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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE MURIAÉ-MG

Inquérito Civil nº 1.22.000.000685/2013-02

Inquérito Civil nº 1.22.020.000192/2014-15

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo procurador  da  República

signatário, com base no art. 129, II e III da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal n.

75/93 e na Lei n. 7.347/85, ajuíza a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA

TUTELA

contra

UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  representada  pelo

Procurador-Chefe da Advocacia Geral da União no Estado de Minas

Gerais, sediada na rua Santa Catarina, nº 480 - 16º ao 23° andar,

bairro Lourdes, no município de Belo Horizonte-MG, CEP 30170-

080; e 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES  -  DNIT,  pessoa  jurídica  de  direito  público

interno, constituída sob a forma de autarquia federal,  representada

pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Federal no Estado de Minas

Gerais, sediada na Rua Martim de Carvalho, 635, Santo Agostinho,

no município de Belo Horizonte-MG, CEP 30190-090, pelas razões

de fato e de direito a seguir expostas.
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1. DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO

Trata-se de ação civil  pública para compelir  a UNIÃO e o DNIT a realizarem

obras de conservação em trechos da BR-116 e em pontes, viadutos e obras de arte, localizados na

BR-116,  bem como  na  BR-262,  que  demandam  intervenção  urgente  em virtude  dos  riscos

apresentados aos usuários.

Foram identificadas, por laudo pericial do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,

deficiências estruturais em pontes que cortam a BR-116, e sobre o viaduto de Reduto, na BR-

262,  que,  segundo  os  critérios  adotados  pelo  próprio  Departamento  Nacional  de

Infraestrutura  de  Transporte,  com  a  Norma  DNIT  010/2004  –  PRO,  que  cuida  do

procedimento de inspeções em pontes e viadutos de concreto armado, demandam recuperação

imediata ou em curto prazo. Referida norma estabelece um critério decrescente de qualidade

estrutural, sendo a menor nota 1 (a recuperação deve ser feita sem tardar) e máxima 5 (nada a

fazer), conforme a tabela a seguir:

Notas Danos no elemento /
Insuficiência estrutural

Ação Corretiva Condições de
Estabilidade

Classificação da Condições
da OAE

5 Não há danos nem
insuficiência estrutural.

Nada a fazer. Boa. Obra sem problemas.

4 Há alguns danos, mas não  há
sinais de que estejam gerando

insuficiência estrutural.

Nada a fazer; apenas
serviços de manutenção.

Boa. Obra sem problemas
importantes.

3 Há danos gerando alguma
insuficiência estrutural, mas

não há sinais de
comprometimento da
estabilidade da obra.

A recuperação da obra
pode ser postergada,

devendo-se, porém, neste
caso, colocar-se o

problema em observação
sistemática.

Boa
aparentemente

.

Obra potencialmente
problemática.

Recomenda-se acompanhar a
evolução dos problemas

através das inspeções
rotineiras, para detectar, em
tempo hábil, um eventual

agravamento da insuficiência
estrutural. 

2 Há danos gerando
significativa

insuficiência estrutural na
ponte,

porém não há ainda,
aparentemente,

um risco tangível de
colapso

estrutural.

A recuperação
(geralmente

com reforço estrutural)
da

obra deve ser feita no
curto prazo.

Sofrível. Obra problemática.
Postergar demais a

recuperação da obra pode
levá-la a um estado crítico,
implicando também sério

comprometimento da vida útil
da estrutura. Inspeções

intermediárias1 são
recomendáveis para monitorar

os problemas.

1 Há danos gerando grave
insuficiência estrutural na

ponte; o elemento em

A recuperação
(geralmente

com reforço estrutural) –

Precária. Obra crítica. 
Em alguns casos , pode

configurar uma situação de
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questão encontra-se em
estado crítico, havendo um

risco tangível de colapso
estrutural.

ou em alguns casos,
substituição da obra –

deve ser feita sem tardar.

emergência, podendo a
recuperação da obra ser

acompanhada de medidas
preventivas especiais, tais

como: restrição de carga na
ponte, interdição total ou

parcial ao tráfego,
escoramentos provisórios,

instrumentação com leituras
contínuas

de deslocamentos e
deformações etc.

O que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pretende, destarte, é a realização de

obras de reparação nas pontes que obtiveram notas mais baixas (1 e 2), sendo classificadas como

“precárias” e “sofríveis”. Ressalte-se que, das quatro pontes objeto desta ação, três obtiveram

nota 1, o que significa que “há danos gerando grave insuficiência estrutural, havendo um

risco tangível de colapso estrutural”, o que, segundo entendimento do próprio DNIT, demanda

recuperação sem tardar.  

A presente demanda, visa, ainda, a que o DNIT realize obras de conservação na

BR-116,  em  trechos  localizados  entre  São  João  de  Manhuaçu  e  Muriaé,  cujo  estado  de

conservação foi classificado pericialmente como “entre ruim e péssimo”. 

Foram  identificados,  nesse  trecho,  graves  problemas  no  que  diz  respeito  ao

pavimento,  que  apresenta  fadiga  do  revestimento  asfáltico,  buracos,  fendas,  afundamentos,

escorregamentos,  desgaste  e  ocorrências  que  remente  ao  fenômeno  da  Exsudação,  que  está

relacionada ao “espelhamento” da via e indica o comprometimento da aderência pneu/pista. 

  A precariedade da rodovia no trecho em questão, não apenas foi reconhecida

pelo  DNIT,  como  tem causado,  notoriamente,  diversos  acidentes  com vítimas  graves  e

fatais, conforme atesta a documentação que acompanha esta inicial. 

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Entre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no art. 129, III, da

Constituição,  consta a promoção do “inquérito civil  e a ação civil  pública,  para proteção do

patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros  interesses  difusos  e  coletivos".

Também o art. 5º, III, 'b'; art. 6º, VII, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘d', todos da Lei Complementar n.º 75/93,

bem  como  o  art.  1º,  IV,  e  art.  5º,  ambos  da  Lei  7.347/85,  legitimam  (conferem
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atribuição/obrigação)  ao  Ministério  Público  Federal  para  o  ingresso  da  presente  Ação  Civil

Pública.

Acrescente-se  que  “o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à

função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. (art. 127, caput, da CF/88).

Além do pedido para que sejam adotadas as medidas necessárias para a garantia

do efetivo respeito  dos  poderes  públicos aos direitos  à vida e à integridade dos usuários  da

rodovia, pretende-se, com o ajuizamento da presente ação, proteger o patrimônio público e social

e os interesses difusos dos usuários daquela via.

Vislumbra-se, assim, a nítida caracterização dos fatos analisados como interesse

difuso a ser tutelado através de Ação Civil Pública. Veja-se a definição a respeito no Código de

Defesa  do  Consumidor,  adotado  em todo  o  âmbito  do  microssistema  do  direito  processual

coletivo:

“Art. 81. […] 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I-  interesses  ou  direitos  difusos,  assim  entendidos,  para  efeitos  deste
código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; [...]”.

Com  efeito,  o  direito  dos  cidadãos  a  estradas  transitáveis,  que  efetivem  os

mandamentos  de  segurança  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (Lei  9.503/97)  e,  em  última

instância, que respeitem o direito de ir e vir, a dignidade da pessoa humana e o direito à vida,

configura-se como inegável direito difuso, um interesse de toda a coletividade e que, dada a sua

própria natureza indivisível, é titularizado por pessoas indeterminadas.

E é na tutela da vida e da integridade física, bem como da garantia fundamental à

segurança (art. 5º,  caput, da CF), que se busca a adequação da rodovia, de forma a efetivar a

prerrogativa da cidadania ao “exercício do direito de trânsito seguro” (art. 1º, § 3º,  in fine, do

CTB).

Assim tratando-se  de ação civil  pública  que  visa a  defesa  de  direitos  difusos,

indiscutível a legitimidade do Ministério Público para a propositura da presente demanda.

3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO DNIT

Considerando  o  objetivo  da  presente  ação,  é  evidente  a  legitimação  das
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respectivas entidades para comporem o polo passivo da demanda, senão vejamos.

O art. 23 da Constituição Federal determina a competência da União, comum aos

Estados, Distrito Federal e Municípios, de “zelar pela guarda da Constituição, das leis e das

instituições democráticas e conservar o patrimônio público.”

É fato público e notório serem as BR116/MG e BR262/MG, rodovias federais,  e,

portanto, patrimônio público da União.

A participação da União no polo passivo da ação é necessária por dois motivos:

primeiro,  porque  é  sua  a  responsabilidade  constitucional  de  dotar  o  DNIT  de  recursos

orçamentários para que proceda ao cumprimento das obrigações de fazer que serão objeto dos

pedidos veiculados nesta ação. Em segundo lugar, porque é sua a responsabilidade subsidiária

pelos danos causados aos motoristas em virtude das condições calamitosas das obras de arte e da

rodovia em tela.

Com efeito, sem o repasse de recursos da União, qualquer decisão contra o DNIT

seria inócua, pois sem disposição de verbas, não poderia a autarquia executar as intervenções

emergenciais requeridas.

