
RECOMENDAÇÃO GAB11/PR/PA n.º              /2012

Ref. Procedimento Administrativo n.º 1.23.000.000083/2012-29

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, por  meio  do  Procurador  da 

República subscrito, no regular exercício de suas atribuições legais e institucionais,

Considerando caber  ao  Ministério  Público,  por  determinação 

constitucional,  zelar  pela  proteção  do  patrimônio  público  e  pelos  serviços  de 

relevância pública, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos 

do art. 129, III, da Constituição Federal de 1988;

Considerando ser atribuição do Ministério Público da União, conforme 

dispõe o art. 6º, XX, da Lei Complementar n.º 75/1993, expedir recomendações 

visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como velar 

pelo  respeito  aos  interesses,  direitos  e  bens  cuja  defesa  lhe  couber  promover, 

fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;

Considerando que  tramita  nesta  Procuradoria  da  República  o 

Procedimento Administrativo-PA de n.º 1.23.000.000083/2012-29;

Considerando que  no  mencionado  Procedimento  há  informação  de 

que o terminal hidroviário de Belém, foi inaugurado na gestão estadual anterior;

Considerando  que  embora  inaugurado  desde  aquela  data,  que 

coincide  com  o  fim  da  gestão  estadual  anterior,  nunca  foi  colocado  em 
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funcionamento;

Considerando que o MPF visitou o local e pode constatar que a obra 

pública está praticamente pronta e apta para o uso a que se destinou, consoante se 

depreende das fotos e vídeos do local anexadas a este Procedimento;

Considerando  a  extrema  precariedade  dos outros  terminais 

hidrofluviais  da  cidade  de  Belém,  a  sua  maioria  sem  a  menor  estrutura  para 

funcionar,  não  dispondo  de  áreas  de  embarque  e  desembarque,  as  quais  são 

improvisadas, na sua maioria em palafitas, colocando em risco toda a população 

usuária, principalmente idosos, crianças e mães com bebês de colo, como já é de 

conhecimento de toda a sociedade, pela ausência de qualquer acessibilidade no 

embarque/desembarque;

Considerando que  se  trata  de  uma  obra  de  grande  porte, 

representando um avanço em face desses outros terminais.

Considerando que o alto grau de precariedade dos demais terminais 

de Belém põe em risco a segurança da população que se desloca por este meio de 

transporte que é tão comum neste Estado diante da grande quantidade de rios que 

banham o Pará;

Considerando que foram repassados cerca R$ 7.500.000,00 (fl.  12) 

para a construção do terminal, sendo parte dos recursos federais;

 Considerando que durante inspeção realizada pelo MPF constatou-se 

que o terminal encontra-se completamente abandonado, servindo de dormitório 

para  animais,  sem  qualquer  manutenção,  limpeza  ou  segurança  a  fim  de  se 

conservar o patrimônio público;

Considerando que o abandono do local fez com que se amontoasse 

lixo, pó e mato, que cresce descontroladamente pelo terminal e já atinge a zona 

de embarque;

Considerando o alto grau de deterioração da obra;

Considerando que  a  administração  deve  zelar  pela  conservação  e 

segurança do patrimônio público e, em nome do princípio da impessoalidade, deve 
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dar  continuidade  as  obras  independentemente  da  gestão  que  a  inaugurou  ou 

construiu;

Considerando que  a  discricionariedade  administrativa  encontra 

limites na razoabilidade, tendo em vista que somente pode o administrador deixar 

de  dar  a  uma  obra  pública  construída  a  função  a  que  se  destinou  se  estiver 

amparado em um motivo extremante relevante a ponto de justificar que, embora 

se tenha dispendido grande quantidade de recursos públicos, o uso da obra possa 

gerar prejuízo à vida, saúde, segurança, dignidade ou outro bem jurídico que se 

sobreleve ao patrimônio público;

Considerando que não foi verificado motivo razoável que justifique a 

não utilização da obra;

Considerando que  o  Agente  Financeiro  da  obra,  a  CEF  –  Caixa 

Econômica Federal, informou que não existem pendências na prestação de contas 

que  sejam impeditivas  do  funcionamento do  terminal  (fl.  12)  e  que o  projeto 

executado foi o devidamente aprovado pela Caixa;

Considerando que a  SEMA –  Secretaria  de Estado e Meio ambiente 

concedeu licença para instalação da obra (fl. 36);

Considerando que a MARINHA DO BRASIL autorizou a obra (fl. 35); 

Considerando que a MARINHA DO BRASIL não impôs qualquer óbice ao 

funcionamento do terminal (fl. 37 v.), asseverando que “embora haja embarcação 

naufragada  nas  proximidades  do  terminal,   a  situação  acima  descrita  não  se  

constitui em fator impeditivo para o funcionamento do Terminal Hidroviário 'Luiz  

Rebelo Neto', em virtude da Autoridade Marítima ter determinado a sinalização da  

embarcação soçobrada, visando garantir a segurança da navegação.”

Considerando que  o  MPF  oficiou  por  3  (três)  vezes  a  Secretaria 

Estadual  de Transportes  (fls.  10, 18 e 19) sem que obtivesse qualquer resposta 

sobre a requisição ministerial ou informação sobre o não funcionamento da obra, o 

que indica pouca atenção do Governo com o caso; resolve
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RECOMENDAR

ao Estado do Pará, à  Secretaria de Transportes, na pessoa de seu 

secretário  EDUARDO CARNEIRO  DA SILVA e  à  Secretaria  de  Obras  Públicas, na 

pessoa  de  seu  secretário  JOAQUIM  PASSARINHO  PINTO  DE  SOUZA PORTO    que 

adotem  as  medidas  necessárias  para  colocar  em  funcionamento  o  terminal 

hidroviário de Belém, o qual deve estar funcionando  no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, a contar do recebimento dessa recomendação.  

Estabeleço  o prazo de 15 (quinze) dias,  a contar do recebimento 

desta  Recomendação, para  que  as  Secretarias  manifestem-se  acerca  do 

acatamento, ou não, de seus termos.

Caso acate a Recomendação, deverá a autoridade destinatária, findo 

os  primeiros  30 (trinta) dias  daquele prazo, encaminhar a esta  Procuradoria da 

República  comprovantes  da  realização  das  medidas  que visem garantir  o  pleno 

funcionamento  do  terminal  no  prazo  estabelecido  e,  após  o  transcurso  dos  60 

(sessenta) dias, os comprovantes do cumprimento integral desta Recomendação, ou 

de justificativa fundamentada para novo prazo.

A  omissão  na  remessa  de  resposta  no  prazo  estabelecido  será 

considerada como recusa ao cumprimento da recomendação, ensejando a adoção 

das medidas legais pertinentes.

Belém, 28 de Maio de 2012.

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
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