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I - RELATÓRIO

 
Tratam-se de ações judiciais, em conexão, Ação Popular nº 1008898-

38.2019.4.01.3400, interposta pelo Sr. Fabiano Contarato, e Ação Civil Pública nº 1016152-
62.2019.4.01.3400, interposta pelo Ministério Público Federal, contra o DNIT e a UNIÃO, nas
quais, em apertada síntese, as demandantes pugnam pela permanência dos radares nas
Rodovias Federais.
 

Na decisão cautelar proferida pelo juízo, em 10/04/19, fora exigida a apresentação
de estudos técnicos para fins de subsidiar qualquer medida administrativa relacionada à retirada
dos radares nas Rodovias Federais. Em ato contínuo, diversos órgãos técnicos foram chamados
pelo juízo à audiência de instrução e conciliação, entre eles, os técnicos da Polícia Rodoviárias
Federal, do DNIT, do INMETRRO e do Ministério da Infraestrutura.   
 

Na audiência judicial de instrução e conciliação realizada no dia 10/04/19, em
conformidade com o que fora determinado pelo juízo, o DNIT apresentou novos estudos
preliminares técnicos atualizados, quanto aos trechos das Rodovias Federais que possuem
algum nível de criticidade detectado, para fins de embasar a prévia análise da viabilidade de
monitoramento por radar eletrônico de velocidade.   
 

No decorrer da audiência, questões importantes foram postas em juízo: a) as partes,
em unanimidade, entenderam pela importância dos radares nas Rodovias Federais; b) o
CONATRAM ainda está a viabilizar estudo final em relação à nova política de trânsito, sem prazo
especificado para tal conclusão; c) ratificaram que as empresas de radares não ganham em
função das multas aplicadas por infrações no trânsito; d) os trechos das Rodovias Federais
previstos para monitoramente pelo DNIT são embasados por dados técnicos fornecidos pela
Polícia Rodoviária Federal, diante do número de acidentes, alimentados e avaliados,
posteriormente, pelos técnicos em engenharia de trânsito do DNIT, em fórmula matemática
específica; e) a partir de tais informações, as faixas monitoradas são avaliadas em níveis de
criticidades, que se resumem em: muito baixos, baixos, médias, altos, muito altos; f) em 2018,

Seção Judiciária do Distrito Federal 
5ª Vara Federal Cível da SJDF
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foram realizadas licitações por pregão eletrônico para as empresas a serem contratadas
instalarem radares nas Rodovias Federais, com base nas informações de monitoramento
eletrônico do estudo do PNCV, que, em 2016, concluiu pela existência de 8.000 (oito mil) faixas
para monitoramento; g) desta licitação, 24 processos administrativos foram formados; h) em que
pese a existências dos contratos, o DNIT, até então, estava contratando outras empresas por
contrato emergencial; i) existência de 05 processos com licitação suspensa pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), desde 2018. Fato que estaria, desde 2018, o DNIT sem poder
disponibilizar o serviço à população que trafega nos Estados de Goiás, Distrito Federal,
Pernambuco, Rondônia e parte de Minas Gerais. 
 

Quanto às informações técnicas, o DNIT também informou ao juízo em audiência: a)
 em regra, 01 (uma) radar cobre 02 (duas) faixas de monitoramento; b) havia, no momento, em
média, apenas 560 faixas monitoradas, e 280 radares efetivamente em funcionamento nas
Rodovias Federais; e 1.098 faixas já aprovadas, mas ainda sem efetividade da instalação dos
radares; c) nunca existiu no país o monitoramento por radar nas 8.000 (oito mil) faixas das
Rodovias Federais; d) as despesas com a contratação dos radares devem ser contrabalanceadas
frente às despesas com a manutenção das estradas.
 

Em ato contínuo às diversas informações técnicas obtidas, o juízo estimulou as
partes à realização de acordo judicial, a fim de solucionar o impasse de forma harmônica. O
Ministério Público Federal apresentou, em audiência, proposta para início das tratativas, o que foi
aceito pelas demais partes, como início de diálogo para o acordo judicial.  
 