Assim, considerando que eventual decisão a ser proferida nesta ação afetará esfera

de  interesse  da  União,  impondo-lhe  obrigações,  é  necessária  sua  participação  da  presente

demanda, a fim de se garantir a eficácia subjetiva da coisa julgada.

De outro  vértice,  o  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  –

DNIT,  na  condição  de  principal  órgão  executor  do  Ministério  dos  Transportes,  tem  como

objetivo, nos termos do art. 80 da Lei nº 10.233/01, implementar, em sua esfera de atuação, a

política  formulada  para  a  administração  da  infraestrutura  do  Sistema  Federal  de  Viação,

compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição e adequação de capacidade.

O art.  81 da mesma lei define a esfera de atuação do DNIT, correspondente à

infraestrutura  do  Sistema  Federal  de  Viação,  sob  a  fiscalização  e  tutela  do  Ministério  dos

Transportes, constituída, entre outras, das rodovias federais.

O  artigo  82  desse  diploma  normativo  elenca,  dentre  outras,  as  seguintes

atribuições da autarquia:

“I  -  estabelecer  padrões,  normas  e  especificações  técnicas  para  os
programas  de  segurança  operacional,  sinalização,  manutenção  ou
conservação, restauração ou reposição de vias, terminais e instalações;
[...]
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IV - administrar, diretamente ou por meio de convênios de delegação  ou
cooperação,  os  programas  de  operação,  manutenção,  conservação,
restauração e reposição de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, terminais
e instalações portuárias; 

V - gerenciar, diretamente ou por meio de convênios de delegação ou
cooperação,  projetos  e  obras  de  construção  e  ampliação  de  rodovias,
ferrovias, vias navegáveis, terminais e instalações portuárias, decorrentes
de  investimentos  programados  pelo  Ministério  dos  Transportes  e
autorizados pelo Orçamento Geral da União (...)”

Portanto, na qualidade de órgão gestor e executor, em sua esfera de atuação, da

infraestrutura de transporte terrestre e aquaviário integrante do Sistema Federal de Viação, não

restam dúvidas quanto à legitimidade passiva do DNIT para responder aos termos da presente

ação em litisconsórcio passivo necessário com a União. 

4. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A competência  da  Justiça  Federal  é  definida  pela  Constituição  da  República

Federativa do Brasil no art. 109, incisos I a XI, entre os quais inclui-se o processo e julgamento

das  lides  em  que  a  União,  empresas  públicas  ou  entidades  autárquicas  federais  atuem  na

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, salvo exceções específicas, como as ações de

falência, acidente do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, sucessor

do extinto DNER, é pessoa jurídica de direito público, submetido ao regime autárquico, e está

vinculado ao Ministério dos Transportes, incumbindo-lhe o desempenho das funções relativas à

construção,  manutenção  e  operação  da  infraestrutura  dos  segmentos  do  Sistema  Federal  de

Viação sob administração direta da União nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, nos

termos do art. 79 e seguintes da Lei n.º 10.233/01.

A União possui interesse manifesto, uma vez que a rodovia em tela, sendo federal,

integra seu patrimônio.

Assim, encontrando-se inseridas no polo passivo da demanda a União e o DNIT,

competente se torna esse Juízo Federal para o conhecimento e julgamento da presente lide.

Além  do  mais,  o  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  precedente

reconhecendo  que  a  simples  presença  do  MPF no polo  ativo  da  demanda  é  apta  a  atrair  a

competência  federal,  como  espeque  no  art.  109,  I,  CR/88.  Nesse  sentido,  segue  trecho  do
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Informativo STJ nº 533, de 12 de fevereiro de 2014, in verbis:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  COMPETÊNCIA  PARA
JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPF.
Compete  à  Justiça  Federal  processar  e  julgar  ação  civil  pública
quando o Ministério Público Federal figurar como autor. A ação civil
pública,  como  as  demais,  submete-se,  quanto  à  competência,  à  regra
estabelecida no art. 109, I, da CF, segundo a qual cabe aos juízes federais
processar e julgar  "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 acidente de trabalho
e  as  sujeitas  à  Justiça  Eleitoral  e  a  Justiça  do  Trabalho".  Assim,
figurando como autor da ação o Ministério Público Federal, que é
órgão da União, a competência para apreciar a causa é da Justiça
Federal. Precedentes citados: AgRg no CC 107.638-SP, Primeira Seção,
DJe  20/4/2012;  e  REsp  440.002-SE,  Primeira  Turma,  DJ  6/12/2004.
REsp  1.283.737-DF,  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,  julgado  em
22/10/2013.

Evidente, portanto, se tratar de causa sujeita à competência desta Justiça Federal.

Por  oportuno,  cumpre  ainda  ressaltar  que  a  Subseção  Judiciária  de  Muriaé  é

competente para o julgamento de todo o pedido, ainda que alguns dos pontos em que as obras

serão realizadas se localizem em município afeto à Subseção Judiciária de Manhuaçu. 

Como se sabe, o foro competente para o ajuizamento de ação civil pública é o do

local do dano, e a maior parte dos danos constatados estão situados em localidades afetas à

Subseção Judiciária  de  Muriaé.  Sem embargo,  não  se cuida  de dano regional,  a  justificar  a

competência de uma das varas federais da capital, mas de  dano local, que atinge mais de um

município.

Em casos tais, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que

“não sendo o dano de âmbito propriamente regional, mas estendendo-se por duas comarcas,

tem-se entendido que a competência concorrente é de qualquer uma delas”, sendo fixado pela

prevenção1.  

Nesse ponto, ressalte-se que, embora o artigo 16 da Lei n° 7.347/85 dispor que a

sentença na ação civil pública tem eficácia erga omnes nos limites do órgão prolator, há muito

que  a  doutrina  e  a  jurisprudência  fixaram  que  tal  dispositivo  precisa  ser  inteligentemente

interpretado, especialmente quando se tratar de interesse difuso que, por essência, é indivisível.

1 GRINOVER,  Ada  Pellegrini,  BENJAMIN,  Antônio  Herman  de  Vasconcellos,  FINK,  Daniel  Roberto,
FILOMENO,  José  Geraldo  Brito,  WATANABE,  Kazuo,  Júnior,  Nelson  Nery,  DENARI,  Zelmo,  Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Editora Forense
Universitária, 7ª Edição, 2001, p. 808.
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Este tem sido, a propósito, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“Os efeitos e a eficácia da sentença prolatada em ação civil coletiva não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que
foi  decidido”  (STJ,  AgRg no  Resp  1326477/DF,  rel.  Min.  Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe 13.09.2012)2 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 16 DA LEI
DA  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  AÇÃO  COLETIVA.  LIMITAÇÃO
APRIORÍSTICA  DA  EFICÁCIA  DA  DECISÃO  À  COMPETÊNCIA
TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICANTE. DESCONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELA CORTE  ESPECIAL DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP N.º  1.243.887/PR,  REL.
MIN.  LUÍS  FELIPE  SALOMÃO).  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.  1.  No
julgamento do recurso especial repetitivo (representativo de controvérsia) n.º
1.243.887/PR, Rel.  Min.  Luís Felipe Salomão, a Corte Especial  do Superior
Tribunal de Justiça, ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.º 7.347/85,
primeira parte, consignou ser indevido limitar, aprioristicamente, a eficácia de
decisões  proferidas  em  ações  civis  públicas  coletivas  ao  território  da
competência  do órgão judicante.  2.  Embargos de divergência  acolhidos para
restabelecer  o  acórdão  de  fls.  2.418-2.425  (volume  11),  no  ponto  em  que
afastou a limitação territorial prevista no art. 16 da Lei n.º 7.347/85. (STJ, corte
Especial, EREsp n° 1.134.957/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.11.2016). 

Trata-se mesmo de um imperativo lógico, porquanto seria um arrematado absurdo

admitir-se a condenação dos réus à realização de obras em pontes e na rodovia nos municípios

abarcados  pela  Subseção  de  Muriaé  e  cogitar  a  possibilidade  de  não  admiti-la  poucos

quilômetros adiante, como se o direito à vida e à segurança dos usuários dependesse do trecho da

rodovias em que trafega.   

5. DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS

5.1 – Inquérito Civil n°   1.22.000.000685/2013-02

O inquérito civil n°  1.22.000.000685/2013-02 foi instaurado pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL em Manhuaçu, no ano de 2013, visando a apurar  eventual omissão do

Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  e  Transporte  e  da  União  na  administração  e

conservação de pontes, viadutos e obras de arte, localizados em trechos da BR-116 e BR-262,

sendo delimitado aos seguintes trechos:

2 No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1182037/PR, rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14.02.201.
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- Ponte sobre o Ribeirão Conceição, BR-116/MG;

- Ponte sobre o Rio Muriaé, BR-116/MG;

- Ponte sobre o Córrego Laranjal, BR-116/MG;

- Ponte sobre o Rio Pomba, BR-116/MG;

- Ponte sobre o Córrego do Nilo, BR-116/MG;

- Ponte sobre o Córrego Timbiras, BR-116/MG;

- Ponte sobre o Córrego Pirapetinga IV, BR-116/MG;

- Ponte sobre o rio Angu, BR-116/MG;

- Viaduto do Reduto, BR-262/MG;

A investigação  foi  iniciada pela  Procuradoria  da  República  do  município  de

Ipatinga,  que instaurou procedimento visando a apurar  o  estado de conservação de pontes  e

viadutos  constantes  nas  rodovias  federais  de  sua  circunscrição,  a  partir  das  frequentes

publicações de matérias jornalísticas noticiando o descaso do DNIT com as referidas rodovias

(fls. 18-22).

