
Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E DEFESA DA 

ORDEM URBANÍSTICA

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  DOUTOR(A)  JUIZ(A)  DE 

DIREITO DA MERITÍSSIMA ___ VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

DE PORTO ALEGRE

PEDIDO LIMINAR 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO,  por sua  Promotoria de 

Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística de Porto Alegre, 

presentada pelo agente firmatário, forte no artigo 127, caput, e no 

artigo 129, inciso III, ambos da Constituição Federal; no artigo 1º, 

inciso  III  (com a redação dada pela  Lei  n.º  10.527/2001); e  no 

artigo 5º,  caput, ambos da Lei n.º 7.347/85; amparado nos dados 

colhidos nos autos do Inquérito  Civil  número 01202.00002/2012, 

intenta a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face do

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE,  pessoa  jurídica 

de direito público interno, com sede na Rua Siqueira Campos, n.º 

1300, 12º andar, nesta Capital, devendo ser citado na pessoa de 

seu representante legal, Excelentíssimo Prefeito Municipal de Porto 

Alegre, Senhor José Fortunati (art. 94, inciso IX, da Lei Orgânica do 

Município de Porto Alegre); e da
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EMPRESA  PÚBLICA  DE  TRANSPORTE  E 

CIRCULAÇÃO - EPTC, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

na Rua João Neves da Fontoura, n.º 7, nesta Capital, devendo ser 

citada  na pessoa  de  seu  representante  legal,  nos  termos  da Lei 

Municipal  n.º 8.133/98, com base nos seguintes fundamentos de 

fato e de direito.

1. DOS FATOS

Foi  instaurado  nesta  Promotoria  de  Justiça  o 

Inquérito  Civil  número  01202.00002/2012,  tendo  como  objeto 

“investigar  a  efetiva  aplicação  do  artigo  32,  §2º,  da  Lei  

Complementar  Municipal  n.  626,  de  15  de  julho  de  2009,  que  

institui o Plano Cicloviário Integrado de Porto Alegre”, com base em 

representação  encaminha  pelo  Laboratório  de  Políticas  Públicas  e 

Sociais – LAPPUS1.

A  referida  Lei  Complementar  Municipal,  publicada 

nas fls. 04/10 do Diário Oficial de Porto Alegre de 16 de julho de 

2009, cujo texto integral  encontra-se acostado às fls.  109/121 e 

250/256 do Inquérito Civil, instituiu o Plano Diretor Cicloviário no 

Município  de  Porto  Alegre,  estabelecendo  todo  o  regramento 

necessário  à  implantação  de  ciclovias,  ciclofaixas,  bem  como  a 

infraestrutura  urbana  necessária  para  o  apoio  ao  ciclista.  Tal 

legislação tem como princípio, conforme estabelecido no parágrafo 

único do artigo 1º, o cumprimento das funções sociais da Cidade.

1 Fls. 03/105 do Inquérito Civil n. 01202.00002/2012.
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Neste  sentido,  destaca-se  que  o  artigo  7º  da  Lei 

Complementar  Municipal  n.  626  de  2009  descreve  o  sistema 

cicloviário  e o Anexo 2 do diploma legal traz, detalhadamente, a 

forma  de  implantação  da  rede  cicloviária,  viabilizando  a  sua 

execução de pronto.

Segundo  noticiado  pelo  Laboratório  de  Políticas 

Públicas e Sociais – LAPPUS, o Município de Porto Alegre não vem 

cumprindo com a determinação contida no artigo 32, §2º, da Lei 

Complementar  Municipal  n.  626,  de  15  de  julho  de  2009,  que 

determina  aos  Demandados  que  apliquem,  anualmente,  na 

construção de ciclovias e programas educativos previstos no §1º do 

artigo 32 do mesmo diploma legal, no mínimo, 20% do montante 

financeiro arrecadado com multas de trânsito.

Dessa forma, colaciona-se o texto legal referido:

Art. 32. Fica instituída campanha permanente de educação 
para a circulação viária.

§  1º  A  Empresa  Pública  de  Transportes  e  Circulação 
(EPTC)  desenvolverá  programas  educativos  dirigidos  a 
orientar e a conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas 
quanto  ao  uso  adequado  da  bicicleta,  do  sistema 
cicloviário  e das regras de circulação e de segurança a 
serem  compartilhados  entre  eles,  bem  como  sinalizará 
indicando  como  ciclo-rotas  as  vias  constantes  na  Rede 
Cicloviária Estrutural sem infraestrutura adequada.

