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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  4ª  VARA  DOS
FEITOS  DAS  FAZENDAS  E  DOS  REGISTROS  PÚBLICOS  DA
COMARCA DE PALMAS-TO

Natureza: ACP – Ação Civil Pública
Requerente: Ministério Público do Estado do Tocantins
Requerido: Estado do Tocantins
Distribuição por dependência aos Autos de Ação Popular nº 0014000-12.2018.827.2729, por
força no disposto no art. 55 do CPC.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS,  por

intermédio do Promotor de Justiça oficiante na 22ª Promotoria de Justiça da Capital, que

esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com espeque nos

artigos 37, caput, 127 e 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil,

no art. 25, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional

do Ministério Público), na Lei Federal n.º 7.347/85, vem, perante Vossa Excelência, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER e NÃO

FAZER,  CUMULADA  COM  PEDIDO  DE  TUTELA  DE  URGÊNCIA,  em  face

ESTADO  DO  TOCANTINS,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no

CNPJ/MF  sob  o  nº  01.786.029/0001-03,  representado  em  juízo,  na  pessoa  do

Excelentíssimo  Senhor  Procurador-Geral,  Dr.  Nivair  Vieira  Borges,  podendo  ser

localizado na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, Marco Central, Palmas-TO,

mediante as asserções fáticas e jurídicas adiante articuladas.

   1 de 27 
202 NORTE, AV. LO 4, CONJ. 1, Lotes 5 e 6 – Plano Diretor Norte – CEP 77.006-218

PALMAS-TO – Fone: (63) 3216-7503



 
                                  22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL                    

 

1.  DA  CONEXÃO  COM  A  AÇÃO  POPULAR  Nº  0014000-12.2018.827.2729  –
DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO

Em data de 26 de abril de 2018, um coletivo de cidadãos tocantinense,

irresignados  com  a  situação  retratada  nestes  autos,  manejaram  a  Ação  Popular

Constitucional nº  0014000-12.2018.827.2729,  em  desfavor  do  Estado  do  Tocantins,

tendo por objeto em comum com esta ação civil pública, o pedido e a causa de pedir, em

decorrência da conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

EMENTA –  TRF1  -  PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA  ENTRE  JUÍZES  FEDERAIS  DE  MESMA  SEÇÃO
JUDICIÁRIA.  AÇÃO  POPULAR.  PREVENÇÃO.  VIS  ATTRACTIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO. 1. Dispõe o
art. 106, do Código de Processo Civil que "correndo em separado ações conexas
perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento
aquele que despachou em primeiro lugar".  2. A ação popular foi ajuizada em
2003 e somente em 2007, foi proposta a ação civil pública de improbidade
administrativa, não havendo dúvidas de que, reconhecida a conexão, os atos
processuais praticados no curso daquela ação até 2007 tornaram prevento o
juízo da 15ª Vara Federal do Distrito Federal para o julgamento dessa ação.
3.  Conflito  de  competência  conhecido  para  declarar  competente  o  juízo
Suscitado.  A  Seção,  à  unanimidade,  conheceu  do  Conflito  para  declarar
competente  o  Juízo  Suscitado.  (ACÓRDÃO  00313245220144010000,
DESEMBARGADOR  FEDERAL  MÁRIO  CÉSAR  RIBEIRO,  TRF1  –
SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1 DATA:10/12/2014 PAGINA:219.) 

Desta forma, nos termos do § 1º, do art. 55, do CPC, devem ser reunidos

os autos em alusão, evitando-se prolação de decisões conflitantes.

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa do patrimônio

público e social (seja na acepção material – ressarcimento dos prejuízos pecuniários ao

erário, seja na acepção imaterial – ofensa aos princípios constitucionais da administração

pública)  e  imposição  de  demais  sanções  previstas  nas  legislações  aplicáveis  à  espécie,

inclusive  para  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,
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como,  in casu,  que se pretende compelir  o Estado do Tocantins,  a restabelecer serviço

público essencial, conforme pacificou o Supremo Tribunal Federal1. 

3. DOS FATOS

Em data de 25 de abril de 2018, foi autuado pelo Ministério Público do

Estado do Tocantins, por intermédio da 22ª Promotoria de Justiça da Capital, a Notícia de

Fato  nº  2018.0005534, a  partir  da  representação  do  sr.  Paulo  Robson  Bezerra  Reis,

noticiando a suspensão dos serviços de expedição da carteira nacional de habilitação pelo

Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Tocantins.

