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Subseção Judiciária de Vitória da Conquista-BA 
1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista-BA

PROCESSO: 1002166-29.2019.4.01.3307
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)
RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT , VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
S.A.

DECISÃO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, com o objetivo de obter tutela
jurisdicional de natureza condenatória, no sentido de compelir os réus, Viabahia Concessionária de Rodovias S/A. e a Agência
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na construção de uma nova ponte
sobre o Rio Pardo, em Cândido Sales/BA, ou, subsidiariamente, à reforma substancial da referida estrutura.

A presente ação foi instruída com o inquérito civil nº 1.14.007.000104/2018-1, instaurado a partir de
documentação encaminhada pela Polícia Rodoviária Federal, contendo informações sobre solicitação formulada pela Viabahia
Concessionária de Rodovias S.A, buscando apoio do órgão policial “no sentido de intensificar as fiscalizações realizadas para

”reprimir o tráfego de veículos com excesso de peso sobre a Ponte do Rio Pardo, localizada no km 909 da BR 116/BA.

Alega o Autor que “durante a análise da solicitação da concessionária, a PRF constatou a inexistência

”, razão pela qual recomendou a instalação de placas indicando o limite de peso máximode sinalização adequada no entorno da ponte

permitido para o tráfego no local.

Alega, ainda, que a PRF, após realizar diligências , chegou à seguinte conclusão: “in loco Estabelecido o

PBT [peso bruto total] de 45 toneladas como limite máximo para o tráfego sobre a Ponte, essa limitação não alcança apenas os

veículos que trafegam com AET, mas os demais veículos que podem transportar acima de 45 toneladas, como bi-trens de 7 eixos, por

exemplo. Nesses casos, para uma fiscalização eficaz, necessitaríamos de uma balança, já que nem sempre a fiscalização pela nota

”.fiscal é eficiente

O MPF afirma que, como diligência inicial, nos autos do mencionado inquérito civil, oficiou a Viabahia
para que informasse: a) se, nos termos da recomendação da PRF, havia sinalizado o entorno da Ponte do Rio Parto; e b) quais eram as
medidas até então em curso para tornar mais efetiva a fiscalização contra veículos que transitavam com excesso de peso sobre esse
trecho da rodovia. A concessionária informou que já “foram instaladas as placas de sinalização indicando o peso máximo na ponte de

, e que, “45 toneladas” diante dessa limitação, foi incluído no site do DNIT, responsável pela fiscalização do excesso de peso nas

rodovias e pela emissão do AET (Autorização Especial de Transporte), a informação da restrição de veículos entre o km 837,20 e

”919,50 da BR 116 acima de 45 toneladas [...].

Prossegue o Autor afirmando que, no procedimento administrativo instaurado, ainda oficiou à ANTT e ao
DNIT, para que prestassem os seguintes esclarecimentos: a) se tinha conhecimento da restrição de tráfego na Ponte do Rio Parto; b) se
havia adotado alguma providência para reforçar a fiscalização de veículos com excesso de peso; c) se realizou estudos acerca da
capacidade máxima de peso suportada pela edificação; e d) se existiam rotas alternativas para a circulação dos automóveis atingidos
pela limitação. A ANTT respondeu “que já sabia da restrição, mas que não foi necessário que ela executasse atividades adicionais
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”.para solucionar o problema, visto que a área já estava sinalizada e a limitação de peso havia sido incluída no site do DNIT

Respondeu, ainda, que os demais questionamentos se encontravam dentro da esfera de atribuição do DNIT. O DNIT, por sua vez,
esclareceu que “como a Rodovia BR-116/BA neste segmento foi concedida à iniciativa privada, [...], a demanda do Ministério Público

Federal deve ser redirecionada à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, responsável pela fiscalização das condições

”.da infraestrutura rodoviária federal concedida

Sustenta o Autor que solicitou, à Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, informações sobre a
existência de “estudo em andamento para a definição de rotas alternativas em favor dos veículos que não poderiam trafegar sobre a

”. Entretanto, o órgão estadual respondeu negativamente. Nesse ponto, o MPFPonte do Rio Pardo em virtude de excesso de peso

destaca a existência de omissão por parte da concessionária ré, em razão de não ter buscado colaboração para remanejar o fluxo de
veículos para rodovias estaduais.

