto compareceram ao local. A motorista relatou que per-

deu o controle do carro devido a uma colisão traseira, porém,

manteve silêncio a respeito do automóvel da família Monare. 

Acontece que Cláudio Antônio de Farias e sua espo-

sa, no dia 07/10/2018, estavam trafegando na pista contrária

no momento exato do acontecimento e visualizaram o referido

acidente. Por conta disso, pararam no posto de assistência da

MGO e relataram ao funcionário da concessionária a ocorrência

de colisão envolvendo dois carros. Vejamos (fl. 34 do IC): 

Em entrevista com a testemunha Cláudio Antônio de Farias RGMG

7219499, telefone 34-99203-6728, podendo ser localizado no CPD

da Prefeitura de Araguari, disse que estava trafegando com seu
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veículo no dia 07/10/2018, vindo de Uberlândia sentido Aragua-

ri, conforme cópia de comprovante de pagamento de pedágio em

anexo, e ao passar pelo Km 45 avistou um carro de cor escura

capotando na via contrária e um segundo veículo de cor clara

desgovernado, estando este no mesmo sentido que o veículo de

cor escura, e por ter perdido a direção passou a sensação de

que ele ultrapassaria o canteiro central e atingiria seu veí-

culo. Em seguida parou na base de atendimento da MGO, com sua

esposa passando mal, devido ao fato de quase terem sido envol-

vidos no acidente, e  avisou aos funcionários que acabara de

ocorrer um acidente envolvendo dois veículos, onde um, sofreu

capotamento e o outro perdeu a direção invadindo o canteiro

central.(grifo nosso)

Cumpre destacar que o posto de assistência se en-

contra próximo ao local do ocorrido. Uma vez que o funcioná-

rio assegurou que a MGO promoveria o resgate, o casal seguiu

viagem. Contudo, não foi o que aconteceu. Conforme o Inquéri-

to, os funcionários da MGO estiveram no local do acidente,

prestaram auxílio a Stefania Andrade Resende e suas passagei-

ras, mas presumiram que o outro veículo envolvido no ocorrido

evadira do local. Sendo assim, ignorando o relato de Cláudio

acerca do capotamento do Honda Fit, não mais dedicaram esfor-

ços na busca pelo automóvel da família Monare.

Em seus depoimentos, os funcionários Martinez Alves

Costa Júnior, Johnatan James Costa e Lorrayne Santana Machado

(fl. 68/72/77 do IC) confirmam que receberam a informação que

havia dois carros envolvidos na colisão. Contudo, Martinez e

Lorrayne afirmaram que é comum no dia a dia da concessionária

relativizar  as  narrativas  de  acidentes,  vez  que,  segundo

eles, a descrição dos envolvidos nos sinistros, muitas das
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vezes, destoam da realidade dos fatos. A título de exemplo,

vejamos um trecho do depoimento de Martinez:

[...] QUE o declarante afirma ainda que um veículo HB 20 bran-

co teria alertado sobre a existência de um segundo veículo;

QUE dada a palavra a advogada o declarante afirmou que não há

como precisar se as informações trazidas por usuários da via

são 100 por cento confiáveis, visto que em muitas das vezes as

informações trazidas pelos usuários em confronto com o evento

ocorrido são totalmente distintos; QUE o declarante afirmou

ainda que quando chegou ao local se deparou com as seguintes

características, o veículo Gol parado no canteiro central onde

havia marcas desta colisão além de terra espalhada sobre a

via, contudo ao analisar a margem direita do local não havia

nenhum sinal característico que poderia indicar a existência

de um segundo veículo no local, ao lado direito da via haviam

ainda vários usuários com seus veículos parados. (grifo nosso)

Além do mais, a perícia realizada pela Polícia Ci-

vil no dia do resgate (09/10/2018) atesta que as marcas pre-

sentes no asfalto  nitidamente indicam a presença do segundo

carro envolvido no acidente (fls. 131-134 do IC). Vejamos

trecho de fl. 31 do IC: 

Analisando a pista de rolamento sentido Araguari/Uberlândia,

pudemos visualizar nitidamente marcas pneumáticas de arrasta-

mento lateral com sentido ao local onde foi localizado o veí-

culo Honda Fit,(anexo fotográfico 03), com continuação destas

marcas na vegetação às margens da pista de rolamento(anexo fo-

tográfico 04).

Entretanto,  os  funcionários  da  MGO  informaram  em

seus depoimentos que, no dia 07/10/2018, não conseguiram de-

tectar  indícios  do  segundo  carro  para  realizar  as  buscas

(fls. 68/72/77 do IC). 
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Sendo assim, caso a equipe da MGO tivesse conferido

credibilidade às informações de Cláudio e realizasse as bus-

cas de maneira adequada, havia a possibilidade de resgatar o

veículo com sobreviventes. Nesse sentido, vejamos trecho do

depoimento de Jeter Alves Correa, amigo da família Monare,

(fl. 119 do IC):

[...] QUE depois de todos os fatos continua mantendo contato

com os familiares inclusive já visitou a família na cidade de

Campinas por aproximadamente cinco vezes, sendo que em uma

dessas vezes a criança Benjamin relatou em uma conversa com o

depoente e demais familiares que "durante a primeira noite o

pai e a mãe dele falavam para ele criar forças para sair de

dentro do carro" e que ele não se recorda de quase nada sobre

o acidente; QUE posteriormente a criança mudou de assunto.

(grifo nosso)

Dessa maneira, tudo indica que havia sobreviventes

na  noite  de  08/10/2018.  Além  disso,  segundo  Laudo  de  Ne-

cropsia nº 490/18, de Alessandro Monare, nº 491/18, de Belkis

da Silva Miguel Monare, e nº 492/18, de Samuel da Silva Mi-

guel Monare, a causa da morte se deu por POLITRAUMATISMO CON-

TUSO. 

Necessário ressaltar que as explicações constantes

no Oficio 153/18/GMBPMLARAGUARI a respeito do possível momen-

to do falecimento das vítimas corroboram com o depoimento de

Jeter Alves Correa. Situação que claramente demonstra que o

resgate no momento adequado poderia ter poupado a vida das

vítimas. Isto posto, a falha no resgate e a omissão nas bus-

cas por parte da MGO foi determinante na morte dos três indi-

víduos.
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Sendo uma obrigação contratual que todos os veícu-

los operacionais da concessionária, ou seja, viaturas de ins-

peção de tráfego, guinchos, ambulâncias possuam GPS e que to-

das as ocorrências de tráfego sejam informadas ao CCO - Cen-

tro de Controle Operacional - da Concessionária e que estes

eventos sejam devidamente registrados no sistema operacional

da empresa, há de se concluir que boa parte das viaturas de

inspeção no dia dos fatos não estavam em operação, descurando

a MGO de sua obrigação de verificar a segurança viária e as

condições da via.

Além do mais, deve ser ressaltado que a presença de

morros (restos) de asfalto de 150 centímetros de altura depo-

sitados pela MGO próximo ao local do acidente dificultou a

visualização do automóvel da família Monare, vez que o veícu-

lo  alojou-se  em  depressão  geográfica  de,  aproximadamente,

3,00 metros, localizada atrás dos morros de asfalto. Vejamos

as imagens: 
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Outro fato que contribuiu para a fatalidade é que,

no trecho do acidente, a concessionária MGO não cumpriu com a

Norma 15486 da ABNT, que orienta sobre segurança viária e

proteção lateral de via, sendo que o local em que ocorreu o

acidente necessitava de contenção e deveria estar protegido

por sistema de defensas metálicas ou barreiras de concreto.

Com base nos fatos narrados, resta claro a falha de

socorro e consequente omissão da concessionária MGO no supra-
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citado evento que resultou na morte de três pessoas da mesma

família. A sucessão de fatos demonstra que a empresa foi ne-

gligente em não seguir a Norma 15486 da ABNT, que orienta so-

bre segurança viária e proteção lateral de via, além de não

realizar as buscas pelo segundo carro envolvido no acidente

ocorrido dia 07/10/2018, por volta de 10h04min da manhã.

Além das vidas ceifadas, há que se falar também no

trauma sofrido por Benjamin, menino de apenas seis anos de

idade, que presenciou a morte dos pais e do irmão, permaneceu

48 (quarenta e oito) horas sem o devido resgate e foi encon-

trado no acostamento da rodovia. Situação demasiado perturba-

dora que, certamente, trará consequências traumáticas para o

resto de sua vida. 

Infelizmente,  tudo  que  foi  aqui  narrado,  decorre

também de graves falhas em normas contratuais constantes no

Programa de Exploração de Rodovia (PER), presente também no

Contrato firmado em dezembro de 2019 (objeto da presente

ação), com a ECOVIAS do Cerrado que abrange um trecho de 437

KM entre Minas Gerais e o Estado de Goiás. 

Ao analisarmos o PER Programa de Exploração da Ro-

dovia, observamos que a ANTT, em algumas situações, determina

o cumprimento das normas técnicas vigentes elaboradas pela

ABNT, em outros, inclusive que tratam de questões vitais para

a garantia da segurança viária e redução dos danos em aciden-

tes, inexplicavelmente, não indica o cumprimento da norma.

Tal omissão cria um vácuo para a fiscalização da

própria ANTT, porquanto é comum alegar, como motivo forte

para a não execução de ações de melhoria ou de correção nas
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estradas concedidas, a falta de parâmetros técnicos, fazendo

com que acidentes como o aqui relatado se multipliquem e con-

tinuem acontecendo indefinidamente.

Assim observamos que há um descompasso entre os ob-

jetivos que a ANTT apregoa no próprio PER, a saber: “As ações

para prestação desse serviço público serão dirigidas à flui-

dez do trânsito e à segurança e conforto do usuário do Siste-

ma Rodoviário”, e o que é feito na prática.

Com efeito, o atual contrato da ANTT, firmado com a

Ecovias do Cerrado, destoa de forma injustificável, e para

pior em termos de segurança e conforto para o usuário do sis-

tema rodoviário federal, com contratos firmados com outras

concessionárias, a exemplo do firmado para concessão da Rodo-

via Régis Bittencourt (BR 116). 

