
EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DA ____ VARA DE FAZENDA PÚBLICA, 
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA, cidadão brasileiro, maior,  
casado, advogado inscrito na OAB/DF sob número 5.214, CPF n. 291.925.520-
72, com endereço profissional no SIG/SUL Quadra 01, Lote 385, Sala 226, Ed. 
Platinum Office, Brasília/DF  70610-410, Brasília, Distrito Federal, neste ato: 
advogado em causa própria e pelo advogado abaixo-assinado, instrumento de 
procuração em anexo; vem à presença de Vossa Excelência com fundamento 
na legislação processual, propor: 

 

AÇÃO POPULAR 

COM PEDIDO DE  

TUTELA  

ANTECIPATÓRIA  

EM CARATER DE URGENCIA  

 

Contra: (1) MARCIO AUGUSTO ROMA BUZAR, atual Diretor Geral do 
Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, ex-Diretor de Obras 
e Edificações da NOVACAP e Professor da UNB, brasileiro, União Estável, 
Engenheiro Civil, CREA nº 5713D-MA, ID nº 693631-SSP/MA, CPF nº 
407412813-68, a ser citado na sede do DER-DF, no SAM Bloco C - Setor 
Complementares - Ed. Sede do DER/DF - CEP: 70.620.030, endereço conhecido 
do cartório deste juízo, Brasília, DF;  

  (2) JULIO CESAR MENEGOTTO, atual Diretor Presidente da 
NOVACAP, brasileiro, engenheiro civil e demais qualificação desconhecida do 
Impetrante, portador do CPF n. 871.117.991-00, RG 1748409, nascido em 



24.jul.1978, a ser citado na sede da NOVACAP no Setor de Áreas Públicas - 
Lote B - CEP: 71.215-000 Brasília, DF; 

  (3) NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil, empresa constituída sob a forma de economia mista, pertencente ao 
Distrito Federal e a União Federal, CNPJ n. 00.037.457/0001-70. a ser citada na 
pessoa de seu Diretor Presidente, Júlio Cesar Menegotto, acima qualificado, na 
sede desta no Setor de Áreas Públicas - Lote B - CEP: 71.215-000 BrasÍlia, 
Distrito Federal; 
  (4) DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito publico, 
integrante da Administração Direta do Distrito Federal, CNPJ 00.394.601/0001-
26, através do Procurador Geral do Distrito Federal, na sede na SM. Bloco I, 
Edifício Sede, CEP 70.620-000, Brasília, Distrito Federal; 

  (5) o chamamento no polo passivo de toda e qualquer autoridade 
que vier a ser comprovada a responsabilidade pela omissão que levou a queda 
do viaduto da galerias dos estados, cabendo a este juízo nomear de oficio ou a 
requerimento do Impetrante. pelas razões de fato e de direito, abaixo 
demonstradas. 

 
Preliminarmente: 
 
 
I – DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR E DO PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPATORIA E DA DISPENSA DE CUSTAS INICIAIS: 
   
 
  O Brasil é um país caracterizado por ser um Estado Democrático 
de Direito, onde a jurisdição tem um objetivo bem mais social, ético, como meio 
de acabar com os litígios havidos no convívio social e assegurar a normalidade 
administrativa. Assim, com apoio do Poder Judiciário pode se resolver conflitos, 
para fazer valer os direitos ameaçados ou lesados, seja ele direito individual ou 
direito coletivo, lesado pela pessoa jurídica e/ou física. 

  A Ação Popular é um instrumento introduzido na primeira 
Constituição do Brasil (1.824) e, atualmente, regulada pelo inciso LXXIII do artigo 
5º da Constituição que descreve a ação popular como instrumento destinado à 
anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ou 
seja, os cidadãos brasileiros podem propor uma ação popular sempre que 
considerarem que uma ação do poder público foi prejudicial a algum desses 
itens. O remédio é regulamentado pela Lei 4.717, de 1965. 

  Segundo doutrinadores como Hely Lopes Meirelles e Alexandre de 
Moraes, a ação popular visa proteger direitos difusos, coletivos. Por isso, o maior 
beneficiário de uma ação popular não é a pessoa que a criou, e sim a população 
em geral. 

  Na espécie, é cabível a presente ação popular, assim como, é 
cabível a antecipação de tutela preventiva mediante o afastamento dos dois 
primeiros Impetrados, o bloqueio de bens visando assegurar a efetividade da 
sentença final, assim como, a produção de provas essenciais ao deslinde da 

http://www.novacap.df.gov.br/
http://www.novacap.df.gov.br/
http://www.politize.com.br/meio-ambiente-e-os-municipios-os-principais-desafios/
http://www.politize.com.br/poder-publico-linhas-do-desejo/


presente ação que se encontram em poder dos quatro Impetrados, conforme 
será demonstrado. 

 
  Sendo o autor isento de pagamento de custas processuais em 
face da natureza da presente ação ação popular, no entanto, se outro for o 
entendimento os autores reservam-se o direito de serem intimados para pagar 
as custas processuais. 
 
  Logo, a presente ação é cabível e se espera seja concedida a tutela 
antecipatória na forma requerida ao final, assim como a isenção de custas e 
honorários. 
 
 
II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DOS IMPETRADOS: 
 
 
  Os dois primeiros impetrados são legítimos passivos, na forma do 
artigo 6º da LAP, uma vez que: 

 

  A – MARCIO AUGUSTO ROMA BUZAR era o Diretor de 
Edificações da NOVACAP e acumulava a Diretoria de Obras Especiais, sendo 
engenheiro civil, com doutorado em Estruturas e Professor da Universidade de 
Brasília, estudioso sobre a tecnologia da construção e de novos materiais 
derivados do concreto e mobilidade urbana e com esta capacitação agiu com 
dolo premeditado e na melhor das hipóteses, como culpa, ao permitir que 
três Processos Administrativos, ficassem parados, por mais de 832 dias, 
numa completa demonstração de ato lesivo doloso, a saber:  

  1 – PA - NOVACAP n. 0112-003632/2012, de interesse da 
PROINFRA – Núcleo de Projeto e Infra-estrutura – pertencente a DOE – Diretoria 
de Obras Especiais, aberto para elaboração de PROJETO DE RECUPERAÇÃO 
DOS VIADUTOS DA GALERIA DOS ESTADOS, pasme Vossa Excelência, em 
27.set.2012 e tramitou até 05.nov.2015 – Final do Governo Agnello e 
permaneceu arquivado até o dois após a queda do viaduto, tendo sido requerido 
em 08.fev.2018 seu andamento, pela Diretoria de Edificações, conforme 
documento em anexo; 

  2 - O PA NOVACAP 0112-000030/2014, de interesse da GETEC, 
da Diretoria de Operações Especiais, foi aberto em 01.jan.2014, tendo sido 
mantido na Diretoria de Edificações, de responsabilidade do Primeiro, 
arquivado até 09.fev.2018, que tem como fim: “CONTRATAÇÃO DE 
ASSESSORIA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇOS DE 
VIADUTOS NA ÁREA CENTRAL DE BRASILIA,   

  3 - O PA NOVACAP n. 0112-0002415/2014, de Interesse da 
Diretoria de Obras Especiais que trata-se REFORMA DA GALERIA DOS 
ESTADOS, CONTEMPLANDO REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E 
CONVIVENCIA E RECUPERAÇÃO DOS VIADUTOS SOBRE OS EIXOS L, W 
E RODOVIÁRIO, foi aberto em 25.jun.2014 e mantido parado na Diretoria de 
Edificações desde 22.mai16; 



 

  B - JULIO CESAR MENEGOTTO, atual Diretor Presidente da 
NOVACAP, Engenheiro Civil, filiado ao PSB/DF e ex-candidato a Deputado 
Distrital, nas últimas eleições, pelo partido do senhor Governador, que como 
presidente tinha e tem o dever de preservar o patrimônio histórico e cultural de 
nossa cidade, em face do tombamento pela UNESCO e agiu com dolo 
premeditado, ao permitir que o patrimônio imobiliário existente em via de grande 
circulação permanecesse, desde a sua posse, até a data de hoje, sem a devida 
manutenção, mesmo existindo os processos administrativos supracitados e pela 
inexistência de prova de que tenha adotados as cautelas na preservação destes 
bens e na proteção ao erário, agiu com dolo e na melhor das hipóteses, com 
culpa pela ausência da obrigação de vigiar – culpa in vigilatto. 

  Esta omissão e o engavetamento de processos administrativos, 
acabou por gerar desabamento ocorrido em 06.fev.2018, pela omissão dolosa 
dos agentes públicos, ora Impetrados, na manutenção e conservação do viaduto, 
sendo, pois, a responsabilidade direta do Presidente da NOVACAP, pela 
obrigação do dever de vigiar (culpa in Vigilato) e dos Diretores das Diretorias: DE 
EDIFICAÇÕES (DE) e OBRAS ESPECIAIS (DOE), a responsabilidade dolosa 
premeditada, pela omissão no acompanhamento das condições de manutenção 
e conservação dos imóveis públicos sobre responsabilidade da NOVACAP e em 
especial, dos VIADUTOS, e agora em especial ao VIADUTO que veio a desabar, 
em face do arquivamento de processos administrativos necessários aos 
realização de obras emergenciais, e preferiram ficar calados e arquivar os 
processos, num ato lesivo e irresponsável, que gerou e está gerando danos ao 
erário público, colocou em risco a população e as vidas humanas e animais de 
nossa cidade, sendo que com agravante de que o Primeiro Impetrado, um dos 
que praticaram os atos dolosos está agora chefiando o DER, como se fosse o 
salvador da pátria. 

  Vale destacar que o primeiro processo ficou parado 826 dias, na 
Diretoria de responsabilidade do Primeiro Requerido, em que pese as analises 
técnicas realizadas e a necessidade de reparação urgente. 

  Os dois outros Impetrados, são o Distrito Federal e a NOVACAP, 
que são as pessoas jurídicas diretamente afetadas pela ação dolosa e culposa 
do primeiro Impetrado e a ação omissiva do segundo Impetrado e como tal 
devem constar no polo ativo da lide visando a eventual execução de sentença e 
o ressarcimento dos prejuízos causados pelos dois primeiros impetrados. 

  Esclarece o Impetrante que deixa de incluir neste momento os 
demais membros da Diretoria e do Conselho de Administração da NOVACAP, o 
Secretário da SECINFRA e da Secretaria que cuida da liberação dos recursos, 
do por inexistir neste momento qualquer prova da ação ativa ou omissiva destes 
em face dos fatos ocorridos, mas que se durante a tramitação do feito vier a ser 
apurados, deverão ser chamados a integrar a lide, para os fins de direitos, 
especialmente, após a obtenção da prova documental que se visa buscar em 
tutela antecipatória. 

  Dai a legitimidade passiva dos Requeridos. 

 

V - DA SUMULA FÁTICA: 



 

  Brasília, Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade, foi 
tombada pela UNESCO, sob a inscrição nº 532 do Livro do Tombo Histórico, na 
forma do Decreto nº 10.829, de 2 de outubro de 1987, e da Portaria nº 314, de 8 
de outubro de 1992, do então Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, 
hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, sendo 
portanto PATRIMONIO CULTURAL DO POVO BRASILEIRO e posteriormente 
declarada pela UNESCO como patrimônio histórico cultural da Humanidade 
sendo, portanto, um sitio urbano, que simboliza a modernidade e a aspirações 
de nosso povo do Distrito Federal, do Brasil e mundial. 

  Em sendo patrimônio cultural, competia e compete ao Distrito 
Federal, através da NOVACAP, na forma da lei, fiscalizar, manter, preservar e 
realizar as obras necessárias para preservar este patrimônio cultural naquilo que 
se referir a conservação das obras em edificações e em vias públicas, 
especialmente, os viadutos e pontes, que estão na área de tombamento. 

Câmara Legislativa do Distrito Federa preocupada com as decisões 
do TCDF aprovou a Lei n. 5.825 de 2017, que obriga o GDF a fazer anualmente 
pericia técnica em pontes e viadutos integrantes do sistema viário do DF. O 
Senhor Governador vetou e a CLDF derrubou o veto e fez publicar em 
10.abr.2017, dando o prazo de 120 para regulamentá-la, sendo que até hoje não 
foi regulamentada e nem executada. Diz o texto: 

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade de realização anual 
de perícia técnica e acompanhamento das condições 
referentes à construção civil e à engenharia de materiais 
utilizados em pontes e viadutos integrantes do sistema viário 
do Distrito Federal, com a respectiva elaboração e divulgação 
de laudos técnicos. 

 
§ 1º O disposto neste artigo pode ser realizado por meio de 

acordos e convênios firmados pelo Poder Público com 
entidades governamentais ou não governamentais. 

 
§ 2º Incumbe aos órgãos competentes do Poder Público a 

responsabilidade pelo cumprimento do disposto nesta Lei. 
 

Art. 2º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no 
prazo de 120 dias, contados da data de sua publicação. 

  Como se vê, há uma grande preocupação do Poder Legislativo em 
relação a situação dos viadutos e pontes do DF. 