A minuta do contrato celebrado entre a União, representada pela ANTT, e a Viabahia, que tem por objeto
a concessão das BR´s 116 e 324, foi juntada ao inquérito civil. O MPF discorre sobre o histórico dos graves problemas estruturais e
funcionais existentes na “Ponte do Rio Pardo”, sustentando que “a Viabahia não tem envidado esforços necessários para a adoção de

medidas que possam efetivamente resolver o problema e que a autarquia demandada não tem fiscalizado adequadamente o

”.cumprimento do contrato de concessão da BR 116

Reforça o Autor que os problemas estruturais da Ponte do Rio Pardo não são recentes, e rememora o
ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Município de Cândido Sales, em face do DNIT e da Viabahia, na qual se buscava a
recuperação da referida edificação. A ação foi tombada sob o nº 2006.33.07.002477-9 e tramitou perante a 2ª Vara Federal desta
Subseção Judiciária.

Alega o MPF que uma das teses defensivas da Viabahia, na ACP retromencionada, articulava a
impossibilidade “ ” Contudo, atécnica e operacional de recuperação da ponte, sendo a hipótese de construção de uma nova.

concessionária promoveu as reformas na edificação para solucionar os problemas constatados na fase instrutória da ação civil pública.

O Autor refuta, ainda, a existência de coisa julgada e fundamenta o interesse de agir na circunstância de
que a ACP nº 2006.33.07.002477-9 foi extinta sem resolução de mérito, “uma vez que entendeu-se, na época, que o cumprimento da

liminar pelos demandados, que recuperaram a ponte antes do encerramento da fase cognitiva em 1ª instância, teve caráter

”plenamente satisfativo do direito do autor, de maneira que não haveria utilidade e interesse em dar continuidade ao feito.

Pondera o Autor, por fim, sobre a impossibilidade de aproveitamento da atual estrutura da Ponte do Rio
Pardo, uma vez que a edificação foi construída há mais de 70 anos, estando obsoleta e com “capacidade operacional dissociada da

”, resultando em risco de morte, não apenas ao motorista que trafegam ao longo do referido trecho, mas também aosrealidade

transeuntes que utilizam a ponte para deslocamento.

O pedido de tutela provisória, com fundamento na urgência, é direcionado à Viabahia, possui natureza de
obrigações de fazer e não fazer, e objetiva determinar que a concessionária:

1)  realize o escoramento e adote as medidas emergenciais necessárias para minorar o risco de colapso     
da ponte do Rio Pardo, em Cândido Sales/BA, enquanto não forem efetivamente iniciados os
projetos para a demolição da ponte e de construção de uma nova, ou de reforma da atual nos termos e
critérios estabelecidos contratualmente;

2)  deixe de cobrar ou reduza, proporcionalmente e de imediato, devendo apresentar neste caso o       
cálculo da redução, na praça pedágio seguinte ao trecho da ponte do Rio Pardo, em Cândido
Sales/BA, o valor das tarifas cobradas para os veículos que deixam de trafegar sobre a ponte em
função da restrição de peso e que, por isso, tenham que pegar rotas alternativas fora da concessão;

3)  execute, no prazo de 90 dias, a obrigação de fazer consistente na apresentação à ANTT de todos os    
projetos e licenciamentos necessários à execução das obras de construção de uma nova ponte sobre o
Rio Pardo, em Cândido Sales, com a obrigatoriedade de observância dos seguintes padrões técnicos
mínimos:
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a)  a nova edificação deverá suportar o peso regular admitido para o restante da rodovia;    

b)  a largura final da nova ponte deverá ter sua largura final ampliada para se igualar à largura da    
rodovia;

c)  deverão ser implantados passeios laterais em ambas as pistas, com, no mínimo, 1,5 de largura,     
com barreiras separando-os da pista;

4)  execute as obras em até 180 dias após a aprovação da autarquia.    

Intimada para se manifestar sobre o pedido liminar, a ANTT alega (ID 45035461), primeiramente, a
inadequação da pretensão de urgência, e sustenta que o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de projetos e licenciamentos
necessários à execução das obras de construção de uma nova ponte é exíguo, em razão da complexidade dos trabalhos.