Daí,  para  que  eventos  aqui  retratados  não  mais

acontecessem, o Ministério Público Federal solicitou à ANTT

que promovesse alterações no PER, que redundariam maior segu-

rança para os usuários do sistema rodoviário a federal, a

exemplo de:

1 - Com relação ao item "3.1.2 Sinalização e Elementos de

Proteção e Segurança", Escopo de Trabalhos Iniciais:

1.1- No subitem 1, o qual menciona a elaboração de

projeto executivo de sinalização (horizontal, verti-

cal e aérea) e dos elementos de proteção e segurança,

esses devem estar de acordo com a NBR 6971 e NBR

15486, as quais não são mencionadas;
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1.2 - No subitem 2, a implantação das sinalizações

verticais complementares do tipo educativas e de in-

dicação, bem como os suportes implantados devem aten-

der a NBR 14962 e NBR 16033, nos casos respectivos,

conforme tipo de material empregado;

1.3 - - No subitem 6, o qual se refere à reparação de

todos os trechos que apresentam ausência ou insatis-

fatoriedade  de  sinalização  horizontal,  diante  das

inúmeras  aplicações  de  tipos  diferentes  de  tinta,

obrigatoriamente, deverão ser seguidas as seguintes

normas: NBR 13699 tinta a base de resina acrílica

emulsionada em água; NBR 12935 tinta com resina livre

e NBR 11862 tinta acrílica a base de solvente. Todas

as tintas a serem utilizadas na rodovia deverão ser

ensaiadas, conforme NBR 15438 (Métodos de Ensaio), a

fim de garantir a qualidade e durabilidade do materi-

al empregado. A concessionária deverá possuir sistema

de controle em tempo real de monitoramento de todas

as características na implantação da sinalização ho-

rizontal. O sistema deverá informar à Concessionária

e à ANTT a espessura do filme de tinta e a quantidade

de esferas aplicadas, monitoradas ponto a ponto, por

georreferenciamento e em tempo real;

1.4 - No subitem 7, que versa sobre a recuperação ou

substituição de barreiras e defensas danificadas ou

não ancoradas, deve-se mencionar que elas devem aten-

der as NBR 6970 e NBR 6971;
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1.5 - No subitem 18, a aplicação de tachas refletivas

no pavimento ao longo de toda a extensão da rodovia

deve ser realizada conforme NBR 14636, no caso de ta-

chas refletivas viárias, e NBR 15576, no caso de ta-

chões refletivos viários.

2 - Ainda quanto ao item "3.1.2 Sinalização e Elementos

de Proteção e Segurança", na parte de Escopo Recuperação:

2.1 - Subitem 1, com relação à complementação da im-

plantação de defensas, barreiras de segurança e ate-

nuadores de impacto necessários ao longo de toda a

rodovia, os dispositivos de contenção, como terminais

de impacto, atenuadores, além de certificados deverão

possuir todos os vídeos dos ensaios, relatórios téc-

nicos dos resultados e o manual de instalação origi-

nal, o mesmo que foi fornecido para a certificação,

para que seja garantido o mesmo padrão de instalação

e de desempenho do dispositivo;

2.2 - O subitem 8 menciona que nos trechos sujeitos à

neblina ou de maior incidência de precipitação pluvi-

ométrica  deverão  ser  utilizadas  macro  tachas  (ta-

chões), com índice de retrorrefletância superior às

tachas. No entanto não menciona que as especificações

técnicas deverão obedecer a NBR 14636, no caso de ta-

chas refletivas viárias, e a NBR 15576, no caso de

tachões refletivos viários.

3 - Acerca do item "3.1.3 Obras de Arte Especiais", com

relação ao Escopo de Trabalhos Iniciais, é importante que
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no final da recuperação as transições de proteção late-

rais das pontes e viadutos sigam as NBR 6971 e NBR 15486.

4 - Quanto ao item "3.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de

Arte Correntes (OACs)":

4.1 - Na parte de Escopo de Trabalhos Iniciais, no

subitem 3, com relação à implantação de dispositivos

de drenagem que escoam eventuais empoçamentos sobre

as faixas de rolamento com vistas a prevenir situa-

ções de aquaplanagem, deve ser executado o refilamen-

to longitudinal do canteiro central na junção entre o

término da plataforma de asfalto e o início da área

gramada;

4.2 - Na parte de Escopo de Recuperação, subitem 7,

deve ser indicada a obrigatoriedade de que as caixas

coletoras existentes e drenagens laterais longitudi-

nais tanto em canteiro central como lateral sejam re-

configurados, conforme NBR 15486, ou então devidamen-

te protegidos em todos os pontos da rodovia.

5 - No item "3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Domínio",

em Escopo de Trabalhos Iniciais, o subitem 9, que trata a

respeito de corte e remoção de árvores e arbustos presen-

tes na faixa de domínio, deve visar atender a NBR 15486,

na qual árvores com diâmetro superior a 10 cm deverão ser

retiradas tanto do canteiro central como dos canteiros

laterais e, no caso de impedimento, deverão ser totalmen-

te protegidas por sistemas de defensa metálica ou barrei-

ra rígida.
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6 - Quanto ao item "3.4.3.4 Sistema de Inspeção de Tráfe-

go":

6.1 - A respeito dos Parâmetros Técnicos, os veículos

devem dispor, além do que é elencado, de 20 unidades

de  cones  de  sinalização  que  atendam  a  norma  NBR

15071;

6.2 - Ainda sobre os Parâmetros Técnicos, em qualquer

ponto da rodovia, a somatória dos atrasos com relação

à frequência estabelecida para a inspeção de tráfego

deverá ser determinada a cada 8 viaturas, não sendo

superior a 30 minutos, e não a cada 4 viaturas com

tempo limite de 60 minutos, como atualmente está no

PER;

6.3 - Acerca dos Parâmetros de Desempenho, o interva-

lo de tempo necessário para a viatura de inspeção de

tráfego passar duas vezes pelo mesmo ponto e no mesmo

sentido de tráfego deverá ser de 90 minutos, visto

que 240 minutos, como atualmente é determinado, para

uma viatura de inspeção passar pelo mesmo ponto é ex-

tremamente elevado e acaba por si só não alcançando

seus objetivos propostos.

7 - Com relação ao item "3.4.3.6 Sistema de Circuito Fe-

chado de TV", que menciona que as câmeras deverão ser

instaladas de modo que todo o Sistema Rodoviário seja mo-

nitorado  ininterruptamente,  sem  pontos  cegos,  deve-se

ressaltar a importância de que isso ocorra durante os pe-

ríodos diurno e noturno.
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8 - Quanto ao item "3.4.3.7 Sistema de Controle de Velo-

cidade", Parâmetros Técnicos, que determina que as unida-

des de monitoração eletrônica de velocidade deverão ser

instaladas em trechos do Sistema Rodoviário que se carac-

terizem como críticos, deve-se destacar a importância de

se considerar os locais críticos em número de acidentes,

onde o fator velocidade é preponderante como causa, bem

como locais onde a geometria da via represente um ponto

potencial de acidentes, como curvas com raios pequenos.

9 - Acerca do item "3.4.4.1 - Atendimento Médico de Emer-

gência", em Parâmetros de Desempenho, deve ser indicada a

obrigatoriedade de se disponibilizar ambulâncias TIPO D

(viaturas de suporte avançado), as quais possuem tripula-

ção formada por médico, enfermeiro e um socorrista que

atenda casos de gravidade médica, sendo a única que pode-

rá fazer um procedimento de entubação do paciente ou uma

pulsão pulmonar, casos comuns em acidentes de trânsito

rodoviário, inclusive pela condição da rodovia em pista

simples, onde colisões geralmente provocam vítimas gra-

ves. Nota-se que a falta desse tipo de ambulância pode

ser considerada um retrocesso, pois em outros editais da

própria ANTT ela sempre foi solicitada.

10 - Com relação ao item "3.4.4.2 Atendimento Mecânico":

10.1 - Na parte de Parâmetros Técnicos deve ser espe-

cificado que os guinchos pesados, destinados à remo-

ção localizada de veículos pesados, deverão ter capa-

cidade para remoção de veículos de até 75 toneladas,

e não 60 toneladas, como atualmente está no PER, pois
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um caminhão bitrem de transporte de grãos, soja, mi-

lho, pode transportar regularmente 72 toneladas, ou

seja, um guincho de 60 toneladas é subdimensionado

para a região.

10.2 - Quanto aos Parâmetros de Desempenho, o tempo

máximo de chegada de guincho leve ao local deve ser

alterado para 30 minutos, pois todo veículo que para

na rodovia é um PPA (ponto potencial de acidentes) e,

dessa forma, quanto menor o tempo de remoção, melhor.

Esse é mais um exemplo de retrocesso nos parâmetros

de atendimento que a ANTT promove. No Segundo Ciclo

de Concessões, o padrão de atendimento era de até 20

minutos para guinchos leves e pesados. Assim, não há

razão técnica de segurança viária para triplicar esse

valor, como atualmente está no PER, visto que quando

se fala de atendimento médico, mecânico e inspeção de

tráfego, se está falando do atendimento de vidas hu-

manas.

11 - Com relação ao item "3.4.4.3 Atendimento a Demais

Incidentes":

11.1 - Em Parâmetros Técnicos deve ser especificado

que o carro pipa deve ter capacidade de, no mínimo,

15.000 litros, e não 8.000 litros, como está no PER,

por ser uma área de cerrado com incêndios intensos;

11.2 - Em Parâmetros de Desempenho, o tempo médio de

chegada ao local deve ser alterado para 30 minutos,

pois 120 minutos, como está atualmente, é tempo ex-
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cessivo e gera grande probabilidade de ocorrência de

um acidente grave ou piora na situação inicial.

12 - Quanto ao item "3.4.4.4 Sistema de reclamações e su-

gestões dos usuários", deve ser assinalado que a Conces-

sionária  deverá  seguir,  obrigatoriamente,  a  Lei  nº

13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre partici-

pação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos ser-

viços públicos da Administração Pública Federal.

13 - Acerca do item "3.4.5 Sistemas de Pedágio e Controle

de Arrecadação", que menciona que as praças de pedágio

deverão possuir toda a infraestrutura básica e edifica-

ções de modo a oferecer condições adequadas de conforto e

segurança aos usuários, deve ser adicionada a obrigatori-

edade de se instalar atenuadores de impacto nas entradas

de cada pista de cobrança, manual ou automática, seguindo

os parâmetros da ABNT NBR 15486.

Essas  recomendações  foram  feitas  porque,  de  modo

geral, os parâmetros de atendimento constantes do PER olvidam

a segurança dos usuários, beneficiando a empresa concessioná-

ria, daí porque se revelam extremamente falhos.

Ora a justificativa de aumento dos tempos de aten-

dimento não pode se basear em volume de tráfego, pois o prin-

cípio é o da rapidez na solução de um PPA, e quem trafega pe-

las BR-364 e 365 não pode ser tratado de maneira menos impor-

tante que em outras rodovias do país.