  Por outro lado, indiferente, ser patrimônio histórico cultural há ainda 
o dever legal dos Impetrado de fazer cumprir os princípios insculpidos no artigo 
37, da Constituição Federal da eficiência e da moralidade publica uma vez que 
a conservação de vias, especialmente de pontes e viadutos requer permanente 
monitoramento e reparos para evitar acidentes e mortes de pessoas humanas e 
animais e a negligencia na condução deste dever do agente público deve ser 
considerada como gravíssima, pois além dos prejuízos financeiros pode causar 
prejuízos aos seres humanos e animais. 



  Ocorre que no dia 06 de fevereiro de 2018, as 11hs:45min:55 seg, 
uma parte do viaduto do eixão sul, simplesmente, desprendeu da estrutura e caiu 
num bloco - sem que houvesse sobrecarga ou qualquer fenômeno natural que 
viesse a provocar o desabamento – conforme amplamente divulgado, veja as 
fotos antes e depois do desabamento: 

 



 

 
Foto: (https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/desabamento-no-eixao-veja-video-exclusivo-do-momento-
exato-da-queda.ghtml) 

  Em anexo, há um vídeo de momento do desabamento, que 
demonstra que nenhum fenômeno natural ou sobrecarga de peso justifica a 
queda naquele instante. 

 

  Conforme demonstram as imagens, o viaduto caiu de uma só vez, 
depois de romper, em menos de dois segundos, sendo que as imagens 



demonstram, inclusive, os veículos que passavam pelo eixão se livrando por 
poucos segundos de despencarem junto com o asfalto, sendo que menor sorte 
tiveram os proprietários de dois veículos que foram soterrados e ficaram 
danificados, além é claro as mesas do restaurante Churrascaria Floresta – este 
inclusive teve que parar as atividades com grandes prejuízos aos seu proprietário 
e que com certeza restará ao GDF arcar com estes prejuizos, que também 
ficaram soterradas, por sorte, nenhuma vitima humana ou animal em face do 
desabamento. 

  Importante frisar que além do fluxo de veículos, embaixo do referido 
viaduto existe a churrascaria Floresta, onde centenas de pessoas almoçam, 
trafegar e outras pessoas que estacionam veículos no referido local.  

  Logo houve omissão dolosa e premeditada de agentes públicos no 
cuidado com a manutenção do referido viaduto e de tantos outros do Distrito 
Federal, que com agravante são patrimônio histórico e cultural no nosso povo e 
que foi tombando pela Unesco. 

  Para surpresa da sociedade de Brasília, o Senhor Governador 
inicialmente afirmou: 

'Brasília é uma cidade que está envelhecendo', diz governador. 
Segundo ele, a Rodoviária do Plano Piloto e os viadutos que cortam 
as vias S1 e N1 já passaram por revisão. 
 

  Ao realizar tal afirmativa, o senhor Governador, confessou que 
a queda do viaduto ocorreu pela absoluta falta de manutenção dos 
viadutos, pontes e monumentos do Distrito Federal, e a justificativa seria a 
idade das obras, como se ROMA, ATHENAS, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, 
VITORIA e tantas outras cidades não tivessem obras de infraestruturas muito 
mais antigas que as do Distrito Federal que possuem no máximo 60 anos de 
existência. 

  A seguir para nova surpresa do Impetrante, o senhor Governador 
noticiou que seria criado um grupo de trabalho, que começaria os trabalhos e 
realizar o levantamento das condições do que sobrou das estruturas, ali 
edificadas, como se tivesse ocorrido um acidente provocado pela natureza. Não 
houve manifestação do Governo quanto as apuração dos reais 
responsáveis pelo desabamento ocorrido. 

  Conforme o site G1, o Secretário da Casa Civil Sergio Sampaio 
afirmou que a comissão teria como objetivo: 

“O objetivo da comissão é propor qual tipo de solução teremos para 
o desabamento que ocorreu. Nós vamos ter de saber a extensão 
daquele dano e qual tipo de obra teremos de contratar”, afirmou 
ao G1 o secretário da Casa Civil, Sérgio Sampaio. 

(https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/desabamento-no-eixao-veja-video-exclusivo-do-momento-exato-

da-queda.ghtml) 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/desabamento-no-eixao-veja-video-exclusivo-do-momento-exato-da-queda.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/desabamento-no-eixao-veja-video-exclusivo-do-momento-exato-da-queda.ghtml


 

  O senhor Governador ainda afirmou que em três anos de seu 
governo oito viadutos foram vistoriados, apenas no Eixo Rodoviário de 
Brasília, sendo que há pelo menos 30 viadutos nas chamadas tesourinhas 
interligando as quadras 100 e as 200, o que demonstram o descaso dos 
Impetrados pessoas físicas com a coisa publica e com o patrimônio histórico e 
cultural da nossa cidade. 

 

 

  Há, informações de que logo após a queda do viaduto, por volta de 
12hs:30min, o pessoal do DER – Departamento de Estrada e Rodagem, da 
Secretaria de Infra-estrutura do Governo e da NOVACAP, estiveram no local 
Sendo que o senhor Governador declarou: 

"Todos os órgãos que podem contribuir estão aqui para fazer tudo 
o que puder ser feito para escorar e garantir a segurança [do local]",  



  Ora Excelência, uma declaração desta é no mínimo temerária, uma 
vez que o caso do viaduto desabado não cabe escorra ou remendo, o que teria 
que ser feito, era uma revisão urgente em todos os viadutos do DF, para 
identificar quais ainda poderão ser aproveitados e assegurado que não venha a 
cair e causar prejuízos ao erário e as vidas humanas e animais.  

 

  O CREA/DF, autarquia federal encarregada da fiscalização da 
profissão de engenharia e agronomia, assim como, das obras e edificações na 
região do Distrito Federal foi categórico: 

'Demolição total', sugere Crea para estrutura de viaduto que 
desabou no DF 

Conselho Regional de Engenharia aconselha GDF a descartar 
escoramento, e alerta para risco de desabamento total. 'Está como se 
fosse uma casca de ovo',  

 



 

  Chama a atenção que o CREA/DF, vem noticiando que é autor de 
um relatório que, em 2009, pontuou a necessidade de o GDF tomar as 
providências em relação as “condição patológica" do viaduto que está sobre a Galeria 
dos Estados, na região central de Brasília. O ponto citado é exatamente onde parte da 
estrutura veio a ruir. Pelo que se sabe, o documento reunia cinco propostas para que o 
Buriti implantasse, na época, um programa de manutenção preventiva e corretiva das 
consideradas "obras de artes especiais", incluindo o viaduto próximo à rodoviária do 
Plano Piloto. 

  A presidente do CREA, FATIMA CÓ, engenheira competente e de 
referência no Distrito Federal, afirmou que “os pilares que ainda sustentam o 
viaduto estão trincados. Por isso, a opção de escoramento deve ser substituída 
pela demolição total da estrutura. "É preciso fazer estudo [que diga] se o vão 
principal pode permanecer em pé"”. Tendo, ainda, afirmado: 

 

“ A estrutura está como se fosse uma casca de ovo.” 

“ Havia ferrugem e bastante infiltração. Tudo isso leva a 
deteriorar qualquer tipo de estrutura, e mostra que demandava 
rápida reparação.” 

" O que tem que ser feito agora é um laudo de inspeção em 
todas as obras afetadas e com necessidade de recuperação" 

 



 

 

  Segundo a mídia, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 2012, num 
relatório teria apontado que “a manutenção das edificações públicas da capital era 
feita "de modo improvisado e casual". Segundo o estudo, essa dinâmica "não 
garante a integridade das edificações públicas". Sendo que o TCDF ainda identificou 
as obras públicas que precisavam de reparos e manutenção urgente, isto em 2012: 

- a Ponte do Bragueto, que faz a ligação entre o fim da Asa Norte e 
o Lago Norte; 

- o viaduto que cruza o mesmo Eixão Sul e a via S2 (dos anexos 
ministeriais); 

- dois viadutos do Eixo L (conhecido como "Eixinho de baixo"), nas 
quadras 203/204 Sul e 215/216 Sul; 

- o viaduto sobre a via N2 (dos anexos ministeriais, no lado voltado 
para a Asa Norte), ao lado do shopping Conjunto Nacional; 

- o estacionamento do shopping Conjunto Nacional, e 

- o ginásio Cláudio Coutinho, próximo ao estádio Mané Garrincha. 

O engenheiro calculista BRUNO CONTARINI, que projetou o 
viaduto tombado avaliou que a falta de manutenção na estrutura e que 50 anos 
sem proteger cabos da estrutura não há como resistir: 

“Ainda não sei se é necessário demolir tudo, eu ainda preciso 
avaliar, mas o que posso dizer é que, sim, faltou manutenção, 
e 50 anos sem proteger os cabos, não dá.” 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/manutencao-de-obras-publicas-no-df-e-improvisada-e-casual-diz-relatorio-de-2012.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/manutencao-de-obras-publicas-no-df-e-improvisada-e-casual-diz-relatorio-de-2012.ghtml


 

 

  Naquela oportunidade, o então Diretor Geral do DER, Eng. HENRIQUE 
LUDUVICE ex-presidente do CONFEA, declarou: 

 

“Ele vai demonstrar tudo aquilo que ele conhece do projeto”,  

Tendo ainda, deixado claro que, o engenheiro BRUNO 
CONTARINI:  

 

“não deve ser responsabilizado pelo desabamento, por não ter 
relação com a falta de manutenção e eventuais infiltrações, 
apontadas como principais causas do problema”.  

 

Sem, no entanto, afirmar de quem seria a responsabilidade pela ausência 
de manutenção, mas que as declarações deixam claro que: - Faltou manutenção e 
acompanhamento das eventuais infiltrações, que foram as causas do 
desabamento parcial do viaduto. 

  Ato continuo o governo, através do Secretário da Casa Civil,  então 
informa que:  

“vai contratar uma empresa para tocar a obra. Será uma 
intervenção emergencial, ou seja, sem licitação”:  

“ (...) o governo vai aplicar todos os recursos necessários para 
resolver a situação no Eixão Sul e reformar pontes e viadutos 
que precisem disso com urgência”. 



  Ao assim declarar, confessa explicitamente que há outros viadutos e 
pontes que precisam ser consertados com urgência e que o fato de deixar desabar 
gerou a dispensa de licitação – ah a dispensa de licitação – e quem irá gerir os 
recursos a serem gastos será exatamente os responsáveis pela ação dolosa que gerou 
a queda do viaduto – Podemos afirmar: “que será o mesmo que entregar o galinheiro 
para a raposa cuidar” – o que viola o principio da moralidade publica e gera a 
necessidade de adoção para afastar os Impetrados, imediatamente, das suas funções 
publicas e designar um perito do juízo para acompanhar as contratações e execuções 
das obras a serem realizadas, assim como, para identificar os valores dispendidos para 
fins de reembolso aos cofres públicos por parte dos dois primeiros Impetrados.  

  Ocorre que, de posse destas informações o senhor Governador, que 
nada falou sobre a necessidade de apurar as responsabilidade pela falta absoluta de 
manutenção dos viadutos, decidiu num ato politico demitir o engenheiro 
HENRIQUE LUDUVICE, do cargo de Diretor do DER, dando a entender que a 
responsabilidade pela situação da queda e da falta de conservação seria de 
responsabilidade do DER e nomeou para o seu lugar o Impetrado MARCIO BUZAR, 
que é o Diretor de Edificações da NOVACAP, coincidentemente, o responsável 
direto pela ausência de conservação dos viadutos do Eixão e de outras obras 
publicas do Distrito Federal sob responsabilidade da NOVACAP. 

 

 

 

  Como esta sendo noticiado, será feito um desvio provisório, desviando a 
rota do viaduto e retornando a seguir – solução que diga se de passagem foi muito 
inteligente - enquanto os viadutos daquela região serão escorados e quando este 
concluir as maquinas poderão limpar a área, isto porque as máquinas não podem entrar 



na área de isolamento em face da trepidação das retroescavadeiras que podem causar 
impacto no viaduto, com fortes possibilidade de novos desabamentos.  

  Assim, o escoramento será provisório, com elevado custo ao erário, 
que já anda combalido pela atual administração e pela administração anterior, 
onde serão utilizadas as vigas que sustentam o estádio Mané Garrincha durante 
a sua reconstrução, onde tais vigas serão cortadas e adaptadas e posteriormente 
será feito o que vier a ser encomendado pela Comissão. Logo, muitos gastos do 
dinheiro público estará sendo realizado, sem licitação, em face da ação dolosa 
dos Requeridos Pessoa Física, Sendo que novos gastos extras ainda advirão, 
sendo necessários apurar tais gastos e que os mesmos sejam ressarcidos ao 
erário pelos Requeridos e por quem mais vier a ser identificado durante o curso 
da ação. 

  Vale ressaltar que o Senhor Governador afirmou ao ser questionado, 
sobre o porque da não realização das obras antes do desabamento respondeu:  

“não tinha todo o dinheiro"  

e logo a seguir, adotou a postura de demitir o engenheiro HENRIQUE LUDUVICE, 
Diretor Geral do DER e nomeado para seu substituto Impetrado MARCIO BUZAR e deu 
entrevista afirmando que estava disponibilizando R$ 50 milhões de Reais, que antes 
não tinha, para fazer as reparações de forma extraordinária, porque simplesmente não 
foram feitas de forma ordinária a tempo e hora. 