Ainda  no  ano  de  2011,  o  DNIT  informou  sobre  a  existência  de  processo

administrativo aberto para a constituição de comissões para avaliação e aprovação de projetos

básicos, com o fim de realizar as obras necessárias à conservação das obras de arte especiais -

OAEs (fls. 27-28).

Após sucessivas requisições de providências, a autarquia encaminhou relatório de

vistorias realizadas nos trechos acima mencionados,  nos anos de 2013 e 2014, pela empresa

responsável,3 concluindo  que  as  OAEs  “receberam  notas  03  (há  danos  gerando  alguma

insuficiência  estrutural,  mas  não  existem  sinais  de  comprometimento  da  estabilidade  da

estrutura) e 04 (há alguns danos mas não há sinais de insuficiência estrutural)”. 

Por essa razão, em abril de 2015 do DNIT informou que apenas acompanharia a

evolução  dos  problemas  através  de  inspeções  rotineiras,  para  detectar,  em tempo  hábil,  um

eventual agravamento da estrutura (fl. 101). 

Cumpre ressaltar que essas notas são atribuídas de acordo com a  Norma DNIT

010/2004 – PRO, que cuida do procedimento de inspeções em pontes e viadutos de concreto

armado e estabelece uma orde decrescente de qualidade estrutural, sendo a  menor nota 1 (a

recuperação deve ser feita sem tardar) e máxima 5 (nada a fazer), conforme a tabela a seguir:

3 Consórcio STRATA/DYNATEST. Fl. 90.
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Notas Danos no elemento /
Insuficiência estrutural

Ação Corretiva Condições de
Estabilidade

Classificação da Condições
da OAE

5 Não há danos nem
insuficiência estrutural.

Nada a fazer. Boa. Obra sem problemas.

4 Há alguns danos, mas não  há
sinais de que estejam gerando

insuficiência estrutural.

Nada a fazer; apenas
serviços de manutenção.

Boa. Obra sem problemas
importantes.

3 Há danos gerando alguma
insuficiência estrutural, mas

não há sinais de
comprometimento da
estabilidade da obra.

A recuperação da obra
pode ser postergada,

devendo-se, porém, neste
caso, colocar-se o

problema em observação
sistemática.

Boa
aparentemente

.

Obra potencialmente
problemática.

Recomenda-se acompanhar a
evolução dos problemas

através das inspeções
rotineiras, para detectar, em
tempo hábil, um eventual

agravamento da insuficiência
estrutural. 

2 Há danos gerando
significativa

insuficiência estrutural na
ponte,

porém não há ainda,
aparentemente,

um risco tangível de colapso
estrutural.

A recuperação (geralmente
com reforço estrutural) da

obra deve ser feita no
curto prazo.

Sofrível. Obra problemática.
Postergar demais a

recuperação da obra pode
levá-la a um estado crítico,
implicando também sério

comprometimento da vida útil
da estrutura. Inspeções

intermediárias1 são
recomendáveis para monitorar

os problemas.

1 Há danos gerando grave
insuficiência estrutural na

ponte; o elemento em
questão encontra-se em

estado crítico, havendo um
risco tangível de colapso

estrutural.

A recuperação (geralmente
com reforço estrutural) –

ou em alguns casos,
substituição da obra –

deve ser feita sem tardar.

Precária. Obra crítica. 
Em alguns casos , pode

configurar uma situação de
emergência, podendo a
recuperação da obra ser

acompanhada de medidas
preventivas especiais, tais

como: restrição de carga na
ponte, interdição total ou

parcial ao tráfego,
escoramentos provisórios,

instrumentação com leituras
contínuas

de deslocamentos e
deformações etc.

No intuito de verificar se as notas atribuídas pelo DNIT às obras de artes especiais

estão de acordo com a realizada e se os danos verificados realmente não oferecem riscos aos

usuários, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu a realização de Perícia de Engenharia

Civil ao perito do próprio órgão, que utilizou-se da mesma Norma DNIT 010/2004 – PRO para

classificar tais obras.

O primeiro trabalho de campo do perito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão

do MPF ocorreu nos  dias 8 e 10 de setembro de 2015 e suas conclusões foram lançadas no
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Laudo Técnico Nº 061/2015, juntado às fls. 107-132. 

A  perícia  concluiu  que,  das  nove  pontes  examinadas,  ao  menos  cinco

representavam  riscos  aos  usuários,  a  saber:  Ponte  sobre  o  Rio  Pirapetinga  IV,  que  foi

reclassificada  da  nota  3  (“boa  aparentemente/em observação”)  para  1  (“precária/recuperação

deve ser feita sem tardar”); Ponte sobre o rio Muriaé, que foi reclassificada da nota 3 (“boa

aparentemente/em  observação”)  para  1  (“precária/recuperação  deve  ser  feita  sem  tardar”);

Viaduto  do  Reduto,  que  foi  reclassificado  da  nota  4  (“boa/nada  a  fazer”)  para  a  nota  2

(“sofrível/recuperação deve ser feita no curto prazo”); e Pontes sobre o Córrego do Nilo e sobre o

Ribeirão  Conceição,  as  quais,  embora  não  apresentassem  à  época  deficiências  estruturais,

estavam sujeitas a graves processos erosivos que colocar em risco os usuários. 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  então,  requisitou  ao  DNIT  que

apresentasse um plano de intervenção específico, com a finalidade de neutralizar os riscos  nos

trechos identificados pelo perito (fl. 135).

Em resposta, e, 30.01.2017, o DNIT informou que não foi elaborado um plano

específico  para  as  OAEs  das  rodovias  BR-116  e  BR-262,  mas  sim  um Plano  Nacional  de

Manutenção Rodoviária (PNMR/2017), que incluiria as rodovias e obras de artes especiais em

todo o território de Minas Gerais (fls. 149-203).

Em complementação, em maio de 2017, o DNIT informou (fl. 204) que, “fazendo

uso de  contratos  de  manutenção ainda  existentes”,  puderam ser  providenciadas  as  seguintes

intervenções,  “por serem mais simples”: a) Ponte sobre o Rio Pirapetinga: remoção da parte

danificada do guarda-rodas; limpeza e desobstrução dos elementos de drenagem do tabuleiro; b)

Ponte sobre o Córrego Nilo: correção da inclinação do aterro e execução de rip-rap para sua

contenção; limpeza e desobstrução dos elementos de drenagem do tabuleiro; c) Ponte Sobre o

Rio  Muriáe:  limpeza  e  desobstrução  dos  elementos  de  drenagem do  tabuleiro;  fresagem de

lembada no pavimento sobre a ponte para diminuição da vibração; d) Ponte sobre o ribeirão

Conceição:  execução  de  rip-rap  para  contenção  de  aterro  de  encabeçamento;  limpeza  e

desobstrução  dos  elementos  de  drenagem  do  tabuleiro;  e)  viaduto  do  Reduto:  limpeza  e

desobstrução dos elementos de drenagem do tabuleiro. 

A autarquia informou, porém, que, em relação aos problemas estruturais, nada foi

feito, afirmando que “infelizmente, para intervenções de caráter estrutural, que requerem projetos

específicos  e  mão-de-obra  altamente  qualificada,  é  imperativo  a  contratação  de  projetos  de

reabilitação/reforço” (fl.  204-v),  anunciando um projeto-piloto pelo PROARTE (Programa de
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Reabilitação  de  Obras  de  Arte  Especiais),  no  qual  as  obras  poderão ser  contempladas,

condicionadas a existências de recursos orçamentários.

Considerando  as  informações  prestadas  pelo  Departamento  Nacional  de

Infraestrutura  e  Transporte,  o  MPF  requisitou,  em  caráter  de  urgência,  nova  Perícia  de

Engenharia Civil, que foi realizada nos  dias 19 e 20 de setembro de 2017 e cujas conclusões

foram lançadas no Parecer Técnico n° 962/271, juntado aos autos em novembro do mesmo ano

(fls. 207-v-225v).

A  recente  perícia,  concluiu  que,  com  exceção  da  ponte  sobre  o  ribeirão

Conceição4, as demais não tiveram qualquer alteração positivaem seu grau de risco e deficiência

estrutural,  de  modo  que,  das  cinco  pontes  analisadas,  quatro,  cujas  localizações  estão

representadas  na  figura  abaixo,  representam  riscos  aos  usuários  e  exigem recuperação

imediata,  sendo  classificadas,  quanto  à  condição  de  estabilidade,  como  “precárias”  e

“sofrível”. 