Após, foram realizadas inúmeras reuniões entre as partes, administrativamente,
bom como no gabinete do juízo, isoladamente e coletivamente, diante das questões postas em
debates para viabilizar as tratativas do acordo judicial.
 

Na oportunidade, também as partes diligenciaram junto ao TCU o empenho para o
pronto julgamento dos processos administrativos que estavam sobrestados, junto à respectiva
Corte de Contas. O juízo também encaminhou ofício ao Excelentíssimo Monistro Presidente do
TCU, Sr. José Múcio, ratificando o apelo das partes, haja vista que a segurança das estradas dos
05 (cinco) Estados encontra-se, desde então, sem o mecanismo de proteção dos radares.
Prontamente, o TCU julgou a cautelar dos referidos processos, fato que suspendeu o impeditivo
do DNIT para a contratação dos licitantes vencedores nos respectivos Estados.
 

Após reunião no gabinete da 5ª Vara da SJDF, fora estabelecido prazo pelo juízo
para as partes apresentarem o acordo assinado definitivamente, para fins de validade, sob pena
de o entender por prejudicado, e analisar as liminares requeridas pelos autores. No prazo limite,
as partes acostaram a proposta de acordo judicial para fins de validação pelo juízo.
 

Ao analisar a proposta apresentada ao juízo, entendi por bem obter esclarecimento
das partes quanto ao Parágrafo 3º da Cláusula Primeira, haja vista que tal previsão fugiu das
diretrizes traçadas pelo juízo em audiência, quanto aos 05 Estados da Federação que estavam
com as licitações do DNIT suspensas, diante de entraves entre os licitantes junto ao TCU.
 

O DNIT acosta informação alegando que não mais persiste, no momento, qualquer
suspensão das licitações junto ao TCU, mas que há óbice, atualmente, de cumprir o acordo junto
ao Estado de Pernambuco. Aduz que após o julgamento do processo cautelar pelo TCU, um dos
licitantes entrou com ação judicial perante outro juízo federal, na SJPE, contra a decisão cautelar
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proferida pelo Tribunal de Contas, onde foi determinada a suspensão da contratação,
prejudicando a instalação dos radares nas Rodovias Federais no Estado de Pernambuco por
parte do DNIT.  
 

 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

PREVENÇÃO DO JUÍZO – EFETIVIDADE DO ACORDO
 

Em que pese este juízo já ter se posicionado que não é prevento para qualquer
litígio envolvendo as empresas contratadas e o DNIT quanto a eventuais questionamentos que
possam surgir referentes à quebra de contrato, às indenizações, entre outros temas, é evidente
que questões que afetem à instalação dos radares nas Rodovias Federais devem ser
processadas e julgadas por este juízo, diante da intrínseca e profunda correlação com o
objeto da lide, e à efetividade do acordo.
 

Pondero que ambas as ações interpostas se referem à instalação dos radares nas
Rodovias Federais, e o acordo judicial ora celebrado tem abrangência nacional, para todos os
Estados da Federação. Fato que, por si só, torna prevento o juízo nacionalmente, até a
efetividade do acordo.
 

 No mais, friso que, em vista ao próprio teor das cláusulas do acordo judicial,
qualquer inexecução da avença que surja, o DNIT pode vir a ser responsabilizado pelo juízo, bem
como em ações de responsabilidades em caso de acidentes e óbitos nos trechos que devem ser
monotirados. Soma-se a expressa previsão de que deve ser resolvido por este juízo tema
relacionado a qualquer inexecução que possa vir a ocorrer e/ou a acarretar a não instalação dos
radares nos termos da avença. 
 