Às  investigações  preliminares  encetadas  pelo  Ministério  Público,

constataram que, conforme vem sendo noticiado pelos veículos de comunicação local, há

mais  de 60 dias,  o  Estado do Tocantins,  por intermédio do seu órgão de trânsito

denominado DETRAN,  vem protagonizando um quadro  grave  de  ineficiência  estatal,

desastre administrativo e situação configuradora de inescusável omissão estatal.

Essa  sua  conduta  omissiva,  decorre  da  paralisação  dos serviços  de

expedição e entrega da carteira nacional de habilitação, que já se perdura por mais de

60 dias, oriunda de inadimplência estatal, para com o prestador de serviços, ocasionando

prejuízos irreparáveis aos usuários desse serviço público,  violando, por conseguinte,  os

princípios da eficiência, moralidade, razoabilidade e continuidade do serviço público.

A despeito  disso,  não  se  pode  ignorar,  que  a  situação  noticiada  nos

presentes autos, não se trata de mero aborrecimento e preciosismo do Órgão de Execução

Ministerial, como pode se querer argumentar. Pelo contrário, a irresignação consignada no

caso  em debate,  se  torna  legítima,  diante  da  sua  repercussão  social,  evidenciada  pelo

interesse da coletividade que, embora efetue o pagamento regular das taxas de serviços

1O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste
Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil
pública com o objetivo de defender o patrimônio público. Precedentes.... Agravo regimental conhecido e
não provido.(RE 642590 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).
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administrativos,  imaginando que possa receber  uma prestação de serviços  eficiente,  se

depara com um quadro sintomático de acentuada falência estatal, decorrente da omissão do

Estado do Tocantins, que sequer consegue assegurar a manutenção de um serviço público,

que  o  cidadão,  para  usufruí-la,  teve  que  remunerar,  mediante  o  custeio  de  taxas,

demonstrando, por conseguinte, a gravidade da situação.

A  relevância  do  serviço  público  que  vem  sendo  prestado  de  forma

inadequada e ineficiente pelo Estado do Tocantins é tamanha, que está afetando, inclusive,

a subsistência de cidadãos que dependem da CNH – Carteira Nacional de Habilitação para

exercerem suas atividades laborativas, como Motorista, prestadores de serviço autônomo,

por necessitarem da condução de veículos automotores para se manter e cuidar da família.

Por outro prisma, não se verifica adoção de medida alguma por parte do

Estado do Tocantins, objetivando a resolutividade desse problema, sendo que, nos últimos

anos, tem se tornado prática reiterada2, evidenciando-se necessária à imediata intervenção

do Poder Judiciário para se restabelecer a continuidade desse serviço público relevante, em

decorrência da persistência do problema, por período superior há 45 (quarenta e cinco)

dias, violando, de forma categórica, os princípios da moralidade, razoabilidade, eficiência e

continuidade.

4.  DA  PERSISTÊNCIA  DO  INTERESSE  PROCESSUAL  DA  PRESENTE
DEMANDA,  EM  DECORRÊNCIA  DA  MANUTENÇÃO  DO  PROBLEMA,
ORIUNDO  DA  AUSÊNCIA  DE  APRESENTAÇÃO  DE  CRONOGRAMA
EXEQUÍVEL  DE  RESOLUTIVIDADE  DO  LITÍGIO  APONTADO  E  DOS
REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DE ACORDOS PELO RÉU

Em data de 26 de abril de 2018, um coletivo de cidadãos tocantinense,

irresignados  com  a  situação  retratada  nestes  autos,  manejaram  a  Ação  Popular

Constitucional nº 0014000-12.2018.827.2729,  em  desfavor  do  Estado  do  Tocantins,

tendo por escopo, vindicar provimento jurisdicional com vistas a se obter o seguinte:

2https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/emissao-e-renovacao-de-cnhs-sao-suspensas-no-to-por-
falta-de-pagamento.ghtml
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1 – Compelir o ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio do DETRAN –
Departamento de Trânsito, diante da situação configuradora de inescusável
omissão, para que no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
data  da  intimação,  na  obrigação  de  fazer,  consubstanciada  em
RESTABELECER  OS  SERVIÇOS  DE  EXPEDIÇÃO  DE  CNH  –
CARTEIRA  NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO,  em  decorrência  da
suspensão,  que  já  se  perdura  por  cerca  de  45  (quarenta  e  cinco)  dias,
oriunda  de  inadimplência  estatal,  para  com  o  prestador  de  serviços,
ocasionando prejuízos irreparáveis aos usuários desse serviço, decorrente da sua
eloquente  omissão,  violando,  por  conseguinte,  os  princípios  da  eficiência,
moralidade, proporcionalidade e continuidade dos serviços públicos, plasmados
no caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil;

