
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

GABINETE DO 13º OFÍCIO

Inquérito Civil nº 1.19.005.000018/2015-29

ASSUNTO: Recomenda  ao  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de 

Transportes  –  DNIT,  em  caráter  de  urgência,  a  adoção  de  providências 

voltadas a melhorar as condições de trafegabilidade e segurança na BR-226, 

nos trechos referentes  aos  municípios  maranhenses  de  Porto  Franco/MA, 

Grajaú/MA,  Barra  do  Corda/MA e  Timon/MA,  devendo-se  proceder,  em 

especial,  com  medidas  tendentes  a  aprimorar  e  corrigir  a  sinalização 

horizontal  e  vertical,  sem  prejuízo  de  outras  reputadas  cabíveis  (como 

mecanismos de controle e redução de velocidade e travessias de pedestres), 

com  ênfase  nos  locais  com  maior  índice  de  acidentes,  observadas  as 

diretrizes da FUNAI e do IBAMA,  notadamente região coberta por  Terras 

Indígenas.

RECOMENDAÇÃO n° 005/2017/GAB/HAM/PR/MA de 23 de março de 
2017.

O  Ministério  Público  Federal,  por  intermédio  do  procurador  da 

República que esta subscreve, no uso de suas atribuições institucionais, que lhe são 

conferidas pela Constituição da República e pela Lei Complementar nº 75/93, vem 

apresentar as seguintes considerações para, ao final, expedir recomendação.

CONSIDERANDO 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 

(CF, art. 127);

CONSIDERANDO que  são  funções  institucionais  do  Ministério 
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Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as  medidas 

necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II); bem como promover o inquérito civil e a 

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 

e de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, III);

CONSIDERANDO  que  compete  à  União,  explorar,  diretamente  ou 

mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passageiros (CF, art. 21, XII, ´e´);

CONSIDERANDO que os serviços públicos elencados na Constituição 

Federal  devem  ser  prestados  aos  usuários  de  forma  adequada,  o  que  pressupõe 

condições  de  regularidade,  continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade, 

generalidade,  cortesia  na  sua  prestação  e  modicidade  das  tarifas  (CF,  art.  175, 

parágrafo único, IV, c/c art. 6º, § 1º, da Lei n. 8.987/95)

CONSIDERANDO  que  a  falha  na  prestação  dos serviços públicos, 

expondo  a  riscos  a  vida,  saúde  e  segurança  de  todos  os  usuários,  acarreta  a 

responsabilização do estado (art. 37, §6° da CF/88);

CONSIDERANDO que o trânsito, em condições seguras, é um direito 

e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a este 

cabendo,  no âmbito das respectivas competência,  adotar as  medidas destinadas a 

assegurar esse direito, priorizando, em suas ações, a defesa da vida (art. 1°, §§2° e 5° 

da Lei n° 9.503/97);

CONSIDERANDO  que  compete  ao  Departamento  Nacional  de 

Infraestrutura e Transportes – DNIT,  autarquia federal vinculada ao Ministério dos 

Transportes,  relativamente  a  rodovias  federais,  administrar,  direta  ou  mediante 

convênio,  os  programas  de  operação,  manutenção,  conservação,  restauração  e 

reposição  de  rodovias,  bem  como  implementar,  manter  e  operar  o  sistema  de 

sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário (art. 79, caput, art. 

81, II e art. 82, IV e §3° da lei n° 10.233/01 c/c art. 21, II da lei n° 9.503/97);

Av. Senador Vitorino Freire, 52, Areinha. CEP 65030-015. São Luís-MA. Tel.: (98) 3213-7100. Fax: (98) 3213-7135. 
www.prma.mpf.mp.br

2 de 6

http://www.prma.mpf.mp.br/


MPF
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

CONSIDERANDO  o  que  consta  do  Inquérito  Civil n. 

1.19.005.000018/2015-29,  instaurado com o fito de apurar possíveis  irregularidades 

nas  condições  de  adequação  e  segurança  da  rodovia  BR-226  nos  trechos 

correspondentes  aos  municípios  maranhenses  de  Porto  Franco,  Grajaú,  Barra  do 

Corda e Timon; 

CONSIDERANDO que, após ser instado a se pronunciar, o DNIT, por 

sua  Superintendência  Regional  no Maranhão,  informou por  meio  de  planilhas,  o 

número total de acidentes na rodovia BR – 226- MA, o qual totalizou, no ano de 2014, 

51 acidentes, com 51 feridos (leves e graves), 11 mortos, envolvendo 75 veículos (fls. 