Reforço que a primeira ação judicial que questionou o tema objeto da lide,
instalação dos Radares nas Rodovias Federais, e em âmbito de objeto da lide para todo o país,
fora a Ação Popular nº 1008898-38.2019.4.01.3400, em 05/04/2019, de competência deste juízo.
Posteriormente, por conexão, diante da prevenção, o Ministério Público Federal interpôs a Ação
Civil Pública nº 1016152-62.2019.4.01.3400. Ambas objeto do acordo judicial. Reforço, ademais,
que as Varas Federais em Brasília têm foro nacional, nos termos do art. 109, § 2º, da
Constituição Federal.     
 

Imperioso registrar que este é o maior acordo judicial da história do DNIT, pela
sua dimensão, deve o juízo velar pelo seu fiel cumprimento em todos os Estados da
Federação, para que todos tenham tratamento uniforme, e para que todos os
jurisdicionados que trafeguem nas Rodovias Federais sejam assistidos de forma
isonômica quanto ao tratamento a ser dispensado aos demais. Tanto assim que o juízo
encaminhou, no bojo desta lide, ofício ao TCU, em 15/05/2019, a fim de que os Estados de
Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Rondônia e parte de Minas Gerais não fossem preteridos
do acordo judicial. Cito:
 

“AO EXMO. MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, Sr. JOSÉ

MUCIO MONTEIRO.
 

Informo a V. Exa, que se encontra em trâmite neste juízo a Ação nº 1008898-
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38.2019.4.01.3400, cujo objeto da lide refere-se à segurança nas Rodovias Federais, com enfoque nos

medidores de velocidade, seguem decisões em anexo.
 

No contexto da condução da ação, fora realizada por este juízo audiência de instrução e

conciliação, onde fora proposto acordo judicial para que o DNIT, no prazo de 60 dias contados da homologação

do acordo, instale efetivamente 30 (trinta) por cento dos radares que faltam para complementar as 8.000 (oito

mil) faixas, desconsiderados as 1083 faixas já instaladas, conforme proposta que ora se encaminha”.
 

Com o intuito de cumprir com a determinação exarada, o Departamento Nacional
 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT) apresentou a este juízo planilha, e relata que constam

04 (quatro) editais referentes ao Pregão Eletrônico nº 168/2016 – PNCV, os quais tiveram a celebração dos

respectivos contratos obstados pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, diante de entraves entre os licitantes

que participaram do certame. Cito-os:
 

1- Suspenso (TCU) – TC nº 025.804./2017-0, 2- Suspenso (TCU) – TC nº 029.566/2017-7
 

3- Suspenso (TCU) – TC nº 029.566/2017-7, 4- Suspenso (TCU) – TC nº 029.123/2017-8.
 

Registra-se que tais suspensões estão a inviabilizar a celebração do acordo judicial, e da pronta

solução pacífica para o conflito.
 

Portanto, devido à sensibilidade da matéria tratada, uma vez que a segurança nas Rodovias

Federais está comprometida nas respectivas localizações, este juízo solicita, dentro das possibilidades,

empenho da Corte de Contas, para que julgue, com a brevidade possível, as suspensões supracitadas, uma

vez que o prazo limite da proposta de acordo está previsto para o dia 31 de maio de 2019.
 

Em anexo seguem as principais decisões do processo, bem como a ata da audiência, onde

consta as diretrizes da proposta de acordo judicial sugerida pelo Ministério Público Federal.
 

Respeitosamente, com as homenagens de estilo,
 

DIANA WANDERLEI - Juíza Federal Substituta da 5ª Vara da SJ/DF”
 

Com lastro nas digressões acima, caso questões que envolvam de forma
direta ou reflexa a não colocação dos radares nas Rodovias Federais sejam levada a
juízos distintos, a efetividade do acordo judicial em tela será deveras comprometida,
sendo todo o hercúleo trabalho ora feito tido por inócuo, pois haverá jurisdicionados
preteridos do gozo da efetividade do serviço público objeto do acordo, o que foge do
escopo da efetividade da prestação jurisdicional e do estímulo às transações judiciais.
 

O olhar atento deste juízo para a importância deste acordo judicial, de âmbito
nacional, visou sempre garantir que a todos os jurisdicionados que trafegam nas
Rodovias Federais fosse oferecida a mesma segurança nas respectivas estradas, sem
distinção de tratamento pela localização geográfica do país, prezando pela
uniformidade da segurança nas estradas do Brasil.
 