Argumenta, ainda, que se houvesse risco de ruína iminente, “a solução mais adequada poderia ser a
interdição da ponte e um desvio de rota”, razão pela qual entende que o pedido liminar é desproporcional e impede a busca da melhor
solução do problema pela Administração Pública.

Suscita que a causa de pedir é similar à da ACP nº 2476-09.2006.4.01.3307, extinta sem resolução de
mérito.

Por fim, conclui que a concessão da liminar causaria um impacto não dimensionado pelo autor no
contrato de concessão, o que poderia refletir diretamente nos usuários do serviço, razão pela qual recomenda que o pedido liminar seja
analisado após a apresentação das peças defensivas.

É o relatório. Decido.

1.  A ponderação da ANTT, em sua manifestação preliminar, quanto a ser apreciado o pedido de            
tutela de urgência somente após a apresentação da defesa da VIABAHIA, é absolutamente heteróclita em função do lugar de fala
institucional de onde se esperava outra abordagem, já que, ao fim e ao cabo, não passa de tentativa meramente retórica de desconstruir
o núcleo da pretensão sob o frágil argumento em prol de avaliações construtivas do DNIT de dez anos atrás.

Naquela época, por ocasião da discussão travada no âmbito da ação civil pública 2006.33.07.002477-9, a
procuradoria federal criou igualmente dificuldades teóricas contra a manifestação técnica de engenheiros do CREA apenas pelo
recorrente vezo de resistir, ancorando-se nos habituais argumentos de querer ser guardiã do cofre contra gastos que ela por si mesma
quer categorizar à conta de excessivos.

Agora repagina os argumentos como forma de imunizar-se de qualquer responsabilidade por omissão,
tentando de quebra blindar com isso a Concessionária, estratégia reflexa que se mostra clara porque, estando a ANTT legitimada para
a propositura de ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 5º, IV), à incapacidade de resolução administrativa deveria se seguir essa
iniciativa judicial, forrando o Ministério Público, às voltas com enormes dificuldades estruturais de vazão, de ter que assumir a
paternidade de todos os problemas dessa natureza, uma vez que há outros colegitimados que sempre forcejaram por tal qualidade. 

O trecho seguinte da manifestação baliza bem a síntese dos óbices antepostos, deixa à mostra sua
inconsistência e termina por ajudar na conclusão de juridicidade da pretensão: “Parece-nos um equívoco também requerer intervenção

deste porte, sem demonstrar, exime de quaisquer dúvidas, que a referida ponte apresenta risco iminente de colapso. Com efeito, a

melhor abordagem para a questão apresentada pelo Ilustre Parquet Federal, reclama a análise de diversos especialistas, não sendo o

”.campo do Poder Judiciário o melhor ambiente para extrair alguma medida em torno deste tema

Em primeiro lugar,  é algo que o MPF não disse. A procuradoria federal“risco de iminente colapso”

distorceu consciente ou inconscientemente o que ali consta e que precisa ficar bem claro. Na inicial se salientou a adequação de
medidas porque “elas visam a evitar o progresso do  da ponte do Rio Pardo enquanto não são adotadas asrisco de colapso

 (sem destaque no original).derradeiras providências para a construção de uma nova ou para a recuperação completa da atual”
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O qualificativo “ ” faz parte de outro contexto factual da petição inicial, quando alude ao iminente “risco
, não tendo sido objeto das obras contratualmente previstas para a suaiminente e constante, pois a ponte apresenta largura reduzida

 e também ao fato deampliação horizontal, o que faz com que veículos de todos os tipos disputem um pequeno espaço para travessia”

que vídeos disponibilizados “mostram que veículos em alta velocidade passam imediatamente ao lado das pessoas que precisam fazer

 (sem destaque no original).a travessia a pé, de modo que estas correm sérios riscos de serem atingidas”

As duas situações discursivas obviamente não são reduzíveis a uma única, como quer a manifestação
preliminar da ANTT, pois os dois períodos dizem coisas diversas, embora remetam a uma só causação.