Ademais, como ressaltado, essa redução nos atendi-

mentos dos usuários só beneficia a própria Concessionária,
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que terá um custo fixo operacional menor e punirá, inclusive

com morte, os seus clientes e usuários.

Por outro lado, há a necessidade de que sejam ins-

taladas mais bases operacionais, bem como a disponibilização

de mais ambulâncias pela Concessionária, pois devido à exten-

são e velocidade não é possível fornecer atendimento de forma

adequada e em tempos tecnicamente viáveis à vida humana, vis-

to que se uma ambulância tem 20 minutos para chegar no aci-

dente e as bases estão distanciadas em 100 km, se uma viatura

for deslocada na velocidade de 100 km/hora ela só atingirá 33

km no tempo previsto.

Outras situações precisam ser objeto de apreciação

deste Juízo, porquanto coloca em risco também a segurança dos

usuários, como realização de serviços de engenharia e arqui-

tetura que trata da segurança viária a exemplo da colocação

de dispositivos de segurança passivos, remoção e eliminação

de obstáculos em ambos os lados da rodovia, colocação de de-

fensas em locais em que há taludes e corte da vegetação de

cerca a cerca, para evitar que fumaça causada por fogo na

mata se torne elemento causador de acidentes como ocorrem to-

dos os anos nas rodovias federais em tempo de seca.

A despeito da importância dessas alterações, a ANTT

entendeu de não acolher a recomendação alegando que a implan-

tação dessas medidas causaria desequilíbrio contratual, razão

pela qual não resta ao Ministério Público outra alternativa a

não ser ingressar com a presente ação civil pública.

É que a preservação da vida humana não pode ser

tratada simplesmente sob a ótica econômica, sendo certo que
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as ações ANTT deveriam estar voltadas para prestação de um

serviço público dirigido à fluidez do trânsito e à segurança

e conforto do usuário do Sistema Rodoviário. 

2. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Esta  ação  civil  pública  alcança,  por  certo,

interesse público afeto à competência da Justiça Federal, na

medida em que pretende o Ministério Público, como dito, atuar

legitimamente na defesa do patrimônio público e de interesses

difusos e coletivos em razão de falhas do objeto do Contrato

de  Concessão  Edital  001/2119,  firmado  entre  a  UNIÃO,  por

intermédio ANTT, e Ecovias Concessões do Cerrado S/A. 

Ademais, tratando-se de demanda proposta, inclusive

em  face  de  agência  reguladora  com  natureza  de  autarquia

federal e de concessionária de rodovia federal, evidente a

competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109,

inciso I, da Constituição Federal, que estabelece que “aos

juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em

que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes

ou  oponentes,  exceto  as  de  falência,  as  de  acidentes  de

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do

Trabalho”.

Não  bastasse,  possuindo  o  Ministério  Público

Federal legitimidade para figurar no polo ativo da demanda,

firmada está a competência da Justiça Federal para processo e

julgamento da lide, conforme salienta TEORI ALBINO ZAVASCKI:
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Com efeito, para fixar a competência da Justiça Federal, basta

que a ação civil pública seja proposta pelo Ministério Público

Federal. É que, assim ocorrendo, bem ou mal, figurará como

autor um órgão da União, o que é suficiente para atrair a

incidência  do  art.  109,  I,  da  Constituição.  Embora  sem

personalidade  jurídica  própria,  o  Ministério  Público  está

investido  de  personalidade  processual,  e  sua  condição  de

personalidade processual federal é por si só bastante para

determinar  a  competência  da  Justiça  Federal.  Aliás,  é

exatamente isso que ocorre também em mandado de segurança, em

habeas data e em todos os demais casos em que se reconhece

legitimidade  processual  a  entes  não  personalizados:  a

competência será fixada levando em consideração a natureza

(federal ou não) do órgão ou da autoridade com personalidade

apenas processual, e essa natureza é a mesma ostentada pela

pessoa jurídica de que faz parte.1

A propósito, já decidiu o e. Superior Tribunal de

Justiça  que  “se  o  Ministério  Público  Federal  é  parte,  a

Justiça Federal é competente para conhecer do processo.”

Relevante destacar, ainda, que o artigo 2º, da Lei

nº  7.347/85,  determina  que  as  ações  civis  públicas  serão

ajuizadas  no  foro  do  local  do  dano,  cujo  juízo  terá

competência funcional para processar e julgar a causa. 

Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior

Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais:

1  ZAVASCKI,  Teori  Albino.  Processo  Coletivo:  Tutela  de  Direitos

Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos. São Paulo, Ed. RT, 2006, p. 140.

4STJ,  CC  4.927,  Rel.  Min.  Humberto  Gomes  de  Barros,  DJ  04.10.93,  p.

20.482.
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IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AGRAVO  REGIMENTAL.  COMPETÊNCIA.

FORO DO LOCAL DO DANO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA

DA  SÚMULA  7/STJ.  SÚMULA  83/STJ.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  O

Tribunal de origem consignou que "todos os fatos narrados pelo

Ministério  Público  Federal  na  exordial  da  ação  principal

ocorreram de fato em Ibirama, de modo que os danos examinados

nessa ação - ofensa aos princípios da administração - também

se concretizaram em tal municipalidade, ainda que eventuais

prejuízos financeiros tenham sido suportados, posteriormente,

pela respectiva sede." 2. A jurisprudência desta Corte possui

entendimento de que a competência para julgamento de demanda

coletiva deve ser a do local do dano. 3. Modificar a conclusão

a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do

recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos

autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de

violação  da  Súmula  7/STJ.  4.  O  acórdão  recorrido  está  em

sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior,

razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,

in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 5. Agravo

Regimental não provido. (STJ, 2ª T., AGRESP 201202523522, Rel.

Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 20.06.2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. REPASSSE DE RECURSOS DO FNS AO

MUNICÍPIO. FORO COMPETENTE. LOCAL DO DANO (LACP). UNIÃO NO

POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DOS RÉUS (ART. 109 DA

CF). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A LIA não dispõe acerca da

competência, sendo aplicado, de forma subsidiária e tendo em

vista  o  regime  de  mútua  complementaridade  entre  as  ações

coletivas, o art. 2° da Lei n° 7.347/85, que dispõe que as

ações civis públicas serão propostas no foro do local onde

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para

processar e julgar a causa. 2. Para a ação destinada a apurar

apenas os atos que ocorreram em Porto Velho/RO, consistente em

licitação fraudulenta para aquisição de ambulância mediante

fraude e com preço superfaturado, o local do dano é aquele no
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qual  deveriam  ter  sido  aplicados  os  recursos  públicos

repassados  pela  União.  3.  Não  é  necessário,  em  ações  de

improbidade administrativa, aplicar sempre a regra prevista no

art. 2º da LACP, pois a ação civil pública trata de danos

patrimoniais tangíveis que deixam vestígios, cuja prova terá

que ser colhida no local da consumação, enquanto os danos que

constituem objeto  da ação  de improbidade  são mais  difusos

envolvendo fatos que não têm necessariamente base empírica que

exijam  a  colheita  de  prova  tangível  no  local  do  dano.

Precedente. 4. Estando a União na relação processual, a ação

deve  ser  proposta  na  Justiça  Federal,  conforme  as  regras

dispostas no art. 109 da CF, o qual dispõe em seu §1º que o

ente  federal  deve  ajuizar  a  ação  na  seção  judiciária  do

domicílio dos réus. 5. Agravo de instrumento não provido. (TRF

1ª R., 4ª T., AG 00235933920134010000, Rel. Juiz Federal Conv.

PABLO ZUNIGA DOURADO, e-DJF1 18.09.2015, p. 3429).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

COMPETÊNCIA. DANO QUE ABRANGE MAIS DE UM ESTADO DA FEDERAÇÃO.

LOCAL EM QUE FOI PRODUZIDA A MAIOR PARTE DOS ATOS PROBATÓRIOS.

CELERIDADE  PROCESSUAL,  AMPLA  DEFESA  E  RAZOÁVEL  DURAÇÃO  DO

PROCESSO.  -  Aduz  a  agravante  que  os  atos  de  improbidade

administrativa imputados aos agravados foram praticados quando

da  celebração  e  da  execução  dos  Convênios  n.º  3970/2002,

3006/2004,  3007/2004,  4802/2004,  5040/2004,  5041/2004  e

5042/2004,  entre  o  Ministério  da  Saúde  e  a  Sociedade

Pestallozi de São Paulo, e que a materialização do dano ao

erário se deu no âmbito da Subseção Judiciária em São Paulo,

uma  vez  que  a  compra  de  ambulâncias  e  de  equipamentos

hospitalares visava beneficiar instituição em São Paulo, de

maneira  que  o  feito  de  origem  foi  ajuizado  corretamente

perante o juízo competente, nos termos do artigo 2º da Lei n.º

7.347/85. -  Sobre a questão é pacífico na jurisprudência do

STJ (AgRg no CC 116815/DF, AgRg no AgRg no REsp 1334872/RJ) o

entendimento  de  que  a  competência  nas  ações  coletivas  é

definida pelo local do dano, de forma a proporcionar maior
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celeridade no processamento, na instrução e, consequentemente,

no julgamento do feito, dada a facilidade de sua apuração e da

coleta de provas no juízo em que os fatos ocorreram.  Nessa

linha, nos casos em que o dano abrange mais de um dos Estados

Federados, essa corte decidiu que o feito deve ser processado

e julgado no juízo em que se localiza a maioria dos elementos

probatórios, para que se cumpram os princípios da celeridade

processual, ampla defesa e razoável duração do processo. - No

caso  dos  autos,  os  atos  de  improbidade  administrativa

imputados aos agravados teriam sido praticados em decorrência

da celebração e da execução de convênios entre o Ministério da

Saúde e a Sociedade Pestallozi de São Paulo e a materialização

do alegado dano ao erário se deu em São Paulo, bem como grande

parte  das  investigações  realizadas  pela  Procuradoria  da

República ocorreu no mesmo local, o que se coaduna com os

princípios da celeridade processual, ampla defesa e razoável

duração  do  processo,  consoante  precedentes  colacionados.  -

Saliente-se  que,  conforme  aduzido  pela  agravante,  a

competência  jurisdicional  é  definida  pela  Constituição  da

República  e  pelas  leis,  de  sorte  que,  definida  por  esses

critérios,  não  cabe  qualquer  forma  de  modificação  pelo

magistrado, mesmo que possa configurar um ônus maior à defesa

da parte demandada, de sorte que não subsiste a fundamentação

de ordem subjetiva para a declinação da competência em relação

aos réus excluídos da lide. Assim, à vista da fundamentação e

dos  precedentes  colacionados,  justifica-se  a  reforma  da

decisão recorrida. - Agravo de instrumento provido, a fim de

se reconhecer a competência da 24ª Vara Cível Federal em São

Paulo, para processar e julgar a ação civil pública de origem

em  relação  a  todos  os  réus.”  (TRF  3ª  R.,  4ª  T.,  AI

00182723220144030000, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE, e-DJF3

Judicial 1 de 18.12.2014.)