Quer por força de prevenção em conexão ou mesmo da litispendência, deve
este juízo federal, de competência nacional, ser o prevento para processar e julgar
eventuais ações que afetem o acordo construído em prol de toda a sociedade do país, até
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a efetividade do seu cumprimento.     
 

Ante o exposto, firmo a competência nacional deste juízo para todas as
ações judiciais que envolvam como pedidos direitos ou indiretos, desde que afetem
a não colocação, retirada ou ausência dos radares das Rodovias Federais do país,
e  que foram interpostas após a data da prevenção deste juízo para o objeto da lide,
05/04/2019, tudo até a plena e integral homologação deste juízo do cumprimento
integral do acordo judicial ora analisado e entabulado pelas partes, e que será
acompanhado pelo juízo em fase de cumprimento de sentença.
 

Devem as partes acostar a decisão deste juízo na ação judicial interposta
diante da recente decisão cautelar apreciada TCU (acima referida), que está a tramitar na
Seção Judiciária da Justiça Federal de Pernambuco, informando a prevenção deste juízo
federal de Brasília, para fins de que a demanda judicial seja remetida a esta 5ª Vara
Federal, por força da prevenção, bem como a qualquer outra demanda que venha a ser
interposta, e que possa repercutir na não efetividade deste acordo judicial. 
 

ESCLARECIMENTOS GERAIS DO JUÍZO
 

Entendo, ademais, prudentes alguns esclarecimentos à sociedade, uma vez que
diversas informações foram veiculadas em vários veículos de comunicação, algumas corretas,
outras equivocadas.
 

Este juízo nunca determinou a instalação de 8.000 (oito mil) radares, não há
8.000 (oito mil) processos e nem contratos envolvendo os radares nas Rodovias Federais.
Há apenas 24 processos administrativos junto ao DNIT envolvendo radares, referentes a
8.000 (oito mil) faixas, que podem representar ao todo cerca de 4.000 (quatro mil) radares
nas Rodovias Federais não concedidas. Contudo, entre estas 8.000 (oito mil) faixas, há
várias de criticidades muito baixas e baixas. 
 

As ações judiciais que tramitam neste juízo apenas se referem aos radares
das Rodovias Federais que não foram concedidas à iniciativa privada. No caso dos radares
das Rodovias Federais concedidas, a regulação é da ANTT, e não do DNIT, e tal pretensão
não fez parte do pedido de ambas as ações judiciais, sob apreciação desta magistrada.
 

Acrescento, ademais, que não faz parte do objeto desta ação a existência, a
correta colocação e nem as aferições dos diversos radares que existem nas Rodovias
Municipais e Estaduais, cujas atribuições remetem a outros entes políticos, respectivos
Municípios e Estados. Não tendo, pois, a União e nem o DNIT ingerência sobre aqueles, em
vista da autonomia político-administrativa dos Estados e Municípios. Por conseguinte, não
competindo à Justiça Federal a apreciação destas eventuais demandas, mas sim às
diversas Justiças Estaduais.        
 

Quanto às alegações de ingerências do Poder Judiciário sobre as políticas públicas
que o Poder Executivo Federal entende por bem quanto à segurança nas Rodovias Federais, são
desprovidas de fundamentação verossímil. Não há poder absoluto no país. Os Poderes
Executivo, Judiciário e Legislativo são independentes e harmônicos entre si, mas o próprio
constituinte originário, sabiamente, previu regras de conformidades que estabelecem os
peses e contrapresos; ou seja, há o controle mútuo de um poder sobre os demais, nos
casos previstos na Constituição Federal. 
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Neste prisma, o art. 37 da Constituição Federal determinou como vetor da
Administração Pública a observância dos princípios da legalidade e da impessoalidade. O art. 5,
inciso XXXV, expressa o princípio da inafastabilidade do acesso à jurisdição. Já o art. 109, I,
determina que compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que a União, as
Autarquias Federais, entre outros, sejam partes.  A Lei nº 10.233/2001, nos arts. 81 e 82, conferiu
ao DNIT atribuições técnicas no tema a envolver a segurança nas Rodovias Federais.   
 