  Destacamos, ainda as declarações do Eng. Bruno Cantarini, em 
entrevista a diversos meios de comunicação afirmou: as fotos do viaduto 
divulgadas comprovam que aquela estrutura estava sem a  manutenção 
adequada há pelo menos 30/40 anos.  

  E, ai fica a pergunta: De quem era a responsabilidade? Onde se 
encontravam os processos de contratação de projetos, consultoria e 
restauração? A resposta é clara, na empresa NOVACAP, desde agosto de 2014, 
na Diretoria do Primeiro Impetrado para ser licitado, mas estava engavetado. 

  Dentre as dúvidas a serem apuradas são: Por que o processo 
estava concluso desde agosto de 2014, na Diretoria do Primeiro Impetrado, para 
ser licitado, sob a guarda da Diretoria do Primeiro Impetrado e em especial desde 
que o mesmo tomou posse? Por que não teve sequência? Por que restou 
paralisado? Por que seguiu para o Arquivo? E por que não foi considerado 
emergencial? Baseado em que argumentação? Onde estão os despachos? 
Quem os assinou? E quem desarquivou os processos dois dias depois do 
desabamento? Qual Diretoria? de que Instituição?  

  Não há duvida de que as evidências apontam para a Novacap. E, 
por que o DER foi responsabilizado? Escolha política? Erros de avaliação? 
Enganos premeditados? Em que fóruns ou grupos esta “solução” foi construída? 
E com qual objetivo? Objetivando poupar alguém? Ou algum grupo? Essas 
questões o Poder Judiciário tem o dever de esclarecer na busca da verdade, já 
que pode haver ainda a famosa corrupção e até quem sabe algum operador 
desta, mas isto é ainda so conjuntura e especulação. 

De sorte, que somente uma instrução bem feita poderá demonstrar 
as responsabilidade da queda do viaduto e em especial identificar a negligencia 
em face desta obra e de outras obras em situação similar. 



  Sendo tais provas indiciárias e os questionamentos que demonstram que 
os dois primeiros Impetrados, desde que tomaram posse em seus respectivos cargos 
de Presidente e de Diretor da NOVACAP, agiram com negligencia e imprudência no 
cumprimento de suas obrigações enquanto agentes públicos e como tal geraram a 
queda de parte do viaduto, que é parte do imobiliário que integra o patrimônio histórico 
e cultural Brasileiro e Mundial, em face do tombamento pela Unesco, gerando a 
necessidade de medidas acauteladoras para afastar os dois primeiros Impetrados, o 
bloqueio de bens imóveis e moveis dos Impetrados e de saldos bancários, dos 
investimentos em geral, eventualmente  encontrados, assim como, como de veículos e 
outros bens, para que se forem condenados serem utilizados para quitação do que vier 
a ser decidido pela sentença, para reparar o dano causado a sociedade e ao erário. 

  As provas que são requeridas em tutela antecipatória visam 
comprovar os fatos aqui narrados e demonstrados pelas provas 
indiciárias, dai a presente ação em face do seu pedido para reestabelecer 
a normalidade da eficiência administrativa e da moralidade publica. 

 

 

VI - DAS COMPETENCIAS DA NOVACAP E DOS IMPETRADOS, NO 
TOCANTE A CONSERVAÇÃO DO PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO 
DISTRITO FEDERAL DA ÁREA TONBADA: 

 

O Patrimônio cultural sendo um conjunto de elementos sociais 
considerados dentro de um contexto histórico num determinado grupo que 
abrange diversos campos (artes, edificações, sotaques, costumes, paisagismo, 
lendas e celebrações), de forma a criar uma verdadeira identidade cultural de um 
povo ou região e que devem ser preservados para a humanidade como um todo. 

A proteção desse patrimônio cultura tem como fim perpetuar no 
tempo, assegurando sua diversidade cultural e o planejamento de construções 
dinâmicas que enriqueçam ainda a região, no caso o Distrito Federal. 

Atualmente, a proteção do patrimônio histórico e cultural, no âmbito 
do ordenamento jurídico brasileiro, encontra respaldo em leis específicas, como 
o Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, e, na própria Constituição 
Federal que manteve a validade do referido Decreto e, em tratados 
internacionais. 

É legal e consensual, que é função do Estado – através de seus 
agentes encarregados – e da sociedade proteger o patrimônio histórico cultural, 
pois se trata da preservação da identidade de um povo.  

O artigo 5º, inciso LXXIII da magna carta estabelece:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:  

(...). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109250/decreto-lei-25-37
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10727487/inciso-lxxiii-do-artigo-5-da-constituição-federal-de-1988


LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência;  

Percebe-se daí, a importância dada, pela Magna Carta à proteção 
do Patrimônio Histórico Cultural. Além disso, a Magna Carta coloca a 
competência dos entes políticos, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
a proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, na medida em que incluí os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e dos sítios arqueológicos, inclusive devendo ser impedidas as 
destruições e descaracterizações de tais objetos, conforme o art. 23, I, III e IV: 

Art. 23. 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; 

(...). 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização 
de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico 
ou cultural; 

Determinando-se, pois, os entes políticos têm o dever de preservar 
e valorizar a cultura, as obras e monumentos e impedir a destruição destas obras 
de artes, dentre elas as vias públicas das áreas tombadas, nelas incluídas os 
viadutos e pontes existente na área de tombamento. 

E, para fortalecer este entendimento o artigo 216 da Constituição 
Federal estabelece: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os 
bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

(...) 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por 
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 



desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação. 

(...) 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão 
punidos, na forma da lei. 

 

O que demonstra a importância constitucional da preservação do 
Patrimônio Histórico Cultural brasileiro. 

Há uma convenção Internacional que define as classes de sítios 
naturais ou culturais que podem ser considerados para inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial e fixa o dever que compete aos Estados-membros quanto à 
identificação de possíveis sítios e de sua conservação e proteção, o que obriga 
os países signatários a cumpri-las. 

A conservação do Patrimônio da Humanidade é um processo 
contínuo que exige que os países signatários elaborem lei de proteção e 
conservação do patrimônio cultural, como é o caso do Brasil.  

O Governo Federal para cumprir esta determinação fez baixar o 
Decreto-Lei n. 25 de 30 de novembro de 1937, no Governo Getúlio Vargas, que 
trata especificamente da proteção do patrimônio histórico cultural e artístico 
nacional.  

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico 
nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no 
país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por 
sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer 
por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico.  

        § 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão 
considerados parte integrante do patrimônio histórico o 
artístico nacional, depois de inscritos separada ou 
agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata 
o art. 4º desta lei.  

O Plano Piloto é bem cultural tombado como é fato público e 
notório. 

A proteção do patrimônio cultural pode se dar por meio da Ação 
Civil Pública prevista na Lei 7.347/85, a qual rege as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais causados, dentre outros, ao meio ambiente e a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 
mediante a legitimidade ativa das entidades que ali mencionam e a nível de 
sociedade, através de um cidadão, a Ação Popular, regida pela lei Lei nº 4.717, 
de 29 de Junho de 1965, que estabelece em seu artigo 1º que qualquer cidadão 
será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos 
lesivos ao patrimônio público, elucidando no § 1º do mesmo artigo que 
considerar-se-á patrimônio público os bens e direitos de valor econômico, 
artístico, estético, histórico ou turístico. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-ação-civil-pública-lei-7347-85
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-ação-popular-lei-4717-65


A outra norma legal federal é o DECRETO LEGISLATIVO Nº 74, 
de 1977 que regulamenta a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 

No que tange à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, 
é interessante mencionar o Decreto Legislativo nº 74, de 30/06/1977, que 
aprovou o texto da Convenção à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural, redigida na Conferência Geral da UNESCO daquele mesmo ano. Um 
dos primeiros pontos a ser destacado na referida convenção é a apresentação 
das definições de Patrimônio Cultural e Natural, tendo incluído: os 
monumentos,  os conjuntos - aqui incluído o Plano Piloto, através do grupos de 

construções isoladas ou reunidas que, em virtude de sua arquitetura, unidade ou 
integração na paisagem, tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da 

história, da arte ou da ciência – e os lugares notáveis - obras do homem ou obras 

conjugadas do homem e da natureza, bem como as zonas, inclusive lugares 
arqueológicos, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista histórico, 

estético, etnológico ou antropológico. 

No que se refere à Proteção Nacional e Internacional do Patrimônio 
Cultural e Natural, a Convenção à proteção do patrimônio mundial, cultural e 
natural estabelece que cada um dos estados signatários da convenção 
reconhece que a obrigação de identificar, proteger, conservar, valorizar e 
transmitir às futuras gerações o patrimônio cultural e natural situado em seu 
território.  

O Decreto n. 5.753 de 12 de abril de 2006 e o Decreto n. de 4 de 
agosto de 2003 fixa a salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e Registro de 
Bens Culturais de Natureza Imaterial. E, ainda o Decreto n. 5.753 de 2003 que 
aprovou a Convenção para salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.  

O Decreto nº 3.551, de 4 de Agosto de 2000 rege as peculiaridades 
do registro dos bens culturais de natureza imaterial e a Lei n. 3.924 de 26 de 
julho de 1961 que trata da Proteção dos Monumentos arqueológicos e pré-
histórico. 

Vale destacar, ainda, que os artigos 125, 216 e 225 da Constituição 
Federal indicam as bases estruturantes para o tratamento jurídico da material. 

Um viés importante no dever de proteção do Estado é a 
estruturação dos órgãos competentes para a tutela do patrimônio cultural, com 
destinação de recursos financeiros e humanos compatíveis com as 
competências e atribuições legais. 

O papel do Estado como ente controlador das atividades e 
empreendimentos que possam causar dano ao patrimônio cultural e mediador 
dos interesses, assume maior importância com os dispositivos constitucionais.  

Por outro lado, deve ser levado em consideração os efeitos da 
atuação urbanística para fins turísticos consiste no condicionamento da 
propriedade ao objetivo do plano e programa a serem executados na área, 
assumindo o interesse turístico, aqui, a natureza de função social, a qual a 
propriedade deve conformar-se. 

A nível do Distrito Federal constata-se que a Lei Orgânica, a 
proteção e a conservação do patrimônio histórico e cultural tombando dando 
ênfase a obrigação do Poder Publico: 

Art. 3º São objetivos prioritários do Distrito Federal: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101954/decreto-3551-00


(...). 

II – assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de 
iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle da legalidade 
e legitimidade dos atos do Poder Público e da eficácia dos 
serviços públicos; 

III – preservar os interesses gerais e coletivos; 

IV – promover o bem de todos; 

(...) 

VIII – preservar sua identidade, adequando as exigências do 
desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e 
peculiaridades; 

(...). 

XI – zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, tombado sob 
a inscrição nº 532 do Livro do Tombo Histórico, respeitadas as 
definições e critérios constantes do Decreto nº 10.829, de 2 de 
outubro de 1987, e da Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992, do 
então Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, hoje 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN;  

(...). 

Art. 16. É competência do Distrito Federal, em comum com a 
União: 

I – zelar pela guarda da Constituição Federal, desta Lei 
Orgânica, das leis e das instituições democráticas; 

II – conservar o patrimônio público; 

III – proteger documentos e outros bens de valor histórico e 
cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios 
arqueológicos, bem como impedir sua evasão, destruição e 
descaracterização. 

(...). 

Art. 17. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a 
União, legislar sobre: 

(...) 

VII – proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, 
paisagístico e turístico; 

VIII – responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao 
consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, espeleológico, turístico e paisagístico; 

(...). 

Art. 51. Os bens do Distrito Federal destinar-se-ão 
prioritariamente ao uso público, respeitadas as normas de 
proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, 
arquitetônico e paisagístico, e garantido o interesse social. 



(...). 

Art. 165. As diretrizes, os objetivos e as políticas públicas 
que orientam a ação governamental para a promoção do 
desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal devem 
observar o seguinte: 

(...) 

VII – a condição de Brasília como Patrimônio Cultural da 
Humanidade; 

(...) 

Art. 183. Cabe ao Distrito Federal, observada a legislação 
federal, definir a política de turismo, suas diretrizes e ações, 
devendo: 

(...). 

VI – proteger o patrimônio ecológico, histórico e cultural; 

VII – promover Brasília como Patrimônio Cultural da 
Humanidade; 

Art. 246. O Poder Público garantirá a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura; apoiará e 
incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais, 
bem como a proteção do patrimônio artístico, cultural e 
histórico do Distrito Federal. 

(...). 

Art. 247. O Poder Público adotará medidas de preservação 
das manifestações e dos bens de valor histórico, artístico e 
cultural, bem como das paisagens notáveis, naturais e 
construídas, e dos sítios arqueológicos, buscada a articulação 
orgânica com as vocações da região do entorno: 

(...) 

§ 2º Esta Lei Orgânica resguardará Brasília como Patrimônio 
Cultural da Humanidade, nos termos dos critérios vigentes 
quando do tombamento de seu conjunto urbanístico, 
conforme definição da UNESCO, em 1987.  

§ 3º Cabe à administração pública a gestão da 
documentação governamental e as providências para 
preservação e franquia da sua consulta, na forma da lei. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão 
punidos, na forma da lei. 

(...). 

Art. 338. O sistema de transporte do Distrito Federal 
compreende: 

(...) 