Desse modo, ainda que o foro eleito para dirimir as

questões do Contrato de Concessão Edital 001/2019 seja o de
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Brasília-DF,  conforme  se  verifica  da  cláusula  38.5.1  do

referido  Contrato  de  Concessão,  é  certo  que  os  danos

derivados  desse  contrato  estão  ocorrendo  na  localidade  de

execução do contrato de concessão. 

Ocorre que, caso a competência para apuração dos

fatos  em  questão  ficasse  adstrita  a  Brasília,  fatalmente

restaria  prejudicada  a  análise  dos  aludidos  fatos,  pois

distantes do local dos fatos.

3. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A Constituição Federal, em seu art. 127, elevou o

Ministério Público à condição de órgão essencial à justiça,

atribuindo-lhe, como poder/dever, a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis. 

Para  tanto,  conferiu  legitimidade  processual  ao

Parquet para a propositura da ação civil pública, destinada à

proteção  dos  interesses  individuais  homogêneos,  difusos  e

coletivos.

A propósito:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III - 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;
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Ainda, a Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993,

que  institui  a  Lei  Orgânica  do  Ministério  Público,  em

simetria com o preceito constitucional, dispôs, em seu art.

25, inciso IV, alínea a:

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal

e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda,

ao Ministério Público:

(...)

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na

forma da lei:

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados

ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a

outros  interesses  difusos,  coletivos  e  individuais

indisponíveis e homogêneos;

4. DO DIREITO

DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA

Mudanças na administração pública ao longo dos anos

introduziram a figura da concessionária e da permissionária

de serviço público, pessoas jurídicas encarregadas de exercer

atividades de competência do Estado. 

No  Brasil,  a  delegação  de  serviços  está

regulamentada pela  Lei 8.987/95, na qual fica expresso que

essas empresas prestam o serviço por sua conta e risco. Nesse

sentido, as empresas que firmam contratos para a execução de

serviços como a construção e conservação de rodovias, são

responsabilizadas pelos seus atos na mesma proporção do poder
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público executando os mesmos serviços. Para o STJ, é aplicada

a teoria de risco administrativo do negócio.

Além disso, é sabido que a delegação recebida pela

concessionária que explora a rodovia, com a transferência da

titularidade para a prestação de serviços públicos à pessoa

jurídica de direito privado, lastreia-se na demonstração de

sua  capacidade  para  o  desempenho  da  atividade  contratada,

prestando-a  em  seu  nome  e  por  sua  conta  e  risco,  sendo

remunerada na exata medida da exploração do serviço. 

Isso porque "quem tem o bônus deve suportar o ônus.

Aquele  que  participa  da  Administração  Pública,  que  presta

serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade,

deve suportar os seus riscos, deve responder em igualdade de

condição com o Estado em nome de quem atua". 2

A concessão por parte do Estado para a exploração e

manutenção das rodovias pressupõe que a concessionária assuma

todas  as  atividades  inerentes  a  esse  mister.  Dentre  as

cláusulas  do  contrato  firmado,  encontra-se  previsão  no

sentido de que a contratada obriga-se a realizar obras de

ampliação,  conservação  e  melhoria  da  rodovia  em  todos  os

aspectos, como a camada asfáltica, sinalização, iluminação,

serviço de comunicação, filmagem, socorro móvel, telefonia,

telemetria,  medidas  de  segurança,  defensas,  faixas  de

delimitação de pistas, cercas marginais, pontes, passarelas e

outras. 3

2  CAVALIERI  FILHO,  Sergio.  Programa  de  responsabilidade  civil,
9.ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 257.

3  STOCO,  Rui.  Tratado  de  responsabilidade  civil:  doutrina  e
jurisprudência, tomo II. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
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Deveras, é pacífico no âmbito do STJ o entendimento

de que as concessionárias de serviços públicos concernentes a

rodovias "respondem, objetivamente, por qualquer defeito na

prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os

aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados

pela presença de animais na pista". (REsp 647.710/RJ, Rel.

Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006,

DJ 30/06/2006).

Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva da

concessionária  de  serviços  públicos,  não  só  decorre  da

relação  de  consumo  e  do  risco  inerente  à  atividade,  mas,

também,  em  razão  da  previsão  constitucional  insculpida  no

art. 37, § 6°, que prevê que "as pessoas jurídicas de direito

público  e  as  de  direito  privado  prestadoras  de  serviços

públicos  responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa

qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o  direito  de

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

O  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (Lei  9.503,  de

23.09.97) dispõe que “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” (art. 1°, §2°). Ademais, ganha força

a teoria da função social dos contratos, ainda que se esteja

no âmbito do Direito Público. Portanto, é obrigação primeira

do Estado delegante assegurar o direito à segurança e à vida

2013, p. 281.
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de  todos  que  transitam  em  suas  rodovias,  ainda  que

concessionadas.

Dessa  maneira,  depreende-se  que,  por  ser

concessionária de serviço público, a ECOVIAS tem a obrigação

de  manter  o  trecho  cedido  em  boas  condições  de

trafegabilidade  e  segurança  para  usuários  e  terceiros

indiretos. Isso, pois, embora exerça atividade concedida pelo

Estado, responde em nome próprio pelos seus atos. 

Outrossim, consta também das normas de introdução

do PER:

As ações para prestação desse serviço público serão

dirigidas à fluidez do trânsito e à segurança e

conforto do usuário do Sistema Rodoviário.

Como  princípios  básicos  do  PER,  com  fulcro  na

regularidade e qualidade da oferta de infraestrutura aos seus

usuários, devem ser considerados:

 A implementação de ações de natureza preventiva,

voltadas  para  a  preservação  da  Rodovia  e  das

condições de tráfego; e,

 A  agilidade  na  implementação  de  ações

corretivas, emergenciais ou não, que eventualmente

se  fizerem  necessárias  para  a  reconstituição  da

Rodovia e das condições de tráfego.

Para  atendimento  das  condições  acima,  a

Concessionária deverá acompanhar continuamente os elementos

físicos e os processos gerenciais da Rodovia, adotando, em
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tempo  hábil,  as  providências  necessárias  a  assegurar  a

permanente qualidade dos serviços ofertados aos usuários.

Dessa forma, o papel de fiscalização do Contrato de

Concessão  pela  ANTT  é  de  primordial  necessidade  para  a

verificação  e  cobrança  das  diretrizes  e  obrigações

contratuais,  sendo  necessário  saber  da  frequência  dessas

fiscalizações por meio dos relatórios de fiscalização e das

medidas que foram tomadas com relação ao cumprimento ou não

do contrato. 

Conforme as lições de Rui Stocco: 

Tanto a Administração central como a indireta têm o dever de

manter os serviços que a lei lhes cometeu. A conservação de

estradas, por exemplo, era, em regra, entregue à administração

indireta  do  Estado,  ou  seja,  às  autarquias,  sociedades

paraestatais ou empresas públicas, como o DER (autarquia) e a

DERSA  (sociedade  de  economia  mista).  Atualmente  essas

concessões  estão  entregues  a  outras  empresas  de  natureza

exclusivamente privada ("Nova Dutra", "Ecovias", "Autoban",

"Autovias", "Intervias", "CRT", "Ponte", "Concer", "Concepa",

"Ecosul", "CLN", "Rodosol", "Caminhos do Paraná", "Cataratas",

"Econorte", "Rodonorte", "Viapar", "Brita" e tantas outras),

às quais foram concedidos trechos de rodovias estaduais ou

federais para exploração e conservação. A má conservação de

vias  e  logradouros  públicos,  estradas,  pontes,  viadutos,

passarelas e outros bens públicos e de uso comum do povo

empenham a responsabilidade do Estado ou desses órgãos acima

mencionados, quando haja relação direta entre esse descaso e

os danos que ocorram. Uma ponte ou passarela mal conservada

pode trazer gravíssimas consequências aos usuários, razão pela

qual exige vigilância e manutenção constantes. 

[...] 
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Desse modo, nada justifica que as vias de trânsito, de acesso

e  seus  complementos  (pontes,  túneis,  viadutos,  alças  de

ligação,  acessos  etc.)  desmereçam  cuidados  e  se  mostrem

deterioradas,  mal  conservadas  e  com  defeitos.  Trata-se  de

comportamento omissivo grave da Administração, que, em caso de

dano pelo fato da coisa, conduz à responsabilização do Poder

Público. [...] As concessionárias de serviços públicos, ainda

que sejam empresas privadas, desde que exercendo atividade

privativa  do  Estado,  a  ele  se  equiparam  para  efeito  de

reparação, respondendo tal como o Poder Público responderia,

seja por culpa (faute du service), seja objetivamente, como

decorrência do preceito constante do art. 37, § 6°, da CF/88.
4

Portanto,  a  concessionária  responde  objetivamente

pelos  seus  atos  na  hipótese  de  acidentes  decorrentes  de

omissão em adotar medidas importantes à integridade física

dos usuários do Sistema Rodoviário Federal. 

5. DO DANO MORAL COLETIVO.

O  Programa  de  Exploração  da  Rodovia  (PER)

especifica  todas  as  condições  para  a  boa  execução  do

Contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos

para realização, pela Concessionária, ao longo do prazo da

Concessão,  bem  como  diretrizes  técnicas,  normas,

caraterísticas geométricas, escopo, parâmetros de desempenho,

parâmetros  técnicos,  bem  assim  os  prazos  de  execução  que

devem  ser  observados  para  todas  as  obras  e  serviços

previstos.

4  STOCO, Rui. Op.cit, p. 299
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Essas  ações  para  prestação  desse  serviço  público

são dirigidas à fluidez do trânsito e à segurança e conforto

do usuário do Sistema Rodoviário.