Nesta harmonia de normas jurídicas postas e sobrepostas, tudo em coesão com as
diretrizes do Estado Democrático de Direito, compete ao Poder Judiciário, no caso, ao juízo
federal, sempre quando demandando, processar e julgar as ações interpostas, mesmo quando o
objeto da lide seja, aparentemente, travestido de questões exclusivamente afetas à seara do
mérito administrativo do Poder Executivo, a exemplo de políticas públicas.
 

Nestes casos, o juízo deve aferir a razoabilidade, a legalidade e a prudência da
escolha do Administrador Público, em prol do interesse coletivo, dentro das alternativas válidas
com lastro técnico. Sendo defeso optar, dentre as hipóteses previstas, a que não seja a mais
adequada dentro de critérios de razoabilidade técnica, ou mesmo a ausência do serviço
público. Neste axioma, não há margem para o subjetivismo alheio, devendo ser respeitados os
estudos dos profissionais técnicos do respectivo ramo de atuação.    
 

Destarte, diante do objeto da lide, radares nas Rodovias Federais, desconsiderando
as ofensas e as ameaças criminosas proferidas a esta magistrada no exercício da função por
aqueles que, infelizmente, ainda não sabem conviver dentro do respeito cívico, e os quais estão
sendo devidamente investigados pelos órgãos de persecução penal (Polícia Federal e Ministério
Público Federal), e na esfera cível, demandados pela própria União (AGU) pelas ilicitudes
perpetradas, entendo que fora salutar o amplo debate social em torno dos radares como
instrumento de segurança nas Rodovias Federais, sendo positivo para o amadurecimento
da sociedade, e de todos os atores públicos envolvidos, o que inclui este juízo.
 

Mesmo que boa parte das críticas, principalmente as iniciais, quanto à instalação
dos radares, ser de ponderações mais relacionadas às Rodovias Municipais e Estaduais, a
exemplo, da alusão às “pegadinhas” (radares escondidos e de difícil visibilidade do motorista,
sem placas de aviso), da existência de radares em sequência, em pequeno espaço, ou mesmo, a
denominada “indústria da multa”, como um todo, o debate fora construtivo.
 

Embora, tecnicamente, muitas afirmações tenham sido equivocadamente
propagadas, é certo que a Administração Pública de cada ente político deve ponderar e rever
determinados excessos existentes, e fomentar o caráter pedagógico em detrimento do
sancionador (multas), no âmbito da segurança nas rodovias, quer municipais, estaduais e
federais.
 

Por outro lado, resta ímpar o reconhecimento pelos técnicos em engenharia de
trânsito, e pela maioria da sociedade, quanto à importância dos radares como um dos
principais instrumentos de controle de velocidade a salvar vidas, diante da grande
imprudência de muitos motoristas no Brasil, e da falta de respeito às velocidades impostas
.
 

Compete, assim, ao Administrador Público, compatibilizar as diversas políticas
preventivas à segurança nas estradas, a fim de estimular o caráter educativo preventivo, ao invés
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apenas do repressivo-sancionador (multas). Contudo, é certo que não macula a importância da
existência dos radares nas Rodovias Federais, principalmente diante de diversos estudos oficias
do próprio DNIT comprovando a diminuição dos acidentes e mortes nas estradas, a partir da
instalação dos radares.  
 

CONCILIAÇÃO JUDICIAL: MELHOR CAMINHO PARA DEMANDAS SENSÍVIES
 

Importante frisar que no acordo judicial não há vencidos e nem vencedores. Ambas
as partes cedem em algum aspecto, e ao mesmo tempo convergem interesses em outro, ao final,
todos se harmonizam em prol de uma solução consensual, construída pelos envolvidos, e em
benefício da sociedade, como no caso. Por isso, não se pode falar em recuos, ou mesmo em
derrotas, todos foram exitosos.  
 