II – vias de circulação de bens e pessoas e sua sinalização; 



III – estrutura operacional; 

  

O que demonstra a preocupação histórica de nossa cidade de 
proteção ao tombamento e a preservação deste. 

A Lei Federal n. 3.751, de 13 de abril de 1960 que criou Brasília e 
regulamentou sua vida jurídica inicial e posteriormente, a Lei nº 5.861, de 12 de 
Dezembro de 1972 e esta fixou o objeto da execução de obras e serviços de 
urbanização e construção de interesse do Distrito Federal para a NOVACAP. 

 O Governo do Distrito Federal baixou o Decreto n° 10.829, de 
14.out.1987 que regulamentou o art. 38 da Lei n° 3.751 de 13 de abril de 1960, 
no que se refere à preservação da concepção urbanística de Brasília, tendo este 
explicitado: 

CAPÍTULO VI  

DAS ÁREAS JÁ OCUPADAS NO ENTORNO DIRETO DOS 
DOIS EIXOS  

Art. 12 - Com o objetivo de assegurar a permanência, no 
tempo, da presença urbana conjunta, das quatro escalas 
referidas nos Capítulos II, III, IV e V deste Decreto, em todas as 
áreas já ocupadas no entorno dos dois eixos e contidas no 
perímetro delimitado nos Parágrafos 1° e 2° do art. 1° deste 
Decreto, ficam mantidos os critérios de ocupação aplicados 
pela administração nessa data, sendo que, nos terrenos 
destinados à recreação e esporte, nenhuma edificação poderá 
ultrapassar a cota máxima do coroamento de 7,00m (sete 
metros), à exceção dos ginásios cobertos, e nos terrenos 
destinados a hotéis de turismo, onde nenhuma edificação 
poderá ultrapassar a Cota máxima de coroamento de 12,00m 
(doze metros).   

  § 1° - Nos terrenos contíguos à Esplanada dos 
Ministérios só serão admitidas as edificações necessárias à 
expansão dos serviços diretamente vinculados aos 
Ministérios do Governo Federal, não podendo ser 
ultrapassada a cota máxima do coroamento dos anexos 
existentes.   

§ 2° - Só serão admitidos os remanejamentos 
decorrentes das recomendações contidas em Brasília 
Revisitada. 

 

O Relatório do GT BRASÍLIA: MEMÓRIAS DA PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL, cópia em anexo, 
demonstram os detalhes da importância da preservação dos viadutos e pontes, 
assim como a preservação do sistema viário do Distrito Federal em face do 
conjunto arquitetônico único e sem igual a nível mundial. 



  A NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
- foi criada através de lei, em 19 de setembro de 1956, com a finalidade única 
era gerenciar e coordenar a construção da nova Capital do Brasil. 

  Em 21 de abril de 1960, com a inauguração de Brasília, havia 
muitas coisas para serem feita, com este objetivo, a Novacap continua existindo, 
como uma empresa pública, tendo como sócios a União e o Governo do Distrito 
Federal, com 48% e 52% de ações, respectivamente. Por ser uma empresa do 
Governo do Distrito Federal, a Novacap é o principal braço executor das obras 
de interesse do Distrito Federal e a sua vinculação é direta com a Secretaria de 
Obras. 

  Seu objetivo é executar, através de gerenciamento, as obras 
planejadas pelo Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Obras, 
sendo que coordena os trabalhos de vários técnicos em diversas áreas da 
Arquitetura, Engenharia Civil e Agronomia, e acompanha os trabalhos desde a 
elaboração do projeto à execução total das obras ou serviços, possuindo em 
seus quadros técnicos mais 100 técnicos de elevado nível e capacidade 
reconhecida, sendo responsável, por dentre outros, a manutenção e 
conservação dos Viadutos e pontes existe na área tombada do Distrito Federal. 

  Nos termos de seu Regimento Interno constante do site: 
(http://www.novacap.df.gov.br/images/arquivos/REGIMENTO_INTERNO_2013.pdf) é de competência da 
NOVACAP: 

Art. 1º - A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA 
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, constituída na forma da Lei 
nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, é uma Empresa Pública, 
sob a forma de Sociedade por Ações, integrante da 
Administração Descentralizada do Distrito Federal, com 
personalidade jurídica, regida pela Lei 5.861, de 12 de 
dezembro de 1972, pelo Estatuto Social e subsidiariamente, 
pela Legislação das Sociedades Anônimas, compete 
basicamente:  

I – executar diretamente ou por intermédio de terceiros, 
os projetos de construção civil e de urbanização a ela 
confiados;  

II – executar os trabalhos de conservação e reparos de 
edifícios próprios do Governo do Distrito Federal ou de outras 
obras públicas, que mediante contratos ou convênios, lhe 
forem atribuídos;  

III – promover a arborização de logradouros públicos, a 
implantação e conservação de gramados, jardins e bosques;  

IV – promover a elaboração das propostas de orçamento 
- programa, programação financeira e de orçamento plurianual 
das obras sob sua subordinação, acompanhando e 
controlando sua execução;  

V – executar obras de infraestrutura urbana que lhe 
forem confiadas;  

(...) 

http://www.novacap.df.gov.br/images/arquivos/REGIMENTO_INTERNO_2013.pdf


  Nos termos do artigo 2º do supracitado Regimento Interno a gestão 
da NOVACAP é de responsabilidade da DIRETORIA COLEGIADA composta: 
PRESIDENCIA, DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES, DIRETORIA DE 
URBANIZAÇÃO; DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DIRETORIA FINANCEIRA, 
e DIRETORIA DE OBRAS ESPECIAIS. 

  Ao analisarmos a eventual responsabilidade pelo dolo na 
manutenção e recuperação dos viadutos, consta do Regimento Interno as 
competências das Diretorias e dentre elas destacamos: 

  A Execução das Atividades de Administração Geral: DIRETORIA 
DE EDIFICAÇÕES:  

Art. 15 – À Diretoria de Edificações, unidade orgânica de 
direção superior e de execução, compete:  

I – planejar, dirigir, coordenar e controlar a execução e o 
desenvolvimento das atividades do Departamento de 
Edificações e do Departamento Técnico e Fábrica de Artefatos 
de Cimento;  

II – programar, coordenar e controlar a elaboração e 
execução, diretamente ou por intermédio de terceiros, dos 
projetos de construção civil deferidos à NOVACAP;  

III – executar os trabalhos de construção, conservação 
e reparos dos edifícios da NOVACAP e de outros que lhe forem 
confiados;  

IV – executar obras de arte ou complementares e/ou de 
caráter provisório atribuído à NOVACAP;  

V – promover trabalhos de racionalização de uso do 
espaço físico da Companhia, elaborando e mantendo 
atualizado o layout da NOVACAP. 

  Esta DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - DE, que era comandada 
pelo primeiro Impetrado, MARCIO BUZAR, tendo sob sua responsabilidade 
dentre outros: DEDI – Departamento de Edificações; DICOR – Divisão de 
Conservação e Reparos; SERFO – Serviço de Fiscalização de Obras; SEREO – 
Serviço de Execução de Obras; DETEC – Departamento Técnico e DITEC - 
Divisão Técnica,  

  A Diretoria de Obras Especiais, tem dentre outras competências: 

  Art. 111 – À Diretoria de Obras Especiais, unidade 
orgânica de direção superior e de execução, compete:  

I – planejar, dirigir, coordenar e controlar a execução e o 
desenvolvimento das atividades do Núcleo de Controle de 
Contratos, da Gerência de Fiscalização e da Gerência Técnica;  

II – programar, coordenar e controlar a elaboração e 
execução, diretamente ou por intermédio de terceiros, dos 
projetos de construção civil, de infraestrutura e de obras de 
arte deferidos à NOVACAP;  



III – executar os trabalhos de construção, conservação 
e reparos dos edifícios que lhe forem confiados, direta ou 
indiretamente;  

IV – executar obras de arte ou complementares e/ou de 
caráter provisório, atribuídos à Companhia, direta ou 
indiretamente. 

  Esta DIRETORIA DE OBRAS ESPECIAIS – DOE, atualmente em 
face de situação moral acabou sendo na pratica extinta, sem mudar a norma, 
administrada pelo Primeiro Impetrado, tendo sob sua responsabilidade, dentre 
outros: PROEDI – Núcleo de Projeto de Edificações; PROINFRA -Núcleo de 
Projeto de Infraestrutura e a GEFIS – Gerência de Fiscalização. 

  Ao verificar a CONSULTA PUBLICA  DE PROCESSOS – 
SICOP, o Impetrante localizou, pelo menos três processos referentes aos 
viadutos do Eixão, sendo que podem existir outros em andamento, mas 
desconhecido do Impetrante, a saber: 

   I - O PA n. 0112-003632/2012, de interesse da PROINFRA – 
Núcleo de Projeto e Infra-estrutura – pertencente a DOE – Diretoria de Obras 
Especiais, aberto para elaboração de PROJETO DE RECUPERAÇÃO DOS 
VIADUTOS DA GALERIA DOS ESTADOS, pasme Vossa Excelência, em 
27.set.2012 e tramitou até 05.nov.2015 – Final do Governo Agnello e 
permaneceu arquivado até o dois após a queda do viaduto, tendo sido 
desarquivado em 08.fev.2018 seu andamento, conforme documento em anexo, 
quando foi requerido pela Diretoria de Edificações; 

  II - O PA 0112-000030/2014, de interesse da GETEC, da Diretoria 
de Operações Especiais, foi aberto em 01.jan.2014, tendo sido mantido na 
Diretoria de Edificações, de responsabilidade do Impetrado BRUNO BUZAR, 
arquivado até 09.fev.2018, que tem como fim: “CONTRATAÇÃO DE 
ASSESSORIA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇOS DE 
VIADUTOS NA ÁREA CENTRAL DE BRASILIA,   

  III - O PA n. 0112-0002415/2014 de Interesse da Diretoria de Obras 
Especiais que trata-se REFORMA DA GALERIA DOS ESTADOS, 
CONTEMPLANDO REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E CONVIVENCIA E 
RECUPERAÇÃO DOS VIADUTOS SOBRE OS EIXOS L, W E RODOVIÁRIO, 
foi aberto em 25.jun.2014 e mantido parado na Diretoria de Edificações desde 
22.mai18.ago.2016; 

  Na espécie, o desabamento ocorreu pela omissão dolosa dos 
agentes públicos, na manutenção e conservação do viaduto, sendo, pois, a 
responsabilidade direta do Presidente da NOVACAP, pela obrigação do dever 
de vigiar (culpa in Vigilato) e dos Diretores das Diretorias: DE EDIFICAÇÕES 
(DE) e OBRAS ESPECIAIS (DOE), a responsabilidade dolosa pela omissão no 
acompanhamento das condições de manutenção e conservação dos imóveis 
públicos sobre responsabilidade da NOVACAP e em especial, dos VIADUTOS, 
e agora em especial ao VIADUTO que veio a desabar, em face do arquivamento 
de processos administrativos por mais de 826 dias durante o atual governo, 
necessários aos realização de obras emergenciais, e preferiram ficar calados e 
arquivar os processos num ato que gerou o dano ao erário publico, colocou em 
risco a população e as vidas humanas e animais de nossa cidade, sendo que 



com agravante de que um dos que praticaram os atos dolosos esta agora 
chefiando o DER, como se fosse o salvador da pátria. 

  Não se diga, pois, que a responsabilidade seria também dos 
diretores anteriores, porque os Impetrados tiveram 3 anos, para evitar o 
desabamento e nada fizeram neste sentido, permanecendo numa inépcia que 
gerou os prejuízos que estão sendo demonstrados, não sendo pois uma questão 
de mera decisão de poder discricionário, mas sim, uma omissão dolosa no 
cumprimento do dever, por parte dos agentes públicos ora impetrados, além de 
supostamente da Litisconsorte. 

  O Arquiteto e Urbanista Jônatas Bueno, em um grupo de whatapp, 
assim manifestou: 

Aos que já sabem da queda do viaduto em Brasília sobre 
a Galeria dos Estados, seguem informações sobre os 
possíveis motivos do ocorrido: 

Em 2013 trabalhei em uma empresa que produziu 
levantamento topográfico e geométrico e inspeção de todos 
os viadutos da Galeria dos Estados, sendo contratada pela 
Novacap para tal estudo. 

Foi constatado na época que haviam inúmeros pontos 
de corrosão das ferragens dos elementos de concreto. É certo 
que a ação do tempo fez com que as infiltrações fossem se 
agravando, mas a falta de manutenção preventiva e corretiva 
pioraram a situação. 
 

Abaixo seguem algumas fotos da inspeção de 2013, bem 
como trechos dos desenhos técnicos que mostram os locais 
inspecionados. 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

  

 



 

 

É possível ver que os cabos de protensão sofreram 
corrosão devido às infiltrações nos locais, mas também por 
falta de concretagem nas nervuras entre os alvéolos. Ou seja, 
desde o momento da construção de Brasília, estas estruturas 
estavam fadadas a sofrerem corrosão e, por fim, colapso, 
causando o desabamento que ocorreu hoje. 

Na época, os relatório foram enviados à Novacap mas, 
ao que parece, nenhuma ação efetiva foi tomada. Sabemos que 
as estruturas de concreto seu tempo de vida útil, mas neste 
caso, a tragédia era anunciada e poderia ter sido evitada. 
 A má notícia é que a maioria dos viadutos de Brasília 
encontra-se no mesmo estado. 