§ 2º Anualmente,  no mínimo 20% (vinte por cento) 
do montante financeiro arrecadado com multas de 
trânsito serão aplicados na construção de ciclovias e 
nos Programas Educativos descritos no § 1º deste 
artigo.
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Assim, consoante artigo 35 da legislação em tela, o 

Plano  Diretor  Cicloviário  de  Porto  Alegre  entrou  em  vigor  90 

(noventa) dias após a publicação, ou seja, passou a ter vigência a 

partir de 14 de outubro de 2009.

Diante  disso,  foram  solicitados  esclarecimentos  à 

Empresa Pública de Transportes e Circulação - EPTC, notadamente 

que informasse os valores arrecadados correspondentes às multas 

de  trânsito  a  partir  do  ano  de  2009  e  a  quantia  aplicada  na 

construção  de  ciclovias  e  nos  programas  educativos  alhures 

descritos2.

Não  tendo  sido  fornecida  a  resposta,  realizou-se 

audiência  nesta  Promotoria  de  Justiça  (fls.  221/224  do Inquérito 

Civil), na qual a EPTC entregou o documento informando as ações 

que  a  Municipalidade  vem  promovendo  em  prol  da  campanha 

permanente  de  educação  para  a  circulação  viária,  bem  como  a 

construção de ciclovias pontuais, relatando os valores arrecadados 

anualmente,  desde  2009,  relativos  a  multas  de  trânsito,  e  os 

correspondentes  investimentos  na  construção  de  ciclovias  e 

programas  educativos  previstos  no  §1º  do  artigo  32  da  Lei 

Complementar Municipal n. 626, de 15 de julho de 20093.

Segundo os dados fornecidos, extrai-se que4:

2 Fls. 164/165 do Inquérito Civil n. 01202.00002/2012.
3 Fls. 225/242 do Inquérito Civil n. 01202.00002/2012.
4 Fls. 230 do Inquérito Civil n. 01202.00002/2012.
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ANO MONTANTE 

ARRECADADO  EM 

MULTAS  DE 

TRÂNSITO

VALOR 

APLICADO

(ART.  32,  §2º, 

LEI 

COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL 626 

DE 2009)

PERCENTUAL 

CORRESPONDENTE

2009 R$ 3.615.379,30 R$ 206.516,94 5,71%
2010 R$ 24.369.684,42 R$ 2.123.285,50 8,71%
2011 R$ 26.340.627,32 R$ 2.364.412,60 8,98%

Logo, depreende-se facilmente o descumprimento da 

legislação municipal.

Diante  disso,  o  Ministério  Público  buscou  solução 

extrajudicial  à  questão  concedendo  prazo  ao  Município  de  Porto 

Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação – 

EPTC,  para  que  analisasse  a  possibilidade  de  firmar  Termo  de 

Ajustamento  de  Conduta,  no  qual  os  Demandados  deveriam 

comprometer-se  a  integralizar  o  montante  não  aplicado  nos 

programas  educativos  e  na  construção  de  ciclovias,  bem  como 

estabelecerem  mecanismo  de  organização  capaz  de  garantir  os 

investimentos  futuros,  de  forma  transparente,  viabilizando  o 

controle popular das ações, sugerindo-se para tanto a criação de um 

Fundo Municipal para centralização e gerenciamento dos recursos5.

Entretanto, não houve interesse dos Demandados na 

solução  extrajudicial  do  impasse,  não  restando  alternativa  senão 

5 Sobre a proposta do Ministério Público para a composição extrajudicial da questão, ver fls.  
244/245 do Inquérito Civil n. 01202.00002/2012.
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buscar o Poder Judiciário para equacionar a questão posta, pelas 

razões de direito que passa a expor.

2. DO DIREITO

2.1. Do Plano Diretor Cicloviário Integrado

A inexistência  de  perspectiva  para  a  execução  do 

Plano  Diretor  Cicloviário  Integrado  de  Porto  Alegre  afronta  o 

Ordenamento Jurídico, senão vejamos:

A  Constituição  da  República,  em  seu  artigo  182, 

caput,  define  ser  de  competência  do  Poder  Público  Municipal  a 

execução  da  política  de  desenvolvimento  urbano,  conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- 

estar  de seus habitantes.  Ainda, o parágrafo primeiro do mesmo 

dispositivo constitucional, estabelece que “o plano diretor, aprovado 

pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte  

mil  habitantes,  é  o  instrumento  básico  da  política  de  

desenvolvimento e de expansão urbana”.

Da mesma forma, a Lei n. 10.257 de 2001 (Estatuto 

da  Cidade)  aborda,  no  seu  artigo  4º,  o  planejamento  municipal 

realizado por meio do Plano Diretor como instrumento da política 

urbana. Por sua vez, o artigo 40, §1º, da referida lei dispõe que:

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o 
instrumento  básico  da  política  de  desenvolvimento  e 
expansão urbana.
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§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de 
planejamento  municipal,  devendo o plano  plurianual,  as 
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar 
as diretrizes e as prioridades nele contidas.