Como acima ponderado, este acordo judicial objetivou não apenas a colocação dos
radares nas Rodovias Federais, como também há expressa previsão, em cláusula própria, do
comprometimento da União (Ministério da Infraestrutura) e do DNIT de reforçar o caráter
pedagógico da fixação dos radares, com maior orientação aos motoristas e aos transeuntes.
 

Outro ponto que merece ser enfatizado refere-se à importância deste acordo judicial
para a população em geral, diante da dupla funcionalidade dos radares que serão instalados
nas Rodovias Federais, pois além de medirem a velocidade dos carros, também terão a
função de captura de imagens, o que é de extrema valia para fins de apoio aos órgãos de
persecução penal na identificação de autores que cometem diversos delitos, e se valem do
deslocamento pelas Rodovias Federais para a fuga ou mesmo quando nelas cometem delitos. A
exemplo, do auxílio através dos novos radares na localização de cargas roubadas dos
caminhoneiros, entre outras funcionalidades que ajudam a desbravar crimes perpetrados, através
da função adicional de captura de imagens. 
 

ACORDO JUDICIAL: RADARES NAS RODOVIAS FEDERAIS  
 

Antes da homologação do presente acordo judicial, há duas questões outras que
necessitam ser ponderadas pelo juízo.
 

A uma, não há apenas a celebração de acordo judicial para a fixação de 1.140
radares nas Rodovias Federais, tal previsão é apenas para a fase inicial do acordo. A
transação judicial em tela é celebrada em duas fases, na primeira, a ser concretizada em até
60 dias a partir da homologação desta sentença, serão instalados todos os radares nas áreas
urbanas do país, em faixas de criticidades muito altas, altas e médias, uma vez que trafegam
mais pessoas. Já nas áreas rurais do país, serão instalados radares em faixas com criticidades
muito altas e altas, tudo fora os radares nas Rodovias Federais já instalados e com autorização
para tanto já concedidas pelo DNIT.
 

Na segunda fase, para as faixas remanescentes (urbanas: criticidades baixas e
muito baixas; rural: criticiades médias, baixas, muito baixas) será realizado novo estudo, a ser
concluído em até 120 dias, para fins de adequar a necessidade dos radares nestas faixas,
prestigiando os técnicos em engenharia do DNIT, Polícia Rodoviária Federal e assistente técnico
a ser indicado pelo MPF. Após, todas as informações virão à análise e à ponderação do juízo, de
preferência, sempre de forma consensual.
 

A segunda questão refere-se à previsão contida no parágrafo 3º da Cláusula
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Primeira, da proposta de acordo ora apresentada, e que versa: “Parágrafo 3° - Em relação às
faixas prioritárias cuja contratação ordinária esteja suspensa pelo TCU, o DNIT se
compromete a celebrar . os contratos administrativos no prazo de 30 (trinta) dias a partir
da superação da suspensão, comprometendo-se, também, ao cumprimento dos prazos
previstos no caput da presente cláusula”.
 

Em que pesem as partes informarem que atualmente encontra-se superara a
restrição imposta pelo TCU à licitação dos radares nos Estados de Estados de Goiás, Distrito
Federal, Pernambuco, Rondônia e parte de Minas Gerais, é evidente que o juízo não pode ficar à
mercê de apenas decidir quando superado eventual questionamento que venha a surgir no
âmbito interno do Tribunal de Contas, em tempo indefinido, por mais improvável que possa vir à
tona tal fato.
 

A prudência e a precaução impedem o juízo de homologar uma cláusula aberta, que
faz coisa julgada, sem definição no tempo, própria de jurisdição e de acesso do jurisdicionados
ao Poder Judiciário.
 