Como  princípios  básicos  do  PER,  com  fulcro  na

regularidade e qualidade da oferta de infraestrutura aos seus

usuários, devem ser considerados:

 A implementação de ações de natureza preventiva,

voltadas para a preservação da Rodovia e das condições de

tráfego; e,

 A agilidade na implementação de ações corretivas,

emergenciais ou não, que eventualmente se fizerem necessárias

para a reconstituição da Rodovia e das condições de tráfego.

Daí porque se revela injustificável as alterações

constantes no PER em prol dos interesses da empresa ECOVIAS,

que destoam de outros contratos anteriormente firmados pela

ANTT.

É  um  despropósito  que  a  ANTT  altere  regramentos

construídos para assegurar a integridade física e o conforto

do  usuário  do  Sistema  Rodoviário  com  o  propósito  de

beneficiar  a  Concessionária,  contrariando  princípios

basilares que regem a atuação do Administrador Público.

Em  verdade,  transparece,  a  princípio,  que  pela

forma em que ocorreram as alterações do PER, teria havido uma

prévia combinação entre os agentes envolvidos na contratação,

porque,  como  ressaltado,  é  injustificável  que  se  fizesse

alterações mitigando e alterando normas de seguranças que já
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existiam  em  outros  contratos,  firmados  anteriormente  pela

Agência Nacional de Transporte.

Basta ver que foi dado à Ecovias o tempo médio de

atendimento de 240 minutos para ocorrências na pista.

Ora  no  contrato  firmado  com  Arteris na  Régis

Bittencourt, BR 116, o tempo de atendimento é de 60 minutos

para inspeção na pista, 20 minutos para guincho e 15 minutos

para  ambulâncias,  sobressaindo,  assim,  o  injustificável

retrocesso em detrimento de milhares de vidas para beneficiar

a cupidez dos representantes legais da Ecovias do Cerrado.

Daí porque merecerem ser condenados, a ANTT e a

ECOVIAS  do  CERRADO,  de  forma  exemplar,  em  obrigação  de

indenizar o dano moral coletivo.

Sobre o assunto, brinda-nos Carlos Alberto Bittar

assentando que:

“o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera

moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação

antijurídica de um determinado círculo de valores

coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo,

está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio

valorativo  de  uma  certa  comunidade  (maior  ou

menor),  idealmente  considerado,  foi  agredido  de

maneira  absolutamente  injustificável  do  ponto  de

vista  jurídico:  quer  isso  dizer,  em  última

instância, que se feriu a própria cultura, em seu

aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano

moral individual, aqui também não há que se cogitar

de  prova  de  culpa,  devendo-se  responsabilizar  o
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agente pelo simples fato da violação (damnum in re

ipsa)”.(RT, 12/44, p. 55/59)."

Sendo assim, nota-se que a conduta das requeridas

coloca em risco direto um número incontável de pessoas que

trafegam  pelas  BRs  364  e  365,  contrariando  os  princípios

buscados  pelo  Programa  de  Exploração  de  Rodovia,  que  é  a

prestação  de  um  serviço  público  dirigido  à  fluidez  do

trânsito  e  à  segurança  e  conforto  do  usuário  do  Sistema

Rodoviário.

Todavia,  tanto  a  ANTT  quanto  a  Concessionária

ECOVIAS,  descurando-se  dos  princípios  constitucionais

elencados no art. 37,  caput, da Constituição da República,

notadamente os princípios da razoabilidade, da moralidade, da

publicidade  e  da  efetividade  do  ato  administrativo,

promoveram  alterações  no  PER  totalmente  distanciadas  de

critérios técnicos, sem se preocuparem com a implementação de

medidas de natureza preventivas, voltadas para preservação da

rodovia e das boas condições de tráfego, colocando em risco a

integridade  física  dos  usuários  do  Sistema  Rodoviário

Federal.

Ora, o Programa de Exploração de Rodovia (PER) deve

especificar  todas  as  condições  para  uma  boa  execução  do

Contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos

para realização pela Concessionária, ao longo do prazo da

Concessão,  com  observância  obrigatória  de  diretrizes

técnicas,  normas,  caraterísticas  geométricas,  escopo,

37/62
Rua São Paulo, nº 35 – B. Tibery – UBERLÂNDIA/MG – CEP: 38405-027

Fone: (34) 3218-6900
O:\UDI\Gabinete1\BACKUP PASTA COMPARTILHADA Dr. Cleber\CÍVEL\ACP Ecovias do Cerrado - BR-364-365-GO-MG\ACP - ECOVIAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.doc

Num. 347133372 - Pág. 37Assinado eletronicamente por: CLEBER EUSTAQUIO NEVES - 05/10/2020 19:45:57
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100519455725200000342321121
Número do documento: 20100519455725200000342321121



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG
___________________________________________________________________

parâmetros de desempenho, parâmetros técnicos, bem assim os

prazos de execução, que precisam ser devidamente cumpridos.

É interessante observar que essas Concessionárias

buscam  recursos  federais  perante  o  BNDES  justamente  para

implementar as obrigações firmadas no Contrato de Concessão e

previstas no PER.

Neste  diapasão,  apresentam  projetos  para  fins  de

liberação de recursos, e esses recurso estão sendo liberados

sem  que  os  projetos  atendam  normas  técnicas  da  ABNT,

dirigidas à segurança e ao conforto do usuário do Sistema

Rodoviário Federal.

E para piorar ainda mais essa situação, o próprio

BNDES  não  fiscaliza  se  as  normas  técnicas  estão  sendo

cumpridas, para fins de liberação dos recursos, o que é uma

falha lamentável.

6. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Trata-se  o  instituto  para  realização  imediata  do

direito, já que dá ao autor o bem por ele pleiteado, sempre

que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil re-

paração e desde que presentes a prova inequívoca e a verossi-

milhança da alegação.

O fundamento legal para a concessão de tutela de

urgência na Ação Civil Pública (com natureza cautelar ou de

antecipação de tutela), tem previsão no art. 12 da Lei nº

7.347/85: “poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.
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Reforçando  essa  possibilidade,  tem-se,  ainda,  o

art. 300 do NCPC e o art. 84, § 3º, do CDC (aplicável à ação

civil pública, por força do disposto no artigo 21 da Lei nº

7.347/85), que lhe estabelece os requisitos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo

de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea

para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,

podendo a  caução ser  dispensada se  a parte  economicamente

hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou

após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será

concedida  quando  houver  perigo  de  irreversibilidade  dos

efeitos da decisão.

Art.  84.  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o  cumprimento  de

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela

específica  da  obrigação  ou  determinará  providências  que

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§3º.  Sendo  relevante  o  fundamento  da  demanda  e  havendo

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito

ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação

prévia, citado o réu.

Sobre os requisitos para concessão da liminar (com

natureza de antecipação de tutela), leciona Cândido Rangel

Dinamarco5:

5  Nova Era do Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 98/99.
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Não fala [refere-se ao art. 12 da Lei 7.347/85] em requisito

algum, mas, se uma justificação pode ser necessária, é porque

necessária é também a presença dos requisitos da urgência e da

probabilidade;  além  disso,  o  contrário  equivaleria  a

desconsiderar  o  devido  processo  legal.  Mais  técnico  e

explícito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que ‘sendo

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio

de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder

tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu’

(Lei 8078, de 11.9.90, art. 84, §3º). E, como esses dois

estatutos se interpenetram mediante recíproca aplicação das

normas de uma ao processo regido pelo outro (LACP, art. 21 e

CD, art. 90), as exigências do Código de Defesa do Consumidor,

como requisitos para antecipar a tutela, impõem-se também na

área regida pela Lei de Ação Civil Pública.

Assim, os requisitos para a concessão de liminar,

com natureza de antecipação de tutela, na Ação Civil Pública,

são a urgência, ou, nos termos da lei, o justificado receio

de  ineficácia  do  provimento  final (requisito  que  se

convencionou chamar  periculum in mora), e a  relevância do

fundamento  da  demanda (ou  fumus  boni  juris).  No  caso  em

questão, a concessão da liminar é de todo viável, uma vez que

presentes todos os requisitos.

A relevância do fundamento da demanda (fumus boni

juris) encontra-se  demonstrada  por  meio  desta  petição

inicial, bem como por meio do conjunto probatório constante

no Inquérito Civil Público que a instrui, fundamentando-se,

sobretudo, no direito constitucional esculpido nos arts. 37,

§6º e 175 da Constituição Federal.

O  receio  de  ineficácia  do  provimento  final

(periculum  in  mora)  é  patente,  em  razão  da  omissão  dos
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requeridos.

Diante do exposto, a concessão do pedido de tutela

de  urgência  nesta  Ação  Civil  Pública  –  cujos  requisitos,

repita-se, estão presentes - é imprescindível para assegurar

o resultado útil da prestação jurisdicional.

Diante  do  exposto,  o Ministério  Público  Federal

requer,  na  forma  do  art.  300,  seja  concedida  tutela  de

urgência provisória, a fim de determinar:

 1) Que a ANTT e a CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO

S/A, promovam, no prazo de 30 dias, alterações do Contrato de

Concessão e do PER, a fim de que passe a ter a seguinte

redação, em prol da segurança viária dos usuários do Sistema

Rodoviário Federal:

i - Com relação ao item "3.1.2 Sinalização e Ele-

mentos de Proteção e Segurança", Escopo de Trabalhos Inici-

ais, subitem 1, o qual menciona a elaboração de projeto exe-

cutivo de sinalização (horizontal, vertical e aérea) e dos

elementos de proteção e segurança, deverá constar do PER que

a implantação será de acordo com normas da ABNT, notadamente

as NBRs 6971 e 15486;

ii - No subitem 2, que a implantação das sinaliza-

ções verticais complementares do tipo educativas e de indica-

ção, bem como os suportes implantados, atenderão obrigatoria-

mente as normas da ABNT, notadamente os requisitos mínimos

estabelecidos nas NBRs 14962 e 16033, nos casos respectivos,

conforme tipo de material empregado;
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iii - No subitem 6, o qual se refere à reparação de

todos os trechos que apresentam ausência ou insatisfatória

sinalização horizontal, diante das inúmeras aplicações de di-

ferentes tipos de tinta, que, obrigatoriamente, deverão ser

seguidas normas da ABNT, notadamente as seguintes: NBR 13699,

que trata da utilização de tinta a base de resina acrílica

emulsionada em água; NBR 12935, tinta com resina livre e NBR

11862, tinta acrílica a base de solvente, que somente poderão

ser utilizadas na rodovia após prévio ensaio, conforme NBR

15438 (Métodos de Ensaio), a fim de garantir a qualidade e

durabilidade do material empregado, com sistema de controle

em tempo real de monitoramento de todas as características na

implantação da sinalização horizontal, que permitirá informa-

ção à ANTT sobre a espessura do filme de tinta e a quantidade

de esferas aplicadas, monitoradas ponto a ponto, por georre-

ferenciamento;