No Município  de Porto Alegre,  a Lei  Complementar 

Municipal  n.  434  de  1999,  que  instituiu  o  Plano  Diretor  de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental, dispôs em seu artigo 1º que 

a promoção do desenvolvimento no Município de Porto Alegre tem 

como princípio o cumprimento das funções sociais da cidade.

Posteriormente,  a  Lei  Complementar  Municipal  n. 

626 de 2009 (fls. 250/256) criou o Plano Diretor Cicloviário, tendo 

por escopo a concretização do princípio do cumprimento das funções 

sociais da Cidade, insculpido no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental de Porto Alegre. O Plano Diretor Cicloviário vem 

ao encontro das disposições constitucionais e do Estatuto da Cidade, 

servindo de instrumento a uma política urbana que visa, sobretudo, 

ao desenvolvimento das funções sociais da cidade e a melhoria no 

bem-estar de seus habitantes.

Ainda,  ressalta-se  que  o  anexo  2  da  Lei 

Complementar Municipal n. 626/2009 dispôs, de forma minuciosa, 

acerca da localização da malha cicloviária nesta Capital, norteando 

de forma clara a atividade do Administrador.

2.2. Do § 2º do artigo 32 da Lei Complementar 

Municipal n. 626 de 2009

O parágrafo 2º do artigo 32 da Lei  Complementar 

Municipal n. 626 de 2009 determina ao Administrador que reserve, 
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no mínimo, 20% do valor arrecadado com multas de trânsito para a 

implementação do plano cicloviário e ações educativas correlatas. 

Dessa forma, colaciona-se o texto legal em questão:

Art. 32. Fica instituída campanha permanente de educação 
para a circulação viária.
§  1º  A  Empresa  Pública  de  Transportes  e  Circulação 
(EPTC)  desenvolverá  programas  educativos  dirigidos  a 
orientar e a conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas 
quanto  ao  uso  adequado  da  bicicleta,  do  sistema 
cicloviário  e das regras de circulação e de segurança a 
serem  compartilhados  entre  eles,  bem  como  sinalizará 
indicando  como  ciclo-rotas  as  vias  constantes  na  Rede 
Cicloviária Estrutural sem infraestrutura adequada.
§ 2º Anualmente, no mínimo 20% (vinte por cento) 
do montante financeiro arrecadado com multas de 
trânsito serão aplicados na construção de ciclovias e 
nos Programas Educativos descritos no § 1º deste 
artigo.

Conforme  relatado  anteriormente,  segundo 

informações da própria Municipalidade (fl. 230 do Inquérito Civil), o 

ente Demandado teria aplicado em 2009, no período de vigência da 

lei em tela, 5,71% do montante arrecado com multas de trânsito, 

bem  como  8,71%  e  8,98%,  nos  anos  de  2010  e  2011, 

respectivamente.

Tal fato demonstra o descumprimento do dispositivo 

legal em questão, o que coloca em risco a implementação do plano 

cicloviário em Porto Alegre. Isso porque, embora já tenham ocorrido 

ações concretas nesse sentido, estas se apresentam tímidas perto 

do que seria possível se observado fielmente o texto legal.

Cabe ressaltar  que a Lei  Complementar  n. 626 de 

2009 não estabelece prazos para a implantação do plano cicloviário, 

no entanto, o legislador, preocupado com a possibilidade de que o 
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diploma  normativo  se  tornasse  simples  meta  programática,  sem 

vincular o Administrador concretamente, estabeleceu, no artigo 32, 

§ 2º, o dever de aplicar 20% do montante das multas de trânsito 

arrecadadas no ano. Desta forma, vinculou a Administração a aplicar 

tais  recursos na implementação da rede cicloviária,  apresentando 

resultados  condizentes.  Tal  norma  conferiu  concretude  ao  Plano 

Cicloviário desta Capital, impedindo que deixe de ser executado sob 

o argumento, amplamente utilizado, da escassez de recursos.

Assim,  ao  mesmo  tempo  em  que  a  Lei 

Complementar n. 626 de 2009 criou metas a serem seguidas na 

política  urbana  de  Porto  Alegre,  estabelecendo,  inclusive,  no  seu 

anexo 2, os locais onde malha cicloviária será implantada, também, 

criou  mecanismos  concretos  para  a  sua  execução  por  meio  da 

reserva de recursos contida no artigo 32, § 2º.