III - DISPOSITIVO
 

Ante o Exposto, HOMOLOGO O ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELAS
PARTES, com glosa do parágrafo 3º da Cláusula Primeira, e RESOLVO O PROCESSO COM
MÉRITO, de ambas as ações judiciais, Ação Popular nº 1008898-38.2019.4.01.3400, e Ação
Civil Pública nº 1016152-62.2019.4.01.3400, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
 

Segue acordo homologado pelo juízo:
 

“CLÁUSULA PRIMEIRA – O DNIT – com acompanhamento do Ministério da Infraestrutura,
por meio da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres – SNTT e do Departamento Nacional de
Trânsito – DENATRAN, dentro de suas respectivas atribuições legais – se compromete a autorizar no
prazo de 5 (cinco) dias as empresas contratadas a realizar estudo técnico, bem como aprovar o referido
estudo, no prazo de 60 (sessenta) dias, visando a instalação dos radares necessários à cobertura de
2.278 novas faixas que devem ser distribuídas em todo território nacional.
 

                Parágrafo 1º – As novas faixas, objeto do caput, são aquelas definidas pelo DNIT

como de criticidade média, alta e muita alta em áreas urbanas e de criticidade alta e muito alta em áreas rurais

de todos os lotes objetos de licitação, no ANEXO I deste acordo judicial e não incluem as faixas cujos radares

já tenham sido autorizados até a data do ajuizamento da Ação Popular 1008898-38.2019.4.01.3400;
 

                 Parágrafo 2° - O prazo de aprovação dos estudos técnicos será sobrestado caso

identificada alguma inconsistência pela área responsável no âmbito do DNIT, tendo em vista a necessidade de

revisão dos Estudos Técnicos a serem realizados pelas empresas contratadas.
 

                         Parágrafo 3°. NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO
 

                      Parágrafo 4° - Eventuais atrasos relacionados à atribuição legal ou contratual de

outros agentes públicos ou privados, não caracterizará descumprimento do acordo pelo DNIT, estando a sua

responsabilização limitada às suas competências legais.
 

 CLÁUSULA SEGUNDA – O DNIT se compromete a adotar todas as medidas necessárias para

a finalização de estudo técnico, no prazo de 120 dias, com a finalidade de demonstrar a necessidade ou não do
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monitoramento das faixas discriminadas nos instrumentos contratuais.
 

                 Parágrafo 1º – O Ministério Público Federal poderá acompanhar, diretamente ou por

meio de indicação de assistente técnico, os trabalhos a serem realizados pela equipe técnica do DNIT;
 

                     Parágrafo 2º – Concluído o estudo técnico, o DNIT informará, em 30 dias, ao

Ministério Público Federal e ao Juízo homologatório do acordo, as medidas a serem adotadas em relação ao

término da execução dos contratos das demais faixas e/ou à revisão dos contratos firmados, caso o percentual

de inexecução contratual ultrapasse os 25% das faixas contratadas.
 

CLÁUSULA TERCEIRA – O cumprimento dos prazos fixados neste acordo judicial será
acompanhado por reuniões periódicas, inclusive perante o Juízo homologatório.
 

CLÁUSULA QUARTA – Os termos pactuados neste acordo judicial não impedem que a
União e o DNIT adotem as medidas que entenderem cabíveis, após estudo técnico, para aperfeiçoar o
caráter pedagógico dos radares, corrigir eventuais erros e irregularidades que sejam identificados na
utilização indevida dos equipamentos e no sistema de cobrança de multas.
 

CLÁUSULA QUINTA – No caso de descumprimento de quaisquer das obrigações
pactuadas, o juízo homologatório fixará o valor da multa a ser paga pela parte que deu causa ao
descumprimento.
 

                  Parágrafo Único – Não incidirá a multa prevista no caput quando houver

justificativa, nos autos do processo judicial, acerca de eventual e específica impossibilidade do cumprimento do

contrato por parte do DNIT, considerando a extensão e a dinâmica que envolve o objeto do presente acordo

judicial.
 