Tomara que o GDF faça sua parte pois, do contrário, 
desabamentos como o de hoje serão notícias constantes no 
nosso dia a dia. 



 

 

  Como se vê, não há qualquer duvida de que a queda do viaduto da 
Galeria dos Estados ocorreu por absoluta falta de manutenção e restauração, 
pela omissão dolosa dos Impetrados e de outros que ainda precisam ser 
identificados durante a instrução desde feito, já que a NOVACAP é a única 
responsável pela manutenção dos viadutos, e como tal deve ser diretores 
responderem pela culpa in Vigilato, quando não diretamente responsáveis e se 
vier apurar outros casos. 

  O Código de Ética da NOVACAP, constante do site 
(http://www.novacap.df.gov.br/images/arquivos/codigo_de_etica_set2013.pdf), estabelece que a 
conduta profissional deve ser julgada pelo seu desempenho coletivo e pela 

http://www.novacap.df.gov.br/images/arquivos/codigo_de_etica_set2013.pdf


percepção publica de seus colaboradores, devendo agir para merecer a 
confiança e o respeito de todos e destacamos:  

Cada indivíduo tem o seu próprio padrão de valores. Por 
isso, é importante que cada Colaborador, ao representar ou 
defender os interesses da NOVACAP, faça sua reflexão, de modo 
a compatibilizar seus valores individuais com os valores 
corporativos, observando sempre os princípios éticos e o 
respeito às leis e normas vigentes. As pessoas são 
responsáveis pelos resultados do seu trabalho, tanto 
individualmente quanto em grupo. (....). Todos os 
colaboradores devem dedicar suas horas de trabalho e 
esforços aos interesses da NOVACAP, evitando quaisquer 
atividades incompatíveis com os seus interesses ou que 
possam vir a comprometê-los, (...). A violação ao CÓDIGO ou 
a outras normas internas da NOVACAP constitui base para 
medidas disciplinares. 

(...) 

7. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO 

Cada funcionário deverá obedecer às leis e 
regulamentos aplicáveis aos negócios da NOVACAP, às 
relações de trabalho e às práticas comerciais vigentes, bem como 
aos normativos internos da empresa. 

(...). 

15. 4. RELACIONAMENTO NO TRABALHO  

(...). 

No exercício de seu cargo ou função, cada funcionário 
deverá:  

a) Buscar o melhor resultado para a NOVACAP, 
mantendo sempre uma atitude transparente, de respeito, 
lealdade, eficiência e colaboração com os colegas de trabalho 
e seus públicos de interesse;  

b) Não participar de transações e atividades que possam 
comprometer sua integridade profissional ou desabonar a sua 
imagem pública, bem como a imagem da NOVACAP;  

c) Exercer suas atividades profissionais com 
competência e diligência, buscando o aprimoramento técnico 
e a atualização permanente, devendo encorajar todos os 
envolvidos na atividade a adotar tal conduta; 

(...) 

f) Não criar dificuldades artificiais no exercício de seu 
cargo, função ou atribuição, com o objetivo de supervalorizar 
sua atuação profissional;  



g) Exercer suas atividades de forma eficiente, 
eliminando situações que levem a erros ou a atrasos na 
execução das tarefas;  

(...). 

i) Não alterar nem deturpar o teor de qualquer 
documento, informação ou dados;  

(...). 

m) Zelar pela segurança, saúde e meio ambiente, 
cumprindo as diretrizes de Segurança, preservando o Meio 
Ambiente e cuidando da Saúde;  

(...). 

r) Trabalhar na busca da maximização dos recursos da 
NOVACAP. 

(...). 

24. CONDUTAS QUE PODEM CONSTITUIR DELITO 
PATRIMONIAL  

Qualquer ato ou omissão que possa constituir delito 
patrimonial contra a NOVACAP deverá ser relatado, 
identificado e investigado rapidamente, para que medidas 
legais correspondentes possam ser tomadas. Esta regra 
deverá ser aplicada a condutas que possam constituir delitos 
conexos ou meios de preparação para a execução de um delito 
patrimonial, tais como: alteração de registros, valores ou 
documentos, omissão de registros, elaboração de registros 
falsos, elaboração ou receptação de documentos apócrifos ou 
falsos, evasão de bens e documentos, manuseio irregular de 
dinheiro e valores, etc.  

Ao tomar conhecimento de atos que sejam contrários a este 
CÓDIGO, o colaborador deverá informar imediatamente ao seu 
superior hierárquico e/ou DRH/DA. O colaborador que tomar 
conhecimento de alguma transgressão deve informá-la será 
considerado cúmplice do infrator. 

  Os Impetrados ainda violaram o Código de Ética da Engenharia, 
mas isto será objeto de representação ao CREA/DF, órgão encarregado da 
fiscalização do exercício profissional dos Impetrados. 

Artigo 13º Constitui-se infração ética todo ato cometido 
pelo profissional que atente contra os princípios éticos, 
descumpra os deveres do ofício, pratique condutas 
expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de 
outrem. 

  Como dito, o Patrimônio cultural de Brasília é composto por 
monumentos, edifícios ou sítios que tenham valor histórico, estético, 
arqueológico, científico, etnológico ou antropológico, e a compreensão da sua 
preservação reafirma a necessidade de se executar políticas públicas capazes 
de assegurar a proteção desse patrimônio.  



  Além de sediar o Governo Federal é um grande centro prestador 
de serviços, com acervo arquitetônico, urbanístico e paisagístico de grande 
beleza e singularidade. É uma cidade-parque, densamente arborizada, 
emoldurada pelo Lago do Paranoá. Na sua arquitetura inovadora encontram-se 
palácios, edifícios públicos, pontes, viadutos, jardins, painéis e esculturas, que 
reúnem o melhor da arquitetura e da arte brasileira dos anos 50, 60 e 70 nas 
quais se incluem: a Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios, Palácio 
do Itamaraty, Palácio da Justiça, Catedral Metropolitana, Teatro, o Museu e a 
Biblioteca Nacionais; Torre de TV; Memorial JK, Palácio da Alvorada; Catetinho 
em especial os eixinhos L e W e o Eixão, com suas vias expressas sem sinaleiras 
e compostas de pontes, viadutos que viabilizam um transito seguro o saudável 
a sua população local e visitante, esta de todos os rincões do planeta. 

  Logo, é competência da NOVACAP, a preservação da área do 
eixão, este parte integrante do patrimônio histórico cultural que competia aos 
Impetrados terem adotado as medidas necessárias para a sua conservação e 
preservação e, no entanto, agiram no dolo no exercício deste manus e devem 
ser responsabilizados pela pratica da omissão, como se pleiteia inicialmente 
aqui. 

  Por seu turno, o GDF fez abaixar agora em 20.jan.2016, portanto 
dentro do atual Governo, o Decreto n. 37.065 que “dispõe sobre a manutenção 
do patrimônio publico do Distrito Federal” que estabelece dentre outras 
regras”: 

Art. 2º As disposições deste Decreto abrangem os órgãos 
integrantes da administração direta, autárquica e fundacional do 
Distrito Federal, as atividades de manutenção de edificações 
públicas ou privadas sob a responsabilidade do Distrito 
Federal e as ações de conservação de rodovias e obras de 
artes especiais. 

  O referido Decreto define o que seja “ações de conservação do 
patrimônio publico” e dentre elas, enumeradas no artigo 45: 

 I - as atividades que visem preservar ou recuperar as 
condições ambientais adequadas ao uso previsto para as 
edificações e suas partes constituintes; 

II - o desenvolvimento de ações de conservação de 
rodovias e obras de artes especiais, defensas metálicas, 
sinalização viária e dispositivos de mobilidade urbana, 
incluindo todos os serviços realizados para prevenir ou 
corrigir a perda de desempenho, ou para atualizá-las às 
necessidades de seus usuários. 

  Tendo ainda definido que entende-se por: 

 

Art. 4º Para efeito deste Decreto, entende-se por: 

I - EDIFICAÇÃO: conjunto de elementos definidos e 
integrados em conformidade com os princípios e técnicas de 
Engenharia e Arquitetura para desempenhar funções 
ambientais em níveis adequados; 



II - CONSERVAÇÃO: conceito de manutenção na 
acepção mais restrita, descrito na ABNT NBR 5674/99, que se 
traduz no conjunto de medidas e práticas periódicas, 
preventivas e permanentes, que visam proteger e manter em 
bom estado bens, monumentos e objetos pertencentes a 
instituições públicas ou privadas, cuja responsabilidade seja 
do Distrito Federal; 

III - MANUTENÇÃO: conjunto de atividades a serem 
realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional 
da edificação e de suas partes constituintes; 

IV - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: intervenção efetiva 
sobre a edificação e suas partes constituintes com a finalidade 
de conservar ou recuperar a sua capacidade funcional, 
inclusive manutenção de elevadores e ar condicionado 
central; 

V - SISTEMA DE MANUTENÇÃO: conjunto de 
procedimentos organizados para gerenciar os serviços de 
manutenção de edificações. 

  Ai estendidas as atividades de conservação de rodovias e obras de 
artes especiais. 

  Sendo que o referido Decreto, criou o Comitê Gestor de 
Manutenção do Patrimônio Publico na forma do artigo 5º, composto por dentre 
outros: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do 
Distrito Federal; Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; III - 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito 
Federal; Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do 
Distrito Federal; Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 
- DER/DF; Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP 
e, que compete ao referido Comitê Gestor: 

Art. 6º Compete ao Comitê Gestor de Manutenção do 
Patrimônio do Distrito Federal: 

I - coordenar e supervisionar, de forma centralizada, a 
manutenção do patrimônio público, sob a guarda dos órgãos 
da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito 
Federal. 

II - promover a articulação com todos os órgãos 
integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal, 
com vistas a disciplinar norma para a padronização de 
procedimentos visando à manutenção dos imóveis, 
pertencentes ou sob a responsabilidade do Distrito Federal; 

III - orientar os atos administrativos que envolvam 
procedimentos para a conservação de edificações, rodovias e 
obras de artes especiais pertencentes ao Distrito Federal; 

IV - promover a implementação de sistema integrado e 
automatizado de gestão da conservação de edificações, 
rodovias e obras de artes especiais; 



V - receber dos órgãos que detêm a guarda e a 
responsabilidade do bem público edificado ou viário os 
relatórios e documentos utilizados como base para a 
programação orçamentária relativa às atividades de 
conservação do patrimônio público; 

VI - encaminhar à Governança-DF relatório técnico com 
análise e consolidação das informações do inciso anterior. 

  Logo, há normas e procedimentos que devem ser respeitadas, com 
especial ênfase a participação da NOVACAP, através de seu presidente no 
Comitê Gestor, o que induz a duas conclusões: ou ele comunicou aos seus pares 
e neste caso, eles também serão responsabilizados ou não comunicou e neste 
sentido agiu com negligencia e imprudência ao omitir do órgão controlador 
informação de tamanha importância como os viadutos da Galeria dos Estados, 
dai que ainda não incluímos na lide os membros do conselho gestor porque não 
há elementos para assim proceder. 

 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO CULTURAL 

  No caso sob judice, a tutela do patrimônio histórico cultural 
brasileiro é de responsabilidade do Poder Público e de todos os cidadãos. O 
Estado, por intermédio do seu Poder de Polícia, tem o dever-poder de 
determinar que o particular utilize sua propriedade privada conforme a sua 
função social, bem como na hipótese em que um bem de natureza privada 
possa compor o patrimônio cultural nacional. 

O ordenamento jurídico brasileiro disponibilizou amparo à defesa 
do patrimônio histórico cultural através do Decreto-lei n˚ 25/37 e 
da Constituição Federal no artigo 216. Além disso, dispôs A Lei n.º 7.347 de 24 
de junho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública para ingressar com ação 
de defesa do bem tutelado de valor cultural nacional. Além dessa ação, existe 
a ação popular e a de improbidade administrativa que também atuam nessa 
proteção. 

  O objeto tutelado poderá ser móvel ou imóvel, tendo como 
requisito obrigatório a vinculação do objeto com fatos memoráveis, históricos 
ou artísticos nacionais. Salienta-se que o ordenamento jurídico não exige que 
um bem seja tombado para ser amparado juridicamente. Na visão de Paulo 
Afonso Leme Machado: 

Não é exigida a prévia classificação da Administração 
Pública para se conceituar esses bens e direitos. Não se 
exige, o prévio tombamento provisório ou definitivo do bem. 
Parafraseando o direito penal, não se trata aqui de norma 
civil em branco. Caso não estejam declarados pela 
Administração Pública em categoria que os inclua na 
qualidade de bens e direitos tutelados, essa condição 
poderá ser conhecida e, portanto, provada no curso da ação. 
A lei não quis subtrair ao juiz a possibilidade de considerar 
dignos de proteção, bens e direitos cujo valor ainda não 
houveram sido protegidos pela Administração Pública. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109250/decreto-lei-25-37
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10647933/artigo-216-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988


Entender de outra forma seria retirar do Poder Judiciário a 
possibilidade de examinar lesão a direito individual, o qual, 
evidentemente se enquadra em âmbito maior, no direito 
social (artigo 153, § 4o da Emenda Constitucional n.º 1 de 
1969).(in, Ação Civil Pública, ed. Revista dos Tribunais, 2a 
ed., São Paulo, 1987, p. 15). 

