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Vistos, etc. 
 
 
I - RELATÓRIO 

 
 
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) 
em face da UNIÃO objetivando, em sede liminar, " 1.1) que a requerida 
promova a imediata exclusão das glebas 19 a 39 localizadas 

na região limítrofe entre Nova Lima e Belo Horizonte, do 

rol dos bens elencados para oferta ao mercado privado, no 

âmbito do Programa Incorpora Brasil - Fundos Imobiliários 

Federais; 1.2) que a requerida se abstenha de promover a 

alienação do bem objeto do feito, em sua integralidade, no 

rol de quaisquer ações de alienação de terrenos da União ao 

setor privado, sob pena de multa e nulidade do ato".  

  

Aduz o MPF que "No âmbito dos trabalhos ministeriais 

desenvolvidos no bojo dos Inquéritos Civis 

1.22.000.003750/2018-58 e 1.22.000.000559/2022-31, na 

proteção do patrimônio cultural e ambiental, foram 

reportadas notícias jornalísticas apontando que seria 

realizado, em 23/03/22, suposto leilão de faixa de servidão 

da linha férrea existente no limite entre o Município de 



Belo Horizonte e Nova Lima, que compreende o antigo Ramal 

Ferroviário de Águas Claras."  

  

Informa, ainda, que estaria em andamento a alienação da referida área por meio 
do Programa "Incorpora Brasil - Fundos Imobiliários 

Federais", de autoria do Ministério da Economia, por intermédio 
da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados - 
SEDDM. Conforme noticia o requerente, por intermédio do referido programa, 
são organizadas rodadas de "Feirões de Imóveis SPU+" em parceria com a 
SEDDM, em que são disponibilizados ativos federais ao recebimento de ofertas, 
por intermédio da chamada "Proposta de Aquisição de Imóveis - PAI" e, 
posteriormente ao recebimento de ofertas, a proposta vai a leilão com a 
finalidade de alienação.  
  

Menciona que em meados de novembro de 2021 foi informada a terceira rodada 
de vendas em Belo Horizonte/MG, que colocará à disposição do investimento 
privado 139 ativos federais, "dentre os quais se encontra área de 
19 glebas, com cerca de 50 hectares, correspondente à linha 

férrea da antiga Rede Ferroviária Federal - RFFSA, e lotes 

contíguos, localizados na divisa de Belo Horizonte e Nova 

Lima.", sendo que "referidas propriedades já receberam 38 

propostas de compra do mercado imobiliário." - grifo original. 
  

Argumenta que "a racionalidade do projeto de alienação, muito 
embora seja lógica e busque dar utilidade ao patrimônio 

público ocioso, não se aplica à propriedade em questão". 

  

Sustenta, ainda, que "a região, além de atualmente já servir ao 
público, ostenta altíssimo potencial de serviço ao 

interesse coletivo, sendo objeto de iniciativas municipais 

e locais, com a elaboração de múltiplos projetos e arranjos 

para seu aproveitamento. Ademais, possui relevante papel 

ambiental, seja para a recarga do aquífero responsável pelo 

abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

seja para a preservação do entorno da Serra do Curral, 

conforme se verá." E que " Situada na confluência dos 

Municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, a área é 

estratégica para a prevenção de danos à ordem urbanística, 

bem como para assegurar o direito às cidades sustentáveis, 

sobretudo quando considerado o planejamento do 

desenvolvimento das duas cidades, a distribuição espacial 

da população e das atividades econômicas dos referidos 

Municípios e respectivos territórios"  

  

Menciona que, dado o contexto, "os Poderes Executivos do Estado de 
Minas Gerais e dos Municípios de Belo Horizonte e de Nova 

Lima, em conjunto com o Ministério Público do Estado de 



Minas Gerais, criaram em 24/11/2021, um Grupo de Trabalho 

interinstitucional, secretariado pela Agência de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(ARMBH), cujas reuniões vêm sendo realizadas de modo a 

avaliar aspectos jurídicos e promover ações administrativas 

integradas relacionadas ao meio ambiente, à mobilidade, ao 

trânsito e ao saneamento básico, na área de confluência dos 

dois Municípios."  

  

Argumenta pela caracterização do terreno como tombado pelo município (com 
afronta aos arts. 11 e 23 do Decreto lei n. 25/1937 e art. 

216 da Constituição Federal), de relevância e interesse do patrimônio 
histórico e cultural regional (Serra do Curral e Patrimônio 

Ferroviário) e, ainda, pela relevância ambiental e de recarga de aquífero e 
abastecimento hídrico da região metropolitana e, portanto, de efetivo interesse 
social (atual destinação social da região, com existência de 
projetos públicos), aduzindo, em síntese, que: 
 

a) "Os terrenos objeto da pretendida venda 

acompanham em parte a silhueta da Serra do Curral, 

em sua porção localizada no Município de Belo 

Horizonte e Nova Lima, e transpassam a Estação 

Ecológica do Cercadinho (...) A primeira porção das 

glebas marcadas à alienação encontra-se em 

interseção com referida Estação Ecológica sendo 

contígua da porção correspondente à linha férrea que 

cruza o bairro Belvedere"; 

b) "Por sua localização topográfica imediatamente 

adjacente à Serra do Curral, a região em comento 

desempenha importante papel no abastecimento hídrico 

de toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Conforme é cediço, a Serra do Curral pertence à 

Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço sendo 

berço de diversas nascentes que alimentam as bacias 

do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba, principais 

cursos d’água responsáveis pelo abastecimento 

hídrico da chamada Grande BH. A região está contida 

na Área de Proteção Ambiental ao Sul da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (APA Sul RMBH), 

Unidade de 6 Conservação, do grupo de Unidade de Uso 

Sustentável, criada em 2001, por meio da Lei 

Estadual nº 13.960. A grande relevância ambiental e 

de saneamento metropolitano evidencia-se na medida 

em que os principais mananciais que abastecem a 

região estão no vetor sul de Belo Horizonte, com 

destaque para as captações realizadas no Rio das 

Velhas, em Nova Lima, e aquelas realizadas em Belo 



Horizonte na região conhecida como Cercadinho. Em 

reconhecimento a tal importância, a região dos 

mananciais do Cercadinho foi transformada em Estação 

Ecológica, por força da Lei Estadual nº15.979/2006. 

A criação da estação teve por finalidade proteger o 

manancial de abastecimento público e seu aquífero, 

flora, fauna, solo e paisagem do local. (...) cumpre 

destacar que o potencial lesivo da autorização de 

construções e levantamento de empreendimentos 

imobiliários no local, mesmo com obtenção das 

licenças ambientais ordinárias, se dá ante o aumento 

da área impermeável na região, diminuindo a 

capacidade de absorção da água e abastecimento do 

aquífero.(...)O Plano Diretor de Desenvolvimento da 

RMBH foi aprovado em 2011 e já previu a necessidade 

de medidas públicas no sentido de dar uso com 

destinação ambiental e culturalmente consciente ao 

espaço. O aspecto foi inclusive analisado 

academicamente por pesquisadores da UFMG , que 

advertiram sobre o 9 intenso adensamento 

populacional na área sensível (...) A Lei Estadual 

nº 10.793/1992 dispõe sobre a proteção de mananciais 

destinados ao abastecimento público no Estado e 

estabelece série de limitações a empreendimentos com 

potencial de comprometimento dos padrões mínimos de 

qualidade das águas (...) Cumpre registrar que a 

relevância ambiental da área também foi devidamente 

considerada quando da revisão do Plano Diretor de 

Belo Horizonte (Lei Municipal 11.181/2019), que 

contou com diversos estudos técnicos e com a 

participação da população, havendo classificado a 

maior parte da área em foco como Zona de Preservação 

Ambiental -1 PA-1:De acordo com o artigo 93 da Lei 

11.181/2019, “são classificadas como zonas de 

preservação ambiental porções do território 

municipal cuja possibilidade de ocupação sofre 

restrições em decorrência da presença de atributos 

ambientais e paisagísticos relevantes, da 

necessidade de preservação do patrimônio histórico, 

cultural, arqueológico, natural ou paisagístico, da 

amenização de situações de risco geológico ou da 

necessidade de recuperação de sua qualidade 

ambiental. Essas zonas foram classificadas em PA-1, 

PA-2 e PA-3, de acordo com a relevância ambiental 

que possuem e com a possibilidade de 

compatibilização de seus atributos ambientais 

relevantes com a ocupação edilícia e o exercício de 



atividades, sendo a PA-1 a mais restritiva (sujeita 

aos seguintes parâmetros: Lote mínimo =10.000,00 m²; 