CLÁUSULA SEXTA – A assinatura deste acordo judicial não restringe a apuração de
irregularidades que foram ou possam ser objeto de investigação e que possam originar sanções
criminais ou administrativas em decorrência da atuação do Ministério Público Federal ou de outros
órgãos, sendo certo, entretanto, que resolve em sua integralidade, as obrigações do DNIT e da UNIÃO
no litígio objeto da Ação Popular nº 1008898-38.2019.4.01.3400 e da Ação Civil Pública n° 1016152-
62.2019.4.01.3400.
 

CLÁUSULA SÉTIMA – A presente proposta de transação judicial, tem por objetivo a
solução do litígio da Ação Popular n° 1008898-38.2019.4.01.3400 e da Ação Civil Pública 1016152-
62.2019.4.01.3400, mas não implica em reconhecimento do pedido.
 

CLÁUSULA OITAVA – Os autores da Ação Civil Pública nº 101615262.2019.4.01.3400 e da
Ação Popular n° 1008898-38.2019.4.01.3400 renunciam a eventuais direitos decorrentes dos mesmos
fatos ou fundamentos jurídicos que deram origem à ação judicial (art. 2°, § 5°, da Portaria PGF
n.O915/2009).
 

DISPOSIÇÕES FINAIS:
 

I. Os prazos fixados no acordo judicial começarão a correr a partir da sua homologação judicial.
 

2. As cláusulas desse acordo judicial só têm validade se aplicadas integralmente.
 

3. O presente acordo judicial deverá ser assinado e homologado pelo Juízo da 5ª Vara Federal
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da Seção Judiciária do Distrito Federal, no bojo da Ação Civil Pública nº 1016152-62.2019.4.01.3400, com

efeito extensivo à Ação Popular n° 1008898-38.2019.4.01.3400, com eficácia de título executivo judicial, nos

termos do inciso II do art. 515 do Código de Processo Civil, após o atendimento das formalidades previstas na

Lei nº 9.469/97, com a redação dada pela Lei nº 13.140/2015, bem como pelas Portarias AGU nº 990/2009 e

PGF n° 915/2009.
 

4. A homologação do presente acordo judicial gerará a extinção da Ação Civil Pública nº

1016152-62.2019.4.01.3400 e da Ação Popular n° 1008898-38.2019.4.01.3400, com resolução de mérito, na

forma do art. 487, III, alíneas "b" e "c", do CPC, respectivamente.
 

5. Fica sem efeito a transação caso constatada a existência de litispendência, coisa julgada, ou

falta de requisitos legais referentes ao objeto das ações.
 

6. O presente termo deverá ser publicado, a cargo do Ministério Público Federal, por extrato no

Diário Oficial da União, conforme determina a Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério

Público.
 

Por estarem acordadas, as partes firmam, em duas vias de igual teor e forma, o presente acordo

judicial para que assim produza os seus efeitos legais e jurídicos”.
 

 
 

Defiro 05 dias às partes para eventual manifestação quanto à homologação
do acordo. Na ausência, seguem os efeitos da concordância.
 

Restam prejudicados os efeitos das decisões de nº 69848603, de 15/07/2019.
 

Desde já, designo a primeira audiência de cumprimento de sentença
para o dia 12 de setembro, às 15 h, no juízo da 5ª Vara da SJDF, onde as partes
devem já trazer todas as informações relativas aos radares já efetivados e os em via de
efetivação, nas Rodovias Federais do país, por Estado, bem como informar eventuais
óbices justificáveis que, porventura, estejam a ocorrer, a fim do juízo, inicialmente,
procurar os solucionar junto com as partes.
 

Firmo a competência nacional deste juízo federal, por prevenção, para as
demandas que envolvam pedidos diretos e indiretos relacionados à instalação dos
radares nas Rodovias Federais do país, até o pleno cumprimento deste acordo judicial,
atestado por este juízo, tudo nos termos da fundamentação supra.
 

 Sem custas e sem honorários.
 

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 
                            Brasília, 29 de julho, de 2019.
 
                                                                                         DIANA WANDERLEI
                                                                   Juíza Federal Substitua da 5ª Vara da SJDF
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