2 – Compelir o ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio do DETRAN –
Departamento  de  Trânsito,  para  que no prazo  máximo de  72  (setenta  e
duas)  horas,  a  contar  da  data  da  intimação,  na  obrigação  de  fazer,
consubstanciada em apresentar cronograma de expedição e entrega de todas
às CNH’s – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, que estejam há
mais de 30 (trinta) dias sem expedição e entrega;

3 – Compelir o ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio do DETRAN –
Departamento  de  Trânsito,  para  que no prazo  máximo de  72  (setenta  e
duas) horas,  a contar da data da intimação, NA OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER, consubstanciada em se abster de EXPEDIR E ENTREGAR à CNH
– CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, oriunda de inadimplência
estatal assim como, sem apresentação de justificativa plausível, devidamente
comprovada  nos  autos, inibindo  prejuízos  irreparáveis  aos  usuários  desse
serviço, preservando os princípios da eficiência, moralidade, proporcionalidade e
continuidade  dos  serviços  públicos,  plasmados  no  caput do  art.  37  da
Constituição Federal.

Após o manejo da mencionada Ação Popular, em data de 28 de abril de

2018, a Televisão Anhanguera, Afiliada da Rede Globo, repercutiu os fatos novamente,

diante da persistência dos problemas noticiados, veiculando, inclusive, entrevista3 com o

atual Presidente do Departamento de Trânsito do Tocantins, em que se confessa os fatos

em discussão, inclusive, confirmando o débito com a prestadora de serviços responsável

pela confecção das CNH’s – Carteira Nacional de Habilitação, corroborando às alegações

ministeriais.

Segundo a reportagem veiculada pela TV Anhanguera, das 12 (doze) mil

3 https://globoplay.globo.com/v/6698270/
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CNH’s pendentes de confecção,  decorrente da inadimplência do Estado do Tocantins,

para com o prestador de serviços, serão confeccionadas apenas e tão somente 1.500 (mil e

quinhentas unidades)  referente às categorias C, D e E, sem qualquer apresentação de

cronograma  exequível  para  expedição  das  categorias  A e  B,  denotando,  assim,  a

persistência do problema noticiado e, por conseguinte, o interesse processual, a justificar

o ajuizamento desta demanda, não havendo falar em perda subjacente do objeto, como o

Estado do Tocantins, provavelmente, agitará.

Vale  ressaltar  que,  embora  tenha  sido  proposta  a  Ação  Popular

Constitucional nº 0014000-12.2018.827.2729, em data de 08 de maio de 2018, houve a

sua extinção prematura, sem resolução do mérito, sob o pretexto de que os autores, haviam

utilizado, como sucedâneo de ação civil pública, indeferindo a petição inicial, nos termos

do  art.  330,  III,  c/c  485,  I,  do  CPC,  o  que  justifica  a  intervenção  ministerial,  em

decorrência da relevância do serviço público.

No  presente  caso,  a  respeito  de  se  antecipar  à  eventual  arguição

preliminar de perda subjacente de objeto, a ser agitada pelo Estado do Tocantins, verifica-

se que persiste o objeto litigioso e o conflito de interesses, até porque, a discussão travada

nos autos, ainda carece da apresentação de documentos comprobatórios pelo demandado,

que  comprovam a  resolutividade  do  problema  em prazo  razoável  e  exequível,  não  se

podendo ignorar o seu histórico de recalcitrância, em decorrência da sua gravosa situação

de penúria financeira.

Por outro prisma, revela-se necessário consignar que,  ainda que tivesse

ocorrido o integral adimplemento de eventual  obrigação judicial  imposta ao Estado do

Tocantins, não haveria falar se em perda subjacente do objeto, uma vez que, os Tribunais

Pátrios perfilham do entendimento de que o cumprimento de liminar não implica perda do

objeto, pois a prestação jurisdicional somente se encerra com a sentença declaratória de

mérito. Vejamos:

EMENTA  –  TJGO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  APELAÇÃO  CÍVEL  E

   6 de 27 
202 NORTE, AV. LO 4, CONJ. 1, Lotes 5 e 6 – Plano Diretor Norte – CEP 77.006-218

PALMAS-TO – Fone: (63) 3216-7503



 
                                  22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL                    

 