O risco existe como decorrência lógica de que, como a própria VIABAHIA, citada pelo MPF, reconhece,
há . Em“inviabilidade técnica da simples recuperação da ponte, tendo destacado que a solução seria a construção de uma nova”

razão disso, “qualquer medida que se limite a reformar a ponte será uma solução meramente paliativa, destinada a acautelar riscos

.  iminentes enquanto a derradeira providência, consistente na execução de uma nova construção, não é implementada”

Como salienta a inicial, os estudos de um consultor especializado contratado pela própria VIABAHIA
apontaram para a necessidade de se estabelecer um limite máximo de 45 toneladas de peso bruto total para os veículos que sobre ela
transitam, dada a existência de risco de desabamento, tendo sido ressaltado por esse profissional que, paralelamente à restrição de
peso, deveria ser feito o escoramento da edificação.

Mostra-se inobjetável, então, a existência de um problema de monta, em relação ao qual as soluções
paliativas, o que inclui limitar o peso bruto de passagem, significam, se aceitas  simplesmente deixar o usuário entregue àsine die,

própria sorte, quando sua obrigação é suportar o peso do preço público, e não da ponte estruturalmente adoecida.

Pelo que se tem de objetivamente apurado, a insuficiência da atual morfologia estrutural da ponte para o
fluxo de carga que a obra suporta hoje decorre do fato de ela ter sido instalada há 70 anos, em outra realidade de tráfego rodoviário.
Sendo assim, é inegável que ela está em obsolescência. Se ela vai desabar amanhã, depois, ou daqui a seis meses ou mais, parece uma
discussão ociosa, pois, a qualquer tempo que isso aconteça, pode gerar vítimas, sem falar que esta causa se assenta no fundamento de
que não há notícia nem sinal de termo em que a VIABAHIA pretenda intervir reestruturando a passagem com outra obra mais
adequada ao tráfego.  

Como se sabe, há uma constelação factual que envolve colapsos de pontes, mas quase sempre a inércia
dos responsáveis assume inegável relevo nas tragédias. Convém lembrar a esse respeito que, no caso do colapso da ponte Morandi, em
Gênova, na Itália –  a qual ruiu há pouco menos de 1 ano, mesmo sendo de axial importância econômica e social, já que por ela
transitavam 25 milhões de veículos anualmente –, apesar das sinalizações técnicas do desgaste infraestrutural do concreto armado, a
concessionária, o grupo Atlantia, que, a propósito, também atua no Brasil, adiou a intervenção até que lamentavelmente se chegou ao
triste resultado de mais de três dezenas de mortos.

Não deve ter sido senão pelo gosto de intermináveis discussões teóricas a sustentar dilações temporais
criminosas que outras pontes ruíram no passado recente do planeta, a exemplo daquelas três na Índia: em Mumbai, em março deste
ano, quando morreram ao menos seis pessoas. Em Varanasi, que matou ao menos 18 pessoas há cerca de um ano, e, em setembro de
2018, em Calcutá, que deixou uma pessoa morta e várias feridas.

Não é fora de propósito, já que se está falando de passado recente, que, ainda neste mês de abril, parte de
uma ponte do complexo Alça Viária, que liga diversas regiões do Pará, caiu no Rio Moju, Município de Acará.

1.1.  O pouco caso que o procurador da ANTT parece fazer das opiniões técnicas que já foram             
enunciadas termina então por asfixiar ainda mais sua linha de argumentação, toda ela eivada de rarefação teórica, chegando ao ponto
de questionar, com uma tonalidade jocosa (que deveria ser evitada em nome do  abordagens técnicas jáne sutor ultra crepidam),
produzidas até aqui, pretendendo ainda uma certeza matemática de que a ponte precisa mesmo de imediata intervenção, esquecido de
que esse tipo de nitidez é algo extremamente complexo muitas vezes. Basta lembrar, a esse respeito, a ruína da famosa ponte pênsil
Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, em 1940. Durante muito tempo, a causa foi atribuída por estudiosos exclusivamente ao
fenômeno de ressonância, já que a força do vento aumentou a oscilação natural da estrutura até que o valor-limite de suporte fosse
atingido, dando lugar ao colapso. Atualmente, entretanto, defende-se que, a par da ressonância, a variação na tensão dos cabos que
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suportavam a estrutura tenha sido responsável pelo acontecimento, em razão de a força dos ventos fazer com que as tensões nos
múltiplos cabos de aço fossem diferentes.