4 De acordo com as conclusões periciais em relação à ponte sobre o ribeirão Conceição (BR-116, Km
667,75), as intervenções indicadas pelo DNIT foram de fato executadas e as contenções realizadas nos
aterros de encabeçamento solucionaram os problemas encontrados nas vigas de contraventamento de
pilar de concreto armado à época da vistoria empreendida no âmbito do Laudo Técnico n. 061/2015/5ª
CCR, fazendo cessar os riscos aos usuários que trafegam pela ponte, embora seja necessário mantê-la
em observação sistemática.
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Vejamos, pontualmente, as conclusões da perícia.

Ponto 1 – Ponte sobre o córrego Pirapetinga IV – BR-116, Km 782.

O  trabalho  desenvolvido  no  âmbito  do  Laudo  Técnico  n.  061/2015/5ª  CCR

apontou, à época, que a menor nota de avaliação atribuída para um elemento estrutural foi 1,

fazendo com que, de acordo com os critérios estabelecidos na Norma DNIT 010/2004 – PRO, a

condição de estabilidade considerada para a obra de arte especial tenha sido “precária”, o que

indicava, segundo a mesma norma, que “a recuperação [...] deve ser feita sem tardar”.

As intervenções realizadas pelo DNIT nesta obra de arte especial, após a vistoria

realizada no âmbito do Laudo Técnico n. 061/2015/5ª CCR, foram:
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16.1. Remoção da parte danificada do guarda-rodas;

16.2. Limpeza e desobstrução dos elementos de drenagem do tabuleiro.

Durante a nova vistoria, ocorrida em 19/09/2017, constatou-se que as intervenções

supracitadas foram de fato executadas.  Ressalta-se, porém, que essas intervenções em nada

alteraram a condição de segurança estrutural da obra de arte especial em tela.

Com  efeito,  após  a  nova  inspeção  in  loco,  verificou-se  piora em  um  dos

elementos estruturais da obra de arte especial em questão. Assim, foi possível atualizar a

ficha de danos nos elementos da ponte sobre o córrego Pirapetinga IV, resultando na tabela, a

seguir:

Danos nos elementos da ponte sobre o córrego Pirapetinga IV (19.09.2017)

Elemento Nota Dano Extensão Relativa Localização

Laje de concreto armado 3  –  Em
observação

Lixiviação e mancha de
carbonatação

≤ 20% Face inferior

Laje de concreto armado 3  –  Em
observação

Desplacamento de concreto com
armadura exposta e oxidada 

≤ 20% Face inferior

Laje de concreto armado 3  –  Em
observação

Armadura sem cobrimento ≤ 20% Face inferior

Laje de concreto armado 3  –  Em
observação

Infiltração no concreto ≤ 20% Face inferior

Laje de concreto armado 1 - Crítica Colapso de pedaço da laje de
concreto armado

≤ 20% Face inferior

Laje de concreto armado 1 - Crítica Concreto desagregado com
armadura exposta e oxidada

≤ 20% -

Laje de concreto armado 3  –  Em
observação

Armadura sem cobrimento ≤ 20% -

Laje de concreto armado 4 – Boa Infiltração no concreto ≤ 20% -
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Dessa maneira, as principais alterações entre as duas vistorias realizadas são:

a) A pequena parte da laje de concreto armado, que já estava colapsada na ocasião

da primeira vistoria, foi removida, como pode-se averiguar na figura abaixo. Por se situar em

lado externo das faixas de trânsito e do guarda-corpo, o colapso desse pequeno pedaço de laje

não prejudica as condições de trafegabilidade dos veículos. Apesar disso, trata-se de situação

crítica (nota 1), pois pode influenciar estruturalmente outros elementos da obra de arte

especial;
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b)  Agravamento  do  dano  observado  na  viga  I  ou  T,  quanto  à  ocorrência  de

concreto desagregado com armadura exposta e oxidada. Esse agravamento ensejou a alteração

da situação desse elemento estrutural de problemática (nota 2) para crítica (nota 1). 

16



Procuradoria
da República no
Município de Manhuaçu/MG

Figura: Viga com concreto desagregado com armadura exposta e oxidada.

Assim,  verifica-se que a  menor  nota de avaliação atribuída para um elemento

estrutural continuou sendo 1, fazendo com que,  de acordo com os critérios estabelecidos na

Norma DNIT 010/2004 – PRO, a condição de estabilidade considerada para a obra de arte

especial em questão permaneça como “precária”, o que indica, segundo a mesma norma,
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que “a recuperação [...] deve ser feita sem tardar”.

Apesar  de  a  metodologia  adotada  manter  a  condição  de  estabilidade  como

“precária”,  deve-se  frisar  que,  de  maneira  geral,  houve  agravamento  da  condição  de

estabilidade geral da ponte sobre o córrego Pirapetinga IV, uma vez que na primeira vistoria

foi  atribuída nota 1 para apenas  um elemento estrutural  e  na segunda vistoria  essa nota foi

atribuída para dois elementos estruturais.

Ponto 2 – Ponte sobre o córrego Nilo – BR-116, Km 751,8.

O  trabalho  desenvolvido  no  âmbito  do  Laudo  Técnico  n.  061/2015/5ª  CCR

indicou a condição de estabilidade, à época, como “boa aparentemente”, uma vez que a menor

nota de avaliação atribuída a um elemento estrutural foi 3.

Porém ficou constatado, na ocasião, a ocorrência de grave erosão no lado direito

(sentido  sul-norte)  do  aterro  de  encabeçamento  sul,  provocado  por  falha  no  dispositivo  de

drenagem superficial de águas pluviais, e que tal dano não se referia à estrutura da ponte, porém

sua evolução poderia comprometer o corpo estradal de acesso à obra de arte especial.

As intervenções realizadas pelo DNIT nesta ponte, após a vistoria realizada no

âmbito do Laudo Técnico n. 061/2015/5ª CCR, foram:

a) Correção da inclinação do aterro e execução de rip-rap para sua contenção;

b) Limpeza e desobstrução dos elementos de drenagem do tabuleiro.

Durante a nova vistoria, ocorrida em 19/09/2017, constatou-se que as intervenções

supracitadas foram de fato executadas. Frisa-se ainda que a intervenção de correção da inclinação

do aterro e execução de rip-rap para sua contenção foi capaz de solucionar satisfatoriamente o

problema de grave erosão no lado direito (sentido sul-norte) do aterro de encabeçamento sul.

Ressalta-se,  contudo,  que  apesar  de  solucionar  o  problema  de  erosão,  as

intervenções realizadas não tiveram o condão de alterar para melhor as características de

segurança estrutural,  sendo verificado, em verdade,  agravamento em um dos elementos

estruturais da obra de arte especial em questão.

Com efeito, após a nova inspeção in loco, foi possível atualizar a ficha de danos

nos elementos da ponte sobre o córrego Nilo, resultando na tabela a seguir.
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Danos nos elementos da ponte sobre o córrego Nilo (19.09.2017)

Elemento Nota Dano Extensão Relativa Localização

Laje de concreto armado 3 - Em
observação

Lixiviação e mancha de
carbonatação

≤ 20% Face inferior

Laje de concreto armado 3 - Em
observação

Desplacamento de concreto com
armadura exposta e oxidada

≤ 20% Face inferior

Laje de concreto armado 3 - Em
observação

Infiltração no concreto Aprox. 80% Face inferior

Pilar em colunas de
concreto armado

2-
Problemátic

a

Desplacamento de concreto com
armadura exposta e oxidada

≤ 20% Geral

Viga T ou I de concreto
armado

3 - Em
observação

Infiltração no concreto ≤ 20% Geral

Transversina deconcreto
armado

3 - Em
observação

Infiltração no concreto Aprox. 50% Geral

Pavimento asfáltico 3 - Em
observação

Rachadura ou trinca muito aberta ≤ 20% -

Guarda-corpo de
concreto armado

2-
Problemátic

a

Desplacamento de concreto com
armadura exposta

≤ 20% Geral

Desse modo, verificou-se o agravamento do dano observado no pilar em colunas

de concreto armado, quanto à ocorrência de desplacamento de concreto com armadura exposta e

oxidada,  conforme  figura  abaixo.  Esse  agravamento  ensejou  a  alteração  da  situação  desse

elemento estrutural de em observação (nota 3) para problemática (nota 2).
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Assim, verifica-se que a menor nota de avaliação atribuída para um elemento

estrutural deixou de ser 3 e passou a ser 2,  fazendo com que, de acordo com os critérios

estabelecidos na Norma DNIT 010/2004 – PRO, a condição de estabilidade considerada para

a obra de arte especial em questão seja alterada para “sofrível”, o que indica, segundo a

mesma norma, que “a recuperação [...] deve ser feita no curto prazo”.

Ponto 3 – Ponte sobre o rio Muriaé – BR-116, Km 703,3.

O  trabalho  desenvolvido  no  âmbito  do  Laudo  Técnico  n.  061/2015/5ª  CCR

apontou, à época, que a menor nota de avaliação atribuída para um elemento estrutural foi 1,

fazendo com que, de acordo com os critérios estabelecidos na Norma DNIT 010/2004 – PRO, a

condição de estabilidade considerada para a obra de arte especial tenha sido “precária”, o que

indicava, segundo a mesma norma, que “a recuperação [...] deve ser feita sem tardar”.

