
RECOMENDAÇÃO 2284243

Ref. Inquérito Civil nº 4.23.2541.0000045/2021-32

Objeto: Apurar a omissão do DER de realizar as obras necessárias na estrada RN 233, no
trecho que liga a BR 304 ao município de Triunfo Potiguar

RECOMENDAÇÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio
deste Órgão signatário, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 127, caput e 129,
inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 22, XXI, e 34, IX, da Lei Complementar
Estadual nº 141/96, que estabelece a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Norte e, ainda:

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando ao
efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo
para adoção das providências cabíveis; CONSIDERANDO o teor do art. 23 da Constituição
Federal de 1988, segundo o qual "é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público";

CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, em seu art. 1º, § 2º, assevera que "O trânsito, em condições seguras, é
um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito, a este cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar medidas
destinadas a assegurar esse direito" e, no § 1º, considera "trânsito a utilização das vias por
pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga";

CONSIDERANDO que a Lei Complementra nº 163 de 05 de fevereiro de 1999, em seu
artigo 40, inciso VI, confere ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Rio
Grande do Norte, dentre outras, a atribuição de conservar permanentemente as estradas de
rodagem, pontes e demais obras complementares que integram o sistema rodoviário do
Estado;

CONSIDERANDO que a RN-233, no trecho que liga a BR 304 ao município de Triunfo
Potiguar, encontra-se com várias ondulações e buracos no asfalto, cujo tamanho aumenta a
cada dia que se passa, prejudicando o tráfego de veículos e expondo seus usuários ao
perigo de acidentes; CONSIDERANDO que também é grande o número de semoventes
soltos às margens desta rodovia, provocando perigo aos transeuntes sem que
aparentemente haja uma ação programada do DER/RN para a sua captura, destacando-se,
inclusive, que já ocorreram vários acidentes tanto por desvios de buracos, como por batida
em animais;



CONSIDERANDO que a sinalização tanto vertical quanto horizontal da via é praticamente
inexistente, ressaltando-se que trafega pela via um fluxo considerável de caminhões e
transeuntes, havendo incremento do risco de acidentes pela ausência de sinalização
adequada no local; CONSIDERANDO que a rodovia é um importante acesso às cidades de
Paraú e Triunfo Potiguar, bem como destino as cidades do oeste potiguar, uma vez que é a
ligação com a BR 304, pela qual trafega, frequentemente, significativo número de
caminhões e outros veículos pesados; CONSIDERANDO que o dever do poder público
estadual de manter a segurança e a trafegabilidade das rodovias por ele administradas não
deve sofrer com condutas omissivas que prejudiquem a segurança da população, não se
revelando razoável que tanto tempo passe sem que haja uma intervenção eficiente;

RESOLVE RECOMENDAR ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do
Rio Grande Do Norte, Manoel Marques Dantas que adote todas as medidas administrativas
necessárias no sentido de: (I) no prazo máximo de 03 (três) meses: (a) realize a
recuperação dos trechos de asfalto danificados em toda a extensão da RN-233 que liga a
cidade de Triunfo Potiguar a BR 304; (b) realize o processo de poda da vegetação nativa
que cresce às margens desta rodovia; (c) realize a sinalização horizontal e vertical da via,
especialmente nos locais com maior fluxo de veículos e transeuntes, como nas
proximidades da cidade de Paraú-RN; (d) realize a captura de semoventes soltos ao longo
da rodovia ou firme convênio com a municipalidade para que assuma tal serviço; (II) no
prazo máximo de 20 (vinte) dias, informe a esta Promotoria de Justiça quais providências
foram implementadas para cumprir a presente recomendação, sob pena de serem adotadas
as medidas judiciais cabíveis. Publique-se a presente recomendação no Diário Oficial do
Estado, registrando-a nos controles pertinentes no âmbito desta Promotoria de Justiça,
devendo ser remetida cópia da mesma ao Diretor-Geral do DER – Departamento de
Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte, Manoel Marques Dantas. Encaminhe-se
cópia da presente ao CAOP- Cidadania, para conhecimento.

Publique-se.

Cumpra-se.

Campo Grande-RN, 28 de janeiro de 2022

Patrícia Antunes Martins

Promotora de Justiça