coeficiente de aproveitamento máximo = 0,3; quota de 

terreno por unidade habitacional = 2.500,00 m²)."  

c) "(...) Em reconhecimento ao valor simbólico, 

histórico e cultural de marcos da cidade, o 

tombamento municipal do alinhamento montanhoso da 

Serra do Curral se deu por meio da Lei Orgânica do 

Município, de 21 de março de 1990, compreendendo as 

áreas dos bairros Taquaril ao Jatobá, conforme 

definido no artigo 224. (...) O tombamento 

definitivo da Serra do Curral foi aprovado pelo 

CDPCM/BH, em 16 de dezembro de 2003, oportunidade em 

que as diretrizes de proteção do Perímetro de 

Entorno/Vizinhança (processo administrativo n.º 

01.000332.04.45) foram determinadas, resultando na 

Deliberação nº 147/2003. Com efeito, a localização 

dos terrenos pretensamente leiloados guarda íntima 

relação com o patrimônio cultural, paisagístico e 

ambiental adjacente à Serra do Curral pois as glebas 

colocadas à disposição inserem-se na poligonal do 

referido tombamento municipal. (...) Em acréscimo, é 

de conhecimento público o movimento pelo tombamento 

também estadual da Serra do Curral (Processo nº PTE 

- 163/2018), cujo dossiê já foi elaborado, bem como 

delimitados os perímetros de proteção, incluindo-se 

os territórios dos municípios de Belo Horizonte, 

Nova Lima e Sabará, com propostas de diretrizes para 

as áreas tombadas e de entorno. Outro aspecto de 

sensível relevância à discussão dos autos, refere-se 

à existência de patrimônio histórico e cultural 

consubstanciado na linha férrea do antigo Ramal 

Ferroviário de Águas Claras. O trecho ferroviário, 

implantado na década de 1970 liga a cidade de 

Brumadinho à antiga Estação Águas Claras na divisa 

de Belo Horizonte e Nova Lima, e encontra-se 

desativado. O Patrimônio Ferroviário no estado 

mineiro é composto por diversos bens, móveis e 

imóveis, responsáveis pelo retrato da história 

relativa ao desenvolvimento do estado e suas cidades 

em torno da atividade minerária, promovendo o 

suporte aos estudos e registros no interesse da 

matéria. (...) Com a edição da Lei 11.483, de 31 de 

maio de 2007, a responsabilidade sobre a 

administração do patrimônio móvel e imóvel, 

artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta 

Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA) foi incumbida ao 



IPHAN. A autarquia, desde então, tem envidado 

esforços no sentido 16 de promover a preservação dos 

bens ferroviários em reconhecimento ao seu valor 

histórico e cultural. Em sede estadual, a Lei 

23.230/2019 reconheceu como de relevante interesse 

cultural do Estado as linhas e os ramais 

ferroviários existentes em Minas Gerais. Ressalta-se 

a permanência do interesse cultural 

independentemente do estado de conservação (...) É 

neste contexto de proteção do patrimônio ferroviário 

nacional e mineiro que se insere o antigo ramal 

Ferroviário de Águas Claras, agora pretensamente 

disponibilizado a ofertas privadas, com a 

possibilidade de sua remoção para construção de via 

rodoviária, ou descaracterização com adensamento 

imobiliário em seu entorno. (...) Enfatize-se, a 

propósito, a criação de Grupo de Trabalho 

interinstitucional com o objetivo de discutir, de 

forma dialógica e participada, 17 soluções públicas 

para a região, o que encontra respaldo na ideia de 

governança interfederativa das regiões 

metropolitanas preconizada pelo art. 6º da Lei 

13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), contexto em que 

o papel da União deve ser de apoio às iniciativas 

dos Estados e dos Municípios visando ao planejamento 

e execução das questões de interesse comum (art. 13 

e ss.). Na mesma direção, a Lei 12.587/2012, que 

institui as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, confere à União a atribuição de 

apoiar e estimular ações coordenadas e integradas 

entre Municípios e Estados em áreas conurbadas, 

aglomerações urbanas e regiões metropolitanas 

destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana 

(§1º do art. 16 da Lei). (...) Nessa ordem de 

ideias, cita-se exemplificativamente o Projeto que 

pautou a criação de trem turístico que liga a 

capital ao Instituto Inhotim, em Brumadinho, com o 

aproveitamento dos trilhos ainda em bom estado no 

trecho, contribuindo tanto para o incremento 

cultural na capital mineira, quanto em prestígio ao 

museu localizado em Brumadinho, apresentando 

benefícios logísticos. (...) Outro Projeto 

amplamente defendido pela população é a criação do 

chamado Parque Linear Ferroviário, criado por 

iniciativa de organizações locais há cerca de 12 

anos. A mobilização para efetivação do projeto 

envolveu significativo apoio da população em geral, 



inclusive tendo sido realizado ato de defesa do 

projeto contra a especulação imobiliária no local"  

d) "(...) Muito embora tenha-se mencionado no 

anúncio sobre a rodada de leilões que venderá as 

glebas da linha férrea, que “após anos de descaso 

com os imóveis federais, estamos dando correta 

destinação a áreas abandonadas e invadidas há 

bastante tempo” a realidade fática da região em 

questão é bem diversa, visto 23 que já atualmente, a 

despeito de sua ausência formal, a região da linha 

férrea já serve ao interesse social, funcionando de 

fato como parque ecológico aberto ao 

público. Conforme amplamente noticiado, o local já é 

destino de famílias e indivíduos na busca de 

ambiente para a prática de exercícios físicos, 

realização de ensaios fotográficos, contemplação da 

vista da cidade e atividades afins. Não por acaso, 

há forte mobilização popular em apoio à criação do 

chamado Parque Linear, que fora objeto do Projeto de 

Lei 270/2017, mencionado no tópico 

anterior. Evidenciando o interesse e engajamento 

popular na criação do Parque, foi criada página em 

rede social denominada “Parque Ecológico Linear”  

(@parquelinearbh), que conta com a inscrição de mais 

de 6.000 (seis mil) seguidores. São mais de 100 

publicações que ilustram o uso já atual pela 

população para fins culturais, esportivos, 

artísticos e de lazer geral. (...) Ressalta-se que 

não se pretende aqui patrocinar especificamente 

quaisquer dos projetos pensados coletivamente para a 

área, mas sim clarificar que não se trata de região 

abandonada, sem valia social aparente, motivo pelo 

qual considera-se que a decisão acerca da destinação 

das glebas postas à disposição deve ser construída 

por meios dialógicos e coparticipativos, 

incompatíveis com o tratamento dado à questão pela 

Secretaria de Patrimônio da União, com a pretensão 

de realização de leilão, sem qualquer detalhamento 

ou segurança quanto a destinação das áreas."  