REMESSA  OFICIAL.  UNIDADE  PRISIONAL  DE  BELA  VISTA.
INADEQUAÇÃO  FÍSICA  E  ESTRUTURAL  PROVADAS.  INTERDIÇÃO,
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE PRISIONAL. MEDIDAS
PALIATIVAS.  INOCORRÊNCIA  PERDA  SUPERVENIENTE  DO
OBJETO. IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE  DE  INTERVENÇÃO  JUDICIAL.  ASTREINTES.  I  –  A
adoção de medidas parciais não repercute na prejudicialidade do pedido que
ainda pende de atendimento integral e eficaz das ordens judicais. Afastada a
preliminar  de  perda  superveniente  do  objeto.  II  –  A  constatação  de
precariedade estrutural da unidade prisional acarreta o desrespeito da integridade
física  e  moral  dos  detentos,  bem como  viola  o  direito  à  segurança  pública,
incitando a sujeição da Administração Pública à intervenção judicial que deve
fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos direitos sociais constitucionalmente
garantidos. III - Inexiste justificativa capaz de presumir a prevalência de outros
interesses da Administração, ainda que sob o viés do princípio da legalidade,
separação do poderes ou reserva do possível, passível de habilitar a inoperância
da  conduta  administrativa  que  seja  conduzida  com  origem  mediata  na
Constituição Federal. IV – É possível a imposição de multa coercitiva à Fazenda
Pública a fim de obrigá-la a cumprir a obrigação de reformar estabelecimento
prisional,  principalmente  quando  a  inércia  da  Administração  implica  risco  à
integridade física dos apenados. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDAS  E  DESPROVIDAS.  (TJGO,  Apelação  (CPC)  0178345-
23.2014.8.09.0017,  Rel.  CARLOS  ROBERTO  FÁVARO,  1ª  Câmara  Cível,
julgado em 18/07/2017, DJe de 18/07/2017).

Nessa  esteira  de  pensamento,  vale  destacar,  que  o  cumprimento  de

medida  liminar  deferida,  em sede  de  ação  civil  pública,  mandado  de  segurança,  ação

popular  e  demais  ações,  não  enseja  a  extinção  do  processo,  eis  que  se  reveste  de

provisoriedade e precariedade, não acarretando, por si só, a perda superveniente do

interesse processual ou do objeto da ação, porque apenas a sentença de mérito produz

coisa julgada formal e material. 

Nesse sentido, já se decidiu que:

EMENTA – TJGO - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.  PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.
INGERÊNCIA  DO  PODER  JUDICIÁRIO  NA  ESFERA  DO  PODER
EXECUTIVO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  VAGA  EM  CMEI.  PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA. BLOQUEIO DE VERBAS. MATRÍCULA EM CRECHE
OU  INSTITUIÇÃO  PRIVADA  PRÓXIMO  À  RESIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.  1. O cumprimento de medida liminar deferida, em sede
de mandado de segurança, não enseja a extinção do processo, pois reveste-se
de  provisoriedade  e  precariedade,  não  acarretando,  por  si  só,  a  perda
superveniente do interesse processual ou do objeto da ação, porque apenas a
sentença  de  mérito  produz  coisa  julgada  formal  e  material;  2.  O  Poder
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Judiciário deve velar pela aplicabilidade dos direitos e garantias constitucionais,
controlando a legalidade e a implementação de políticas públicas educacionais,
quando o Poder Executivo se revele omisso, não implicando ingerência;  3. O
artigo 208, IV, da Constituição Federal, artigos 54, inc. V, 88, inc. I, 208, inc. III,
e  213  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (Lei  8.069/1990),  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96, art. 4º, IV e 11, inciso
V), Constituição Estadual (Art. 157, IV) e a Legislação Estadual, que estabelece
as  diretrizes  e  bases  do  sistema  educativo  do  Estado  de  Goiás  (Lei
Complementar n.  26/98, art.  39),  asseguram à criança de zero a seis anos de
idade o atendimento em creche (CMEIS) e pré-escola, pelo Poder Público, de
forma  gratuita;  4.  Compete  ao  Poder  Público  prever  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias  e  na  própria  Lei  Orçamentária  Anual,  os  recursos  públicos
necessários à  implementação de creches e pré-escola,  com disponibilidade de
vagas  para  todos  os  que  delas  necessitem;  5.  Não  há  impedimento  legal  a
aplicação de medidas  judiciais tendentes a garantir a  educação infantil,  como
bloqueio de verbas para pagamento de mensalidades escolares em instituições
particulares, ante o não cumprimento do dever constitucional imposto ao ente
público; 6. As crianças têm o direito de efetivar as suas matrículas em CMEIS
ou, na ausência de vaga, em instituição particular custeada pelo Poder Público,
próximo às suas residências, de acordo com o art. 53, inciso V, do Estatuto da
Criança  e  do Adolescente  visando o acesso  ao  meio  que  lhes  possibilitem o
desenvolvimento  integral;  REMESSA  NECESSÁRIA  CONHECIDA  E
DESPROVIDA.  APELAÇÃO  CÍVEL  CONHECIDA  E  DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.  (TJGO,  DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 59904-
41.2015.8.09.0149,  Rel.  DES.  SANDRA  REGINA  TEODORO  REIS,  6ª
CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2016, DJe 2085 de 09/08/2016).