 

O interesse na preservação do patrimônio é de extrema 
importância, já que são essas memórias que mostram as características, 
formação civilizatória, desenvolvimento e realidade dos grupos humanos. Na 
obra "O povo brasileiro" de Darcy Ribeiro, fica clara que é a cultura que define 
uma sociedade na forma de grupo identitário e os difere dos demais grupos, 
não uma demarcação territorial, como popularmente se pensa. 

Além disso, a preservação auxilia na compreensão das diferenças 
e combate aos preconceitos reduzindo intolerância e aumentando o respeito 
entre diferentes grupos, pois cada indivíduo compreende que cada realidade 
cultural tem sua lógica interna o que gera pensamentos e formas de vida 
diferentes. Por fim, assegura a dignidade nas relações humanas. Salienta-se 
que o bem arqueológico poderá ser um bem concreto estritamente patrimonial, 
como manifestação artística abstrata a exemplo de um tipo de dança ou 
religião.  

Na lição de José Luiz dos Santos cultura é definida como, 

 

“ Dimensão do processo social da vida de uma 
sociedade. Não diz respeito apenas a um conjunto de práticas 
e concepções, como por exemplo se poderia dizer da artes. 
Não é apenas uma parte da vida social como por exemplo se 
poderia falar da religião. Não se pode dizer que cultura seja 
independente da vida social, algo que nada tenha a ver com 
a realidade onde existe. Entendida dessa forma, cultura diz 
respeito a todos os aspectos da vida social, e não se pode 
dizer que ela exista em alguns contextos e não em outros. 
Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, 
seja como dimensão do processo social. É um produto 
coletivo da vida humana” 

 

  A defesa das manifestações históricas é um fato a ser defendido 
não só pela comunidade local, mas por todos que tenham sensibilidade e 
desejam preservar a história nacional, visto que é um dos interesses difuso 
garantidos pela Lei Maior. Relembrando que os interesses difusos são aqueles 
transindividuais, de caráter indivisível e que seus titulares sejam 
indeterminados vinculados por uma circunstância fática. 

  Portanto, tais interesses devem ser sempre protegidos e tutelados 
pelo Poder Público. Estes estão disposto no art. 216 da Constituição Federal. 

  A Lei n.º 7.347 de 24 de junho de 1985, disciplina a Ação Civil 
Pública. Essa lei cria os mecanismos para que efetivamente patrimônio 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10616062/artigo-153-emenda-constitucional-n-1-de-17-de-outubro-de-1969
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10615898/par%C3%A1grafo-4-artigo-153-emenda-constitucional-n-1-de-17-de-outubro-de-1969
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92013/emenda-constitucional-1-69
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10647933/artigo-216-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


arqueológico seja protegido e que os responsáveis pelos danos causados a 
esses bens sejam punidos com indenização. Exemplificando a razão aplicação 
da sanção: a condenação dos responsáveis pela realização da conduta danosa 
na obrigação negativa, no sentido de não realizar obra que causa impacto 
negativo, como destruição ou descaracterização do bem histórico. Condenação 
dos que tem a posse de bens tombados na obrigação de fazer reparação 
prevista e indenização pelo dano causado. 

  Sempre que um bem tombado é atingido ele afeta toda a história 
de uma região, do povo cultura e tradição o que exige imediata intervenção do 
Poder Judiciário para assegurar à população a conservação de sua história. 

  A conservação dos monumentos históricos e objetos artísticos 
visa um interesse de educação e de cultura; a proibição legal de os mutilar, 
destruir ou desfigurar está implícita nessa conservação; a obrigação de 
conservar, que daí resulta ao proprietário, se traduz no dever de colaborar na 
realização desse interesse público”. (Junqueirain Wolgram, Ação Civil Pública", 
ed. Julex Livros Ltda., Campinas - SP, 1987, p. 64). 

  O cidadão também deve, apoiar e defender a tutela do patrimônio 
histórico cultural. Deve manifestar expressamente o desejo de preservação do 
bem histórico e repudiar a substituição de obras de valores históricos por 
construções que as afetem ingressando com ação civil pública ou informando 
autoridades competentes. Essas destruições ou deformações dos bens 
históricos por diversas vezes são realizadas visando meramente lucro, 
ignorando valores históricos que construíram a memória de uma sociedade. 

  Contemporaneamente, observa-se a despreocupação e 
desvalorização do patrimônio histórico cultural, tanto pelo Poder Público quanto 
dos cidadãos. Esta desvalorização é claramente vinculada ao conflito entre 
cultura e história versus lucro. O atual sistema econômico capitalista se 
preocupa cada vez menos com as necessidades sociais deixando de atendê-
las em busca de atrair e manter investidores e empresários que almejam 
apenas enriquecimento próprio. A busca incessante por lucro não inclui a 
proteção do patrimônio histórico, pois esta não gera tanto capital como a 
construção de um grande centro comercial, centro de industrialização ou 
grandes shoppings centers.  

  O impetrante, enquanto cidadão, tem a responsabilidade 
particular, de modo geral, de defender os interesses difusos e em preservar a 
cultura, assim como, adotar as medidas legais, enquanto advogado, no 
ingresso da ação contra aquele que danifica o bem, tombado, por ação ou 
omissão. 

  Por outro lado, há o dano econômico ao erário pela ação dos 
impetrados, que assegura o direito do Impetrante de ver tais valores restituídos 
aos cofres públicos e ao mesmo tempo fazer cessar os riscos eminentes de 
novos prejuízos, com a manutenção dos impetrados em seus cargos atuais. 

  Os impetrados tinham e tem a obrigação positiva em cuidar, vigiar 
e adotar medidas, para a conservação necessária à preservação ou, se não 
tiver meios, comunicar a sua necessidade ao órgão competente.  

  Possuem ainda, os impetrados, à obrigação negativa, de adotar 
medidas para que se não venha destruir, demolir ou mutilar as coisas 



tombadas, nem repará-las, pintá-las ou restaurá-las, sem ser dentro das 
normas técnicas exigidas para este tipo de obra. 

  Competia aos impetrados, agirem dentro dos princípios da 
moralidade, legalidade, eficiência, publicidade, proporcionalidade, 
razoabilidade e impessoalidade e não o fizeram, dai a presente ação.  

  Ademais, obediência a função social da propriedade, prevenção 
de danos e responsabilização pelos danos causados aos bens protegidos. Em 
razão disso, a atuação do agente público em desconformidade com a previsão 
legal que causar dano ao patrimônio arqueológico, seja por ação ou omissão, 
gera o dever de indenizar a sociedade pelo dano causado.  

  O agente público responde, subjetivamente, em face dos danos 
materiais e morais causados pela manutenção ineficiente, assim como pela 
demora ou omissão em avisar o órgão competente sobre a necessidade de 
reparação do bem tombado. Com agravante que os Impetrados não adotaram 
as cautelas, muito pelo contrário sabiam e agiram com dolo. 

  No âmbito das ações para apurar a responsabilidade pelos danos 
causados ao patrimônio artístico, histórico e cultural, temos a ação civil pública, 
a ação de improbidade administrativa e a ação popular, esta última permitida 
aos cidadãos diretamente. 

  A responsabilidade civil é a garantia de que não permitir nenhuma 
vítima de dano fique sem a devida reparação, especialmente, quando se trata 
de preservação do patrimônio histórico cultural e na sua restauração quando 
danificado, por dolo ou culpa de agentes públicos, como no presente caso. 

  No Código Civil atual determina em seu art. 186 que comete ato 
ilícito aquele que, mediante ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem. Sucessivamente, o art. 187 
ampliou a noção de ato ilícito, estabelecendo a ilicitude do exercício de um 
direito quando violar seu fim econômico, social ou os limites da boa-fé e bons 
costumes. Esses dois artigos demonstram claramente a teoria subjetiva como 
teoria predominante no momento.  

  A reparação ocorre em razão de ação ou omissão causada pelo 
responsável ou por seus dependentes. Está atrelada à medidas que façam com 
que o autor cumpra essa obrigação de reparação, seja ela moral ou patrimonial. 
Esse dispositivo jurídico vincula-se também à ideia de não prejudicar outro e 
este quando atingido de forma prejudicial ser reparado moral ou 
patrimonialmente. Ademais, está relacionada a obrigação, encargo e 
contraprestação. 

  A responsabilidade civil possui diversas funções, a primeira é 
estabelecer o equilíbrio violado pelo dano, restituindo o ofendido o status quo 
ante, a segunda é servir como sanção civil compensatória, punindo o ofendido 
e inibindo a prática dos atos lesivos.  

  A obrigação de indenização está fundada na culpa, 
responsabilidade subjetiva, quando se presume ideia de ilícito e fundada 
também no risco, responsabilidade objetiva. Por fim, ressalta-se que a 
indenização engloba o ressarcimento quando atinge direito material e 
reparação quando causa dano moral. 



  A responsabilidade civil objetiva dispensa a culpa e o dolo. Trata-
se da teoria do risco é o fundamento dessa espécie de responsabilidade, sendo 
resumida por Sergio Cavalieri nas seguintes palavras: “Todo prejuízo deve 
ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou independente 
de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o problema na relação de nexo 
de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor sobre a culpa” 
(CAVALIERI FILHO, 2008, p. 137). 

  A conduta é o requisito inicial do ato ilícito. No entendimento de 
Stoco (2007, p. 129) “o elemento primário de todo ilícito é uma conduta 
humana e voluntária. Caracteriza-se por conduta o comportamento 
humano voluntário, que se expressa através de uma ação ou omissão, 
produzindo consequências jurídicas". 

Na lição de Maria Helena Diniz a conduta é: 

“A ação, elemento constitutivo da responsabilidade, vem a 
ser o ato humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou licito, 
voluntario e objetivamente imputável do próprio agente ou de 
terceiro, ou o fato de animal ou coisa inanimada, que cause 
dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do 
lesado.” (DINIZ, 2005, p. 43). 

  Não há duvida de que o ato comissivo – aquele que deveria ter 
sido realizado – é distinto do ato de omissão que é inobservância de um dever, 
foi efetivamente praticado pelos Impetrados. 

  No tocante ao dano, em consonância, o entendimento de Maria 
Helena Diniz e reforçando, o ensinamento de Rui Stoco: 

" O dano pode ser definido como a lesão (diminuição ou 
destruição) que, devido a um certo evento, sofre uma pessoa, 
contra a sua vontade, em qualquer bem ou interesse jurídico, 
patrimonial ou moral” (DINIZ, 2006) 

 

“ O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à 
responsabilização do agente, seja essa obrigação originada 
de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, 
ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” 
(STOCO, 2007, p. 128) 

 

  O dano não é somente um elemento da responsabilidade civil, 
mas também um determinante do dever de indenizar, uma vez que indenização 
sem dano implicaria em enriquecimento ilícito sem causa para quem a 
recebesse e pena para quem a pagasse. Através da indenização, a 
responsabilidade civil cumpre sua função de reparação e sanção civil 
compensatória. A indenização tem afinalidade de reparar e ressarcir o prejuízo 
sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava inicialmente, 
consequentemente pune a o agente com o dever de pagar o valor equivalente 
ao dano. 



  Na espécie, o nexo de causalidade o vínculo entre a conduta do 
agente ao dano causado, ou seja, é a relação de causa e efeito entre a conduta 
e o dano, esta plenamente demonstrada. 

  Os Impetrados são técnicos experientes e como tal por si só 
justificam que agiram como vontade de causar o dano, sabendo que a omissão 
geraria o fato – queda do viaduto e de outras que ainda advirão – e assim 
devem responder.  

  O Estado tem a obrigação de salvaguarda e responsabilizar 
civilmente os agentes que na proteção do patrimônio histórico cultural do país, 
agem com imprudência, negligencia ou imperícia. 

  Não se pode admitir, que um agente público, venha permitir que 
situações como a ocorrida na queda do viaduto, fique impune, ainda mais, 
quando o dever de proteger o bem publico esta presente, pois não se pode 
permitir que o contribuinte venha arcar com os prejuízos causados pelos agente 
públicos no exercício de suas funções publica, quando age por omissão ou 
ação dolosa e que não se trata de poder discricionário como no presente caso. 

  Inclusive, o Estado, quando causa o dano ao patrimônio, tem a 
obrigação de indenizar, quer através de ato discricionário, poderá escolher se 
a reparação ocorrerá de forma direta ou indireta. Caso a restauração ocorra de 
modo direto pelo Poder Público, este tem o dever de indenizar os danos, morais 
e materiais, sofridos pela coletividade em seu patrimônio histórico e cultural. A 
responsabilidade do Estado, neste caso, será objetiva, conforme com o 
disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e confirmado na LODF, como 
acima demonstrado.  

  Mundialmente, se reconhece a necessidade da preservação da 
cultura e da memória, uma vez que o patrimônio arqueológico tutelado 
participou do desenvolvimento da sociedade.  O Poder Público e o particular 
possuem responsabilidade civil na preservação do patrimônio histórico cultural.  