Como se vê, na etiologia de um problema estrutural, o que menos se espera é uma visão jurídica teórica e
distante, como se se estivesse visualizando uma estrada ao infinito de maneira unidimensional. Sendo assim, o “diagnóstico” que a
manifestação da ANTT quer, fundado em meros argumentos retóricos, não passa de manobra apta gerar inconveniente indefinição de
um problema que tem probabilidade de produzir resultados desastrosos e trágicos.

Convém lembrar que se até os palpites merecem respeito nas ciências, como ilustrativamente ocorreu a
Bruno Rossi, do MIT, ao descobrir, por um deles, a primeira fonte de raios X fora do sistema solar , o que dizer de reiteradas[1]
opiniões a cargo do CREA (que elaborou, em 2006, laudo em que foram identificadas 28 irregularidades na ponte), de
engenheiro-perito nomeado nos autos da extinta ACP nº 2006.33.07.002477-92, da Polícia Rodoviária Federal (que ingressou com
representação perante o MPF) e do próprio reconhecimento técnico pré-processual da VIABAHIA quanto à incapacidade da ponte
para o volume de tráfego e carga atual superior a 45 toneladas?

Ao que parece, o procurador que subscreve a manifestação não leu os autos para saber que a ponte foi
construída em 1948 para fazer a ligação entre o Sudoeste da Bahia e o Norte de Minas com projeção de suportar cargas de até 20
toneladas, um contraste abissal com as 100 toneladas diárias que trafegam sobre sua estrutura, como informou o CREA.

Portanto, ficar discutindo “ ” que não está em causa, como quer a procuradoria da ANTT, é esperar pela tragédia, a qual certamente seria imputável ao judiciário, se ocorresse.iminência

Para essa resistência contida na peça da ANTT, não há termo mais adequado do que  por alusão às discussões teológicas e gramaticais que dividiam buliçosamente autoridades gregas no instante em que os turcos sitiavam ferozmente Bizâncio . Por isso mesmo, não podem ser aceitas nem toleradas meras pirotecnias retóricas contra a gravidade atual ou diferida do problema. bizantinice, [2]

1.2.  Não deixa de ser intrigante que a manifestação preliminar vá contra inclusive o prazo de 90 dias      
que o MPF quer que o Juízo assine à VIABAHIA para que execute a obrigação de fazer consistente na apresentação à ANTT de todos
os projetos e licenciamentos necessários à realização das obras de construção de uma nova ponte, se isso é algo que a própria Agência
deveria estar administrativa ou judicialmente se incumbindo de cobrar.

Sua imputação de  se ressente da falta de“prazo demasiadamente exíguo para uma missão tão complexa”

qualquer objetividade factual, a começar do fato de que, se esse é exíguo, qual o adequado? Talvez,  se devesse exigirde lege ferenda,

que, quando alguém impugnasse um prazo judicial como exíguo, cumprisse indicar fundamentadamente qual seria o suficiente, tal
como se impõe ao executado que alega excesso de execução, sob pena de rejeição liminar de sua impugnação (art. 525, §§ 4  e 5 , doo o

CPC).

O prazo de noventa dias, é bom que se diga, tem ambientação constitucional, pois, exemplificativamente, é o que o Texto outorga ao Congresso Nacional e ao Executivo para efetivar medidas de sustação de contrato ordenada pelo Controle Externo (art. 71, § 2º). É também o prazo para realização de eleição em caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República (art. 81), e é ainda o da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, ) e para cobrança de contribuições sociais (art. 195, § 6º), além de outras previsões de noventena no ADCT. c

 Assim é que, no julgamento do   (ADPF 347-MC, Rel. Min. Marco Aurélio).  Isso explica por que os Tribunais têm lançado mão dessa baliza de tempo em situações não previstas expressamente na legislação. RE 603323 AgR/ SC, rel. Min. Joaquim Barbosa, o STF validou a fixação judicial de noventa dias para conclusão de processo administrativo. O Pleno, em outra oportunidade, obrigou “juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia” No julgamento do MS 10792 / DF, o STJ, a seu turno, entendeu que, tendo transcorrido 4 anos de transcurso de um processo administrativo, deveria ser ele concluído em 90 (noventa) dias.

 AtoNo âmbito da administração federal, é também um prazo-chave corriqueiro, como se vê do
Interministerial 507/2011, mencionado no art. 18 do Decreto 6.170/07, que estabeleceu os procedimentos e prazos a serem observados
pelo convenente no exercício dessa fiscalização e conferiu, à autoridade competente do concedente, o prazo de 90 (noventa) dias,
contado da data do recebimento, para analisar a prestação de contas, com fundamento nos pareceres técnicos e financeiros expedidos
pelas áreas especializadas (art. 76).