Ademais, a normatização estabelecida no artigo 32, 

§ 2º, do Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre é autoaplicável, 

uma vez que, não tendo a lei estipulado prazos, torna-se exigível a 

partir  de  sua  vigência.  A  norma  é  completa  e  suficiente  em  si 

mesma, apresentando plena compreensão e exigibilidade e, assim, 

viabilizando a sua imediata aplicação sem demandar qualquer ato 

regulamentar.

Por fim, impende esclarecer que o Plano Plurianual 

de Porto  Alegre  concernente  período 2010-2013,  estabeleceu,  na 

Ação n. 1118, que trata do transporte sustentável, a “implantação 

da  rede  de  ciclovias  e  seus  equipamentos  complementares, 

conforme proposto no Plano Diretor Cicloviário Integrado”.
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2.3.  Da  ausência  de  discricionariedade 

administrativa

Nesta ação, o Ministério Público sustenta, pois, que o 

ente  público  demandado  não  tem  discricionariedade 

administrativa para escolher investir menos que 20% do montante 

arrecadado  com as  multas  de  trânsito  na  implantação  do  plano 

cicloviário.

A  discricionariedade  administrativa  confere  ao 

Administrador certa margem de escolha dentre as opções conferidas 

em lei, ou seja, estritamente delimitada pelo princípio da legalidade 

administrativa,  corolário  do  Estado  de  Direito,  bem  como 

conformada  pelos  demais  princípios  que  regem  a  Administração 

Pública, elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

In casu, o artigo 32, § 2º, da Lei Complementar 

n.  626  de  2009,  não  concedeu  margem  de  escolha  ao 

Administrador, apresentando redação clara ao determinar a 

aplicação  dos  recursos.  A  discricionariedade  apresenta-se, 

apenas,  no  poder-dever  de  o  Poder  Público  Municipal  eleger 

prioridades na implantação da malha cicloviária disposta no anexo 2 

da lei, utilizando-se dos recursos disponíveis.

Trata-se,  assim,  de  atuação  típica  vinculada  do 

Administrador, uma vez que a aplicação de percentual menor do 

recurso significa negar vigência ao artigo 32,  § 2º,  da Lei 

Complementar  n.  626  de  2009.  Representa,  assim,  estrita 

observância  ao  princípio  da  legalidade  administrativa.  A 

discricionariedade haveria apenas para o caso de o Administrador 
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optar por investir montante maior do que o definido em lei, desde 

que,  obviamente,  autorizado  pelo  Plano  Plurianual,  pela  Lei  de 

Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual.

Por  conseguinte,  cabe  mencionar  que  o  parágrafo 

único do artigo 8º da Lei  Complementar n. 101 de 2000 (Lei  de 

Responsabilidade Fiscal), dispõe que:

Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, 
nos  termos  em  que  dispuser  a  lei  de  diretrizes 
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso 
I  do  art.  4o,  o  Poder  Executivo  estabelecerá  a 
programação  financeira  e  o  cronograma  de  execução 
mensal de desembolso.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados 
a  finalidade  específica  serão  utilizados 
exclusivamente  para  atender  ao  objeto  de  sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele 
em que ocorrer o ingresso. (Grifo nosso).

Desta forma, tendo a Lei Complementar n. 626 de 

2009, no artigo 32, parágrafo 2º, contemplado destinação específica 

a parcela dos recursos arrecadados com as multas de trânsito, o 

Município de Porto Alegre tem o dever de integralizar o montante e 

a  Empresa  Pública  de  Transporte  e  Circulação  –  EPTC,  como 

entidade criada para a execução e fiscalização da política de trânsito 

nesta Capital, aplicá-los nas finalidades determinadas em lei.

Há,  pois,  a  necessidade  de  comando  judicial 

afirmando  a  existência  do  dever  jurídico  dos  Demandados,  no 

sentido de aplicar  o montante determinado na Lei  Complementar 

Municipal n. 626 de 2009, a partir de sua vigência, relativamente 

aos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011, na implementação 

da malha cicloviária nesta Capital, bem como determinar que criem 

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/4ºANDAR TORRE NORTE - CEP 
90050190 - PORTO ALEGRE, RS

Fone: (51)32951618  e-mail: urbanistica@mp.rs.gov.br

11



Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E DEFESA DA 

ORDEM URBANÍSTICA

mecanismos capazes de garantir que os valores sejam aplicados nos 

próximos exercícios financeiros, de forma transparente, garantindo 

o controle popular. 

Destaque-se, por fim, que não se pretende, com a 

presente demanda, compelir o Município de Porto Alegre e a EPTC a 

implementar trechos específicos da malha cicloviária, uma vez que 

compete  ao  Administrador  a  escolha,  dentro  de  seu  espaço  de 

discricionariedade,  eleger  a  ordem  dos  locais  elencados  na  Lei 

Complementar  n.  626  de  2009.  Busca-se,  contudo,  que  os 

Demandados cumpram o artigo 32, parágrafo 2º, da mencionada 

lei, procedendo à reserva orçamentária específica e comprovando a 

aplicação  dos  valores  na  implantação  da  rede  cicloviária  desta 

Capital.