 

DA RESPONSABILIDADE PELA AUSENCIA DE PRESERVAÇÃO DO BEM 
PUBLICO ESSENCIAL E NECESSÁRIO E DA INCIDENCIA DA LEI 4,717 DE 
1965: 

 

A Lei da Ação Popular (Lei 4.717, de 29.6.65) define patrimônio 
público, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, como o conjunto de bens e direitos de 
valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, pertencentes aos entes 
da administração pública direta e indireta. Segundo a definição da lei, o que 
caracteriza o patrimônio público é o fato de pertencer ele a um ente público – a 
União, um Estado, um Município, uma autarquia ou uma empresa pública, por 
exemplo.  

Trata-se de uma acepção restritiva do termo, que considera que o 
patrimônio público é formado pelos bens públicos, definidos no Código Civil 
como sendo os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de 
direito público interno, diferençando-os, portanto, dos bens particulares (artigo 
98). Esses bens públicos, de acordo com o Código Civil, são, entre outros, os 
rios, mares, estradas, ruas e praças (bens de uso comum do povo), edifícios ou 
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terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, 
estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias (bens de uso 
especial) e outros bens pertencentes a cada um dos entes públicos (bens 
dominicais). Numa acepção mais ampla, porém, patrimônio público, é o conjunto 
de bens e direitos que pertence a todos e não a um determinado indivíduo ou 
entidade.  

De acordo com essa visão, o patrimônio público é um direito difuso, 
um direito transindividual, de natureza indivisível de que são titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas pelo fato de serem cidadãos, serem o povo, para o qual 
o Estado e a Administração existem. Nesse sentido, o patrimônio público não 
tem um titular individualizado ou individualizável – seja ele ente da administração 
ou ente privado – sendo, antes, de todos, de toda a sociedade. 
Assim é que o patrimônio público abrange não só os bens materiais e imateriais 
pertencentes às entidades da administração pública (os bens públicos referidos 
pelo Código Civil, como imóveis, os móveis, o erário, a imagem, etc.), mas 
também aqueles bens materiais e imateriais que pertencem a todos, de uma 
maneira geral, como o patrimônio cultural, o patrimônio ambiental e o patrimônio 
moral. No caso concreto, as vias e viadutos e pontes nelas existentes. 

Como já dito, o patrimônio cultural é integrado, nos termos do artigo 
216, da Constituição da República, pelos bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; 
as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 
os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

O patrimônio moral é composto pelos princípios éticos que regem 
a atividade pública, sintetizados no princípio da moralidade, consagrado no 
artigo 37 da Constituição. A atuação segundo o princípio da moralidade, por 
parte de todos os agentes públicos, garante a observância de um padrão de 
atuação dentro da moral, da boa-fé, da lealdade e da honestidade, essencial ao 
bom e correto funcionamento da administração pública. 
 

Sendo o patrimônio público pertencente a todos – a todo o povo – 
a todos cabe por ele zelar, preservando-o e defendendo-o. Quando o patrimônio 
estiver vinculado a um determinado ente, a ele cabe, em primeiro lugar, adotar 
todas as providências necessárias à sua preservação e conservação e os 
agentes destes entes, adotarem as cautelas para evitar o prejuízo no sentido 
amplo – material e imaterial. 

Nem sempre, porém, isso acontece. Às vezes, o patrimônio de um 
determinado ente público é atacado e ofendido por seus próprios dirigentes e 
representantes. Quanto ao patrimônio público difuso – como o meio ambiente, a 
cultura, a moralidade administrativa – não se pode atribuir apenas ao cidadão, 
individualmente, que promova ações em sua defesa, ainda que seja, também, 
titular desse patrimônio. É que essas ações são, na maior parte das vezes, 
especializadas e demandam um conhecimento técnico de que o cidadão comum 
nem sempre dispõe. 



Por isto, ainda, existem diversos órgãos encarregados de exercer 
o controle da atividade administrativa, preventiva e repressivamente, adotando 
medidas tendentes a diminuir práticas lesivas ao patrimônio – como atos de 
omissão dolosa e culposa – bem como punindo aqueles que incidem nessas 
práticas (Tribunais de Contas, Corregedorias, Controladorias, entre outros). 
 

A efetiva responsabilização penal, civil e administrativa daqueles 
que causam lesão ao patrimônio público é, nesse contexto, fundamental para a 
proteção e preservação o patrimônio público, e deve ser sempre perseguida, 
seja pelos próprios órgãos da Administração Pública, seja pelo Ministério 
Público, por meio de ações penais, ações de improbidade administrativa, 
processos administrativos e ações civis de ressarcimento de danos, o que 
lamentavelmente não vem ocorrendo desde janeiro de 2015, conforme tem sido 
amplamente noticiado na imprensa. 

O patrimônio público, portanto, a todos pertence, e por todos – 
sociedade, entes da Administração Pública e Ministério Público – deve ser 
preservado, protegido e defendido, na medida em que só assim haverá 
condições materiais para que se construa uma sociedade livre, justa e solidária, 
para que se garanta o desenvolvimento nacional, para que se erradique a 
pobreza e a marginalização, para que se reduzam as desigualdades sociais e 
regionais, e para que seja promovido o bem de todos, como manda a 
Constituição da República (art. 3º). 
 

Na espécie, devemos ainda registrar que as declarações oriundas 
da NOVACAP e do Governador ressaltaram os investimentos nas restaurações 
dos Viadutos da Rodoviária, bem como, na N2 e S2, no entanto, não houve 
esclarecimentos sobre o motivo destes terem sido escolhidos em detrimento dos 
viadutos da Galeria dos Estados que estavam na lista do CREA/DF e do TCDF 
– lembrando que os processos referentes a estes estavam engavetados e 
portanto há fortes indícios de que nem sequer foram apreciados na tomada da 
decisão. 

  Chama a atenção que não houveram os seguintes  
esclarecimentos: 

  1 - Se o Viaduto da Galeria dos Estados estava nas listas de 
prioridades do CREA e do TCDF, porque não foi licitado?,  

  2 – Por que os processos da restauração do viaduto da Galeria dos 
Estados permaneceram parados por (832) dias? 

  3 – Por que foram remetidos para o arquivo?  

  4 – Por que não tinha recursos?, Em sendo positivo, se não tinha, 
foi solicitado recursos financeiros pelos impetrados? se foi solicitado não foi 
atendido? 

  5 – Se foi destacada a emergência? 

  6 – Se foi destacado a emergência, para quem foi comunicado? 



  7 – Se não tinha recursos anteriormente, como bastou o viaduto 
desabar para aparecer a bagatela de R$ 50 milhões de Reais? De onde vieram 
estes recursos? E, por que não foram disponibilizados anteriormente? 

  8 – Estes R$ 50 milhões de Reais foram disponibilizado em face da 
demanda dos Impetrados após a queda do Viaduto? Chegaram a ser negados 
anteriormente? 

  9 – Após o envio para o arquivo ficou descaracterizada a 
emergência? Quem adotou estes procedimentos? E sob que fundamentos? A 
decisão foi fruto de Reunião? Grupo de Trabalho? Decisão Individual? 

  10 – A Presidência da Novacap foi informada da decisão do 
arquivamento? Concordou com a decisão? E o Conselho de Administração, foi 
informado?  

  11 – As decisões sobre as demais OAE’s dos relatórios, estavam 
em que estágio? Todas aguardando recursos? Foram solicitados? Em que 
estágio se encontravam antes da disponibilização emergencial? 

  12 - Em que nível encontravam-se os Relatórios do CREA e do 
TCDF como prioridade na Novacap? Como a Presidência e a Diretoria 
procederam ao verificar que não existiam recursos para todas as restaurações? 
Foi esta a razão do Arquivamento? Houve algum Alerta? Alguma Manifestação 
em defesa dos Recursos? Alguma negativa? Se positiva por parte de quem?  

  13 - Em algum momento, o Conselho de Administração da 
NOVACAP tratou deste tema? Em não tendo acontecido, faltou transparência 
nas informações por parte da Presidência, membro nato do Conselho? Houve 
comunicação ao Conselho sobre o Arquivamento do processo da Restauração 
do Viaduto? Existe algum Ato formal sobre o tema? Em não havendo, que 
Gestão omite decisões desta magnitude ao Órgão Máximo da Administração da 
Novacap? 

14 – Teria a Secretaria de Infraestrutura sido informada sobre os 
fatos acima? E se a Seinfra, como parte do Conselho de Administração, tinha 
conhecimento dos fatos acima narrados? Teve notícias da decisão pelo 
Arquivamento? 

15 – Se a Seinfra, como membro do C.A., teve noticias ela 
concordou com o Arquivamento? Em não tendo sido informada, que Gestão 
omite fato de tal magnitude da Secretaria e do Conselho de Administração da 
empresa?  

16 – Se o presidente da Novacap comunicou a situação dos 
viadutos ao Comitê Gestor previsto no Decreto 37.065 de 20.jan.2016? Em caso 
afirmativo quais as providencias adotadas pelo Comitê Gestor? 

 

Estas respostas a serem realizadas pelos Impetrados poderão 
ampliar o numero de agentes públicos que deverão integrar a lide no Polo 
Passivo o que se requer. 

Vale salientar que a NOVACAP recebe 100% dos recursos 
provenientes do erário publico. E nos termos da Lei da Ação Popular, são nulos 
os atos lesivos ao patrimônio das entidades (...), nos casos de: ilegalidade 



do objeto; inexistência dos motivos e desvio de finalidade, ademais, se não 
nulos são anuláveis. 

   A concessão da liminar tem amparo no § 4º do art. 5º que define 
que cabe a suspensão liminar do ato lesivo impugnado, uma vez que se mantiver 
o atual status quo conforme o pedido realizado neste sentido. 

  O que se discute, em primeiro lugar, é a moralidade administrativa 
atingida, provavelmente, pelo ato lesivo dos dois Primeiros Requeridos de 
cumprirem com os seus deveres funcionais de adotar medidas necessárias para 
a preservação da via pública, do patrimônio histórico cultural e em especial do 
ponto turístico. 

  A produção antecipada de provas, visa garantir a legitimidade do 
processo e das provas que irão ser utilizadas, na espécie, o Impetrante estão 
demonstrando e comprovando a presença dos requisitos legais: periculum in 
mora e fumus boni iuris. É decorrência lógica do direito assegurado pelo artigo 
5º, XXXV, da CRFB/1988, que garante o acesso à justiça efetiva, capaz de 
proteger ameaça a direitos. Confira-se: 

“ Justifica-se a concessão de medida liminar ‘inaudita 
altera parte’, ainda quando ausente a possibilidade de o 
promovido frustrar a sua eficácia, desde que a demora de sua 
concessão possa importar em prejuízo, mesmo que parcial, 
para o promovente” (RSTJ 47/157).  

 

" PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. PRODUÇÃO 
ANTECIPADA DE PROVA. EFICÁCIA. PROPOSITURA DA 
AÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA CONSERVATIVA DE DIREITO. 

1. O prazo de trinta dias previsto no art. 806 do CPC só 
se aplica às cautelares que importarem em restrição de 
direitos. A produção antecipada de prova é medida 
conservativa de direito, portanto, não está obrigado o autor a 
propor a ação principal do referido prazo, de modo a ter como 
válidas as provas antes produzidas. 

  O CPC/2015 definiu que a produção da prova antecipada não é 
mais uma medida especifica, mais um processo autônomo ou nos próprios autos, 
que não objetiva apenas assegurar o direito à prova quando houver a urgência 
em sua produção, mas sim satisfazer o direto da parte quanto à produção de 
determinada prova (caráter satisfativo). Poderá ou não ter natureza contenciosa, 
dependendo da matéria de fundo a ser debatida em processo futuro. Explicitou-
se, portanto, a desnecessidade de a produção antecipada de provas serem um 
“processo preparatório” para uma demanda principal. 

  A produção antecipada de provas tem cabimento nas hipóteses do 
artigo 381 da Lei 13.105/2015, e que permite ao Impetrante requerer para que 
se possa identificar os responsáveis pelos atos e que irão ressarcir os prejuízos 
causados pela omissão dolosa. 

  Na espécie, a fumaça do bom direito esta presente pelo fato de que 
se o cidadão for requerer inicialmente os documentos, que com certeza serão 



negados pela omissão estará transcorrendo tempo preciosos para evitar maiores 
danos ao erário e o patrimônio cultural. 

  As provas indiciárias já existentes demonstram fortes evidencias 
neste sentido, dai a necessidade da situação fática para a produção da prova 
necessária para o julgamento do mérito da presente ação e de outras que o 
Impetrante irá apresentar a tempo e hora. 

  Assim, presente o direito de produção antecipada de prova. 

 

DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA: 

 

Não há duvida de que o Primeiro Impetrado como engenheiro, 
professor de concretagem e agente publico praticou a conduta omissiva, dolosa 
e premeditada - vontade consciente de abstenção da atividade devida, 
informada pela posição de garantidor e conhecimento da possibilidade de 
impedir o resultado – pois tem conhecimento e experiência técnica – professor 
universitário na área de engenharia na especialidade de concretagem -  e a 
consciência do resultado e teve a vontade de realizar a conduta omissiva 
sabendo do resultado que adviria. 

Uma situação similar: uma mãe que deixa de alimentar seu filho 
que morre de inanição, sua conduta está dirigida para o resultado previsto no 
tipo (dolo), isto é, sua omissão é finalista (animus necandi), pois aceitou o 
eventual resultado provável e previsto (Art. 18, I do CP) e assumiu o risco de 
produzi-lo.  