Como se vê, o prazo nonagésimo atua como um  nos domínios da assinação judicial, semterminus medius

se mostrar exíguo nem dilatado.

m 3 de setembro de 2009, pelo prazo de vinte e cinco anos, das rodovias federais BR-116/BA e BR-324, nos trechos relativos a Feira de Santana e Salvador e também de Feira de Santana à divisa da Bahia com Minas Gerais, interveio, como sucessora na coisa litigiosa,  Ação Civil Pública nº 2006.33.07.002477-92, movida pelo Município de Cândido Sales – esse positivamente prazo está longe de ser angusto, pelo menos até que venha aos autos indeclinável suporte técnico que aconselhe razoavelmente sua dilação, considerando que essa transigência vale até para os prazos peremptórios, em dadas condições (art. 222, § 1º, CPC).  Se se considerar que essa questão da ponte vem revoluteando há anos sem solução definitiva e tendo em conta que há anos a VIABAHIA tem conhecimento do problema – tanto que, por lhe ter sido concedida a exploração, e na

1.3.  Ainda sob a perspectiva da manifestação preliminar da procuradoria da ANTT, qual o           
contraponto técnico que legitime a afirmação, de que esses estudos, que se pede sejam ordenados, são complexos, se a própria
VIABAHIA, como dito, já os balizou ou ao menos debuxou?

Convém ainda não perder de vista que esta ACP se lastra em inquérito civil público, com percurso
investigatório plurifásico, em que as várias abordagens técnicas já citadas foram submetidas a sinapses dialógicas. Sendo assim, se
mostra com suficiência probante, ao menos inicial, porquanto “as provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque

colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja,

 (STJ, REsp n. 476.660-MG, DJ de 4.8.2003).produzida sob a vigilância do contraditório”
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2.  Ao contrário do que afirma sem muita prudência tal manifestação, o judiciário é, sim, ambiente           
adequado, aliás, constitucionalmente adequado em nome do princípio da inafastabilidade de sua intervenção, sobre o qual nem é
preciso discorrer de forma elementar, porque constitui pauta propedêutica obrigatória na formação jurídica.

Vale somente a pena lembrar, porquanto se tornou uma cantilena enfadonha a argumentação contra a
interferência judicial em casos dessa natureza, apesar de já estar assentado que ela pode se dar até no terreno das políticas públicas,
contra a qual não é validamente oponível nem a insuficiência orçamentária (STF, AI n. 674.764-AgR, DJe 25.10.2011), que a análise
de uma questão como a presente traz sempre à cena a discussão sobre a juridicização da vida social e econômica e o alcance
dos postulados de racionalidade instrumental em que se tornou o Direito, focado tradicionalmente no ordenamento em si
mesmo, com sua legitimidade garantida exterior pela possibilidade/probabilidade de coação, já demonstrada por Max Weber
[3].

É natural que, dentro dessa estrutura externamente monolítica do Estado, ocorram controvérsias a
exigir essa intervenção, pois, alerta Luís Satie, "contra essa natureza una e unificante do Estado, como organização repressiva,

”vicejam conflitos que propugnam a juridicização de novos valores, forçando a abertura da organização estatal moderna [4]. Não
 que isso deva chegar ao ponto da crítica de García de Enterría: "um gobierno de jueces es, pues, una alternativa absolutamente

" , até porque, adita páginas à frente oinimaginable, y por tanto insoportable, rigurosamente, como supuesta fórmula política [5]
famoso administrativista espanhol, "no hay, por tanto, discrecionalidad en ausencia o al margen de Ia Ley; tampoco, en ningún caso,

” .Ia discrecionalidad puede equipararse a Ia Ley o pretender sustituirla [6]

Portanto, ambiente com força decisória e eficácia solucionatória em realidade não é o dos limites
institucionais de uma procuradoria federal, que não tem aptidão decisória alguma no processo. Até poderia ela existir no interior da
ANTT, mas, reitere-se, a insistência da manifestação em sair na defesa da VIABAHIA leva a crer que, não optando pela plausibilidade
da migração de polo (STJ, REsp 1391263 / SP, DJe 07/11/2016), tem sido no mínimo internamente omissa nessa questão (art. 32 a 34
da , a qual, saliente-se, não é nova, pois se arrasta há anos.Lei 8.987/95)

3.                                        Em arremate: na configuração dos fatos, o que se nota é descaso da
VIABAHIA e confortável omissão da ANTT, numa espécie de simbiose de conveniência. Foi essa a fórmula que derrubou
desastrosamente pontes pelo mundo.