e) (...) De todo o exposto no feito, constata-se que 

a medida de alienação das 19 glebas correspondentes 

à linha férrea da antigo Ramal Ferroviário de Águas 

Claras, além de dissonante da noção cooperativa 

entre os entes federativos na consecução do 

interesse público, mostra-se manifestamente ilegal, 

por afronta à previsão do artigo 11 do Decreto lei 

nº 25/1937. (...) Nesta ordem de ideias, o referido 



Decreto ressalta ainda em seu artigo 23, o dever do 

Poder Executivo, quanto à busca de ajustes entre os 

entes federativos de modo a possibilitar a 

cooperação das esferas na adoção de providências 

destinadas à conservação do patrimônio artístico 

histórico e nacional. (...) Especificamente quanto 

ao patrimônio ferroviário, pesa ainda outro entrave 

legal. O artigo 3º da Lei Estadual nº 23.230/2019 

expõe a necessidade de diálogo interinstitucional de 

forma coparticipativa com os setores afetados, como 

requisito para a supressão de linhas ou ramais 

ferroviário no estado: Art. 3º – A supressão de 

linhas ou ramais ferroviários no Estado, ainda que 

de trechos remanescentes, de qualquer extensão, será 

precedida por audiências públicas com os setores 

afetados e fica condicionada à aprovação dos órgãos 

responsáveis pela política de preservação do 

patrimônio cultural e dos demais órgãos públicos 

competentes, fundamentada em estudos técnicos que 

demonstrem a impossibilidade de se dar destinação 

ferroviária, turística ou cultural para a linha ou o 

ramal. (...) No atual estado das coisas, não se 

chega a outra conclusão senão a de total ausência de 

segurança jurídica nos atos preparatórios de 

alienação dos terrenos em comento. Da dinâmica 

executada pela administração federal, por meio da 

SPU, revela-se a ausência de preocupação com toda a 

sistemática protetiva legal que escuda a região. As 

divulgações ostensivas da possibilidade de venda, 

por meio do chamado “Feirão de Imóveis SPU+”, gera a 

falsa expectativa no mercado privado da 

possibilidade irrestrita de uso das propriedades 

postas em disponibilidade. Conforme já se destacou, 

o Próprio Ministério da Economia em seu sítio 

oficial descreveu que o Programa se destina à 

alienação de imóveis e áreas abandonadas e 

invadidas, circunstância radicalmente diversa da 

existente na região limítrofe entre BH e Nova 

Lima. (...) Acaso os atos de venda prossigam, 

estarão ameaçados de fracasso não só o interesse 

público, mas também o próprio interesse dos 

adquirentes que, após desembolso de vultosa quantia 

monetária, poderão ter suas iniciativas questionadas 

e impedidas judicialmente, ante a proteção do 

patrimônio público local. Ou seja, pretende-se aqui 

também, pela tutela judicial requerida, a prevenção 

a eventuais desproporções entre a oferta realizada 



pela SPU e a possibilidade de sua fruição pelos 

adquirentes, evitando-se a celebração de negócios 

jurídicos instáveis juridicamente, ante a sombra de 

ilegalidade.  

 

DECISÃO ID 966593669 determinou: a)  ad cautelam, a "realização 
de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,  [a ser realizada 

via Microsoft Teams (em observância às medidas de 

isolamento social recomendadas pelas autoridades de saúde e 

à Resolução nº 313/20 do CNJ, à Resolução PRESI 06/2021 e à 

Resolução PRESI 10468182 do TRF da 1ª Região, e suas 

alterações posteriores], a fim de se tentar viabilizar uma 

solução consensual, ocasião em que as partes/interessados 

poderão apresentar os elementos fáticos e jurídicos acerca 

da questão trazida a juízo." para a data de 21 de março de 

2022 (segunda-feira) às 13:30 e "havendo interesse por 

parte do MPF de indicar/arrolar pessoas ou entidades 

da sociedade civil organizada para eventual participação na 

audiência designada, deverá o parquet federal indicar e 

relacionar nos autos, por meio de petição específica,  para 

fins de ciência do Juízo, que deliberará oportunamente 

sobre a referida participação. Prazo: até 18/03/2022"; b) 
a intimação da UNIÃO "para tomar ciência da presente ação 

e, querendo, se manifestar sobre o pedido liminar até 

18/03/2022.  (art. 2º da Lei nº 8.437/92)."; c) a intimação 
do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, o MUNICÍPIO DE NOVA 
LIMA, o ESTADO DE MINAS GERAIS e o IPHAN para ciência e conhecimento 
da tramitação deste feito e, querendo, manifestar eventual interesse na lide. 
  

DECISÃO ID 984831230 deferiu o pedido do MPF  "tão somente 

para autorizar a participação na audiência virtual 

conciliatória das entidades arroladas nas PETIÇÕES 

ID's 980241753, 983074677, as quais, diante da dinâmica a 

ser empreendida na referida audiência, poderão ser, a 

critério do juízo, indagadas/ouvidas e/ou instadas à 

manifestação. ". E, ainda, deferiu - "caso seja do interesse da 

entidade interessada - o ingresso da UNIÃO DE ASSOCIAÇÕES, 

CONDOMÍNIOS E MORADORES DO VILA DA SERRA, VALE DO SERENO, 

BELVEDERE, MG-030 E REGIÃO, com o nome fantasia de UNIVIVA, 

na condição de amicus curiae  (art. 138 do CPC/15), com 

efeitos ex nunc, recebendo o processo no estado em que se 

encontra, devendo serem feitos os devidos registros no 

sistema processual para fins de intimação da UNIÃO DE 

ASSOCIAÇÕES, CONDOMÍNIOS E MORADORES DO VILA DA SERRA, VALE 

DO SERENO, BELVEDERE, MG-030 E REGIÃO, com o nome fantasia 

de UNIVIVA." Por fim, determinou-se "a intimação do referido ente 
municipal, para requerer o que for de direito." 



  

Em AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO realizada em 21 de março de 2022 
(ID 988046651), este juízo federal entendeu pela necessidade de realização de 
Inspeção Judicial, nos seguintes termos: "tendo em vista 

os relevantes elementos trazidos a Juízo pelas 

partes/interessados na presente audiência, resta 

evidenciada a necessidade de realização de Inspeção 

Judicial, para fins de melhor verificação dos fatos afetos 

às glebas objeto da presente demanda, em especial no que 

diz respeito à concreta delimitação/localização dessas 

glebas, da eventual destinação/utilização fática existente 

no local, além dos atributos ecológicos que recaem sob a 

área objeto do litígio",  foi designada "Inspeção 

Judicial in loco para o dia 18 de abril de 2022 (segunda-

feira) às 10:00 hs (art. 481 c/c 483, inciso I, do 

CPC)", com autorização de participação ampla das partes/interessados, 
inclusive de setores técnicos competentes, para fins de 
esclarecimentos/elucidações dos fatos.  
  

Na ocasião, foi, também, determinado, "ad cautelam,  a  PROIBIÇÃO de 
"venda direta" e/ou qualquer divulgação pública de editais relativos à 
alienação das glebas objeto da presente ação por parte da UNIÃO - 
ressalvada apenas as "medidas administrativas internas" já em 
andamento."  
  