2.4.  Responsabilidade  da  Empresa  Pública  de 

Transporte  e  Circulação  -  EPTC  e  do  Município  de  Porto 

Alegre:

Inicialmente,  cumpre  salientar  que,  nos  termos do 

artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito 

Brasileiro, o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e  

dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de  

Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências,  

adotar  as  medidas  destinadas  a  assegurar  esse  direito,  sendo 

considerado trânsito,  a utilização das vias por pessoas, veículos e  

animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de 

circulação,  parada,  estacionamento  e  operação  de  carga  ou  

descarga,  nos  termos  do  parágrafo  1º  do  dispositivo  legal 

supramencionado.

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/4ºANDAR TORRE NORTE - CEP 
90050190 - PORTO ALEGRE, RS

Fone: (51)32951618  e-mail: urbanistica@mp.rs.gov.br

12



Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E DEFESA DA 

ORDEM URBANÍSTICA

E, nos termos do artigo 7º, inciso III, da referida lei 

nacional,  os  órgãos  e  entidades  executivos  de  trânsito  dos 

Municípios são componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

No âmbito do Município de Porto Alegre, em 13 de 

janeiro  de  1998,  foi  criada  a  Empresa  Pública  de  Transporte  e 

Circulação  –  EPTC  pela  Lei  n.  8.133/98,  na  condição  de  órgão 

executivo  e  rodoviário,  com  a  finalidade  de  operar,  controlar  e 

fiscalizar o trânsito em Porto Alegre.

Especificamente em relação à EPTC, o artigo 10 da 

mesma lei municipal, prevê o seguinte:

Art.  10  –  São  atribuições  da  Empresa  Pública  de 
Transporte  e  Circulação  –  EPTC a  operação,  controle  e 
fiscalização  do  transporte  e  do  trânsito  de  pessoas, 
veículos automotores e de veículos de tração animal  no 
âmbito  do  Município  de  Porto  Alegre,  em  especial  a 
fiscalização  do  trânsito  e  a  gestão  da  Câmara  de 
Compensação Tarifária - CCT, sempre em observância ao 
Código  de  Trânsito  Brasileiro  -  CTB  e  à  legislação 
municipal,  podendo  atuar  em  outras  cidades  mediante 
convênios com as mesmas.

Assim,  o  Município  de  Porto  Alegre,  como 

destinatário  e  gestor  dos  recursos  públicos  oriundos  das  multas, 

possui  clara  responsabilidade  pelo  cumprimento  do  artigo  32, 

parágrafo 2º, da Lei Complementar n. 626 de 2009.

Além  disso,  cabe  ressaltar  que  o  Plano  Diretor 

Cicloviário implica na execução de obras públicas, o que demanda a 

participação direta do ente público demandado, por meio de suas 

Secretarias.
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Logo,  a  atuação  do  Poder  Público  Municipal,  no 

exercício  de  sua  função  típica,  é  obrigatória e  vinculada,  no 

sentido de que o artigo 32, § 2º, impõe sejam aplicados os valores 

específicos  na  implantação  da  rede  cicloviária  e  programas 

educativos acerca do tema.

Assim, defende-se a ordem urbanística pela busca da 

recomposição da legalidade, para que a municipalidade atente para 

a  necessidade  da  observância  do  artigo  32,  §  2º,  da  Lei 

Complementar n. 626 de 2009.

3. POSTULAÇÃO

3.1. Da Liminar

O artigo  12  da  Lei  n.º  7.347/85,  que  disciplina  a 

ação civil pública, estabelece que “poderá o juiz conceder mandado 

liminar,  com  ou  sem  justificação  prévia,  em  decisão  sujeita  a  

agravo”.

Outrossim,  o  artigo  19  do  mesmo  diploma  legal 

estabelece  aplicação  subsidiária  do  Código  de  Processo  Civil  ao 

procedimento da ação civil pública, dispondo que “aplica-se à ação 

civil  pública,  prevista  nesta  Lei,  o  Código  de  Processo  Civil,  

aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em  

que não contrarie suas disposições”.

Dessa forma, além do poder geral cautelar que a lei 

processual lhe confere (Código de Processo Civil, artigos 798 e 799), 

a legislação pertinente à ação civil pública autoriza o Magistrado a 
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antecipar o provimento final e a determinar de imediato medidas 

satisfativas ou que assegurem o resultado prático da obrigação a 

ser cumprida. No caso, é imperiosa a concessão da antecipação 

dos efeitos da sentença, prefigurando-se os comandos judiciais 

buscados ao final do processo.