Logo, não deve ser acolhida eventual arguição preliminar erigida pelo

Estado  do  Tocantins,  versando  sobre  perda  subjacente  do  objeto,  em  decorrência  da

persistência do interesse processual da demanda em tela.

Não obstante isso, em data de 08 de maio de 2018, de forma subjacente,

veio à  tona,  por intermédio de veículos  de comunicação tocantinense,  novos fatos,  em

decorrência da paralisação dos serviços de aplicação de exame teórico e prático com vistas

à obtenção da carteira  nacional  de habilitação,  para todas  às  categorias,  no interior  do

estado, em decorrência da suspensão desses exames veiculares, oriunda de inadimplência

estatal,  ocasionando  prejuízos  irreparáveis  aos  usuários  desse  serviço,  violando,  por

conseguinte,  os  princípios  da  eficiência,  moralidade,  razoabilidade  e  continuidade  do

serviço público.
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Dito de outro modo, o quadro evidenciado, se já se encontrava grave,

tornou-se ainda pior, decorrente da paralisação de outro serviço essencial, legitimando à

necessidade de intervenção ministerial e judicial, com vistas à resolutividade do problema

retratado na presente ação.

Assim, diante da conduta omissiva do Estado do Tocantins,  no que se

refere  a  interrupção  desse  serviço  essencial,  resta  ao  Ministério  Público,  compelir-lhe

judicialmente, para que rompa com sua postura omissiva e adote as providências que ora se

busca com esta ação. 

Nessa  perspectiva,  cumprindo  o  seu  dever  constitucional  e  legal,  o

Ministério Público do Estado do Tocantins, ajuíza a presente Ação Civil Pública com vistas

a tornar efetivo  os princípios da eficiência, moralidade, razoabilidade e continuidade do

serviço público, previstos no caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do

Brasil.

5. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

5.1.  DA  VIOLAÇÃO  PELO  ESTADO  DO  TOCANTINS,  AOS  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A  conduta  omissiva  do  Estado  do  Tocantins,  consubstanciada  na

paralisação dos serviços de expedição da carteira nacional de habilitação, persistindo esta

condição por mais de 60 dias, oriunda de inadimplência estatal, para com o prestador de

serviços, tem ocasionado prejuízos irreparáveis aos usuários desse serviço, violando, por

conseguinte,  os princípios da eficiência,  proporcionalidade e moralidade administrativa,

plasmados no  caput do art. 37 da Constituição Federal, devendo, portanto, ser corrigida,

pela via judicial.

Ao  se  omitir  na  adoção  de  providências  objetivando  restabelecer  o

serviço público de expedição de Carteira Nacional de Habilitação, o Estado do Tocantins,

incorre em grave ofensa ao princípio constitucional da eficiência administrativa, previsto
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no  caput  do art.  37 da Constituição Federal  pelo qual  os recursos públicos  devem ser

despendidos com o máximo de proveito à finalidade a que se destinam, objetivando prestar

serviço público de qualidade aos cidadãos, ainda mais quando é remunerado.

A respeito disso, o doutrinador Hely Lopes Meirelles4, discorre sobre o

princípio da eficiência:

[…] “o que se impõe a todo o agente público de realizar suas atribuições com
presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio
da função  administrativa,  que  já  não  se  contenta  em ser  desempenhada
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público
e  satisfatório  atendimento  das  necessidades  da  comunidade  e  de  seus
membros”, e acrescenta que “o dever da eficiência corresponde ao dever da
boa administração.”

Assim,  o  Departamento  Estadual  de  Trânsito  ao  deixar  de  emitir  a

carteira  nacional  de  habilitação,  por  um  serviço  pago  diretamente  pelos  usuários,

demonstrando claramente a total ineficiência do serviço público, gerando para o cidadão, a

expectativa de que possa receber uma prestação de serviços eficiente e tempestiva, e, de

repente, ver o seu sonho se transformar em pesadelo,  decorrente da conduta omissiva do

ente federativo, viola, por conseguinte, o princípio da moralidade administrativa.

Nesse sentido, a relevância do serviço público que vem sendo prestado

de forma inadequada e ineficiente pelo Estado do Tocantins é tamanha, que está afetando,

inclusive,  a  subsistência  de  cidadãos  que  dependem  da  CNH  –  Carteira  Nacional  de

Habilitação para exercerem suas atividades laborativas, como Motorista,  prestadores de

serviço autônomo, por necessitarem da condução de veículos automotores para se manter e

cuidar das respectivas famílias, cuidando-se de fatos notórios.