A UNIÃO, por meio da PETIÇÃO ID 995239174, aduziu e requereu: "(...) 
considerando a grande repercussão e mobilização social em 

torno da questão, a União requer seja determinado o 

acompanhamento policial no ato de inspeção, a fim de 

garantir maior segurança a todos aqueles presentes na 

diligência."  

  

Por intermédio da manifestação ID 1001111273 e documentos 
ID´s 1001111274, 1001111275, 1001111276, o MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL requereu "a juntada dos documentos em anexo à 

presente manifestação de modo a clarificar a importância da 

preservação da linha férrea objeto do feito, bem como a 

existência e atualidade de projetos, discussões 

legislativas e iniciativas do Poder Executivo e Legislativo 

mineiro para o devido aproveitamento e preservação do 

patrimônio ferroviário adjacente ao objeto da demanda" e 
manifestou "concordância com o pleito da União acostado ao ID 
995239174, contendo pedido de presença policial na inspeção 

judicial ora designada." 

  

O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA aduziu e requereu: "Reserva-se o 

Município o direito de se manifestar nos autos após a 



realização da inspeção judicial ora designada, quando, 

então, terá maiores condições de identificar os exatos 

contornos da lide. Insta dizer que a municipalidade, embora 

vislumbre seus interesses, ainda não é parte nos autos, e 

requererá, se for o caso, a sua intervenção na qualidade de 

terceiro, na forma da lei processual."  

  

DECISÃO ID 1012278774 acolheu o pedido formulado pela AGU-UNIÃO e, via 
de consequência, determinou o acompanhamento policial no ato de Inspeção 
Judicial designada para o dia 18 de abril de 2022 (segunda-feira) às 10:00 
horas, visando a garantia de maior segurança a todos os presentes na diligência. 
Foi, ainda, determinada a intimação da União para “querendo, 

manifestar-se acerca da PETIÇÃO ID 1001111273 e DOCUMENTOS 

ID´s 1001111274, 1001111275, 1001111276 coligidos pelo 

MPF”, no prazo de 10(dez) dias.   
 

Por meio da PETIÇÃO ID 1018856746, o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN requereu "a dilação do 
prazo para a manifestação de interesse do IPHAN na lide, em 

razão da necessidade de verificação se há bens acautelados 

ou outros interesses da preservação cultural envolvidos na 

ação judicial."  

 

Por intermédio da PETIÇÃO ID1028742289 e documentos, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL requereu "a juntada dos documentos em anexo à 
presente manifestação, para fins instrutórios do feito, de 

modo a demonstrar a existência de alternativas de 

mobilidade urbana viária que não sacrifiquem a região 

objeto dos autos, e todos os bens públicos naturais e 

culturais que a guarnecem."  

  

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio da petição ID 1028933247  
manifestou ciência da tramitação do feito e requereu a dilação do prazo para 
manifestar interesse na lide, “tendo em vista a diversidade dos 

aspectos suscitados na lide, que envolvem, dentre outras, 

questões socioeconômicas, ambientais e de preservação do 

patrimônio cultural, fez-se necessária a oitiva dos 

diversos órgãos que compõem a estrutura do Estado, a qual 

não se encerrou até a presente data, inviabilizando a 

manifestação conclusiva do Estado, no prazo constante da 

intimação.” 

 

A UNIÃO, por meio da petição ID 1029289269 e documentos, aduziu e 
requereu: “Portanto, diante da inexistência de óbices legais 
à alienação dos bens, bem como em face da impossibilidade 

de se determinar que a União mantenha o domínio sobre a 

área, a União reitera os termos da manifestação preliminar, 



pugnando: a) Seja acolhida a preliminar de falta de 

interesse de agir, extinguindo-se liminarmente o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC; b) o reconhecimento da impossibilidade do deferimento 

de tutela provisória satisfativa, que esgote o objeto da 

ação, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/92; c) o 

indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência 

formulado, haja vista que os seus requisitos autorizadores 

não se encontram presentes, conforme se demonstrou na 

fundamentação acima; d) caso haja o prosseguimento do 

feito, a posterior citação do ente público federal, para 

que então possa apresentar a sua defesa. Por oportuno, a 

União informa que participará do ato de inspeção, 

representada pela Procuradoria da União no Estado de Minas 

Gerais, acompanhada da Secretaria de Patrimônio da União. 

Por incompatibilidade de agendas, não haverá representante 

da SEDDM no ato. Informa-se, ainda, que foram notificados 

os interessados em adquirir os bens, conforme documentos 

anexos.” 

 

Por intermédio da PETIÇÃO ID 1042090766, o MPF requereu a juntada de 
documento [Manifestação assinada por organizações civis 

contrárias à desestatização da área do ramal ferroviário 

Águas Claras em Apoio a criação do Parque Linear, uma das 

alternativas à região objeto dos autos – ID 1042090767] 
 
Por meio dos ID´s 1042487747 (“AUTO CIRCUNSTANCIADO”), 1042487772 
(imagens “Estação Ecológica do Cercadinho”), 1042501263 (imagens “Parque 
Linear” – lado direito) , 1042521766 (imagens “Parque Linear – lado esquerdo), 
1042501293 (imagens “Ponte do Belvedere”) 

 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. 
  

É, no essencial, o Relatório.  
  

Fundamento e Decido.  
 

 
DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA UNIÃO 

 
A UNIÃO suscitou, em sede preliminar, a falta de interesse de agir, requerendo a 
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 
CPC. Outrossim, requereu o reconhecimento da impossibilidade do deferimento 
de tutela provisória satisfativa, que esgote o objeto da ação, nos termos do art. 
1º, §3º, da Lei n.º 8.437/92.  
 



Ab initio,  cumpre consignar que a liminar postulada não possui natureza 
satisfativa, mas meramente cautelar. Deve-se, ainda, salientar que há, na 
verdade, o risco inverso de irreversibilidade, caso a liminar seja 
indeferida, tal como pretende a União [com consequente autorização de 
alienação do imóvel objeto dos autos].  
 
Conforme preleciona LUIZ GUILHERME MARINONI: 
 

“(…) Em conclusão, o interesse de agir é 

representado pela relação entre a situação 

antijurídica denunciada e o provimento que se 

pede para debelá-la mediante a aplicação do 

direito; deve essa relação consistir na utilidade 

do provimento, como meio para proporcionar ao 

interesse lesado a proteção concedida pelo 

direito” (Manual do processo civil [livro eletrônico] / 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : 

Thomson Reuters Brasil, 2020)- grifei.  

 
No caso dos autos, o interesse de agir é inconteste, sendo certo que a UNIÃO 
trouxe aos autos ampla argumentação no sentido de irrestrita viabilidade de 
alienação do patrimônio imobiliário objeto da demanda e manutenção do 
trâmite de alienação das glebas 19 a 39 localizadas na região limítrofe entre 
Nova Lima e Belo Horizonte no rol dos bens elencados para oferta ao mercado 
privado, no âmbito do Programa Incorpora Brasil - Fundos Imobiliários 
Federais.  
 
Portanto, a UNIÃO, ao tempo em que reconhece que a venda seria (no seu 
entender) não só viável, mas necessária, reafirma que pretende a continuidade 
do trâmite de alienação das glebas objeto dos presentes autos, restando 
inconteste a presença de interesse de agir da parte autora.  
 
Nesse sentido, REJEITO as preliminares suscitadas pela UNIÃO.  
  