Destarte,  estão  perfeitamente  caracterizados  os 

seus pressupostos legais, previstos no artigo 273 do Código de 

Processo  Civil,  consistentes  na  prova  inequívoca,  na 

verossimilhança da alegação e no receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação. 

A  prova inequívoca,  caracterizando a presença 

do primeiro requisito, restou mais que comprovada nos autos do 

Inquérito  Civil  n.  01202.00002/2012,  principalmente  no cotejo 

entre  o  texto  inserido  no  parágrafo  2º  do  artigo  32  da  Lei 

Complementar Municipal n. 626 de 2009 (fls.  253) e os dados 

apresentados à fl. 230 pelo Secretário Municipal de Transportes e 

Diretor-Presidente da EPTC.

A  verossimilhança da alegação, decorrente do 

requisito  alhures,  é  manifesta,  ante  a  absoluta  ilegalidade  e 

inconstitucionalidade  da  inobservância  pelo  Poder  Público 

Municipal do comando contido no artigo 32, parágrafo 2º, da Lei 

Complementar  n.  626  de  2009  (não  investindo  o  montante 

estipulado para a implantação do sistema cicloviário e programas 

educativos  relacionados  ao  tema),  o  que  determina  a 

necessidade  de  assegurar-se  a  eficácia  plena  do  direito 
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fundamental às funções sociais da Cidade, notadamente que seja 

propiciado meio seguro para o deslocamento dos ciclistas nesta 

Capital.

De outro lado, o receio de dano irreparável ou de 

difícil  reparação relativo  ao  perigo  na  demora  também  está 

presente.  A  continuidade  da  infração  legal  pode  acarretar  o 

crescimento geométrico do rombo correspondente aos valores não 

destinados à implantação do plano cicloviário, colocando em risco a 

própria possibilidade de satisfação do provimento final.

Deve-se impedir, portanto, a continuidade do desvio 

de  recursos  destinados  à  implantação  da  malha  cicloviária  e 

programas  educativos  acerca  do  tema,  por  meio  de  provimento 

liminar, após a audiência do representante judicial do Município de 

Porto Alegre e da EPTC, nos termos do artigo 2º da Lei 8.437 de 

1992, de sorte a resguardar a eficácia da ordem, se concedida ao 

final.

Ainda,  destaque-se  que,  embora  informadas,  à  fl. 

230  do  Inquérito  Civil,  a  arrecadação  de  multas  e  a  respectiva 

aplicação, não há qualquer comprovação, razão pela qual afigura-se 

razoável que seja determinado aos Demandados que apresentem 

documentação  comprobatória  na  manifestação  prévia  a  ser 

apresentada no prazo de 72 (setenta e duas) horas (art. 2º da Lei 

8.437 de 1992).

Pelos  mesmos  motivos,  pois,  justifica-se  a  ordem 

liminar, para que seja bloqueado no orçamento municipal o valor de 

R$  6.225.999,99  (fl.  261  do  Inquérito  Civil),  correspondente  à 
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quantia  não  aplicada  conforme  o  artigo  32,  §  2º,  da  Lei 

Complementar Municipal n. 626 de 2009.

Ainda, caso não comprovada, na manifestação prévia 

a ser apresentada pelos Demandados (artigo 2º da Lei  8.437 de 

1992), a aplicação dos valores referidos à fl. 230 do Inquérito Civil 

nas  finalidades  previstas  no  artigo  32,  §2º,  do  Plano  Diretor 

Cicloviário, justifica-se a concessão da medida liminar abrangendo o 

bloqueio, além da quantia alhures exposta, do valor remanescente 

que  integralize  20%  do  montante  arrecado  com  as  multas  de 

trânsito no período, atualizados na forma do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494 de 1997.

Cabe ressaltar, ainda, que o artigo 461 do Código de 

Processo Civil estabelece que:

Art.  461.  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o 
juiz  concederá  a  tutela  específica  da  obrigação  ou,  se 
procedente  o  pedido,  determinará  providências  que 
assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do 
adimplemento.   (Redação  dada  pela  Lei  nº  8.952,  de 
1994)

§  1º  A  obrigação  somente  se  converterá  em perdas  e 
danos  se  o  autor  o  requerer  ou se  impossível  a  tutela 
específica  ou  a  obtenção  do  resultado  prático 
correspondente. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 1994)

§  2º  A  indenização  por  perdas  e  danos  dar-se-á  sem 
prejuízo da multa (art. 287).  (Incluído pela Lei nº 8.952, 
de 1994)