Nessa esteira de pensamento, percebe-se de forma inequívoca, a violação

aos princípios da eficiência, proporcionalidade, moralidade administrativa, e continuidade

dos serviços públicos.

5.2  DA  VIOLAÇÃO  PELO  ESTADO  DO  TOCANTINS  AO  PRINCÍPIO  DA

4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002.
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CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

O  princípio  da  continuidade,  também  chamado  de  Principio  da

Permanência, consiste na proibição da interrupção total do desempenho de atividades dos

serviços públicos prestados a população e seus usuários. 

Entende-se que, o serviço público consiste na forma pelo qual o Poder

Público executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados. Diante disso,

infere-se  que,  o  serviço  público,  como  atividade  de  interesse  coletivo,  visando  a  sua

aplicação diretamente a população, não pode parar, deve ele ser sempre continuo, pois sua

paralisação total, ou até mesmo parcial, poderá acarretar prejuízos aos seus usuários, e não

somente a eles, tendo em vista que destes prejuízos poderão ser exigidos ressarcimentos e

até mesmo indenizações, recairá estes prejuízos aos próprios servidores públicos.

Assim,  diante  da  situação  configuradora  de  inescusável  omissão do

Estado do Tocantins, por intermédio do DETRAN, decorrente da paralisação dos serviços

de expedição e entrega da carteira nacional de habilitação, que já se perdura por cerca de

60 (sessenta) dias,  oriunda de inadimplência estatal,  para com o prestador de serviços,

ocasionando prejuízos irreparáveis aos usuários desse serviço, violou-se os princípios da

eficiência, moralidade, razoabilidade e continuidade do serviço público.

5.3. DA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA
RESTABELECIMENTO  DE  SERVIÇOS  PÚBLICOS,  DECORRENTE  DE
OMISSÃO ESTATAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O  Supremo Tribunal Federal5, instado a se manifestar, por reiteradas

vezes têm se pronunciado que é plenamente lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio

da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar

efetiva  a  implementação  de  políticas  públicas,  se  e  quando  se  registrar  situação

configuradora  de  inescusável  omissão  estatal,  que  se  qualifica  como  comportamento

5(AI  598212  ED,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em  25/03/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014).
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revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público

também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também

impede,  por  ausência  (ou  insuficiência)  de  medidas  concretizadoras,  a  própria

aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental, sendo este o caso noticiado

nos presentes autos, satisfazendo-se esse pressuposto.

6. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

O Código de Processo Civil,  reformulou, de forma substancial  e mais

sistemática, a tutela provisória no sistema processual brasileiro. De acordo com a nova

disciplina  processual,  a  tutela  provisória  pode  fundamentar-se  na  urgência ou  na

evidência. Nessa esteira, cristalinas são as lições de Fredie Didier:

“Em situação de urgência, o tempo necessário para a obtenção da tutela
definitiva (satisfativa  ou  cautelar)  pode colocar em risco  sua efetividade.
Este é um dos males do tempo do processo.  Em situação de mera evidência
(sem  urgência),  o  tempo  necessário  para  a  obtenção  da  tutela  definitiva
(satisfativa)  não  deve  ser  suportado  pelo  titular  do  direito  assentado  em
informações de fato comprovadas, que se possam dizer evidentes. Haveria, em
tais casos, violação ao princípio da igualdade (grifou-se). […]. A principal
finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a
efetividade  da  jurisdição  (os  efeitos  da  tutela).  Serve  então,  para
redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do
processo,  conforme  célebre  imagem  de  Luiz  Guilherme  Marinoni.  Se  é
inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido
entre  as  partes  e  não  somente  o  demandante  arque  com  ele.  (DIDIER  JR.,
Freddie.  BRAGA,  Paula  Sarno.  OLIVEIRA,  Rafael  Alexandria  de.  Curso  de
direito processual civil. Teoria da prova, direito probatório, decisão precedente,
coisa  julgada  e  tutela  provisória.  10  ed.  Rev. ampl.  atual.  Salvador:  Editora
Juspodivm, 2015, Vol. 2.)”

A tutela provisória de urgência funda-se, além de na probabilidade do di-

reito, a fumaça do bom direito, no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,

ou seja, o periculum in mora (artigo 300, CPC). 

Impõe-se,  no caso presente,  a CONCESSÃO DA LIMINAR/TUTELA

DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, nos termos do caput do art. 300 e dispositivos se-

guintes do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 22
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da Lei Federal nº 4.717/65,  tendo em vista que a exposição da lide evidencia de maneira

inequívoca o preenchimento dos pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo

Civil, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do

processo, sendo que, in casu, estes requisitos estão plenamente satisfeitos, conforme adian-

te se demonstrará.