 
DA INSPEÇÃO JUDICIAL IN LOCO 

 
Conforme se extrai dos autos [Ata de Inspeção Judicial in loco e Auto 
Circunstanciado de Inspeção Judicial in loco - ID´s  1039202280, 
1042487747,   1042487772, 1042501263, 1042501293, 1042521766] - que teve 
início na esquina da Rua Rodrigo Otávio Coutinho com Rua Cypriano Souza 
Coutinho [entrada do “Parque Linear”] e posterior deslocamento para a 
“Ponte do Belvedere” - foi verificada a existência de árvores no referido 
trecho [que, segundo os presentes, vêm sendo plantadas e 

cuidadas há décadas pela sociedade civil organizada no 

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=6776000&ca=fcc48c088a01bd262a6102fb13dfbb37ab376f409db7a9dba364df6866b1fd3748d6b019454a9a027f28a8a16d736b1a0049a1235b062ac805cbb08577ce01137065ff4e45c0893d&idTaskInstance=3288711155
https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=6776000&ca=fcc48c088a01bd262a6102fb13dfbb37ab376f409db7a9dba364df6866b1fd3748d6b019454a9a027f28a8a16d736b1a0049a1235b062ac805cbb08577ce01137065ff4e45c0893d&idTaskInstance=3288711155


“Parque Linear”], a existência de trilhos [“Linha Férrea do 

Belvedere”], bem como a proximidade da “Estação do Cercadinho”.  
 

Para melhor elucidação quanto à área inspecionada, veja-se o mapa do local: 
 

 

 

 



 
Consoante constante do AUTO CIRCUNSTANCIADO de Inspeção 
Judicial (ID 1042487747): 
 

(…) 

 

Conforme fotos anexadas ao presente auto, a 

inspeção judicial foi iniciada mostrando a 

proximidade da área do denominado “Parque Linear” 

com a “Estação Ecológica do Cercadinho”, área de 

grande importância na preservação dos mananciais 

da capital. Percorremos parte da área do Parque 

Linear, ao longo da linha férrea, onde, à 

esquerda, sentido Bairro Belvedere, encontramos 

grande parte dos trilhos ainda preservados e 

muitas árvores. Os moradores esclareceram ao Juiz 

que eles “adotaram” a referida área há quase 20 

anos, quando, então, passaram a cuidar e preservar 

o local, plantando árvores, realizando a limpeza e 

denunciando invasões e ocupações irregulares. 

Informaram, ainda, que o local se tornou cenário 

de fotografias, filmagens e lazer aos finais de 

semana. No mesmo sentido, encontramos alguns 

imóveis próximos à linha de trem. No sentido 

oposto, avistamos somete mata e árvores. Durante a 

diligência foram ouvidos vários relatos e 

explicações de moradores, arquitetos, urbanistas, 

ambientalistas e demais autoridades públicas. Os 

que são contra o leilão dos imóveis (glebas) da 

União citaram a importância da área (“Parque 

Linear”) para segurança hídrica de Belo Horizonte, 

preservação dos mananciais, bem como para 

preservação do patrimônio cultural e ambiental dos 

municípios envolvidos, inclusive a manutenção da 

linha férrea, dados os seus atributos históricos 

para Minas Gerais. Os representantes do Município 

de Nova Lima e moradores dos condomínios de Nova 

Lima pontuaram, entretanto, a necessidade de 

compatibilização dos interesses e utilização de 

parte da área para escoamento do tráfego, 

ressaltando o colapso do tráfego na região. 

Encerradas as diligências no local, nos deslocamos 

até a Via de Ligação, no Município de Nova Lima, 

até a Rua José de Alencar (rua que dá acesso a uma 

das entradas da Companhia Vale), local denominado 

“Pontilhão da Linha Férrea” ou “Ponte do 

Belverede”, onde foi informado que existem várias 



nascentes de suma importância para o equilíbrio do 

ecossistema ambiental e corredor ecológico no 

sentido da “Mata do Jambreiro”. Durante a visita 

ao pontilhão também foi apresentada a sugestão da 

abertura de vias de escoamento de Nova Lima no 

sentido da BR 040 (BR 356) e saída pelo distrito 

de Honório Bicalho, sentido zona leste de BH e 

Sabará, que, igualmente, ajudariam a desafogar o 

trânsito da região. Ao final, MM. Juiz Federal 

Mário de Paula Franco Júnior agradeceu a presença 

das partes e de todos os envolvidos, dizendo que a 

inspeção judicial tinha sido extremamente útil 

para visualização do local e melhor compreensão 

dos fatos. Assinam esse auto as oficiais de 

justiça: Juliana Santana Rick, Luciana Tavares de 

Paula, Renata Ayres Sasdelli. 

 

 
As fotografias elucidam, ainda melhor, a situação fática verificada, cf. extrai-se 
dos ID´s 1042487747, 1042487772 (“Estação Ecológica do 

Cercadinho”), 1042501263 (“Parque Linear” – lado direito) , 
1042521766 (“Parque Linear – lado esquerdo), 1042501293 (“Ponte 
do Belvedere”). 
 
Nesse contexto, restaram constatados no âmbito da Inspeção Judicial 
realizada, dentre outros: a) a existência de um “Parque Linear” ao longo 
da linha férrea; b) grande parte dos trilhos ainda preservados e 
muitas árvores; c) a proximidade da área do denominado “Parque Linear” 
com a “Estação Ecológica do Cercadinho”, área de grande importância na 
preservação dos mananciais da capital.  
 
 
 

DO PEDIDO LIMINAR – Imediata exclusão das glebas 19 a 
39 do rol dos bens elencados para oferta ao mercado 
privado 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu, em sede liminar, “a imediata 
exclusão das glebas 19 a 39 localizadas na região limítrofe 

entre Nova Lima e Belo Horizonte, do rol dos bens elencados 

para oferta ao mercado privado, no âmbito do Programa 

Incorpora Brasil - Fundos Imobiliários Federais”  

 
Conforme já decidido por este Juízo Federal (ID 966593669 ): 
 



“(…) Da leitura da inicial, extrai-se que a controvérsia trazida a 
juízo indica tratar-se de demanda estrutural, a revelar 
conflituosidade externa e complexidade fática e jurídica. 
 

Embora o objeto concreto seja "a condenação da requerida 
na obrigação de se abster de ofertar a 

particulares, ou aceitar propostas de compra 

relativamente às glebas 19 a 39 localizadas na 

região limítrofe entre Nova Lima e Belo 

Horizonte" - grifei -,  a causa de pedir remota (o fato ou conjunto de 

fatos constitutivo do direito alegado pelo demandante) e próxima (o fato ou conjunto 

de fatos de que resulta o interesse de agir) indicam a magnitude e 
complexidade da questão, quer sob a ótica socioambiental, quer 
sob a ótica socioeconômica, inclusive, com menção a diversos 
atores envolvidos no contexto fático-jurídico posto em juízo. 
 

O objeto em comento diz respeito à eventual destinação da área de 
19 glebas, com cerca de 50 hectares, que, conforme informado na 
inicial, correspondente à linha férrea da antiga Rede 
Ferroviária Federal (RFFSA) e lotes contíguos, localizados 
na divisa de Belo Horizonte e Nova Lima.  