As intervenções realizadas pelo DNIT nesta obra de arte especial, após a vistoria

realizada no âmbito do Laudo Técnico n. 061/2015/5ª CCR, foram:

a) Fresagem de lombada no pavimento sobre a ponte para diminuição da vibração;

b) Limpeza e desobstrução dos elementos de drenagem do tabuleiro.
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Durante a nova vistoria, ocorrida em 19/09/2017, constatou-se que as intervenções

supracitadas foram de fato executadas.  Realça-se,  porém, que essas  intervenções em nada

alteraram a condição de segurança estrutural da obra de arte especial em tela.

Com  efeito,  após  a  nova  inspeção  in  loco, verificou-se  piora em  um  dos

elementos estruturais da obra de arte especial em questão. Assim, foi possível atualizar a

ficha de danos nos elementos da ponte sobre o rio Muriaé, resultando na tabela, a seguir.

Danos nos elementos da ponte sobre o rio Muriaé (19.09.2017)

Elemento Nota Dano Extensão
Relativa

Localização

Laje de concreto
armado

3 - Em observação Lixiviação e mancha de
carbonatação

≤ 20% Face inferior

Laje de concreto
armado

3 - Em observação Infiltração no concreto ≤ 20% Face inferior

Laje de concreto
armado

3 - Em observação Desplacamento de
concreto com armadura

exposta e oxidada

≤ 20% Face inferior,
pontos isolados

Laje de concreto
armado

3 - Em observação Concreto desagregado
com armadura exposta

≤ 20% Pontos isolados

Laje de concreto
armado

3 - Em observação Fissura profunda fina ≤ 20% Face inferior

Viga T ou I de
concreto armado

3 - Em observação Desplacamento de
concreto com armadura

exposta

≤ 20% Face inferior

Viga T ou I de
concreto armado

4 - Boa Fissura superficial ≤ 20% Lateral

Viga T ou I de
concreto armado

3 - Em observação Infiltração no concreto ≤ 20% Geral

Viga T ou I de
concreto armado

3 - Em observação Concreto desagregado
com armadura exposta

≤ 20% Pontos isolados

Transversina portante
de concreto armado

2 - Problemática Concreto desagregado
com armadura exposta

≤ 20% Pontos isolados

Transversina portante 1 - Crítica Desplacamento de ≤ 20% Face inferior
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de concreto armado concreto com armadura
exposta e oxidada

Transversina portante
de concreto armado

2 - Problemática Infiltração no concreto ≤ 20% Geral

Cortina de concreto
armado

4 - Boa Infiltração no concreto ≤ 20% Geral

Aparelho de apoio
de placa de chumbo

4 - Boa Aparelho de apoio
danificado

≤ 20% Todos

Junta de dilatação 1 - Crítica Junta de dilatação
danificada

≤ 20% -

Pavimento asfáltico 4 - Boa Pavimento asfáltico
danificado

≤ 20% Vários pontos

Guarda-corpo de
concreto armado

3 - Em observação Desplacamento de
concreto com armadura

exposta

≤ 20% Geral

Guarda-corpo de
concreto armado

3 - Em observação Guarda-corpo destruído ≤ 20% Ambos os lados

Desta maneira, as principais alterações entre as duas vistorias realizadas são:

a)  A fresagem realizada  no  pavimento  sobre  a  ponte  melhorou a  condição de

trafegabilidade  dos  veículos  e  diminuição  da  vibração,  todavia,  tais  resultados  em  nada

alteraram as precárias condições dos elementos estruturais situados sob esse local;

b)  Houve  agravamento das  patologias  verificadas  no  elemento  estrutural

transversina portante de concreto armado,  cuja menor nota já era 1, de acordo com o que se

observa nas figuras a seguir.
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Figura:  Transversina portante com desplacamento de concreto e concreto desagregado com armadura exposta e
oxidada.

Assim, verifica-se que a  menor nota de avaliação atribuída para um elemento

estrutural  continuou sendo 1,  fazendo com que,  de acordo com os  critérios  estabelecidos  na

Norma DNIT 010/2004 – PRO, a condição de estabilidade considerada para a obra de arte

especial em questão permaneça como “precária”, o que indica, segundo a mesma norma,

que “a recuperação [...] deve ser feita sem tardar”.

Apesar  de  a  metodologia  adotada  manter  a  condição  de  estabilidade  como

“precária”,  deve-se  frisar  que,  de  maneira  geral,  houve  agravamento da  condição  de

estabilidade geral da ponte sobre o rio Muriaé, uma vez que, apesar de ter sido mantida a

nota 1 para elemento estrutural transversina portante de concreto armado, houve piora de

sua situação, mas não se pode atribuir uma nota inferior a 1, por limitação da metodologia.

Ponto 4 – Viaduto Reduto – BR-262, Km 29,1

O  trabalho  desenvolvido  no  âmbito  do  Laudo  Técnico  n.  061/2015/5ª  CCR

apontou que a menor nota de avaliação atribuída para um elemento estrutural foi 1, fazendo com

que, de acordo com os critérios estabelecidos na Norma DNIT 010/2004 – PRO, a condição de

estabilidade  considerada  para  a  obra  de  arte  especial  tenha  sido  “sofrível”,  o  que  indicava,

segundo a mesma norma, que “a recuperação [...] deve ser feita no curto prazo”.

As intervenções realizadas  pelo DNIT nesta  obra,  após a  vistoria  realizada no

âmbito  do  Laudo  Técnico  n.  061/2015/5ª  CCR,  foi  somente  a  limpeza  e  desobstrução  dos

elementos de drenagem do tabuleiro.

Durante a nova vistoria, ocorrida em 20/09/2017, constatou-se que a intervenção

supracitada foi de fato executada. Ressalta-se, todavia, que essa intervenção em nada alterou a

condição de segurança estrutural da obra de arte especial em tela.

Com efeito, após a nova inspeção in loco, verificou-se agravamento em um dos

elementos estruturais da obra de arte especial em questão. Assim, foi possível atualizar a ficha de

danos nos elementos do viaduto do Reduto, resultando na Tabela 6, a seguir.

Danos nos elementos do viaduto do Reduto (20.09.2017)

Elemento Nota Dano Extensão
Relativa

Localização

Laje de concreto armado 4 - Boa Lixiviação e mancha de
carbonatação

≤ 20% Face inferior
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Laje de concreto armado 4 - Boa Infiltração no concreto ≤ 20% Face inferior

Laje de concreto armado 4 - Boa Desplacamento de concreto com
armadura exposta e oxidada.

≤ 20% Face inferior,
pontos isolados

Viga T ou I de concreto
armado

3 - Em observação Armadura sem cobrimento ≤ 20% Face inferior

Pilar em colunas de
concreto armado

1 - Crítica Desplacamento de concreto com
armadura exposta e oxidada

≤ 20% Geral

Pilar em colunas de
concreto armado

3 - Em observação Rachadura profunda ≤ 20% Geral

Pavimento 3 - Em observação Rachadura ou trinca ≤ 20% Geral

Guarda-corpo de
concreto armado

1 - Crítica Guarda-corpo colapsado ≤ 20% Guarda-corpo
norte

Desse modo, as principais alterações entre as duas vistorias realizadas foram:

a) Pequeno pedaço do guarda-corpo norte colapsado;

b) Agravamento do dano observado no pilar em colunas de concreto, quanto à

ocorrência  desplacamento  de concreto  com armadura  oxidada,  conforme figura  abaixo.  Essa

ensejou a alteração da situação desse elemento estrutural de(nota 2) para crítica (nota 1).
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Assim, verifica-se que a menor nota de avaliação atribuída para um elemento

estrutural deixou de ser 2 e passou a ser 1,  fazendo com que, de acordo com os critérios

estabelecidos na Norma DNIT 010/2004 – PRO, a condição de estabilidade considerada para a

obra de arte especial em questão seja alterada para “crítica”, o que indica, segundo a mesma
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norma, que “a recuperação [...] deve ser feita sem tardar”.

Registre-se,  mais  uma  vez,  que  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

pretende, apenas, que o DNIT atue para cumprir sua própria orientação quanto à imperiosa

necessidade de intervenção nas estruturas classificadas por precárias e sofríveis. Nesse ponto,

releva notar que a autarquia não refutou as conclusões da perícia técnica do MPF, mas, ao revés,

postergou  sua  atuação  à  disponibilidade  de  recursos  orçamentários,  realizando  meras

intervenções  tidas  como “mais  simples”,  que  no  entanto  foram insuficientes  para  garantir  a

segurança dos usuários. 

5. 2  – Inquérito Civil n°   1.22.020.000192/2014-15

No ano de 2014, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Manhuaçu instaurou

o inquérito civil n° 1.22.020.000192/2014-15 para apurar eventual negligência do Departamento

Nacional de Infraestrutura e Transporte e da União na manutenção e recapeamento da rodovia

federal BR-116, no trecho compreendido entre os municípios de São João do Manhuaçu e Muriaé

(kms 645 a 695).

A investigação foi iniciada a partir de representação que noticiou os frequentes

acidentes naquele trecho, após um recapeamento mal feito pelo DNIT, que teria deixado a estrada

escorregadia, no início de 2014 (fl. 3).