A probabilidade  do direito  resulta  evidenciada  pela  prova  documental

acostada aos autos, a qual demonstra,  em conjunto com toda a argumentação exposta na

inicial, com altíssimo grau de probabilidade que o atraso na expedição e entrega da carteira

nacional de habilitação, oriunda de inadimplência estatal, para com o prestador de serviços,

perdurando por período superior há 60 dias, bem como a suspensão da aplicação dos exa-

mes veiculares e práticos com vistas à obtenção de CNH, além de ocasionar prejuízos irre-

paráveis aos usuários desse serviço, viola, por conseguinte, os princípios da moralidade ad-

ministrativa, eficiência, razoabilidade e continuidade do serviço público, previstos no ca-

put do art. 37 da Constituição Federal. 

Não obstante isso, em data de 09 de maio de 2018, de forma subjacente,

veio à tona, por intermédio de veículos de comunicação tocantinense e por cidadãos, novos

fatos, em decorrência da paralisação dos serviços de aplicação de exame teórico e prático

com vistas  à obtenção da carteira  nacional  de habilitação,  para todas às categorias,  no

interior  do  estado,  em decorrência  da  suspensão desses  exames  veiculares,  oriunda de

inadimplência  estatal,  ocasionando  prejuízos  irreparáveis  aos  usuários  desse  serviço,

violando,  por  conseguinte,  os  princípios  da  eficiência,  moralidade,  razoabilidade  e

continuidade do serviço público. Vejamos:
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Dito de outro modo, o quadro evidenciado, se já se encontrava grave,

tornou-se ainda pior, decorrente da paralisação de outro serviço essencial, legitimando à

necessidade de intervenção ministerial e judicial, com vistas à resolutividade do problema

retratado na presente ação.

O fumus boni iuris, conforme visto, decorre da gravíssima violação aos

princípios da moralidade administrativa, eficiência, razoabilidade e continuidade do servi-

ço público, plasmados no caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Bra-

sil, sendo que a persistência desse quadro, colaborará para a ocorrência do fenômeno da

erosão constitucional.

O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato que acaso não haja a

concessão da tutela de urgência vindicada,  com inegáveis prejuízos à força normativa do

caput do art. 37 da Constituição Federal, exsurge, em tese, com plena força jurídica, a res-

ponsabilidade civil omissiva do Estado do Tocantins, decorrente da inércia injustificável

para expedição de CNH, demonstrando, portanto, que o deferimento do pedido vindicado

nesta ação, possui caráter inibitório, pois, de forma inequívoca, evitará que, o mencionado

ente federativo seja condenado em ações indenizatórias decorrente desses fatos sob apura-

ção, demonstrando, por conseguinte, o seu caráter preventivo.

Assim, a persistência do quadro omissivo do Estado do Tocantins, vai

ocasionar lesão ao patrimônio público estadual, decorrente da responsabilidade civil objeti-

va com topografia no art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, pro-

veniente das indenizações a serem suportadas pelo erário estadual, diante do atraso na ex-

pedição e entrega da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, como vem decidindo o Po-

der Judiciário.

7. DOS PEDIDOS

Pelo  exposto,  diante  do  contexto  fático  e  jurídico  noticiado,  o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS requer o seguinte:
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1. O recebimento e autuação da petição inicial, com os documentos que a

acompanham;

2. A adoção do procedimento comum, nos termos do disposto no art. 19

da Lei Federal nº 7.347/85, c/c art. 318 e seguintes do Código de Processo Civil,  com a

observância das regras previstas no microssistema de proteção coletiva6 (arts. 21 da LACP

e 90 do CDC), aplicando-se a prerrogativa de imprimir tramitação prioritária no presente

feito, por cuidar-se de ação tutelando à defesa do patrimônio público e social;

3. A CONCESSÃO DE TUTELA FUNDADA NA URGÊNCIA, nos

termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, na forma do art. 12 da Lei

Federal nº 7.347/85, a fim de impor ao ESTADO DO TOCANTINS, a obrigação de fazer

e não fazer, consubstanciada:

3.1 – NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO e
ENTREGA  DE  CNH  –  CARTEIRA  NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO,
PARA TODAS ÀS CATEGORIAS, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas, a contar da data da intimação, em decorrência da suspensão, que já se
perdura por cerca de 45 (quarenta e cinco) dias, oriunda de inadimplência estatal,
para  com  o  prestador  de  serviços,  ocasionando  prejuízos  irreparáveis  aos
usuários  desse serviço, violando, por conseguinte,  os princípios da eficiência,
moralidade,  razoabilidade  e  continuidade  do  serviço  público,  plasmados  no
caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil;