 
Na oportunidade, conforme já relatado, foi designada AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO, realizada 21 de março de 2022 (ID 988046651). Na ocasião, 
após a oitiva das partes, do IPHAN, do Município de Nova Lima e da sociedade 
civil organizada, este Juízo Federal entendeu pertinente a realização de 
Inspeção Judicial in loco, bem como determinou, por cautela, a 
impossibilidade de venda pela UNIÃO do objeto dos presentes autos. In verbis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Inspeção Judicial foi realizada na data/horário designados, com a presença 
das partes/interessados [aproximadamente 100 pessoas estiveram 

presentes - sociedade civil organizada, autoridades do 

Poder Legislativo Estadual e Municipal, autoridades do 

Executivo Municipal, o Procurador da República, Dr. Carlos 

Bruno Ferreira da Silva; o Chefe da Advocacia Geral da 

União – AGU em Minas Gerais, Dr. Bráulio Lisboa Lopes, o 

Superintendente do Patrimônio da União, o Superintendente 

do Patrimônio da União - SPU, Dr. Frank Alves Nunes, dentre 

outros]. Na oportunidade, o Juízo ouviu atentamente os presentes, que 
pontuaram questões técnicas e jurídicas afetas à mencionada área, bem como 
ponderaram acerca da destinação dessa, ressaltando a necessidade de 
manutenção/criação do “Parque Linear” e/ou a busca de solução viária para 
a população de Nova Lima e região.  
 
Pois bem! 
 
Segundo ensinamentos de Arruda Alvim, em sua obra Manual de Direito 
Processual Civil - Ed. 2021, Ed. Revista dos Tribunais, 17. AS TUTELAS 
PROVISÓRIAS, Página RB-17.13: 
 
A duração de todo e qualquer processo causa um “dano 

marginal”, no dizer de muitos juristas. O contraditório 

pleno, no âmbito do processo comum, que leva a essa 

demora danosa do processo, exige instrumentos que 

permitam a mitigação do tempo necessário a esse 

contraditório complexo – sem lhe suprimir os elementos 

essenciais –, quando configurados os pressupostos da 

urgência ou, como veremos adiante, quando configurada a 

evidência do direito. 

 

Com efeito, a  tutela provisória traduz um instituto voltado a contornar os 
efeitos deletérios do tempo sobre o processo, permitindo ao julgador 



antecipar ou garantir a higidez de situações jurídicas em juízo de cognição 
sumária. 
 
Estabelece o art. 294 do CPC/2015 que a tutela provisória pode fundamentar-
se em urgência ou evidência, sendo certo que, de acordo com o art. 300 do 
mesmo diploma legal, a tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
risco ao resultado útil do processo. 
 
Ainda nas palavras do eminente doutrinador paulista mencionado 
anteriormente: 
 
“(...) O art. 300 do CPC/2015 estabelece dois 

pressupostos à concessão da tutela de urgência, sendo 

indiferente sua natureza cautelar ou antecipatória. São 

eles: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, 

na verdade, da conjugação de elementos que sempre 

estiveram, de uma forma ou de outra, em maior ou menor 

medida, presentes nas disposições legais a respeito do 

tema. No CPC/1973, o art. 798 já previa que, para a 

concessão de medidas cautelares, era necessário que o 

requerente demonstrasse a plausibilidade do direito 

alegado (fumus boni iuris) e o perigo resultante da 

demora na concessão da medida (periculum in mora).De 

forma semelhante, o art. 273 do CPC/1973 exigia, para 

que fosse concedida a antecipação da tutela, prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação e fundado 

receio de dano irreparável”. 

 

Nessa linha intelectiva, para que o jurisdicionado faça jus ao deferimento da 
tutela de urgência deverá demonstrar a um só tempo a probabilidade do direito 
alegado  e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
 
Na hipótese dos autos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu, em sede 
liminar, “a imediata exclusão das glebas 19 a 39 localizadas 
na região limítrofe entre Nova Lima e Belo Horizonte, do 

rol dos bens elencados para oferta ao mercado privado, no 

âmbito do Programa Incorpora Brasil - Fundos Imobiliários 

Federais”. 
 
Os pressupostos para concessão da liminar encontram-se presentes, 
corroborados, especialmente, após a Inspeção Judicial realizada in loco [por 
meio da diligência designada, o Juízo pôde se inteirar 

acerca dos fatos relevantes para o julgamento/decisão da 



pretensão, com suas percepções diretas, permitindo-lhe 

contato direto e imediato com o objeto litigioso]. 

 
Conforme alhures mencionado, a Inspeção Judicial in loco – que teve início 
na esquina da Rua Rodrigo Otávio Coutinho com Rua Cypriano Souza Coutinho 
[entrada do parque] – ponto 1, tendo havido o deslocamento para a Ponte do 
Belvedere (ponto 2) – permitiu ao Juízo, com suas percepções diretas, via 
contato direto e imediato com o objeto litigioso, inteirar-se acerca dos fatos 
relevantes, inclusive, para fins de aferição, em juízo de cognição sumária, dos 
elementos ensejadores do pleito liminar.  
 
Veja-se na imagem os pontos inspecionados: 
 

 
 
Durante a Inspeção Judicial in loco, restou certificado tratar-se de área de 
substancial interesse sócio-ambiental, com a existência de projetos em 
curso para implementação do "Parque Linear" e/ou soluções viárias para a 
região (Nova Lima, Raposos, Rio Acima, etc), com amplo engajamento da 
sociedade civil organizada, das autoridades do Executivo e do Legislativo 
Estadual e Municipal, além das partes diretamente envolvidas no processo.  
 
Colaciono algumas imagens do local inspecionado, constantes dos ID’s 
1042487772 (“Estação Ecológica do Cercadinho”), 1042501263 (“Parque Linear” 
– lado direito, sentido Belvedere) , 1042521766 (“Parque Linear – lado esquerdo, 
sentido Nova Lima), 1042501293 (“Ponte do Belvedere”): 
 



“Estação Ecológica do Cercadinho” 

 
 

“Parque Linear” – lado direito, sentido Belvedere 



 
 
 
 
“Parque Linear – lado esquerdo, sentido Nova Lima  

 



 

 
 

 



 

 

 
 
 



 
“Ponte do Belvedere” 

 

 
 



 
 
 
Acerca da questão, colaciono ensinamento extraído da obra "DIREITO 
AMBIENTAL BRASILEIRO":  
 

“(...) 

 

Com isso, a relevância do meio ambiente e do seu 

entorno para a tutela efetiva dos bens culturais 

passa a ser incorporada nas normas ambientais. A 

concepção constitucional de patrimônio 

cultural brasileiro e de meio ambiente 

como direitos fundamentais resulta da soma 

da experiência e realidade jurídica, 

social e econômica da sociedade brasileira 

com a extração dos traços principais do 



patrimônio cultural e ambiental 

decorrentes dos debates internacionais e 

nacionais. Por consequência, o sistema ambiental 
brasileiro é fortemente marcado pelo caráter 

preventivo.  

[FARIAS, Talden e TRENNEPOHL – coordenadores. 

Direito Ambiental Brasileiro, Revista dos 

Tribunais – Thamson Reuters, 2ª Edição, 2021] 

 

 
Consigne-se que foi observado que a área em questão transpassa a Estação 
Ecológica do Cercadinho [Criada em junho de 2006, por meio da 
Lei Estadual 15.979/2006, a Estação Ecológica do Cercadinho 

ocupa uma área de cerca de 225 hectares (ha), localizada 

entre os bairros Olhos D’água e Belvedere, na região 

Centro-Sul de Belo Horizonte, com a finalidade de proteger 

o manancial de abastecimento público do Cercadinho, bem 

como o aquífero, a flora, a fauna, o solo e a paisagem do 

local], manancial que abastece hidricamente a cidade de Belo Horizonte.  
 
Outrossim, os terrenos objeto da demanda acompanham parcialmente a silhueta 
da Serra do Curral, cujo tombamento foi aprovado pelo CDPCM/BH em 16 de 
dezembro de 2003, com determinação de proteção do Perímetro de 
Entorno/Vizinhança (Deliberação 147/2003).  
 