Em  25.11.2014,  a  autarquia  informou  que  o  serviço  de  recapeamento  fora

executado por “empresa de gabarito”, chamada Pavia Brasil Pavimentos e Vias, escolhida em

concorrência  pública,  com fiscalização  do  próprio  DNIT e  de  uma  empresa  de  consultoria,

também escolhida mediante concorrência pública. Porém, reconheceu ter ocorrido uma falha na

“execução e/ou com os materiais” usados no revestimento, pois, apesar de o objetivo ter sido

elevar  a  aderência  na  estrada,  o  resultado  foi  um  revestimento  com  “excesso  de  ligante

(exsudação), com aspecto molhado e, por conseguinte, baixa aderência”.  Informou, ainda,

que em 08.10.2014, notificou a empresa para que corrigisse as irregularidades, renotificando-a

em 22.10.2014 e 30.10.2014, sendo que os serviços de refazimento teriam sido iniciados em

03.11.2014 (fls. 29-30). 

As cópias de e-mails juntados às fls. 40-42 atestam que o supervisor do DNIT em

Leopoldina reconhece que “o problema é grave e requer uma ação imediata”. 
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Em fevereiro de 2015,  o DNIT encaminhou relatório fotográfico registrando a

suposta finalização dos serviços de correção do pavimento na rodovia BR-116, no trecho entre

São João do Manhuaçu a Muriaé (fls. 47-48).

Às fls. 49-50, outra representação foi juntada aos autos, dessa vez oferecida por

um policial  rodoviário  federal,  que  relatou,  em 16.01.2015,  que,  embora  alguns  trechos  da

estrada tenham sido recapeados, grande parte deles estavam em situação de calamidade, visto que

o asfalto estaria soltando uma espécie de óleo na pista, causando vários acidentes, com vítimas

em estado grave ou fatais atendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Anunciou também que a

rodovia estava sem sinalização horizontal, desde o fim da obra, meses antes.

No  dia  16.04.2015,  a  Polícia  Rodoviária  Federal  encaminhou  relatório  das

condições da rodovia BR-116, entre os municípios de São João do Manhuaçu e Muriaé (km 609-

621),  em  que  aponta  vários  trechos  com  características  de  espelhamento,  entre  outras

irregularidades (fls. 53-68).

Posteriormente, a PRF encaminhou documentos que comprovam que avisou o

DNIT, por diversas vezes, sobre a situação de risco em que a estrada se encontrava e dos

acidentes ocorridos (fls. 71-100).

Às fls. 101-117 foi juntado cópia de B.O. da PF encaminhado pela promotora de

Justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça de Formosa/GO, Caroline Ianhez, no qual constam

informações acerca do acidente de trânsito fatal, ocorrido no dia 21.03.2015, que vitimou o seu

pai, provocado por uma cratera na lateral da pista, no trecho compreendido entre os municípios

de Miradouro e Fervedouro. 

Em 30.06.2015, o DNIT encaminhou mídia digital contendo todos os documentos

refentes aos serviços anteriormente executados na rodovia BR-116, no trecho entre São João do

Manhuaçu e Muriaé (fls. 121-127).

No intuito de verificar eventuais incorreções não apenas na execução material da

obra, mas também na sua execução financeira, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requisitou,

em outubro de 2015, a realização de Perícia de Engenharia Civil ao perito do próprio órgão, a fim

de que respondesse os quesitos listados nas fls. 129v-130.

A perícia de campo foi realizada somente nos dias 25, 26 e 27 de julho de 2017,

em  todo  o  trecho  compreendido  entre  os  municípios  de  São  João  do  Manhuaçu/MG  e

Muriaé/MG, e suas conclusões foram lançadas no Laudo Técnico n° 18/2017 (fls.  136-161),

encaminhado a PRM-Manhuaçu em 18.10.2017.
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De acordo com o perito,  o  pavimento,  em todo o trecho vistoriado,  apresenta

patologias  isoladas  como  fadiga  do  revestimento  asfáltico,  buracos,  fendas,  afundamentos,

escorregamentos  e  desgaste  superficial.  Em  todo  o  trecho  percorrido  a  pista  de  rolamento

apresenta ocorrências que remetem ao fenômeno da exsudação5, ora pontualmente ora também

em trechos mais extensos.

A exsudação, independente da sua intensidade, interfere diretamente na textura do

pavimento  asfáltico,  comprometendo  a  aderência  pneu/pavimento  e  prejudicando  o

escoamento das águas superficiais, o  que maximiza a formação de lâminas d’água que

causam a hidroplanagem e diminuem a vida útil do asfalto. Sob estes aspectos, a exsudação é

um defeito grave no pavimento. 

Além da pista, o acostamento, em alguns pontos da rodovia, não cumpre a sua

função  devidamente.  Nesse  sentido,  os  longos  trechos  identificados  com  ocorrência  de

exsudações somadas a outras patologias constatadas, inclusive três situações pontuais que trazem

risco à integridade física dos usuários6, evidenciam o estado de conservação do pavimento

entre ruim e péssimo.

Quanto  aos  demais  elementos  constituintes  da  rodovia,  a  drenagem,

especificamente  as sarjetas e os meios-fios, necessitam ser recuperados em vários locais. Nas

obras  de  artes  especiais,  um conjunto  de  14  pontes,  verificou-se  avarias,  especialmente  nos

guarda corpos e nas defensas, instaladas nos seus acessos e ao longo da Rodovia, inclusive, com

algumas destruídas.

Por fim, é possível que a Sinalização Horizontal, ao longo do trecho da rodovia

percorrido, esteja próximo ou já tenha superado seu ciclo de vida em relação à retrorrefletividade

residual, sendo que algumas placas de sinalização estavam encobertas pela vegetação.

As  fotos  abaixo  indicam  precisamente  cada  ponto  onde  foram  detectadas

irregularidades capazes de colocar em risco a vida dos usuários.

5  Ascensão de ligante betuminoso para a superfície do pavimento, que migra pelo corpo do seu revestimento,
segregando-se do respectivo agregado, ou seja, cria-se uma camada superficial de massa asfáltica, visualmente,
identificada por manchas ou faixas do pavimento escurecidas, causadas pelo excesso do ligante na massa do
asfalto  permitindo,  dentre  outros  problemas,  o  aparecimento  do  efeito  de  espelhamento  da  superfície  do
pavimento e o surgimento de superfícies com menos atrito ou aderência, cujo efeito derrapante se maximiza
quando úmidas. 

6 Trechos  próximos  aos  quilômetros  664,60  e  669,60  com graves  patologias,  exigindo  intervenção  corretiva
urgente.
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Aqui, cabe destacar que as defensas, instaladas com postes de madeira podre,

amentam o risco de acidente grave em caso de colisão.
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Também merece destaque o desnível entre a pista e o acostamento, formando um

degrau que supera os 60 cm de altura, sendo que qualquer veículo que necessite, em caso de

emergência, utilizar o acostamento, se acidentará.
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As defensas servem como uma barreira de proteção a veículos desgovernados que

em hipótese alguma podem sair da pista, como no caso das pontes. Neste trecho, percebe-se que

as defensas perderam a sua função, trazendo sérios riscos aos usuários.  
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Neste ponto, verificou-se que o solevamento causado pelo afundamento vira um

obstáculo  na pista,  que  ao ser atingido pelo pneu do veículo pode vir a desestabilizá-lo,

causando  o  acidente,  Além  disso,  a  drenagem  da  ponte  está  comprometida,  sendo  que  o

acúmulo da água pode causar a hidroplanagem.
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O  perito  concluiu  que  o  estado  da  pista  de  rolamento  classifica-se  entre

RUIM ou PÉSSIMO, sujeitando os usuários da rodovia a riscos de acidentes.

Quanto às características de Exsudação, verificou que elas se manifestam ao longo

de todo o trecho vistoriado, conforme se percebe nas fotos 01, 04, 06, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24,

25,  34,  69,  72,  73  e  74.  Esse  ‘espelhamento’ além  de  poder  ofuscar  a  visibilidade  do

condutor,  é  um  indicaivo  de  que  o  local  pode  estar  com  a  aderência  pneu/pista

comprometida, o que se agrava, enormemente, se o local estiver úmido.

A existência de afundamentos e depressões na camada asfáltica também podem

levar o condutor a perder o controle da direção, implicando em sérios riscos a sua integridade

física.
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Ressalte-se que o DNIT foi, por diversas vezes, alertado dos perigos da rodovia e,

ainda,  assim,  não  cumpriu  com  o  seu  dever,  sanando  os  problemas,  os  quais,  frise-se,  se

mostravam presentes ainda em julho do corrente ano. Os riscos aos usuários, longe de serem

supostos, têm sido comprovados pelos números de acidentes ocorridos no local.

6. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A Constituição da República de 1988, em seu art. 5º,  dispõe: 

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,  à segurança e a
propriedade, aos seguintes termos.” 