3.2 – NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE
EXAME TEÓRICO E PRÁTICO COM VISTAS À OBTENÇÃO DA CNH
–  CARTEIRA  NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO,  PARA  TODAS  ÀS
CATEGORIAS,  NO INTERIOR DO ESTADO,  no  prazo  máximo  de  72
(setenta  e  duas)  horas, a  contar  da  data  da  intimação,  em  decorrência  da
suspensão  desses  exames  veiculares,  oriunda  de  inadimplência  estatal,
ocasionando  prejuízos  irreparáveis  aos  usuários  desse  serviço,  violando,  por
conseguinte,  os  princípios  da  eficiência,  moralidade,  razoabilidade  e
continuidade do serviço público, plasmados no caput do art. 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil;

3.3  –  EM  Compelir  o  ESTADO  DO  TOCANTINS,  por  intermédio  do
DETRAN – Departamento de Trânsito, para que no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, a contar da data da intimação, na obrigação de fazer,
consubstanciada em apresentar cronograma de expedição e entrega de todas

6 “(...)  o sistema das ações civis públicas e coletivas interage completamente  (LACP, art. 21, e CDC, art.
90)”. (MAZZILLI, Hugo Nigro.  Aspectos Polêmicos da Ação Civil  Pública.  Juris Plenum, Caxias do Sul:
Plenum, v. 1, n. 97, nov./dez. 2007. 2 CD-ROM).
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às  CNH’s  –  CARTEIRA  NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO,  SEM
DISTINÇÃO DE CATEGORIAS, que estejam há mais de 30 (trinta) dias sem
expedição e entrega;

3.4  –  EM  Compelir  o  ESTADO  DO  TOCANTINS,  por  intermédio  do
DETRAN – Departamento de Trânsito, para que no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, a contar da data da intimação, NA OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER, consubstanciada em se abster de EXPEDIR E ENTREGAR à
CNH – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, ASSIM COMO OS
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE EXAME TEÓRICO E PRÁTICO COM
VISTAS  À  OBTENÇÃO  DA  CNH  –  CARTEIRA  NACIONAL  DE
HABILITAÇÃO, PARA TODAS ÀS CATEGORIAS, NO INTERIOR DO
ESTADO,  oriunda de inadimplência estatal assim como, sem apresentação
de  justificativa  plausível,  devidamente  comprovada  nos  autos, inibindo
prejuízos irreparáveis aos usuários desse serviço, preservando os princípios da
eficiência, moralidade, proporcionalidade e continuidade dos serviços públicos,
plasmados no caput do art. 37 da Constituição Federal.

4 – Para aumentar a efetividade e a margem de segurança do provimento

jurisdicional pretendido, requer ainda, com arrimo no art. 84, § 5º, do CDC c/c. art. 497 do

Código de Processo Civil, como medida necessária que:

4.1 – No caso de descumprimento da decisão ora requerida, nos termos

do art. 497 do CPC c/c art. 84, § 5º, do CDC, a cominação de MULTA DIÁRIA para caso

de descumprimento da tutela de urgência, no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS),

por dia eventualmente descumprido, ou outro valor estipulado por Vossa Excelência,

a ser suportada pelos requeridos;

5. A  citação  do  ESTADO  DO  TOCANTINS,  na  pessoa  do  seu

Procurador-Geral, no endereço indicado no preâmbulo desta petição inicial, para que, caso

queira, conteste os pedidos no prazo legal;

6. seja a presente ação julgada procedente para restabelecer os serviços

de  expedição  e  entrega  da  carteira  nacional  de  habilitação,  para  com  o  prestador  de

serviços,  ocasionando  prejuízos  irreparáveis  aos  usuários  desse  serviço,  violando,  por

conseguinte,  os  princípios  da  eficiência,  moralidade,  razoabilidade  e  continuidade  do

serviço público, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

7. Seja determinada a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 21
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da Lei  Federal  nº 7.347/85 c/c  art.  6º,  inciso VIII,  da Lei  Federal  nº  8.078/90, ante  a

verossimilhança das alegações apresentadas.

8. DAS PROVAS

Provará o alegado por todos os meios em Direito admitidos, sem prejuízo

de qualquer um que se fizer conveniente, máxime a juntada dos inclusos documentos e ou-

tros no decorrer do  iter processual e a realização de prova pericial, especificando-as no

momento oportuno, conforme determina o art. 357, II, do Código de Processo Civil.

9. DO VALOR DA CAUSA

Atribui à causa, para fins de alçada, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pede deferimento.

Palmas/TO, 14 de maio de 2018.

 Miguel Batista de Siqueira Filho
22º Promotor de Justiça da Capital
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