Cumpre consignar que, conforme mencionado na inicial e ressaltado pelos 
presentes durante a Inspeção Judicial in loco, o Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), coordena atualmente 
novo estudo, com vistas ao tombamento em âmbito estadual, cuja abrangência 
seria uma extensa área entre os municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e 
Sabará, para além da crista da serra [tombamento estadual da Serra do 
Curral – Processo n. PTE 163/2018 – ID 962526690 e 

seguintes].  
 
Por fim, outro aspecto sensível à discussão dos autos diz respeito à existência de 
patrimônio histórico e cultural consubstanciado na linha férrea do antigo 
Ramal Ferroviário de Águas Claras, que, apesar de se encontrar 
desativado, com a edição da Lei 11.483, de 31 de maio de 2007 [que 
reconheceu como de relevante interesse cultural do Estado 

as linhas e os ramais ferroviários existentes em Minas 

Gerais], a responsabilidade sobre a administração do patrimônio móvel e 
imóvel, artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta Rede Ferroviária 
Federal SA (RFFSA) foi incumbida ao IPHAN, que, a partir de então, tem 
envidado esforços na preservação dos bens ferroviários em reconhecimento ao 
seu valor histórico e cultural.  
 



Transcrevo o dispositivo afeto à questão: 
 

Art. 9o  Caberá ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN receber e 

administrar os bens móveis e imóveis de valor 

artístico, histórico e cultural, oriundos da 

extinta RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e 

manutenção. 

§ 1o  Caso o bem seja classificado como 

operacional, o IPHAN deverá garantir seu 

compartilhamento para uso ferroviário. 

§ 2o  A preservação e a difusão da Memória 

Ferroviária constituída pelo patrimônio artístico, 

cultural e histórico do setor ferroviário serão 

promovidas mediante: 

I - construção, formação, organização, manutenção, 

ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, 

arquivos e outras organizações culturais, bem como 

de suas coleções e acervos; 

II - conservação e restauração de prédios, 

monumentos, logradouros, sítios e demais espaços 

oriundos da extinta RFFSA. 

§ 3o  As atividades previstas no § 2o deste artigo 

serão financiadas, dentre outras formas, por meio 

de recursos captados e canalizados pelo Programa 

Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, instituído 

pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. 

§ 4o  (VETADO) 
 
 
Vale destacar, ainda, a “Manifestação assinada por organizações 

civis contrárias à desestatização da área do ramal 

ferroviário Águas Claras em Apoio a criação do Parque 

Linear, uma das alternativas à região objeto dos autos”, 
colacionada aos autos por meio do ID 1042090767.  
 
Nesse contexto, diante dos documentos colacionados aos autos (em especial 
aqueles constantes no ID’s 1039202280 (Ata de Inspeção Judicial), 
1042487747 (Auto Circunstanciado de Inspeção Judicial), 1042487772 
(“Estação Ecológica do Cercadinho”), 1042501263 (“Parque Linear” – 
lado direito) , 1042521766 (“Parque Linear – lado esquerdo), 1042501293 
(“Ponte do Belvedere”), vislumbram-se claramente os elementos ensejadores 
da tutela requerida.  
 
Vejamos! 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8313cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8313cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8313cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Msg/VEP-355-07.htm


 

DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO INTERESSE 
PÚBLICO PRIMÁRIO  
 
Dos elementos fático-jurídicos constantes dos autos, tem-se que a medida 
empreendida pela UNIÃO de incluir as glebas 19 a 39 localizadas na região 
limítrofe entre Nova Lima e Belo Horizonte no rol dos bens elencados para 
oferta ao mercado privado, no âmbito do Programa Incorpora Brasil - Fundos 
Imobiliários Federais - de autoria do Ministério da Economia e operacionalizado 
pela Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados – 
SEDDM - , não atende ao interesse público primário. 
 
Pode, eventualmente, atender ao interesse secundário da União (finalidade 
arrecadatória), mas não o interesse público primário.  
 
Em que pese a argumentação da UNIÃO no sentido de que “A 

integralização de imóveis da União em Fundos de 

Investimento Imobiliários (FIIs) constitui instrumento de 

desestatização (alienação de imóveis públicos, nos termos 

do art. 2º, V, da Lei nº 9.491/97) e encontra-se 

devidamente autorizada no art. 20 da Lei nº 13.240, de 

2015, a par de se submeter também às prescrições da Lei nº 

8.668, de 1993. Porém, este instrumento de desestatização 

ainda não foi utilizado no âmbito do Poder Executivo 

federal, tratando-se, assim, de um projeto inovador e 

transformador.” e que “O propósito da criação dos FIIs é 

obter o máximo valor dos ativos imobiliários da União para 

a sociedade, para o Tesouro e para o desenvolvimento 

regional, seja pela geração de recursos diretos, seja pelo 

desenvolvimento imobiliário que será implementado nesses 

ativos. Frise-se que a União integralizará imóveis públicos 

nos FIIs e, em contrapartida, será cotista dos referidos 

fundos, o que possibilitará que o ente federal aproprie-se 

do valor gerado aos imóveis.”, tem-se, ao menos juízo de cognição 
sumária, que, embora a iniciativa federal [em relação à área objeto da presente 
demanda] possa, a princípio, atender ao interesse público secundário, não 
atenderia ao interesse público primário.  
 
Acerca da questão, colaciono lição extraída do TRATADO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO – TEORIA GERAL E PRINCÍPIOS DO DIREITO 
ADMINISTRATIVO: 
 

(…) 

O interesse público além de refletir o 

interesse da coletividade em si mesma 

considerada e ser amparado pelo ordenamento 



jurídico vigente deve ser ainda reflexivo aos 

valores constitucionais dominantes como 

aqueles que a Constituição Federal de 1988 se 

refere em seu preâmbulo e nos preceitos 

cardinais dispostos, entre eles os arrolados 

nos princípios e nos objetivos fundamentais. 

 

Quando o poder público se coloca numa posição 

favorável ao autêntico interesse público (voltado 

à satisfação do bem geral), o benefício daí 

emergente alcança prioritariamente o interesse 

público primário (da sociedade) e 

consequentemente o interesse público secundário 

(do Estado).  

Porém, o interesse público não é 

necessariamente o interesse do aparato 

estatal. Embora estes devam coincidir, dado que 
sua missão é a satisfação do bem comum, o Estado 

é sujeito de direitos e tem interesses que nem 

sempre se identificam ao interesse da população, 

e que constituem interesses patrimoniais, 

financeiros ou fazendários, cuja nota é a 

disponibilidade. Pode ocorrer divórcio entre o 

interesse da população e o interesse do governo. 