José Cretella Júnior, comentando o art. 5º da Constituição, ensina:

“‘Direito  à  vida’ é  expressão  que  tem,  no  mínimo,  dois  sentidos,  (a)  o
‘direito de continuar vivo,  embora se esteja com saúde’ e  (b) ‘direito de
subsistência:  o  primeiro,  ligado  à  segurança  física  da  pessoa  humana,
quanto a agentes humanos ou não, que possam ameaçar-lhe a existência; o
segundo, ligado ao ‘direito de prover à própria existência, mediante trabalho
honesto’”7 

O mesmo autor, comentando o direito à segurança, aduz:

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

No plano infraconstitucional, a Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, com

relação ao direito à segurança, dispõe que :

“Art. 1º [...]

§ 2º O trânsito,  em condições seguras, é um direito de todos e  dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes
cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas
a assegurar esse direito”.

O que se vê do arcabouço normativo acima é que o direito à vida está intimamente

ligado ao direito à segurança, podendo-se afirmar ser este um dos corolários daquele. As medidas

7  Comentários à Constituição de 1988, Ed. Forense, 1ª edição, 1989, p. 182-183.
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ao alcance do Estado para a  preservação desses  direitos  compreendem, no caso,  o  dever  de

construção bem feita e a correta conservação das rodovias, e de todas as obras que ela comporta,

que  tem sob  sua  responsabilidade  de  gerenciamento  e  administração.  Compreende,  ainda,  a

necessidade de as vias atenderem às necessidades de uso dos usuários, propiciando condições de

trafegar de forma segura.

Como se sabe, as constituições democráticas assumem um sistema de valores que

os direitos fundamentais revelam e positivam. Essa dimensão objetiva dos direitos fundamentais

transforma-os em princípios básicos informadores da ordem constitucional, influenciando todo o

ordenamento jurídico e servido de norte para os poderes constituídos. Daí decorre que o bem

tutelado por um direito fundamental é visto como um valor em si, a ser preservado e fomentado,

impondo-se,  assim,  mesmo  para  direitos  fundamentais  chamados  de  primeira  geração,

tradicionalmente tido como “negativos” (como é o caso da vida e segurança), um dever positivo

de proteção por parte do Estado.

Omissões  ou  falhas  relativas  a  esse  respeito  configuram  a  negligência  da

Administração, com sua responsabilidade primordial que é cuidar do bem público e de proteger a

incolumidade física de indivíduos.

Ao se tratar da inércia estatal,  obrigatoriamente adentra-se na esfera do poder-

dever de administrar. Os poderes e deveres do administrador público são os expressos em lei, os

impostos pela moral administrativa e os exigidos pelos interesses da coletividade. Tais poderes e

deveres são atribuídos à autoridade para atender o interesse público. Nessas condições, o poder

de agir se converte no dever de agir. 

Assim, se no direito privado o poder de agir é uma faculdade, no direito público é

uma imposição, um dever para o agente que o detém, pois não se admite a omissão da autoridade

diante de situações que exijam a sua atuação. Eis porque a Administração responde civilmente

pelas omissões lesivas de seus agentes. Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles já lecionava que:

“Se  para  o  particular  o  poder  de  agir  é  uma  faculdade,  para  o
administrador público é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o
ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade. É que o direito público
ajunta ao poder do administrador o dever de administrar.

A propósito, já  proclamou o Colendo TFR que ‘o vocábulo poder significa
dever  quando  se  trata  de  atribuições  de  autoridades  administrativas.’
Idêntica é a doutrina exposta por Carlos Maximiliano, ao sustentar que, para a
autoridade,  que  tem a  prerrogativa  de  se  utilizar,  por  alvedrio  próprio,  da
oportunidade e dos meios adequados para exercer as suas atribuições, o poder
se resolve em dever.
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Pouca ou nenhuma liberdade sobra ao administrador público para deixar
de  praticar  atos  de  sua  competência  legal.  Daí  porque  a  omissão  da
autoridade  ou  o  silêncio  da  Administração,  quando  deva  agir  ou
manifestar-se,  gera  responsabilidade  para o  agente  omisso  e  autoriza  a
obtenção do ato omitido, por via judicial”8 

No dizer de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“Onde há função,  pelo  contrário,  não há autonomia  da vontade,  nem a
liberdade  em que  se  expressa,  nem a  autodeterminação  da  finalidade  a  ser
buscada, nem a procura de interesses próprios, pessoais. Há adscrição a uma
finalidade previamente estabelecida e, no caso de função pública, há submissão
da vontade ao escopo pré-traçado na Constituição ou na lei e há o dever de bem
curar  um  interesse  alheio  (...)  Aquele  que  desempenha  função  tem,  na
realidade,  deveres-poderes.  Não “poderes”, simplesmente  (...).  Com efeito,
fácil é ver-se que a tônica reside na idéia de dever, não na de “poder”9.

Ao poder-dever de administrar alinha-se o dever de eficiência, impondo-se a todo

agente público realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais

moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas

com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento

das necessidades da comunidade e de seus membros.

A respeito do principio constitucional da eficiência,  expressamente previsto no

caput do art. 37 da Constituição, Diogo de Figueiredo Moreira Neto observa: 

“Entendida,  assim,  a  eficiência administrativa,  como  a  melhor  realização
possível da gestão dos interesses públicos, em termos de plena satisfação dos
administrados com os menores custos para a sociedade,  ela se apresenta,
simultaneamente,  como  um  atributo  técnico  da  administração,  como  uma
exigência ética a ser atendida, no sentido weberiano de resultados, e como uma
característica  jurídica  exigível,  de  boa  administração  dos  interesses
públicos”10. 

A gestão administrativa na Administração Pública direta ou indireta, de qualquer

das entidades estatais, além do dever de se pautar pela ética, impessoalidade, transparência e

sujeição ao ordenamento jurídico,  tem que se ater à eficiência, ou seja, deve ser direcionada

sempre ao atendimento mais adequado, razoável ou eficaz possível, do interesse público. 

No mesmo sentido, comentam Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias

Rosa e Waldo Fazzio Júnior:

8  Direito Administrativo Brasileiro, Ed. RT, 11ª edição, p. 67.

9  MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 19ª Edição, p. 87

10 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, Curso de Direito Administrativo, 14ª edição, Forense, p. 107 
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“Assim, o administrador público, no exercício de ações administrativas, tem o
dever jurídico de, ao cuidar de uma ação concreta, escolher e aplicar, dentre as
soluções previstas ou autorizadas em abstrato pela lei, a medida eficiente para
obter o resultado desejado pelo corpo social.

Significa  dizer  que  o  agente  público  tem o  dever jurídico  de  agir  com
eficácia real  ou concreta. A sua conduta administrativa deve se modelar
pelo dever da boa administração, o que não significa apenas obediência à
lei  e  à  honestidade,  mas,  também,  produtividade,  profissionalismo  e
adequação técnica do exercício funcional à satisfação do bem comum.

De todo o exposto, é fácil concluir que as normas constitucionais que instituem

direitos fundamentais criam para o cidadão o direito a prestações positivas por parte do Estado,

que se verificam por meio de políticas públicas.

No  contexto  constitucional,  que  também  implica  a  renovação  das  práticas

políticas,  o  administrador  está  vinculado às  políticas  públicas.  A sua  omissão  é  passível  de

responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima,  não contemplando o não

fazer.

Ressalte-se  não  haver,  no  caso,  espaço  para  que  a  Administração  exerça

qualquer  juízo  de  conveniência,  considerando  seu  dever  de  proteção  em  relação  aos

usuários da rodovia, e tampouco de oportunidade, considerando a constatação de riscos

iminentes. 

A pretensão de que o Estado seja compelido a agir por meio de determinação

judicial encontra respaldo nas normas que determinam a proteção do cidadão e que impõe ao

Poder Público a oferta de condições para que se tenha um trânsito seguro, dotado de condições

mínimas de trafegabilidade. Como acertadamente pontuado por Gregório Assagra de Almeida:

“Apesar das resistências existentes em determinados setores mais ortodoxos da
doutrina e  da jurisprudência,  que sustentam a inviabilidade da utilização da
ação civil pública ao argumento de que isso conduziria à invasão da esfera da
conveniência  e  oportunidade  do  administrador  e  violaria  o  princípio  da
separação das funções do Poder, tem-se que a razão está com aqueles que se
posicionam pela possibilidade do manejo da ação civil pública em tais casos.
[...]

A  implantação  de  políticas  públicas,  especialmente  as  exigidas
constitucionalmente, nunca pode ser considerada como questão pertencente à
seara da mera conveniência e oportunidade do administrador. A implantação de
políticas públicas é dever do administrador, que se não as realizar conforme
manda  a  Constituição  e  a  legislação  respectiva  poderá  ser  acionado
jurisdicionalmente por  qualquer  legitimado coletivo interessado arrolado nos
arts. 5º da LACP e 82 do CDC. […]

Assim,  em  se  tratando  de  políticas  públicas  específicas,  socialmente
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necessárias,  não  há  dúvida  quanto  à  admissibilidade  e  viabilidade  legal  e
constitucional da ação civil pública”.11

No mesmo sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso assevera que:

“Outro campo importante por onde se vai estendendo o objeto da ação civil
pública é o do controle das chamadas políticas públicas, em que se apresenta
desde  logo o problema da  sindicabilidade judicial  dos  atos  de governo,  das
políticas  governamentais,  searas  em  princípio  propícias  à  atividade
discricionária da Administração. [...] Hoje se entende que a grande maioria dos
atos administrativos, em sentido largo, é de algum modo vinculada, seja porque
seu agente está no exercício de um munus  público, seja pela própria natureza
desses  atos  de  gestão,  seja  pela  precípua  indisponibilidade  do  interesse
público”.12

É do que se trata, no ponto. A exigência de estruturação de rodovia federal de

condições de segurança compatíveis com o tráfego e necessidades de uso da via, mediante a

imposição de medidas corretivas e preventivas, que visem a proteger a vida e a segurança dos

usuários, nada mais é do que a efetivação de uma política pública obrigatória da qual o Estado

insiste em se esquivar. 