§ 3º  Sendo relevante o fundamento da demanda e 
havendo  justificado  receio  de  ineficácia  do 
provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 
liminarmente ou mediante justificação prévia, citado 
o  réu. A  medida  liminar  poderá  ser  revogada  ou 
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modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 
(Incluído pela Lei nº 8.952, de 1994)

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou 
na  sentença,  impor  multa  diária  ao  réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente 
ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável 
para o cumprimento do preceito.   (Incluído pela Lei nº 
8.952, de 1994)

§  5º  Para  a  efetivação  da  tutela  específica  ou  a 
obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 
juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento,  determinar  as 
medidas necessárias, tais como a imposição de multa 
por  tempo  de  atraso,  busca  e  apreensão,  remoção  de 
pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento 
de atividade nociva, se necessário com requisição de força 
policial.  (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 2002)

§  6º  O  juiz  poderá,  de  ofício,  modificar  o  valor  ou  a 
periodicidade  da  multa,  caso  verifique  que  se  tornou 
insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 
2002)

Configura-se,  logo,  caso  de  concessão  da 

antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  em  sede  de  liminar,  para  o 

resguardo da eficácia do provimento final desta demanda. Busca-se 

um comando judicial que obstaculize a permanência da realização 

de um ilícito, de tamanhas proporções, que torne inócua a sentença 

ao fim do processo.

O  Ministro  Teori  Albino  Zavascki6,  ao  comentar  a 

aplicação do artigo 461 do Código de Processo Civil explica que:

a  notável  valorização  que  se  deu  à  busca  da  tutela 
específica está acentuada, sobretudo, nos dispositivos que 
conferiram  ao  juiz  uma  espécie  de  “poder  executório 
genérico”, habilitando-o a utilizar, inclusive de ofício, além 
dos  mecanismos  “nominados”  nos  §§4º  e  5º,  outros 
mecanismos de coerção ou de sub-rogação “inominados”, 

6 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 141-142.
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que  sejam  aptos  a  induzir  ou  a  produzir  a  entrega  in 
natura da prestação devida ou de seu sucedâneo prático 
de resultado equivalente.

Tal provimento visa a resguardar o atendimento das 

necessidades da sociedade em termos  urbanísticos,  garantindo  a 

implantação de meio alternativo de transporte, solucionando parte 

dos problemas que envolvem o trânsito desta Capital, divulgados na 

imprensa frequentemente.

Ademais,  o  risco  a  que  os  ciclistas  são  expostos 

diariamente  ante  a  falta  de  estrutura  apropriada  para  se 

locomoverem  são  notórios,  considerando  fatos  recentes  que 

envolvem,  inclusive,  o  lamentável  caso  divulgado, 

internacionalmente, do atropelamento de ciclistas no bairro “Cidade 

Baixa” em 2011.

Logo,  as  necessidades  sociais  para  a  implantação 

deste  meio  de  locomoção  são  imediatas,  sobretudo  com  as 

dificuldades advindas da proximidade da Copa do Mundo de 2014, 

não se podendo aguardar pelo trânsito em julgado desta demanda.

Nesses termos, constata-se nos autos que a situação 

fática em que os réus realizam suas atividades desafia não apenas a 

ordem urbanística, mas a segurança e bem-estar da sociedade.

3.1.1. Pelo exposto, o Ministério Público, por sua 

Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística 

de  Porto  Alegre,  REQUER,  após  a  audiência  prévia  dos 

representantes judiciais do Município de Porto Alegre e da EPTC no 
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prazo de 72 horas (conforme artigo 2º da Lei 8.437 de 1992), a 

concessão de medida liminar para que:

a) seja determinado o bloqueio, no Orçamento do 

Município  de  Porto  Alegre  atualmente  em 

andamento,  a  ser  operacionalizado  pelo  ordenador 

de  despesas,  do  valor  de  R$  6.225.999,99, 

correspondente à quantia não aplicada conforme o 

artigo 32, § 2º, da Lei  Complementar Municipal n. 

