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PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

5" VARA FEDERAL

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2019, nesta cidade de Brasília,

Capital Federal da República Federativa do Brasil, na sala de audiência do Juízo Federal

da 5" Vara Federal, onde se encontrava a MM". Juíza Federal Substituta DIANA MARIA

WANDERLEI DA SILVA, respondendo pela titularidade, que ao final subscreve, à hora

designada, foi aberta AUDIÊNCIA, designada, em cumprimento às formalidades legais, na

ação autuada sob o nO.1008898-38.2019.4.01.3400, proposta por FABIANO CONTARA TO

e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF em desfavor da UNIÃO FEDERAL e do

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE Transportes - DNIT.

Aberta a audiência, apregoadas as partes. Compareceram:

a) Os autores, FABIANO CONTARATO (ausente), SENADOR DA

REPÚBLICA, representado por seu preposto LEVI BORGES DE OLIVEIRA

VERíSSIMO, CPF 029.891.641-03, e seu advogado GUILHERME AURÉLIO

ZALlQUE DE OLIVEIRA ALVES, OAB/GO nO4701O,MURILO CESAR COARACY

MUNIZ NETO, RG n. 2463794 SSP/DF, e RODRIGO RIBEIRO NOVAES, RG

112827498 IFP/RJ, Consultor do Senado, e a Representante do MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL, Procuradora da República ANNA CAROLINA RESENDE

MAIA GARCIA;

b) A requerida UNIÃO FEDERAL, representada pelos Advogados da

União, DIOGO PALAU FLORES DOS SANTOS e MAURíCIO MACAGNAM DA

SILVA e pela PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL da 1" REGIÃO,

representada pelos Procuradores Federais BRUNO BRAGA e LAURO LENZA;

c) O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE

TRANSPORTES - DNIT, representado por seu Procurador, JOSÉ ALVES DE

SOUZA, e por CASSIA BRETAS PINTO COELHO, RG n. 10686047, SSP/MG,

Engenheira do DNIT;

\ _ d) O DENATRAN, representado por seu Diretor, JERRY ADRIANE DIAS

~ RODRIGUES e IZABELA RIZZOTII SOUZA LIMA, matrícula 2814055,

1& ~;;p2 e Wf- Q



2
PODERJUDICIÁRIOSEçAoJUDICIÁRIADODISTRITOFEDERAL

Coordenadora do DENATRAN;

e) O MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, representado por ANA LUISA

FIGUEIREDO DE CARVALHO, OAB/DF 6721, e NATALIA RESENDE ANDRADE,

OAB/DF 40384, ambas da CONJUR do MINFRA;

f) O INMETRO, representado pelo Pesquisador Tecnologia, Metrologia e

Qualidade, VINER SOUSA LIMA, matrícula 1909682;

g) O DIRETOR DE OPERAÇÕES DA POLíCIA RODOVIÁRIA FEDERAL,

JOÃO FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA, RG n. 9049457154, SSJ 11 RS;

h) A ABEETRANS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE

ENGENHARIA DE TRÃNSITO, representada por NEWMAN JOSE DIVINO

MARQUES DA SILVA, RG 21988242 SSP/DF, RODRIGO LUIS KANAYAMA,

OAB/PR n. 32996, e FLAVIA REGINA RAPATONI, OAB/SP n. 141669;

i) Os advogados ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO, OAB/DF n.

34964, e RICARDO DE PAULA FEIJÓ, OAB/PR n. 70383, representando a

Deputada Federal Christiane de Souza Yared;

j) A estudante do Curso de Direito PATRíCIA ALVES BORGES, RG n.

2.552.780 SSP/DF.

A MM. Juíza, Exma. DIANA WANDERLEI, teceu comentários sobre a importância da

lide e seus contornos, como também sobre a possibilidade de acordo. Esclareceu que

eventual acordo ou decisão do Juízo levará em consideração, tão somente, aspectos

técnicos da questão posta em discussão. No mais, ponderou que se as partes não

chegassem ao consenso, o Poder Judiciário iria se posicionar em liminar, e decidir

conforme a sua fundamentação motivada. A Magistrada também ponderou que várias

informações distorcidas foram passadas à sociedade em verdadeiro descompasso da

decisão judicial cautelar, bem como na real situação dos fatos a envolver a segurança nas

rodovias federais.

A MM. Juíza deu a palavra à Procuradora da República atuante no feito, ANNA

CAROLINA RESENDE MAIA GARCIA, que alegou não ter tido acesso aos dados técnicos

da questão, vez que não foram juntados aos autos, e discorreu sobre a possibilidade de

concessão de prazo para análise acurada dos dados a fim de se posicionar de forma mais

acertada a respeito da lide.

Foi dada aos presentes a oportunidade de se apresentarem.
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Foi aberta a audiência de conciliação, seguindo o roteiro determinado pela decisão do

Juízo.

No curso da audiência, foi relatado, pela equipe técnica do DNIT, que, após a

Decisão Cautelar deste juízo, foi feito estudo técnico preliminar que apontou a necessidade

de 8.000 faixas, conduto com níveis de criticidade diferenciados, para serem monitoradas

eletronicamente, com provisão de cerca de 4.000 equipamentos, com base no estudo

anterior. Que atualmente, nas Rodovias Federais, há apenas cerca de 265 radares

instalados, cobrindo 560 faixas, e há a previsão de instalação de mais 516 radares,

monitorando 1.038 faixas, prazo estimado de 60 dias.