22/23 do IC); 

CONSIDERANDO que, após ser instado a se pronunciar nos autos do 

Inquérito Civil, o DNIT, por sua Superintendência Regional do Maranhão, informou 

que as soluções para regularizar as condições de segurança da rodovia nos trechos 

entre os KM 415 e KM 571 ainda não haviam sido concluídos (fls. 20);

CONSIDERANDO  que,  consoante  informações  prestadas  pela  18ª 

Superintendência  Regional  de  Polícia  Rodoviária  Federal,  o  trecho  com  maior 

incidência de acidentes da aludida rodovia é o de Porto Franco/MA (fls. 40/41);

CONSIDERANDO que parte da rodovia BR-226 cruza a Terra Indígena 

Guajajaras Canabrava;

CONSIDERANDO que esta Procuradoria expediu a Recomendação nº 

09/2016,  de  22/04/2016, ao  DNIT  para  que,  no  prazo  de  180  dias,  procedesse  à 

adoção  de  providências  voltadas  a  melhorar  as  condições  de  adequação  e 

segurança  de  trafegabilidade  na  BR-226,  nos  trechos  referentes  aos  municípios 

maranhenses de Porto Franco/MA, Grajaú/MA, Barra do Corda/MA e Timon/MA 

(fls. 44/45);

CONSIDERANDO que  o expediente de fls.  50/52 (datado de 09 de 

maio de 2016),  por meio do qual  o DNIT informa ter  acolhido a representação 

supracitada, trata-se, na verdade, de mera descrição dos contratos administrativos 
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que já haviam sido firmados por aquela Autarquia,  e que atualmente estão em 

andamento, relativos a restauração/conservação e segurança/sinalização viária na 

BR-226;

CONSIDERANDO que,  após  vistoria  in loco,  realizada pela  Polícia 

Rodoviária Federal  em dezembro de 2016, nos trechos da BR-226 abrangidos pela 

referida  Recomendação,  verificou-se  diversas e graves inconformidades relativas às 

condições de segurança, sinalização e conservação da BR-226, a concluir que o DNIT 

não atendeu integralmente ao teor da Recomendação nº 09/2016;

O Ministério Público Federal, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, 

da  Lei  Complementar  75/1993,  RECOMENDAR ao  Departamento  Nacional  de 

Infraestrutura e Transporte – DNIT que:

1.  Em  caráter  de  urgência,  no  prazo  de  90 dias,  adote 

providências voltadas a melhorar as condições de adequação 

e  segurança  de  trafegabilidade  na  BR-226,  nos  trechos 

referentes aos municípios maranhenses de Porto Franco/MA, 

Grajaú/MA,  Barra  do  Corda/MA e  Timon/MA,  incluindo 

necessariamente medidas tendentes a aprimorar a sinalização 

horizontal e vertical, sem prejuízo de outras eventualmente 

reputadas cabíveis (como  mecanismo de controle e redução 

de  velocidade  e  travessias  de  pedestres),  com  ênfase  nos 

locais com maior índice de acidentes, uma vez observados as 

diretrizes da FUNAI e do IBAMA quanto ao trecho incidente 

em Terra Indígenas;

2.  Proceda,  em  especial,  à  correção  dos  seguintes  pontos 

destacados no Relatório da Polícia Rodoviária Federal:

a)  sinalização  vertical  deficiente  ou ausente  constatada  nos 
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trechos  da  BR-226  que  passam pelos  s de  Timon/MA  (no 

trecho sem pavimentação asfáltica),  Grajaú/MA  e na reserva 

indígena Cana Brava;

b) sinalização horizontal deficiente ou ausente constatada nos 

trechos que passam pelos municípios de Timon/MA, Barra do 

Corda/MA,  Grajaú/MA,  Porto  Franco/MA  e  na  reserva 

indígena Cana Brava;

c)  ausência  de  faixa  de  pedestres  em  todos  os  trechos 

vistoriados;

d) sistema de controle de velocidade: nos trechos vistoriados 

há apenas um ponto de monitoramento fixo de velocidade, no 

município de Timon/MA;

e)  todas  as  ondulações  transversais  vistoriadas  estão  em 

desacordo  com  a  legislação  aplicável,  principalmente  a 

Resolução CONTRAN nº 39/1998;

f)  quanto  à  pavimentação  asfáltica,  constatou-se  que 

aproximadamente  99,1  km  da  BR-226  não  possui 

pavimentação  asfáltica,  sendo  constituída  de  piçarra, 

especialmente no município de Timon/MA;

A partir  da data da entrega da presente recomendação,  o  Ministério 

Público  Federal  considera  seu(s) destinatário(s) como  pessoalmente  ciente(s) da 

situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer 

eventos futuros imputáveis a sua omissão.

Por fim,  faz-se impositivo  constar  que a  presente recomendação não 

esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não excluindo futuras 

recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou 

outros,  bem  como  com  relação  aos  entes  públicos  com  responsabilidade  e 
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competência no objeto.

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de  10 (dez) dias 

para  informarem  o  acatamento  ou  não  da  presente  recomendação,  bem  como  o 

cronograma das medidas a serem adotadas.

Desde já, fixo reunião para o dia 23/06/2017, na sede desta Procuradoria 

da  República,  requisitando  sua  presença  e  do  corpo  técnico  responsável  pela 

execução das medidas adotadas,  acompanhados da documentação comprobatória, 

especialmente  relatórios,  fotografias  e  filmagens  dos  locais  que  sofrerem 

intervenções.

Publique-se  a  presente  recomendação  no  sítio  eletrônico  da 

Procuradoria da República no Estado do Maranhão. 

Cientifique-se a 1° Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Procedam-se  às  demais  comunicações,  registros  e  expedientes 

necessários.

HILTON ARAÚJO DE MELO

Procurador da República
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