
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Município de Itaituba

IC 1.23.002.000261/2013-82

RECOMENDAÇÃO Nº  23/2016, DE 29 DE JULHO DE 2016

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  e  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ, no exercício das funções institucionais previstas nos

artigos 127, caput, e 129, incisos II, III, da Constituição da República, bem como nos artigos

2º, 5º, inciso I, alínea “h”, inciso II, alínea “c” e “e”, inciso IV, e 6º, incisos VII e XX, da Lei

Complementar nº 75/1993; outrossim, no artigo 15 da Resolução nº 23/2007 do Conselho

Nacional do Ministério Público e nos artigos 23 e 24 da Resolução nº 87/2006 do Conselho

Superior do Ministério Público Federal; e

CONSIDERANDO,  especificamente, que,  consoante  o  art.  129,  II,  da

Constituição da  República,  cabe  ao Ministério  Público  zelar  pelo  efetivo respeito  dos

poderes  públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na

Constituição,  promovendo  as  medidas  necessárias  para  sua  garantia,  a  exemplo  do

Inquérito  Civil e da Ação Civil  Pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos

(art. 129, III, da CF);

CONSIDERANDO,  outrossim,  serem atribuições do  Ministério  Público

Federal  a  instauração  de Inquérito  Civil  e  a  promoção  de Ação  Civil  Pública  para  a

proteção do patrimônio público e social, bem assim “expedir recomendações, visando à

melhoria  dos  serviços  públicos  e  de  relevância  pública,  bem  como  ao  respeito,  aos

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a

adoção das providências cabíveis” (art. 129, III, CF e art. 6º, VII, “b”, primeira parte, e
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XX da LC 75/93);

CONSIDERANDO 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. 1º, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro);

CONSIDERANDO que foi  expressamente  alçado a  status constitucional,  pela

Emenda 82, de 16 de julho de 2014, o direito à segurança viária, sendo esta dever do Estado e

assegurada para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu

patrimônio nas vias públicas (art. 144, § 10, CF);

CONSIDERANDO o disposto pela Lei 10.233/2001, que criou o Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT,  determinando,  em seu art. 80, constituir

“objetivo  do  DNIT 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, adequação de capacidade, e ampliação

mediante  construção  de  novas  vias  e  terminais,  segundo  os  princípios  e  diretrizes

estabelecidos nesta Lei”;

CONSIDERANDO que o art. 82, § 3º, da Lei 10.233/2001 insere na esfera de

atuação do DNIT o exercício, diretamente ou mediante convênio, das competências expressas

no art. 21 da Lei 9.503/1997 (CTB),  dentre elas: planejar, projetar, regulamentar e operar o

trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e

da segurança de ciclistas, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos

e os equipamentos de controle viário, coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de

trânsito e suas causas;

CONSIDERANDO, nesse mesmo sentido, a Resolução 289/2008 do Conselho

Nacional de Trânsito – CONTRAN, reconhecendo competir ao DNIT exercer a fiscalização

de velocidade nas rodovias federais;

CONSIDERANDO que  a  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  de

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios tem o

dever  constitucional  de  obedecer  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
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moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF);

CONSIDERANDO que  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público  respondem

objetivamente pelos danos que causem a terceiros (art. 37, §6º, CF);

CONSIDERANDO  o  constatado  no  Inquérito  Civil  1.23.008.000261/2013-82

instaurado a partir de representações de órgãos públicos e organizações da sociedade civil de

Itaituba (OAB/Subseção de Itaituba, Movimento em defesa da Vida e do Território e Fórum

de  Entidades  de  Itaituba  –  FEI)  que  demonstram  a  precariedade  das  condições  de

trafegabilidade do trecho urbano da BR-230 (transamazônica), com o aumento de acidentes –

inclusive com registro de óbitos – e riscos graves e crescentes à segurança dos usuários do

trecho, conforme relatórios elaborados pela Polícia Rodoviária Federal;

CONSIDERANDO que  a  instalação  dos  empreendimentos  de  Estações  de

Transbordo  e  Carga,  no  distrito  de  Miritituba,  município  de  Itaituba/PA,  provocaram

expressivo aumento do tráfego na rodovia, especialmente de caminhões com cargas pesadas, a

exemplo de transporte de grãos, e que esse fluxo adentra na área urbana do distrito de Campo

Verde, município de Itaituba;

CONSIDERANDO que o aumento do fluxo de caminhões, em decorrência da

instalação  das  referidas  estações,  sem  qualquer  melhoria  na  cobertura  asfáltica  e  na

infraestrutura da própria rodovia para receber o aumento do tráfego – como a colocação de

sinalizações e redutores de velocidades – tem provocado sucessivos acidentes fatais no local

sem qualquer ação efetiva dos órgãos responsáveis,  especialmente do DNIT  que responde

pelo planejamento do trânsito de veículos em prol da segurança tanto dos motoristas quanto

de pedestres;

CONSIDERANDO que além do trecho da rodovia BR-230 que adentra na área

urbana do município de Itaituba e seus distritos (Miritituba e Campo Verde), os trechos que

ligam o município de Jacareacanga e Itaituba, também não foram alvos de atenção pelo órgão

recomendado,  conforme  amplamente  demonstrado  pela  Equipe  Técnica  Executora  da

Prefeitura de Jacareacanga,  que elaborou relatório  circunstanciado acerca das  dificuldades

encontradas na BR;

CONSIDERANDO que para a realização do relatório, a equipe técnica percorreu
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410 km entre Jacareacanga e Itaituba, registrando 983,7 metros de pontes no trecho, 4 pontos

sujeitos à inundação e formação de atoleiros, 9 pontos de alto risco com formação de crateras

e desmoronamentos  e  16 curvas  acentuadas  com risco  iminente de  colisão,  algumas com

precipício;