626 de 2009;

b) ainda,  caso  não  comprovada,  na  manifestação 

prévia a ser apresentada pelos Demandados (artigo 

2º da Lei  8.437 de 1992), a aplicação dos valores 

referidos  à  fl.  230  do  Inquérito  Civil  (valores 

informados pela EPTC) nas finalidades previstas no 

artigo  32,  §2º,  do  Plano  Diretor  Cicloviário 

Integrado,  seja  determinado  o  bloqueio,  no 

Orçamento do Município de Porto Alegre atualmente 

em  andamento,  a  ser  operacionalizado  pelo 

ordenador de despesas, além da quantia referida no 

item anterior,  do eventual valor remanescente que 

integralize  20%  do  montante  arrecado  com  as 

multas de trânsito no período, atualizados na forma 

do artigo 1º-F da Lei n. 9.494 de 1997; e

c) sob cominação de multa diária, sujeita a atualização, 

para  cuja  estimativa  sugere-se  o  valor  de  R$ 

1.000,00  (um mil  reais),  devida  por  qualquer  ato 

praticado  em  desacordo  à  ordem  judicial,  seja 

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/4ºANDAR TORRE NORTE - CEP 
90050190 - PORTO ALEGRE, RS

Fone: (51)32951618  e-mail: urbanistica@mp.rs.gov.br

20



Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E DEFESA DA 

ORDEM URBANÍSTICA

determinado  aos  Demandados  que  comprovem, 

periodicamente,  a  aplicação  dos  recursos 

provenientes  da  arrecadação  com  as  multas  de 

trânsito  nos  termos  do  artigo  32,  §  2º,  da  Lei 

Complementar Municipal n. 626 de 2009, a contar de 

janeiro de 2012.

3.2. Requerimentos

No plano processual, o Ministério Público requer:

3.2.1. a  citação  dos  representantes  legais  dos 

Demandados para, querendo, responderem no prazo legal;

3.2.2. a produção de todas as provas juridicamente 

admissíveis,  notadamente  documentos,  oitiva  de  testemunhas, 

realização de perícias e inspeções judiciais e, em especial, a juntada 

dos documentos que acompanham esta petição inicial, consistentes 

nos autos do Inquérito Civil n.º 01202.00002/2012, com 263 folhas, 

que tramitou nesta Promotoria de Justiça;

3.2.3.  a intimação pessoal do agente signatário de 

todos os atos e termos processuais, na forma do art. 236, § 2.º, do 

Código de Processo Civil, mediante entrega dos autos (art. 41, IV, 

da Lei 8.625/93), a se efetivar na Rua Aureliano de Figueiredo Pinto, 

n.º 80, Torre Norte, 4º andar, nesta Capital, onde está sediada a 

Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística.

3.3. Pedido
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O Ministério Público pede,  ao final,  a integral 

PROCEDÊNCIA da presente Ação Civil Pública, com imposição 

dos ônus da sucumbência aos demandados, quanto às custas 

e demais despesas processuais cabíveis, para o fim de:

3.3.1. condenar  os  Demandados  à  obrigação  de 

fazer consistente em cumprir o determinado no §2º do artigo 32 da 

Lei  Complementar  Municipal  n.  626  de  2009  (fls.  250/256), 

ordenando-se a inserção na Lei Orçamentária do Município de Porto 

Alegre,  nos  anos  vindouros,  da  previsão  de  destinar 

concretamente no mínimo 20% do montante arrecado com multas 

de trânsito para as finalidades previstas na legislação referida;

3.3.2. condenar  os  Demandados  à  obrigação  de 

fazer consistente em cumprir o determinado no §2º do artigo 32 da 

Lei  Complementar  Municipal  n.  626 de 2009 quanto ao exercício 

orçamentário  em  andamento  e  aos  períodos  orçamentários 

vencidos,  desde o início da vigência da lei (14 de outubro de 

2009), determinando-se a aplicação dos valores devidos (relativos 

ao orçamento em curso e aos orçamentos passados) em prazo não 

superior a dois anos (dois exercícios orçamentários futuros);

3.3.3.  condenar  os  Demandados  à  obrigação  de 

fazer  consistente  em  publicar  os  resultados  da  aplicação  dos 

recursos relativos ao exercício orçamentário em andamento e aos 

períodos  orçamentários  já  vencidos  (item  3.3.2)  na  imprensa 

oficial e  em, pelo  menos,  dois jornais  de grande circulação, 

com o propósito de viabilizar o controle social do orçamento;
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3.3.4.  condenar os Demandados ao pagamento de 

multa  diária,  para  cuja  estimativa  sugere-se  o  valor  de  R$ 

10.000,00 (dez mil reais), em caso de eventual descumprimento da 

decisão do MM. Juízo (itens 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3), quantia sujeita a 

correção  monetária,  pelos  índices  oficiais,  e  destinada  a 

recolhimento ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – 

FEHIS, criado pela Lei Estadual n.º 13.017/2008.

Dá-se à causa o valor de alçada, pois inestimável o 

objeto da demanda.

Porto Alegre, 18 de abril de 2012.

Luciano de Faria Brasil,

1.º Promotor de Justiça,

Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística.

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/4ºANDAR TORRE NORTE - CEP 
90050190 - PORTO ALEGRE, RS

Fone: (51)32951618  e-mail: urbanistica@mp.rs.gov.br
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