Contra esse estado de nociva e perigosa letargia, não é incorreto, então, nesse panorama, aplicar aqui a
ratio iuris subjacente ao conceito de precaução, que é estruturante no Direito Ambiental, até porque, bem compreendido na sua latitude
conceitual, o dano ao meio ambiente “constitui uma expressão ambivalente, que designa, em certas vezes, alterações nocivas ao meio
ambiente e outras, ainda, os efeitos que tal alteração provoca na saúde das pessoas e em seus interesses” .[7]

Isso faz avultar a força do in dubio pro securitate, que dita aqui a singularidade de se ter, ao lado do
fumus boni iuris, o periculum in mora extremado de uma previsível emergência crítica  se não se caminhar com urgência para a[8]
montagem de percurso construtivo de nova estrutura.

Os pedidos de tutela de urgência formulados na inicial apresentam-se, assim, dotados de pertinência, pois,
repita-se: mesmo reconhecendo que os estudos por ela promovidos apontaram para a necessidade de estabelecer um limite máximo de
45 toneladas de peso bruto total para o veículos que nela transitam, a VIABAHIA, que admitiu internamente, por um consultor
especializado, a necessidade de escoramento, não implantou sinalização adequada,   limitou-se a oficiar à PRF para solicitar
intensificação fiscalizatória de cumprimento da bitola de peso (que já declarou não ter expressão numérica funcional para essa
atividade) e deixou de estabelecer rota alternativa para os veículos com excesso de peso, conforme informou a Secretaria de
Infraestrutura do Estado da Bahia.

Portanto, as medidas requeridas se ajustam ao quadro que cumpre à tutela de urgência acudir, à exceção
do arresto como providência assecuratória da exequibilidade do valor da multa, já que a VIABAHIA se mostra com idoneidade
econômico-financeira para a qualquer tempo suportar essa constrição.

4.         À vista do exposto, pela presença dos seus requisitos, DEFIRO a tutela de urgência para
determinar à VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A que:
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4.1. Realize o escoramento e adote as medidas emergenciais necessárias para minorar o risco de
colapso da ponte do Rio Pardo, em Cândido Sales/BA, enquanto não forem efetivamente iniciados os projetos para a demolição
da ponte e de construção de uma nova, ou de reforma da atual nos termos e critérios estabelecidos contratualmente.

4.2. Deixe de cobrar ou reduza, proporcionalmente e de imediato, devendo apresentar neste caso o
cálculo da redução, na praça de pedágio seguinte ao trecho da ponte do Rio Pardo, em Cândido Sales/BA, o valor das tarifas
cobradas para os veículos que deixam de trafegar sobre a ponte em função da restrição de peso e que, por isso, tenham que
pegar rotas alternativas fora da concessão.

4.3. Execute, no prazo de 90 dias, a obrigação de fazer consistente na apresentação à ANTT de
todos os projetos e licenciamentos necessários à execução das obras de construção de uma nova ponte sobre o Rio Pardo, em
Cândido Sales/BA, com a obrigatoriedade de observância dos seguintes padrões técnicos mínimos: a.1) a nova edificação
deverá suportar o peso regular admitido para o restante da rodovia; a.2) a largura final da nova ponte deverá ter sua largura
final ampliada para se igualar à largura da rodovia; a.3) implantação de passeios laterais em ambas as pistas, com, no mínimo,
1.5 de largura, com barreiras separando-os das pistas.

4.4.  Execute as obras em até 180 dias após a aprovação da autarquia.

Comino multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento.

Intimem-se. Cite-se.

Vitória da Conquista, Bahia, 15 de abril de 2019.

João Batista de Castro Júnior

Juiz Federal titular da 1ª Vara

Subseção Judiciária de Vitória da Conquista
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