O dolo premeditado, praticado pelo Primeiro Impetrado, tem o 
elemento inseparável da conduta omissiva, pois tinha o conhecimento dos 
elementos que integram o fato tipifico a capacidade técnica para entender o que 
estava ocorrendo e o que poderia ocorrer e assumiu o risco finalístico de ver um 
patrimônio público, que também é patrimônio histórico cultural da humanidade, 
sob a sua responsabilidade de desabar por mera falta de fiscalização e de 
realizar os reparos necessários para a sua manutenção. Logo o ato teve 
elemento intencional e inseparável da conduta. Que gera a obrigação de arcar 
com os riscos da sua conduta, dentre eles, o afastamento do cargo de 
diretor preventivamente e posteriormente, o impedimento temporal de 
exercer o cargo publico e a obrigação de ressarcir os prejuízos advindos 
da sua conduta omissiva dolosa e premeditada. 

 No mesmo sentido o segundo Impetrado, pelo apurado até agora, 
nas provas indiciárias, agiu com culpa in elegendo e culpa in vigilando – 
situações que geram responsabilidades e obrigação de indenizar eventuais 
danos causados a terceiros – pois ao escolher manter os processos engavetados 
e ao mesmo tempo omitiu na supervisão e na fiscalização do patrimônio público 
sob a sua guarda, especialmente, quando patrimônio histórico cultural da 
humanidade agiu de forma dolosa e intencional de causar o dano.  

  O Código Civil, define como atos ilícitos: 



Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

  Não sendo o caso do artigo 118, II do mesmo estatuto, porque a 
deterioração do patrimônio público e cultural tinha sido anteriormente identificado 
e bastava realizar a manutenção sugerida que o dano teria sido evitado, e, no 
entanto, os impetrados agiram com dolo como acima demonstrado e ainda 
caracteriza o disposto no artigo 927 do CCB, pois aquele que, por ato ilícito, 
causar danos a outrem, fica obrigado de repara-lo. 

  Nos termos do artigo 927, § Único do CCB, a obrigação de reparar 
o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem, como ocorreu na espécie, sendo a 
responsabilidade civil independente da criminal (art. 935 do CCB). 

  É, ainda muito elucidativo o disposto no artigo 937 do CCB: “o dono 
de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua 
ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse 
manifesta”. 

  Por seu turno os bens do responsável pela ofensa ou violação de 
direitos ficam sujeitos à reparação do dano causado e se tiver mais de um 
responsável, todos respondem solidariamente pela reparação, indiferentemente 
de autor, coautor ou pessoa designada (art. 942  e seu P.U do CCB), sendo que 
a indenização deve levar em contra, que os Impetrados, estavam no exercício 
de atividade profissional, e agiram por negligencia e imprudência o que agrava-
lhes o ato de indenizar . 

  Na espécie, a indenização deverá ser medida pela extensão do 
dano (Art. 944 do CCB). 

  Demonstrado pelas provas indiciárias que estão presentes o fumus 
boni iures e o periculum in mora autorizadores da concessão da tutela 
antecipatória para afastar os dois primeiro impetrados dos respectivos cargos,  a 
requisição das provas em poder dos entes públicos necessários para a instrução 
deste feito e a designação de um perito e garantia do Impetrado indicar um 
assistente para acompanhar a contratação, execução e pagamento das obras 
de restauração do viaduto que despencou e dos demais que serão feitos sem o 
devido contrato de licitação, assim requer em tutela antecipatória: 

  Isto Posto o Impetrante requer ao juízo de Vossa Excelência que 
receba a presente ação por ser legitimas as partes -impetrante e impetrados (art. 
6º da LAP) - sem a incidência de custas processuais - e caso assim não entenda 

seja então aberto prazo para o pagamento desta - uma vez que os impetrados lesarão 
o erário público e causaram danos ao patrimônio histórico cultural patrimônio da 
humanidade declarado pela UNESCO, assim como, deverá ser fiscalizado a 
execução destes contratos e esperam seja concedida a liminar – concessão de 
Tutela Antecipatória para: 

  I – afastar, os impetrados do exercício dos respectivos cargos 
de Diretor Geral do DER e de Presidente da NOVACAP, a fim de evitar que 
novas tragédias ocorram e assegurar a legitimidade dos atos processuais 



da presente ação, uma vez que foram os responsáveis diretos pelos danos 
causados ao patrimônio histórico cultural e que estão gerando prejuízos 
financeiros ao erário em face dos atos praticados pelos Impetrados, 
fazendo cessar a ilegalidade; 

  II – Determinar o bloqueio das contas bancárias e dos bens 
moveis – veículos e barcos – dos bens imóveis pertencentes aos 
Impetrados a fim de assegurar o ressarcimento ao erário e se outro for o 
entendimento seja determinado a identificação de todos os bens atuais dos 
Impetrados afim de evitar que sejam transferidos ou vendidos para fugir da 
responsabilidade dos atos; 

  III – designar um perito deste juízo, assim como, permitir que 
o impetrante designe um assistente, para acompanhar todos os processos 
de contratação de dispensa de licitação para restauração de pontes e 
viadutos na área do Eixão e de outras obras integrantes do patrimônio 
cultural da humanidade, assim como, a contratação, a execução, os 
empenhos e o pagamento em face das obras, devendo apresente relatório 
mensal dos atos que estão sendo praticados, e assegurado o direito destes 
ao acesso dos documentos e procedimentos junto aos respectivos órgãos; 

  IV – Determinar a NOVACAP, no prazo de 15 dias corridos, 
encaminhe a este juízo os seguintes documentos e informações: 

 3.1 – copias de inteiro teor dos Processos Administrativos:  
NOVACAP n. 0112-003632/2012; NOVACAP 0112-000030/2014 e do  
NOVACAP n. 0112-0002415/2014, assim como, as informações constantes 
no sistema de dados sobre a tramitação destes feitos internamente; 

 4.2 – cópias de todo e qualquer processo Administrativo 
referente a conservação de patrimônio histórico que tenha sido apurado a 
necessidade de preservação e conservação que esteja tramitando ou 
arquivado, com os respectivos andamentos eletrônicos, afim de verificar 
se há outros casos necessários a intervenção do Poder Judiciário; 

 4.3. – cópia das atas do conselho de administração a partir de 
2012 até a presente data, a fim de verificar se os impetrados comunicaram 
a situação fáticas dos fatos narrados nesta inicial;   

 V – determinar, ao CREA/DF para que encaminhe, copia de 
inteiro teor, do relatório realizado em 2009, que sugeriu a adoção de 
medidas preventivas pelo GDF em face dos viadutos e obras publicas do 
Distrito Federal, informando qual autoridade recebeu e quais as 
providencias foram cobradas posteriormente? Assim como, de todo e 
qualquer relatório sobre obras objeto de patrimônio histórico que 
necessite de restauração; 

 VI – Ao TCDF para que encaminhe a cópia do processo que 
deliberou sobre a necessidade de restauração urgente dos viadutos e 
pontes do Eixão e informe quais as medidas foram determinadas e para 
quem? 

 VII – a CLDF para que encaminhe os autos do processo 
legislativo da Lei 5.825 de 2017.  



 VIII – A Governança do Distrito Federal e a Secretaria de 
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, para que encaminhe os 
relatórios e as atas do Comitê Gestor de Manutenção do Patrimônio do 
Distrito Federal desde a sua criação até o presente momento, a fim de 
identificar a responsabilidade de seus membros, caso existam. 

 Concedida a tutela antecipatória, sejam adotas as providencias 
para sua execução e comunicado ao MP para adoção das medidas que entender 
de direito, inclusive, quanto as suas obrigações neste feito. 

 

DO PEDIDO DE MÉRITO. 

 

 Requer, a seguir, após apreciado o pedido de tutela antecipatória, 
que sejam as decisões comunicadas a quem de direito e determinada a citação 
dos Impetrados para querendo, no prazo legal, apresentem defesa, sob pena de 
revelia e confissão quanto a matéria fática, assim como arrolar a prova 
testemunhal e outros documentos que entenda necessário ao exercício do direito 
de defesa e de informações e a intimação o representante do MP para 
acompanhar o presente feito e praticar os atos previsto na LAP. 

 Após o tramite processual seja julgada procedente para: 

 I - confirmar a tutela antecipatória em seus termos; 

 II - Decretar o afastamento definitivo dos impetrados dos 
respectivos cargos públicos - Diretor Geral do DER e de Presidente da 
NOVACAP – e proibindo-os de ocupar outro cargo junto a NOVACAP e DER, 
assim como, em qualquer órgão de proteção ao Patrimônio Histórico Cultural do 
Distrito Federal, ou se for o entendimento deste juízo, em qualquer outro órgão 
publico do Distrito Federal, pelo prazo de até 8 anos; 

 III - condenar os dois primeiros impetrados a reposição dos 
prejuízos causados pelos atos ora impugnados, cujo o montante deverá ser 
apurado em fase de liquidação de sentença – mediante a apuração da previsão 
das despesas se já apuradas pelos Processos Administrativos citados nesta 
ação e as reais despesas que estão ocorrendo e irão ocorrer em face dos atos 
praticados - cujo o valor apurado deverá ser corrigido com acréscimo de juros de 
mora e multa legal, a contar do efetivo desembolso pela Administração Pública, 
assim como, seja sequestrados dos bens patrimoniais – moveis e imóveis dos 
dois primeiros Impetrados até o limite do débito; 

  IV – condenar os Impetrados ao pagamento das custas e demais 
despesas judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e 
comprovada, assim como aos honorários advocatícios na forma do CPC/2015 
no montante de 10 a 20% do valor da causa e dos valores que vierem a ser 
restituídos ao erário. 

  Requer, ainda que, se no curso da ação for identificado a autoria e 
responsabilidade de outro agente publico, seja o mesmo incluído no polo passivo 
da lide, assegurando o devido processo legal e se for o caso a condenação na 
forma requerida acima. 



  Requer, ainda, se, no curso da ação, ficar provada a infringência 
da lei penal ou a prática de falta disciplinar a que a lei comine a pena de demissão 
ou a de rescisão de contrato de trabalho, determinar a remessa de cópia 
autenticada das peças necessárias às autoridades ou aos administradores a 
quem competir aplicar a sanção. 

 Requer a produção de todas as provas permitida em direito, 
inclusive de novas requisições de documentos ou nova tutela em face dos 
documentos que serão encaminhados, assim como, a produção da prova pericial 
e documental, e ainda, o depoimento pessoal dos Impetrados pessoas físicas, 
sob pena de confissão quanto a matéria de fato e dos representantes legais das 
duas ultimas Impetrada.  

 Dá-se a causa o valor de R$ 100.000,00 para os fins de direito. 

 

Nestes Termos 
Pede e Aguarda Deferimento 

 
Brasília, 19 de fevereiro de 2018 

 
 
 

 
 

PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA 
OAB/DF 5.214 

 

 

ROL DE TESTEMUNHAS: 

 

1 – JONATAS BUENO AMORIM, arquiteto que fez a avaliação das condições 
dos viadutos, conforme demonstrado na inicial, cuja qualificação será 
posteriormente informada; 

2 – FATIMA CÓ, presidente do CREA/DF a ser intimada naquele órgão na SGAS 
Quadra 901, Conjunto D, CEP 70.390-010 

3 – BRUNO CANTARINI, engenheiro, autor do viaduto, conforme demonstrado 
na inicial, cuja  qualificação será posteriormente informada; 

4 – HENRIQUE LEITE LUDUVICE, ex-Diretor do DER/DF que o impetrante 
ainda não sabe o endereço para intimação mas que esta providenciando e irá 
comunicar a este juízo em breve; 

5 – GERALDO JACINTO, atual superintendente de Obras da NOVACAP, a ser 
intimado na sede da empresa no endereço fornecido na inicial; 

6 – CRISTIANO CAVALCANTE, ex-Superindente de obras da NOVACAP, cuja 
qualificação será posteriormente informada;  

7 – FABIANO CARDOSO, ex-superintende de obras da NOVACAP, cuja 
qualificação será posteriormente informada;  



8 – ELCY OSORIO – atual Superintende de Técnico da Novacap; 

9 – ROBERTO LEDA SALDANHA, ex- Superintende de Técnico da 
NOVACAP, cuja qualificação será posteriormente informada; 

10 – MAURICIO MARQUES – atual Superintendente Administrativo Financeiro 
da NOVACAP, que poderá ser intimado na sede da empresa; 

11 – CARLOS CAIXETA – ex-Superintendente Administrativo e Financeiro da 
NOVACAP, cuja qualificação será posteriormente informada; 

12 – MARIA CRISTINA HIMMELBACH, atual coordenador de Planejamento; 

13 – RUI VIEIRA ex- coordenador de Planejamento da NOVACAP, cuja 
qualificação será posteriormente informada; 

14 – RODRIGO SOBREIRA ROLLEMBERG, atual Governador do Distrito 
Federal, a ser intimado no Palácio do Buriti. 

15 – LEANY LEMOS, Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do 
Distrito Federal a ser intimada, no anexo do Palácio do Buriti, 10º andar; 

Obs.: o Impetrante esclarece que poderá indicar outras testemunhas ou 
substituir alguma das indicadas, já que se busca a verdade material da 
responsabilidade pela omissão que gerou a queda do viaduto. 