iv - No subitem 7, que na recuperação ou substitui-

ção de barreiras e defensas danificadas ou não ancoradas, de-

verão ser observadas as NBRs 6970 e 6971 da ABNT;

v - No subitem 18, a aplicação de tachas refletivas

no pavimento ao longo de toda a extensão da rodovia deve ser

realizada conforme NBR 14636, no caso de tachas refletivas

viárias, e NBR 15576, no caso de tachões refletivos viários,

da ABNT;

vi - Ainda quanto ao item "3.1.2 Sinalização e Ele-

mentos de Proteção e Segurança", na parte de Escopo Recupera-

ção, a concessionária deverá implantar defensas, barreiras de

segurança e atenuadores de impacto necessários ao longo de
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toda a rodovia, bem assim dispositivos de contenção, como

terminais de impacto, atenuadores, cabendo-lhe, ainda, manter

certificados com todos os vídeos dos ensaios, relatórios téc-

nicos dos resultados e o manual de instalação original, o

mesmo que foi fornecido para a certificação, para que seja

garantido o mesmo padrão de instalação e de desempenho do

dispositivo;

vii – com relação ao subitem 8, deverá a Concessio-

nária implantar nos trechos sujeitos à neblina ou de maior

incidência de precipitação pluviométrica, macro tachas (ta-

chões), com índice de retrorrefletância superior às tachas,

observadas as especificações técnicas da ABNT, notadamente a

NBR 14636, no caso de tachas refletivas viárias; e a NBR

15576, no caso de tachões refletivos viários.

viii - Acerca do item "3.1.3 Obras de Arte Especi-

ais", com relação ao Escopo de Trabalhos Iniciais, deverá a

concessionária,  no  final  da  recuperação,  as  transições  de

proteção laterais das pontes e viadutos, observar as NBRs

6971 e 15486 da ABNT;

ix - Quanto ao item "3.1.4 Sistema de Drenagem e

Obras de Arte Correntes (OACs)", deverá a concessionária im-

plantar dispositivos de drenagem que escoam eventuais empoça-

mentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir si-

tuações de aquaplanagem, com execução de refilamento longitu-

dinal do canteiro central na junção entre o término da plata-

forma de asfalto e o início da área gramada;

x - Na parte de Escopo de Recuperação, subitem 7,

deverá a concessionária implantar caixas coletoras e drena-
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gens laterais longitudinais, tanto em canteiro central como

lateral, conforme NBR 15486, devidamente protegidas em todos

os pontos da rodovia.

xi - No item "3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Do-

mínio", em Escopo de Trabalhos Iniciais, o subitem 9, deverá

a concessionária promover o corte e remoção de árvores, ar-

bustos e outros obstáculos como resto de material, presentes

na faixa de domínio, na forma da NBR 15486, sendo certo que

árvores com diâmetro superior a 10 cm deverão ser retiradas

tanto do canteiro central como dos canteiros laterais e, no

caso de impedimento, deverão ser totalmente protegidas por

sistemas de defensa metálica ou barreira rígida.

xii - Quanto ao item "3.4.3.4, Sistema de Inspeção

de Tráfego", deverá a concessionária dispor de veículos para

inspecionar o trecho diurna e noturnamente, além do que é

elencado, sendo que cada veículo disporá de 20 unidades de

cones de sinalização que atendam a norma NBR 15071 da ABNT;

xiii - Ainda sobre os Parâmetros Técnicos, caberá à

concessionária,  obrigatoriamente,  observar  que  em  qualquer

ponto da rodovia, a somatória dos atrasos com relação à fre-

quência estabelecida para a inspeção de tráfego, deverá ser

determinada a cada 8 viaturas, no tempo não superior a 30 mi-

nutos, e não a cada 4 viaturas, com tempo limite de 60 minu-

tos, como atualmente consta do PER;

xiv - Acerca dos Parâmetros de Desempenho, deverá a

concessionária adotar todas as medidas necessárias para que,

obrigatoriamente, o intervalo de tempo necessário para a via-

tura de inspeção de tráfego passar duas vezes pelo mesmo pon-
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to e no mesmo sentido de tráfego sejam em tempo não superior

a 90 minutos, visto que 240 minutos, como atualmente está

previsto, para uma viatura de inspeção passar pelo mesmo pon-

to é extremamente elevado e acaba por si só não alcançando os

objetivos propostos, sendo fator determinante para atrasos no

atendimento de eventos danosos a integridade física de moto-

ristas;

xv - Com relação ao item "3.4.3.6 Sistema de Cir-

cuito Fechado de TV", que seja determinado à concessionária

que instale as câmeras de modo que todo o Sistema Rodoviário

seja monitorado ininterruptamente, sem pontos cegos, reali-

zando esse serviço durante os períodos diurno e noturno.

xvi - Quanto ao item "3.4.3.7 Sistema de Controle

de Velocidade", Parâmetros Técnicos, seja determinado à con-

cessionária  que  sejam  implantadas  unidades  de  monitoração

eletrônica de velocidade em trechos do Sistema Rodoviário que

se  caracterizem  como  críticos,  destacando-se  como  locais

críticos, locais de maior número de acidentes onde o fator

velocidade é preponderante como causa, bem como locais onde a

geometria da via represente um ponto potencial de acidentes,

como curvas com raios pequenos.

xvii - Acerca do item "3.4.4.1 - Atendimento Médico

de Emergência", determinar que a Concessionária, obrigatoria-

mente, disponibilize ambulâncias TIPO D (viaturas de suporte

avançado), com tripulação formada por médico, enfermeiro e um

socorrista que atenda casos de gravidade médica, sendo a úni-

ca que poderá fazer um procedimento de entubação do paciente

ou uma pulsão pulmonar, casos comuns em acidentes de trânsito
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rodoviário, inclusive pela condição da rodovia em pista sim-

ples, onde colisões geralmente provocam vítimas graves, sendo

certo ser inexplicável que esse tipo de ambulância não cons-

tou do PER, pois em outros editais da própria ANTT ela sempre

foi solicitada.

xviii - Com relação ao item "3.4.4.2 Atendimento

Mecânico", seja determinado à Concessionária que disponibili-

ze guinchos pesados, destinados à remoção localizada de veí-

culos pesados, com capacidade de remoção de veículos de até

75 toneladas, e não 60 toneladas, como consta do PER;

xix - Quanto aos Parâmetros de Desempenho, que seja

determinado à concessionária que o tempo máximo de chegada de

guincho leve ao local, deva ser de no máximo 30 minutos, por-

que todo veículo parado na rodovia representa ponto potencial

de acidentes e, dessa forma, quanto menor o tempo de remoção,

melhor, visto que quando se fala de atendimento médico, mecâ-

nico e inspeção de tráfego, se está falando do atendimento de

vidas humanas.

xx - Com relação ao item "3.4.4.3 Atendimento a De-

mais Incidentes", seja determinado às requeridas que o carro

pipa deve ter capacidade de, no mínimo, 15.000 litros, e não

8.000 litros, como está no PER, por ser uma área de cerrado

com incêndios intensos, bem assim que o tempo médio de chega-

da ao local seja de 30 minutos, porque 120 minutos, como

consta do PER, é tempo excessivo e gera grande probabilidade

de ocorrência de um acidente grave ou piora na situação ini-

cial.
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xxi - Quanto ao item "3.4.4.4 Sistema de reclama-

ções e sugestões dos usuários", deve ser determinado às re-

queridas que adotem todas as medidas necessárias para que,

obrigatoriamente, seja observada a Lei nº 13.460, de 26 de

junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e de-

fesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Admi-

nistração Pública Federal.

xxii - Acerca do item "3.4.5 Sistemas de Pedágio e

Controle de Arrecadação", que menciona que as praças de pedá-

gio deverão possuir toda a infraestrutura básica e edifica-

ções de modo a oferecer condições adequadas de conforto e se-

gurança aos usuários, deve ser adicionada a obrigatoriedade

de se instalar atenuadores de impacto nas entradas de cada

pista de cobrança, manual ou automática, seguindo os parâme-

tros da ABNT NBR 15486.

2- Determinar que em todo o trecho da BRs 364 e

365, objeto da concessão para a ECOVIAS, sejam feitos servi-

ços de engenharia e arquitetura para adequação à norma técni-

ca, no prazo máximo de 90 dias, notadamente em atenção às

normas da ABNT que tratam da segurança viária, com colocação

de dispositivos de segurança passivos (atenuadores de impac-

tos, terminais de impactos, defensas metálicas e barreiras de

concreto);

3- Seja determinado às requeridas que adotem ações

necessárias para que, no prazo de 90 dias, eliminem todos os

obstáculos em ambos os lados da rodovia BRs 364 e 365, consi-

derando uma faixa de 9 a 11 metros, contados da borda da pis-

ta, observando-se a norma NBR 15486/2016, no seu item 4.1.1,
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devendo ser retirados desta área, árvores (com diâmetro supe-

rior a 10cm), postes de concretos ou metálicos, restos de ma-

teriais (fresas), caixas de drenagens e qualquer outro objeto

com altura superior a 10 cm, tudo com o propósito de tornar

as laterais da rodovia livres de quaisquer obstáculos, com

fincas a reduzir a severidade de eventuais acidentes;

4- Seja determinado às requeridas que nos locais em

que há a presença de talude ou declividade lateral não tras-

passável por veículo, sejam colocadas defensas metálicas, ob-

servada a norma NBR 15486/2016, no seu item 4.2;

5-  Seja determinada a colocação de atenuadores de

impactos nas entradas das pistas de cobrança dos Pedágios,

com fincas a preservar a segurança física dos trabalhadores;

6- Seja  determinado  que  a  concessionária  ECOVIAS

realize a retirada, mensalmente, de vegetação existente do

acostamento à cerca, com fincas a evitar que em períodos de

seca, fogo e fumaça se tornem elementos causadores de sinis-

tros na rodovia;