CONSIDERANDO que  esse trecho da rodovia BR-230 (Jacareacanga/Itaituba)

foi  objeto  de  diversos  contratos  firmados  pelo  DNIT  com  a  empresa  privada

CONSTRUTORA CENTRO  MINAS  LTDA.,  para  execução  de  serviços  de  manutenção

rodoviária, nos anos de 2008 e 2009, e que o relatório produzido pela Prefeitura de Itaituba

demonstra,  através  de  memorial  fotográfico,  que  estes  trechos  não  receberam  qualquer

cobertura asfáltica;

CONSIDERANDO que  através  do  Ofício  SR-DNIT/PA  nº  082/2015

encaminhado ao MPF/PRM de Itaituba,  o  DNIT informou que a  trafegabilidade  da parte

urbana da rodovia, no município de Itaituba/PA, estava sendo mantida através de serviços

acordados em Termo de Descentralização de Crédito – TED, entre o DNIT e o 8ª Batalhão de

Engenharia  de Construção do Exército  Brasileiro,  que previa  a  execução de revestimento

asfáltico e sinalização no segmento da BR-230/PA compreendido entre o KM 1.132,30 e o

Km 1.139,30, e, ainda, que os serviços eram considerandos avançados, com a recuperação do

revestimento nas áreas mais danificadas;

CONSIDERANDO que  apesar  das informações  encaminhadas  pelo  DNIT,  ao

que consta, esses serviços não foram efetivamente executados, e o trecho urbano da rodovia

permanece  em  precário  estado  de  conservação,  sem  qualquer  intervenção  efetiva,

permanecendo a situação de risco à integridade física das pessoas que a percorrem;

CONSIDERANDO o tempo percorrido desde as  representações inicias  acerca

dos problemas enfrentados pela população de Itaituba e de seus distritos (Miritituba e Campo

Verde) o qual é de conhecimento do DNIT, sem que o órgão tenha lançado mão de qualquer

medida efetiva para superar o problema e, ainda, que a manutenção desse cenário expõem a

vida das pessoas que precisam trafegar pela rodovia;

RESOLVEM RECOMENDAR à  SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL

DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES –

DNIT NO ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº

Avenida Cuiabá, 974, bairro Salé – Santarém/PA
CEP 68040-400 – Tel. (93) 3512-0800 – prpa-prmiab@mpf.mp.br 4



75/93, que adote medidas  concretas para superar os perigos de trafegabilidade da Rodovia

BR-230 nos trechos urbanos do município de Itaituba e dos distritos de Miritituba e Campo

Verde, abarcando, especialmente, os seguintes:

• colocação de placas de sinalização, tanto nos trechos urbanos – Itaituba, Miritituba e

Campo Verde – quanto no trecho Itaituba/Jacareacanga;

• colocação de redutores de velocidades, especialmente nas áreas urbanas;

• colocação de  faixas  de  pedestres  e  demais  medidas  de  adequação  necessária  para

assegurar a travessia segura de pedestres e ciclistas, além de advertência aos veículos

pesados acerca do trânsito de pedestres nos trechos necessários;

• retomar em caráter de URGÊNCIA obras de recuperação do trecho da BR-230 que

adentra na área urbana do município de Itaituba, a fim de cessar a mora do órgão na

conclusão dos trabalhos;

• adotar em caráter de URGÊNCIA medidas para ordenar o intenso fluxo de  carretas

decorrente  das  instalações  das  Estações  de  Transbordo  e  Cargas  no  distrito  de

Miritituba. Tal medida deve ser adotada no distrito de localização das estações e no

distrito de Campo Verde, visto se tratar de área urbana de passagem necessária das

carretas;

• elaborar  projeto executivo para recuperação, reforço e reabilitação,  com respectivo

cronograma  de  obras,  das  pontes  existentes  no  trecho  da  BR-230  de  Itaituba  a

Jacarecanga, pois as pontes são os locais de maior incidência de acidentes com vítimas

fatais;

• manter fiscalização permanente nas áreas de maior fluxo viário nos trechos urbanos.

As  providências  acima  deverão  ser  iniciadas  imediatamente,  devendo  ser

encaminhada às signatárias toda a documentação comprobatória do cumprimento da presente

recomendação.

Encaminhe-se à presente Recomendação à Presidência e à Superintendência

Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no Estado do Pará,  com

fundamento no art. 8, IV, da Lei Complementar n 75/93, para que informem e comprovem,
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no prazo  de  10  (dez)  dias,  a  contar do recebimento,  o  cumprimento  espontâneo  da

presente Recomendação, bem como o interesse em firmar termo de ajustamento de conduta

abrangendo as recomendações ora feitas.

Adverte-se que a  presente  recomendação dá  ciência  e  constitui  em  mora  o

destinatário quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas

recomendadas  implicar  o  manejo  de  todas  as  medidas  administrativas  e  ações  judiciais

cabíveis contra os que se mantiverem inertes.

Dê-se ciência à OAB/Subseção de Itaituba, ao Movimento em Defesa da Vida

e  do  Território  e  ao  Fórum das  Entidades  de  Itaituba  –  FEI,  acerca  da  expedição  desta

recomendação

Encaminhe-se ao órgão recomendado cópia do CD-R de fl. 27-A e cópia dos

documentos de fls. 257/258, 270/271, 273 e 278.

JANAINA ANDRADE DE SOUSA
Procuradora da República

LILIAN REGINA FURTADO BRAGA
Promotora de Justiça
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