Quanto às faixas restantes que constaram no estudo técnico do DNIT, foi relatado ao

juizo que estas 6.692 faixas restantes ainda estão sem cobertura de radares, e sem

nenhum outro mecanismo de segurança hábil em substituição para conter o excesso de

velocidade nas Rodovias Federais, bem como que não há previsão de instalação dos

equipamentos, pois depende da autorização das instâncias superiores gerenciais das

respectivas instituições.

o juízo ponderou pela importância, neste momento processual, das partes

celebrarem ACORDO JUDICIAL EMERGENCIAL QUANTO AOS lUGARES

DESCOBERTOS DE MECANISMOS DE SEGURANÇA E COM ALTO NíVEL DE

CRITICIDADE DE ACIDENTES NAS RODOVIAS FEDERAIS, diante da grave situação de

ausência de mecanismos protetivos de segurança, inibidores de altas velocidades, pois,

efetivamente, atualmente só existem 560 faixas monitoradas nas Rodovias Federais, já que

o estudo anterior e o atual (este mesmo que preliminar) apontam a necessidade de 8.000

faixas monitoradas.

O juízo também ponderou que a Administração Federal deve, juntamente com a

colocação dos radares, prever mais informações pedagógicas aos condutores, ônus que

compete a si. Inclusive, prevendo tais mecanismos em editais futuros.

Em seguida, seguindo diretriz do juizo, o MPF sugeriu proposta de acordo

judicial, nos seguintes termos:

JJf.
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- Nos próximos 07 dias, as partes rés deverão apresentar ao Juizo a relação das

faixas que devem possuir de forma mais imediata os radares nas Rodovias Federais

(lugares mais importantes que devem ser imediatamente colocados), no percentual

de 30% das faixas que ainda não os possuem, com base no atual estudo elaborado

pelo DNIT apresentado em audiência (8.000 faixas), excluidas as 1.038 faixas já

aprovadas pelo DNIT e as 560 faixas já monitoradas por radares. Em suma, os 30%

devem incidir sobre o total de 6402 faixas das Rodovias Federais restantes, com base

no relatório técnico DNIT 2019/audiência.

- A efetiva instalação 30% dos radares acima definidos deve ocorrer em até 60

dias após a ratificação do acordo. Caso ocorra algum atraso justificado na efetiva

implementação neste prazo, deve as rés comunicarem ao MPF previamente, com

documentos que justifiquem tais ocorrências.

- Se já abarcados pelo processo licitatório, deverão ser contabilizadas no

percentual dos 30% acordados;

- Ficará a critério da Administração a utilização dos equipamentos já instalados

ou a instalação de equipamentos novos;

- A proposta de acordo ficará sujeito á aprovação dos Diretores dos órgãos

envolvidos, no prazo de 07 dias, após o que, em caso de não ser ratificada, o

processo será concluso para prolação de decisão liminar pelo Juizo, sem a

oportunização de acordo. Ratificado o acordo, as partes devem imediatamente

informar ao juizo para fins de homologação;

- quanto aos 70% das faixas e radares não abarcados neste acordo judicial

preliminar, seguirão a instrução do juizo em momento seguinte.

DECISÃO

De acordo com os termos da proposta que será levada á apreciação dos

gestores públicos, ficará ao critério do DNIT,com o escopo de atender ao prazo de 60

dias acima definido, utilizar equipamentos de radares dos novos contratos, mesmo

que ainda não instalados, ou se valer dos contratos anteriores, solicitando ao juizo

as suas permanências emergências, desde que o prazo de 60 dias do acordo seja

cumprido. Assim, desde já, de acordo com a conveniência administrativa, pode o

ONIT rntirn, O' ,."ip'ro,"to. dO'ooo,.to. j' "pimdo.. >J.
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Defiro o pedido da parte ré para suspender o prazo da citação, para efeitos de

apresentar peça de defesa, até segunda ordem deste juizo.

Entendo razoável a proposta de acordo sugerida em audiência. Aguardo no

prazo estabelecido a manifestação dos superiores da parte ré. Oportuno os

Advogados Públicos que compareceram à audiência bem informar as ponderações

proferidas pelo juizo quanto à eventual responsabilidade dos gestores públicos,

diante de uma possivel constatação da falta de serviço se perdurar, com o aumento

de número de mortes nas rodovias federais, em lugares que antes se encontravam

com monitoramento de velocidades. Por conseguinte, este juizo ratifica a importância

do acordo judicial como a melhor forma de resolver a lide.

Intimadas as partes neste ato. Nada mais havendo, encerrou-se o ato e lavrou-se o

presente termo, o qual foi lido e devidamente assinado pelos presentes. Eu,

(FERNANDA KAREN BRITO DE OLIVEIRA), Analista Judiciário - Matrí la DF1400802, o

digitei e conferi.

MM•. Juíza Federal Substituta

Representantes do Autor

Advogado do Autor

Procuradora da República

Advogados da UNIÃO

Representante da PRF
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• Representantes do DENATRAN

Representante da PRF1

Representantes do DNIT

Representantes do MINFRA _
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Representante do INMETRO

() lI! 1" '/
Representantes da ABEETRANS if.f.).JJ-v- 1~':"_._1~~Vl~~~úU'~_./'Iv1_


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