Tratando  da  indevida  omissão  estatal  na  seara  ambiental,  mas  em magistério

perfeitamente aplicável à hipótese vertente, Álvaro Mirra pontua:

“Se o Poder Judiciário acaba por influir nas diretrizes políticas do Estado, isto
se dá porque, antes, houve indevida omissão administrativa a legitimar a sua
intervenção, provocada pela sociedade que dele espera o cumprimento do papel
que lhe foi atribuído pela ordem constitucional”.13

A possibilidade de exame desses pleitos pelo Poder Judiciário  prestigia,  em

verdade, o princípio da supremacia constitucional, pois ao impor limites aos Poderes Executivo e

Legislativo, a Constituição dispôs sobre o controle de seus atos pelo Poder Judiciário. Negar-se a

possibilidade de apreciação da matéria pelo Poder Judiciário equivale a afirmar que os poderes

políticos têm disponibilidade a respeito do conteúdo da Constituição, o que é rematado absurdo.

Devem eles simplesmente cumpri-la, e, em vista de sua rigidez, não podem alterá-la senão pelos

meios e nos limites traçados em seus próprios dispositivos.

E nem se alegue também que a providência só se pode realizar dentro da reserva

do possível já que se cuida de efetivação de direitos fundamentais. A esse respeito já salientou o

Ministro Celso de Mello:

“Cumpre  advertir  que  a  cláusula  da  'reserva  do  possível'  -  ressalvada  a

11  Direito processual coletivo brasileiro : um novo ramo do direito processual. São Paulo : Saraiva, 2003. pp.
342/343.

12  Ação Civil Pública : em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores. 8ª edição. São
Paulo: Ed. RT, 2002. p. 41.

13  O  problema  do  controle  judicial  das  omissões  estatais  lesivas  ao  meio  ambiente.  In  Revista  de  Direito
Ambiental, n.15, jul.-set. 1999, pp. 77/80.
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ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada pelo
Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações
constitucionais,  notadamente  quando,  desta  conduta  governamental  negativa,
puder  resultar  nulificação  ou,  até  mesmo,  aniquilação  de  direitos
constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”14

O Poder Judiciário pode examinar a afirmação dos Poderes Públicos a respeito da

ausência  de  recursos  e  pode  perfeitamente  entender,  nas  situações  limites,  é  certo,  que

determinada  decisão  não  se  conforma  com as  prioridades  inscritas  na  Constituição.  Nessas

hipóteses, mediante recursos a dados empíricos, é possível verificar que a decisão dos poderes

políticos não está conforme a Constituição e que não se assenta no princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colhem-se as seguintes decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª

Região:

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  CONSERVAÇÃO  DE  RODOVIA.
INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO  NA  ADMINISTRAÇÃO.
INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PERDA DO OBJETO. NÃO-
CONFIGURADA.
As obras  de  colocação  das  defensas  ao  longo da  BR 116  nos  pontos  mais
críticos de acidentes restaram concluídas exclusivamente por força da decisão
judicial emanada desta ação, não restando configurada a perda de objeto.
Pela farta prova documental carreada, demonstrando que, em vários trechos da
rodovia, inexistia a devida proteção (defensas), e tendo em conta que o prazo
contratado para as providências atinentes ao objeto da presente demanda não se
mostra  razoável  para  o fim a que se propõe (a ação),  qual  seja  o zelo pela
segurança dos usuários da rodovia, configurado o interesse de agir.
A má conservação de uma rodovia submete os seus usuários a um risco, às
vezes maior do que o suportável, às vezes não, mas que sempre apresenta
uma  exposição  potencialmente  lesiva  ou  fragilizadora.  Possível  a
intervenção do Poder Judiciário quando a exposição ou a fragilização da
saúde  e  da  segurança  dos  usuários  de  determinada  rodovia  é
inequivocamente manifesta e atinge níveis intoleráveis”. (TRF 4ª Região, 4ª
Turma,  Apelação  Cível  n.º  2001.71.07.003959-5/RS,  DJ  08/11/2006,  relator
Desembargador Federal Edgard Lippmann Junior) 

“AÇÃO  CIVIL PÚBLICA.  DUPLICAÇÃO  DE  RODOVIA FEDERAL.
INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO  NA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
A moderna jurisprudência admite a intervenção do Poder Judiciário na
Administração Pública, viabilizando a antecipação de tutela para determinar a
execução  de  obra  relativa  à  duplicação  de  rodovia  federal,  ante  a
responsabilidade  civil  do  Estado  sobre  mortes  e  mutilações  decorrentes  de
acidentes de trânsito havidos na rodovia de sua competência”. (TRF 4ª Região,
4ª  Turma,  Agravo  n.º  2004.04.01.014570-3/SC,  DJ  04/08/2004,  relator
Desembargador Federal Edgard Lippmann Junior) 

14  STF, ADPF n.º 45, Informativo n.º 345.
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7. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

É manifesta a presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória de

urgência, nos moldes do art. 12 da Lei n° 7.347/85 e do artigo 300 do novo Código de Processo

Civil: probabilidade do direito e perigo de dano. 

A probabilidade do direito  decorre de tudo quanto já  exposto,  bem como dos

elementos de prova coligidos nos dois inquéritos civis que instruem a presente ação. 

O perigo  de  dano  é  igualmente  evidente:  não  bastasse  as  conclusões  de  duas

perícias ténicas do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que alertam para a existência iminente

de  riscos à vida e segurança dos usuários,  as fortes chuvas que já assolam a região e que

perduram ao longo dos meses de verão tende a agravar a situação das vias.

Ressalte-se,  mais uma vez,  não haver espaço para que a Administração exerça

qualquer juízo de conveniência, considerando seu dever de proteção em relação aos usuários da

rodovia, e tampouco de oportunidade, considerando a constatação de riscos iminentes. 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a expedição de

mandado liminar, inaudita altera parte, determinando-se aos réus, solidariamente:

a) Que realizem obras para reparação estrutural nas quatro pontes indicadas

no item 5.1,  de modo que, no mínimo, sejam corrigidas as deficiências para as quais foram

atribuídas notas “1” e “2” pela perícia, mediante: 

a.1) apresentação, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, de cronograma das

obras que contemple a previsão de término;

a.2) início da execução das obras em prazo não superior a 40 (quarenta) dias.    

b) Que  realizem  obras  para  correção  das  irregularidades  apontadas  no

Laudo Técnico  n°  18/2017  (item  5.2)  no  trecho  da  rodovia  BR-116  situado  entre  os

municípios de São joão de Manhuaçu e Muriaé, mediante: 

b.1)  apresentação,  no  prazo  improrrogável  de  45  (quarenta  e  cinco)  dias,  de

cronograma das obras que contemple a previsão de término;

a.2) início da execução das obras em prazo não superior a 60 (sessenta) dias.    

Requer, ainda, seja imposta à União, também em caráter liminar, a obrigação de

dotar o DNIT com os recursos  necessários ao cumprimento das obrigações  acima,  de forma
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urgente.

Por fim, requer, seja estabelecida multa mínima diária para o descumprimento de

quaisquer dos itens supra, no valor de R$ 10.000,00.

8. DOS PEDIDOS 

Pelas razões expostas, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer: 

a) A  citação dos  demandados,  na  forma  da  lei,  para,  querendo,  apresentarem

resposta;

b) A confirmação da tutela provisória de urgência, para que os demandados sejam

condenados a: 

b.1) realizarem as obras necessárias para afastar os riscos aos usuários das quatro

pontes indicadas no item 5.1, de modo que, no mínimo, sejam corrigidas as deficiências para as

quais foram atribuídas notas “1” e “2” pela perícia;

b.2) realizarem as  obras para correção das irregularidades apontadas no  Laudo

Técnico n° 18/2017 (item 5.2) no trecho da rodovia BR-116 situado entre os municípios de São

João de Manhuaçu e Muriaé, corrigindo todas as irregularidades ali apontadas que coloquem em

risco os usuários, notadamente, as relativas à pavimentação. 

Pugna-se pela produção de todos os meios de prova admitidos,  notadamente a

inspeção judicial, pericial,  testemunhal e a documental, desde já apresentando os documentos

que fazem parte dos inquéritos civis em questão.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Manhuaçu/MG, 05 de dezembro de 2017.

FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO E CALDERANO

Procurador da República
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