7- Seja determinado ao Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BNDES) que se abstenha de repas-

sar à ECOVIAS quaisquer valores até que sejam feitas as alte-

rações contratuais buscada nesta ação, e realizadas adequa-

ções mínimas necessárias para tornar o trecho de concessão

mais seguro para os usuários do Sistema Rodoviário Federal,

devendo ainda abster-se de liberar quaisquer valores sem que

antes seja feita a comprovação de que as normas técnicas fo-

ram efetivamente observadas e cumpridas pela Concessionária;
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8- Seja determinado ao Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BNDES) que se abstenha de aprovar

projetos, para Concessionária de Rodovias, que não atendam às

normas da ABNT dirigidas à fluidez do trânsito e à segurança

e conforto do usuário do Sistema Rodoviário, devendo, ainda,

condicionar a liberação de quaisquer recursos à prévia com-

provação do cumprimento das exigências; 

9- Seja determinada alteração contratual no sentido

de que o trecho inicial, para fins de duplicação, que permi-

tirá a cobrança de tarifas, seja feito em atenção ao interes-

se público, com indicação exclusiva da ANTT, observando-se,

obrigatoriamente, trecho considerado de maior risco e maior

número de acidentes, conforme laudo técnico que deverá ser

apresentado neste Juízo, no prazo de 60 dias, da lavra de

profissionais autônomos e independentes, sem qualquer vincu-

lação com as requeridas;

10- Sejam  instaladas  e  mantidas  mais  Bases

Operacionais  a  fim  de  que  o  tempo  de  atendimento

obrigatoriamente, em todo o trecho de concessão, seja de 20

minutos para guincho, 15 minutos para ambulância e 60 minutos

para inspeção da rodovia, nos mesmos moldes já praticados,

pela ANTT, na 2a Etapa do Programa de Concessão de Rodovias

Federal, em 2007, tudo com o propósito garantir a fluidez do

trânsito  e  a  integridade  física  do  usuário  do  Sistema

Rodoviário  Federal,  mitigando,  outrossim,  as  consequências

deletérias de acidentes com vítimas. 

11- Seja determinado à ANTT que, doravante, para

celebração de novas parcerias, que todos os contratos e Pro-
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gramas de Exploração de Rodovias, observar-se-á, obrigatoria-

mente, normas da ABNT dirigidas à fluidez do trânsito e à Se-

gurança e Conforto do Usuário do Sistema Rodoviário;

12- Na hipótese de não cumprimento dos pedidos for-

mulados neste pleito liminar, seja determinado o bloqueio de

25% da receita diária dos pedágios, sem solução de continui-

dade, que serão destinados ao DNIT para contratação de empre-

sa que tenha capacidade técnica e financeira para execução de

serviços, com fincas a assegurar a fluidez do trânsito, a se-

gurança e o conforto do usuário do Sistema Rodoviário.

13- Seja fixada multa para cada acidente decorrente

de falhas contratuais apontadas nesta inicial, observado o

valor mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem as-

sim para eventual descumprimento do pleito liminar.

7 – DOS PEDIDOS FINAIS

a) o recebimento e autuação desta inicial, com os

documentos que a instruem;

b) a citação das requeridas para contestar, no pra-

zo legal, sob pena de revelia;

c) condenar as requeridas, ANTT e a CONCESSIONÁRIA

ECOVIAS DO CERRADO S/A, a promover alterações no Contrato de

Concessão e no PER, no prazo de 30 dias, notadamente:

i – nas disposições do item "3.1.2 do PER, Sinali-

zação e Elementos de Proteção e Segurança", Escopo de Traba-

lhos Iniciais, subitem 1, o qual menciona a elaboração de
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projeto executivo de sinalização (horizontal, vertical e aé-

rea) e dos elementos de proteção e segurança, no sentido de

fazer constar que a implantação será de acordo com normas da

ABNT, notadamente a NBR 6971 e NBR 15486;

ii – no subitem 2, para constar que a implantação

das sinalizações verticais complementares do tipo educativas

e de indicação, bem como os suportes implantados atenderão

normas da ABNT, notadamente os requisitos mínimos estabeleci-

dos na NBR 14962 e NBR 16033, nos casos respectivos, conforme

tipo de material empregado;

iii – no subitem 6, o qual se refere à reparação de

todos os trechos que apresentam ausência ou insatisfatória

sinalização horizontal, diante das inúmeras aplicações de di-

ferentes tipos de tinta, a, obrigatoriamente, seguir as nor-

mas da ABNT, notadamente as seguintes: NBR 13699, que trata

da utilização de tinta a base de resina acrílica emulsionada

em água; NBR 12935, tinta com resina livre e NBR 11862, tinta

acrílica a base de solvente, que somente poderão ser utiliza-

das na rodovia após prévio ensaio, conforme NBR 15438 (Méto-

dos de Ensaio), a fim de garantir a qualidade e durabilidade

do material empregado, com sistema de controle em tempo real

de monitoramento de todas as características na implantação

da sinalização horizontal, que permitirá informação à ANTT

sobre a espessura do filme de tinta e a quantidade de esferas

aplicadas, monitoradas ponto a ponto, por georreferenciamen-

to;

iv – no PER, com relação ao subitem 7, no sentido

de que na recuperação ou substituição de barreiras e defensas
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danificadas ou não ancoradas, serão observadas as NBR 6970 e

NBR 6971 da ABNT;

v – no PER, com relação ao subitem 18, no sentido

de que a aplicação de tachas refletivas no pavimento, ao lon-

go de toda a extensão da rodovia, deve ser realizada conforme

NBR 14636, no caso de tachas refletivas viárias, e NBR 15576,

no caso de tachões refletivos viários, da ABNT;

vi - ainda quanto ao item "3.1.2 Sinalização e Ele-

mentos de Proteção e Segurança", na parte de Escopo Recupera-

ção, condenar a concessionária a implantar defensas, barrei-

ras de segurança e atenuadores de impacto necessários ao lon-

go de toda a rodovia, bem assim dispositivos de contenção,

como terminais de impacto, atenuadores, cabendo-lhe, ainda,

manter certificados com todos os vídeos dos ensaios, relató-

rios técnicos dos resultados e o manual de instalação origi-

nal, o mesmo que foi fornecido para a certificação, para que

seja garantido o mesmo padrão de instalação e de desempenho

do dispositivo;

vii – com relação ao subitem 8, condenar a conces-

sionária a implantar nos trechos sujeitos à neblina ou de

maior incidência de precipitação pluviométrica, macro tachas

(tachões), com índice de retrorrefletância superior às ta-

chas, observadas as especificações técnicas da ABNT, notada-

mente a NBR 14636, no caso de tachas refletivas viárias; e a

NBR 15576, no caso de tachões refletivos viários.

viii - acerca do item "3.1.3 Obras de Arte Especi-

ais", com relação ao Escopo de Trabalhos Iniciais, condenar a

concessionária,  no  final  da  recuperação,  as  transições  de
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proteção laterais das pontes e viadutos, observar as NBRs

6971 e 15486 da ABNT;

ix - quanto ao item "3.1.4 Sistema de Drenagem e

Obras de Arte Correntes (OACs)", condenar a concessionária a

implantar dispositivos de drenagem que escoam eventuais empo-

çamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir

situações de aquaplanagem, com execução de refilamento longi-

tudinal do canteiro central na junção entre o término da pla-

taforma de asfalto e o início da área gramada;

x - na parte de Escopo de Recuperação, subitem 7,

condenar a concessionária implantar caixas coletoras e drena-

gens laterais longitudinais, tanto em canteiro central como

lateral, conforme NBR 15486, devidamente protegidas em todos

os pontos da rodovia.

xi - no item "3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Do-

mínio", em Escopo de Trabalhos Iniciais, o subitem 9, conde-

nar a concessionária a promover o corte e remoção de árvores,

arbustos e outros obstáculos, como resto de material, presen-

tes na faixa de domínio, na forma da NBR 15486, sendo certo

que árvores com diâmetro superior a 10 cm deverão ser retira-

das tanto do canteiro central como dos canteiros laterais e,

no caso de impedimento, deverão ser totalmente protegidas por

sistemas de defensa metálica ou barreira rígida.

xii - quanto ao item "3.4.3.4, Sistema de Inspeção

de Tráfego", condenar a concessionária a dispor de veículos

para inspecionar o trecho tanto no período diurno como notur-

no, além do que é elencado, sendo que cada veículo disporá de
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20 unidades de cones de sinalização que atendam a norma NBR

15071 da ABNT;

xiii - ainda sobre os Parâmetros Técnicos, condenar

a concessionária, obrigatoriamente, a observar que em qual-

quer ponto da rodovia, a somatória dos atrasos com relação à

frequência estabelecida para a inspeção de tráfego, deverá

ser determinada a cada 8 viaturas, no tempo não superior a 30

minutos, e não a cada 4 viaturas, com tempo limite de 60 mi-

nutos, como atualmente consta do PER;

xiv - acerca dos Parâmetros de Desempenho, condenar

a concessionária a adotar todas as medidas necessárias para

que, obrigatoriamente, o intervalo de tempo necessário para a

viatura de inspeção de tráfego passar duas vezes pelo mesmo

ponto e no mesmo sentido de tráfego sejam em tempo não supe-

rior a 90 minutos, visto que 240 minutos, como atualmente

está previsto para uma viatura de inspeção passar pelo mesmo

ponto, é extremamente elevado e acaba por si só não alcançan-

do  os  objetivos  propostos,  sendo  fator  determinante  para

atrasos no atendimento de eventos danosos a integridade físi-

ca de motoristas;

xv - com relação ao item "3.4.3.6 Sistema de Cir-

cuito Fechado de TV", condenar a concessionária a instalar

câmeras de modo que todo o Sistema Rodoviário seja monitorado

ininterruptamente, sem pontos cegos, realizando esse serviço

durante os períodos diurno e noturno.

xvi - quanto ao item "3.4.3.7 Sistema de Controle

de Velocidade", Parâmetros Técnicos, condenar a concessioná-

ria a implantar unidades de monitoração eletrônica de veloci-
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dade em trechos do Sistema Rodoviário que se caracterizem

como críticos, destacando-se como locais críticos locais de

maior número de acidentes, bem assim onde fator velocidade é

preponderante como causa, e locais onde a geometria da via

represente um ponto potencial de acidentes, como curvas com

raios pequenos.

xvii - acerca do item "3.4.4.1 - Atendimento Médico

de Emergência", condenar a concessionária, obrigatoriamente a

disponibilizar ambulâncias TIPO D (viaturas de suporte avan-

çado), com tripulação formada por médico, enfermeiro e um so-

corrista que atenda casos de gravidade médica, sendo a única

que poderá fazer um procedimento de entubação do paciente ou

uma pulsão pulmonar, casos comuns em acidentes de trânsito

rodoviário, inclusive pela condição da rodovia em pista sim-

ples, onde colisões geralmente provocam vítimas graves, sendo

certo ser inexplicável que esse tipo de ambulância não cons-

tou do PER, pois em outros editais da própria ANTT ela sempre

foi solicitada.

xviii - com relação ao item "3.4.4.2 Atendimento

Mecânico", condenar a Concessionária a disponibilizar guin-

chos pesados, destinados à remoção localizada de veículos pe-

sados, com capacidade de remoção de veículos de até 75 tone-

ladas, e não 60 toneladas, como consta do PER;

xix - quanto aos Parâmetros de Desempenho, condenar

a concessionária a observar que, o tempo máximo de chegada de

guincho leve ao local, deva ser de no máximo de 30 minutos,

porque todo veículo parado na rodovia representa ponto poten-

cial de acidentes e, dessa forma, quanto menor o tempo de re-
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moção, melhor, visto que quando se fala de atendimento médi-

co, mecânico e inspeção de tráfego, se está falando do aten-

dimento de vidas humanas.

xx - com relação ao item "3.4.4.3 Atendimento a De-

mais Incidentes", condenar a concessionária que o carro pipa

deverá ter capacidade de, no mínimo, 15.000 litros, e não

8.000 litros, como está no PER, por ser uma área de cerrado

com incêndios intensos, bem assim com tempo médio de chegada

ao local de 30 minutos, porque 120 minutos, como consta do

PER, é tempo excessivo e gera grande probabilidade de ocor-

rência de um acidente grave ou piora na situação inicial.

xxi - quanto ao item "3.4.4.4 Sistema de reclama-

ções e sugestões dos usuários", condenar a ANTT e a concessi-

onária  a  adotarem  todas  as  medidas  necessárias  para  que,

obrigatoriamente, seja observada a Lei nº 13.460, de 26 de

junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e de-

fesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Admi-

nistração Pública Federal.

xxii - Acerca do item "3.4.5 Sistemas de Pedágio e

Controle de Arrecadação", que menciona que as praças de pedá-

gio deverão possuir toda a infraestrutura básica e edifica-

ções de modo a oferecer condições adequadas de conforto e se-

gurança aos usuários, deve ser adicionada a obrigatoriedade

de se instalar atenuadores de impacto nas entradas de cada

pista de cobrança, manual ou automática, seguindo os parâme-

tros da ABNT NBR 15486.

d) Condenar a concessionária, em todo o trecho das

BRs 364 e 365, objeto da concessão, a realizar serviços de
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engenharia e arquitetura para adequação à norma técnica, no

prazo máximo de 90 dias, notadamente em atenção às normas da

ABNT que tratam da segurança viária, com colocação de dispo-

sitivos de segurança passivos (atenuadores de impactos, ter-

minais de impactos, defensas metálicas e barreiras de concre-

to);

e) condenar a concessionária a adotar ações neces-

sárias para que, no prazo de 90 dias, elimine todos os obstá-

culos em ambos os lados das rodovias BRs 364 e 365, conside-

rando uma faixa de 9 a 11 metros, contados da borda da pista,

observando-se a norma NBR 15486/2016, no seu item 4.1.1, de-

vendo ser retirado desta área, árvores (com diâmetro superior

a 10 cm), postes de concretos ou metálicos, restos de materi-

ais (fresas), caixas de drenagens e qualquer outro objeto com

altura superior a 10 cm, tudo com o propósito de tornar as

laterais da rodovia livres de quaisquer obstáculos, com fin-

cas a reduzir a severidade de eventuais acidentes;

f) condenar a concessionária, nos locais em que há

a presença de talude ou declividade lateral não traspassável

por veículo, a implantar defensas metálicas, observada a nor-

ma NBR 15486/2016, no seu item 4.2;

g) Condenar a concessionária a colocar atenuadores

de impactos nas entradas das pistas de cobrança dos Pedágios,

com fincas a preservar a segurança física dos trabalhadores;

h) Condenar a concessionária a retirar, mensalmen-

te, toda e qualquer vegetação existente do acostamento às

cercas, com fincas a evitar, que em período de seca, fogo e
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fumaça se tornem elementos causadores de sinistros na rodo-

via;

i)Condenar  a  concessionária  a  instalar  e  manter

mais Bases Operacionais a fim de que o tempo de atendimento,

obrigatoriamente, em todo o trecho de concessão, seja de 20

minutos para guincho, 15 minutos para ambulância e 60 minutos

para inspeção na rodovia, nos mesmos moldes já praticados,

pela ANTT, na 2a Etapa do Programa de Concessão de Rodovias

Federal, em 2007, tudo com o propósito garantir a fluidez do

trânsito  e  a  integridade  física  do  usuário  do  Sistema

Rodoviário  Federal,  mitigando,  dessa  maneira,  as

consequências deletérias de acidentes com vítimas. 

j) Condenar  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES) a se abster de repassar à ECOVIAS

quaisquer valores, até que sejam feitas as alterações contra-

tuais buscada nesta ação, e realizadas as adequações mínimas

necessárias, no prazo de 90 dias, para tornar o trecho de

concessão mais seguro para os usuários do Sistema Rodoviário

Federal, devendo ainda o BNDES exigir da empresa Concessioná-

ria, para fins de liberação de qualquer valor, exigir a com-

provação de que as normas técnicas dos projetos apresentados

foram efetivamente cumpridas;

k)Condenar o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social (BNDES) que se abstenha de aprovar projetos,

para fins de financiamento, pleiteados por Concessionárias de

Rodovias,  que  não  atendam  às  normas  da  ABNT,  dirigidas  à

fluidez do trânsito e à segurança e conforto do usuário do

Sistema Rodoviário, devendo ainda condicionar a liberação de
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quaisquer recursos à prévia comprovação do cumprimento das

exigências;

l) Condenar a Concessionária a realizar o serviço

de duplicação inicial da rodovia, em local considerado de

maior risco e maior número de acidentes, para fins de possi-

bilitar a cobrança de tarifa, conforme indicação da ANTT, ba-

seada em laudo pericial que será deverá ser juntado aos autos

no prazo de 60 dias, firmado por peritos autônomos de inde-

pendentes sem qualquer vinculação com as requeridas;

m)Condenar a ANTT a doravante, para celebração de

novas parcerias, que todos os Contratos e Programas de Explo-

ração de Rodovia, observar-se-á, obrigatoriamente, as normas

da ABNT dirigidas à fluidez do trânsito e à segurança e con-

forto do usuário do Sistema Rodoviário;

n) A condenação das requeridas em obrigação de in-

denizarem o dano causado aos usuários do Sistema Rodoviário

Federal, devendo ser fixado valor a título de indenização a

quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para cada

sinistro decorrente diretamente das falhas contratuais apon-

tadas nesta ação;

o)Condenar a ANTT e Concessionária ECOVIAS a inde-

nizar o dano moral coletivo, observado o valor mínimo dado à

presente causa, por fazerem constar no Contrato e no PER,

disposições  contratuais  lesivas  ao  interesse  público,  que

atentam contra a fluidez do trânsito e à segurança e conforto

dos usuários do Sistema Rodoviário;
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p)Na hipótese de não cumprimento dos pedidos formu-

lados nesta inicial, seja determinado o bloqueio de 25% da

receita  diária  dos  pedágios,  sem  solução  de  continuidade,

para fins de depósito judicial, que serão destinados ao DNIT

para contratação de empresa que tenha capacidade técnica e

financeira para execução de serviços que assegurará a fluidez

do trânsito, a segurança e o conforto do usuário do Sistema

Rodoviário. 

8. DA CONCILIAÇÃO E DA PRODUÇÃO DE PROVAS

O novo Código de Processo Civil traz, como uma de

suas diretrizes fundamentais, o estímulo da conciliação como

meio  de  solucionar  litígios  de  modo  mais  célere  e  mais

consentâneo, com a concretização do valor da justiça, assim

entendido como ideal de pacificação social pelo direito.

Nesse contexto, dispõe o art. 319, do NCPC, que

deve  o  autor  indicar,  na  petição  inicial,  sua  opção  pela

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Algumas  ideias  têm  sido  lançadas  a  propósito  do

forte  estímulo  da  lei  a  esse  mecanismo  (necessário)  de

solução de controvérsias, valendo destacar, por exemplo, a

opinião de Cíntia Franco6, que faz interessante análise de

custo-benefício do uso dessa ferramenta para os sujeitos do

litígio, mas, sobretudo, para as empresas:

6 A solução consensual de conflitos no novo Código de Processo Civil.

Disponível em: www.direitonet.com.br.  Acesso em 23/06/2016.
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Busca-se como  alternativa de  solução da  lide a  composição

amigável, pois o direito processual deve estar a serviço do

direito material, como um instrumento para a realização deste.

Entretanto, cabe também as partes se disporem a resolver o

caso,  deixando  para  o  poder  Judiciário  a  apreciação  de

processos que realmente mereçam defesa.

Quando uma das partes envolvidas é uma pessoa jurídica, esta

deverá ter como princípio o desenvolvimento sustentável da

sociedade. Logo, admitir um erro é adotar uma atitude ética,

desafogando o judiciário e colaborando para o desenvolvimento

da  sociedade  como  um  todo.  Isso  também  gera  uma  imagem

positiva  da  empresa  junto  aos  consumidores,  ao  poder

judiciário, aos funcionários, aos colaboradores e a comunidade

em geral.

A presente demanda baseia-se em fatos de inegável

relevância  social  que,  desse  modo,  precisam  ter  a  melhor

resolutividade possível, em prol do bem comum. Assim, o MPF

manifesta,  nesta  ocasião,  pleno  interesse  em  instaurar

ambiente de conciliação com as Requeridas. 

Do exposto, o MPF requer a este d. Juízo que, após

apreciado o pedido de tutela de urgência acima formulado,

seja designada data para audiência de conciliação entre as

partes, nos termos do art. 334, do novo Código de Processo

Civil.

No que diz respeito à produção de provas, embora a

presente  demanda  já  esteja  instruída  suficientemente  com

elementos  de  convicção  bastantes,  o  Ministério  Público

Federal protesta  pela  produção  de  todas  as  provas

processualmente admitidas, a saber: prova testemunhal, prova

pericial, inspeção judicial e juntada de novos documentos.
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9. DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R$ 50.000.000,00 (cinquen-

ta milhões de reais).

Uberlândia, 05 de outubro de 2020.

CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES

Procurador da República
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