Deve-se a Renato Alessi a distinção entre 

interesse público primário e secundário, cuja 

lição enuncia que: 

 

“[A] segunda das peculiaridades da posição da 

Administração Pública, a qual aparece em 

síntese na fórmula usada acima para definir a 

própria Administração, se relaciona a sua 

função: função, como posto em relevo, de 

realização dos interesses públicos, 

coletivos. Estes interesses públicos, 

coletivos, dos quais a Administração deve 

buscar a satisfação, não são, se nota bem, 

simplesmente o interesse da Administração 

entendida como sujeito jurídico distinto, 

senão aquele que é chamado o interesse 

coletivo primário, formado pelo complexo dos 

interesses individuais prevalentes em uma 

determinada organização jurídica da 

coletividade, enquanto o interesse do sujeito 

administrativo é simplesmente um dos 

interesses secundários que se fazem sentir no 

seio da coletividade, e que podem ser 



realizados somente em caso de coincidência, e 

nos limites de tal coincidência, com o 

interesse coletivo primário. A peculiaridade 

da posição jurídica da Administração Pública 

está própria nisto, que ainda que essa 

seja, como qual quer outro sujeito jurídico, 

titular de um próprio interesse secundário 

pessoal, a sua função não é a de realizar 

este interesse secundário, pessoal, mas sim a 

de realizar o interesse coletivo, público, 

primário, enquanto o interesse secundário, 

pessoal, do sujeito administrativo pode ser 

realizado igualmente qualquer outro interesse 

secundário dos particulares, somente em caso 

de coincidência, e nos limites da 

coincidência com o interesse público.”11 

 

(…) 

 

O interesse público não é nada além que o 

interesse coletivo primário, considerado 

como objeto de direta tutela da ação 

administrativa, enquanto o interesse da 

administração como sujeito jurídico 

distinto, não representa senão um dos 

interesses secundários existentes no 

grupo social.”12 

 

(…) 

 

Julgados do STJ colocam em cena essa 

diferenciação, pondo em relevo a necessidade de 

sublimação do interesse público primário em face 

do interesse patrimonial ou fazendário de ente ou 

órgão público (interesse público secundário): 

 

“Nesse diapasão, não se deve confundir 

‘interesse público’ com ‘interesse da Fazenda 

Pública’. São coisas diversas. O interesse 

público consiste, sobretudo, no respeito à 

ordem jurídica, no cumprimento dos 

mandamentos constitucionais nem sempre 

observados pelos agentes públicos que, não 

raras vezes, fazem com que a Fazenda Pública 

incorra em inadimplemento e, por conseguinte, 

acabe por violar a ordem jurídica, como no 

caso em que teima em permanecer recalcitrante 
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em cumprir, voluntariamente, o comando da 

decisão que transitou em julgado, proferida 

em ação civil pública que condenou a União a 

restituir os valores referentes ao empréstimo 

compulsório incidente sobre combustíveis.”14 

 

“3. É imprescindível ponderar, também, a 

distinção entre interesse público primário e 

secundário. Este é meramente o interesse 

patrimonial da Administração Pública, que 

deve ser tutelado, mas não sobrepujando o 

interesse público primário, que é a razão de 

ser do Estado e sintetiza-se na promoção do 

bem-estar social. Nos dizeres de Celso 

Antônio Bandeira de Mello: ‘O Estado, 

concebido que é para a realização de 

interesses públicos (situação, pois, 

inteiramente diversa da dos 

particulares), só poderá defender seus 

próprios interesses privados quando, 

sobre não se chocarem com os 

interesses públicos propriamente 

ditos, coincidam com a realização 

deles.’ (Mello, Celso Antônio Bandeira 

de. Curso de direito administrativo. 19. ed. 

São Paulo, Malheiros, 2005. p. 66).”15 

 

(…) 

 

A Administração Pública não é, evidentemente, 

senhora do interesse público – muitas vezes, ele 

é desprestigiado pela própria ação 

administrativa. A comunidade adquire espaços 

e canais para articulação de suas 

demandas, rompendo com a passiva atitude 

de súdita ao influenciar a gestão da 

coisa pública. Interesses eventualmente 

convergentes e divergentes requerem 

soluções balanceadas e que primem pela 

identificação do maior proveito social 

quando o interesse público ocupe zona 

cinzenta no caso concreto. 
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Os administrados têm direito subjetivo ao 

interesse público nas hipóteses em que seu 

descumprimento gera ônus ou gravames suportados 

individualmente ou os priva da obtenção de 

vantagens ou proveitos desfrutáveis pessoalmente, 

como giza Celso Antonio Bandeira de Mello.24 Do 

interesse público nascente mede-se a dimensão de 

direito subjetivo público aos administrados, 

exigível inclusive judicialmente.  

 

[Di Pietro, Maria Sylvia Zanella e Martins 

Júnior, Wallace Paiva, TRATADO DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO - TEORIA GERAL E PRINCÍPIOS DO 

DIREITO ADMINISTRATIVO, Thomson Reuters Brasil, 

2019, Capítulo 9].  

 
No que concerne à distinção entre o interesse público primário e secundário, 
vale colacionar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 
 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO INTIMAÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR COMO CUSTUS 

LEGIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.1. Hipótese em 

que o acórdão embargado declarou a competência do 

Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transportes - DNIT para aplicar multa por excesso 

de velocidade em rodovias federais. Determinou-se 

ainda o retorno dos autos à origem para análise 

das demais questões suscitadas pelo particular em 

sua petição inicial. 2. O embargante aduz 

nulidade do julgado, tendo em vista que não houve 

intimação do Ministério Público para atuar como 

custus legis. 3. A jurisprudência do STJ entende 

que "o 'interesse público' que justifica a 

intervenção do Ministério Público não está 

relacionado à simples presença de ente público na 

demanda nem ao seu interesse patrimonial 

(interesse público secundário ou interesse da 

Administração). Exige-se que o bem jurídico 

tutelado corresponda a um interesse mais amplo, 

com espectro coletivo (interesse público 

primário)" (EREsp 1151639/GO, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 

10/9/2014, DJe 15/9/2014). 4. Dessa forma, o fato 

de a questão envolver o Poder Público não exige 

necessariamente a participação do Ministério 

Público como fiscal da lei. 5. O caso dos autos 
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trata de Ação Ordinária na qual se pleiteia a 

anulação de multa aplicada pelo DNIT ao 

particular. Verifica-se, portanto, que o 

julgamento atinge unicamente o administrado que 

trafegava em velocidade superior à permitida e 

foi multado pela autarquia, não havendo assim 

interesse público a justificar a intervenção do 

Ministério Público na causa. 6. Ademais, a 

matéria relativa à competência do Departamento 

Nacional de Transportes - DNIT para promover 

autuações e aplicar sanções em face do 

descumprimento de normas de trânsito praticadas 

em rodovias e estradas federais, como por excesso 

de velocidade, foi submetida ao rito dos recursos 

repetitivos (REsp 1.588.969/RS e 1.613.733/RS, de 

relatoria da Ministra Assusete Magalhães). É 

certo que, no julgamento de tais recursos, o 

Ministério Público terá oportunidade de se 

manifestar e eventualmente influenciar o 

julgamento, nos termos do art. 1.038, III, do 

CPC/2015.7. Embargos de Declaração rejeitados. 

(EDcl nos EDcl no REsp 1581392/RS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

09/03/2017, DJe 20/04/2017) 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 

PROPOSTA POR ENTE PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO 

CONFIGURADA. 1. A interpretação do art. 82, II, 

do CPC, à luz dos arts. 129, incisos III e IX, da 

Constituição da República, revela que o 

"interesse público" que justifica a intervenção 

do Ministério Público não está relacionado à 

simples presença de ente público na demanda nem 

ao seu interesse patrimonial (interesse público 

secundário ou interesse da Administração). Exige-

se que o bem jurídico tutelado corresponda a um 

interesse mais amplo, com espectro coletivo 

(interesse público primário). 2. A causa de pedir 

ressarcimento pelo ente público lesionado, 

considerando os limites subjetivos e objetivos da 

lide, prescinde da análise da ocorrência de ato 

de improbidade, razão pela qual não há falar em 

intervenção obrigatória do Ministério Público. 3. 

Embargos de divergência providos para, reformando 



o acórdão embargado, dar provimento ao recurso 

especial e, em consequência, determinar que o 

Tribunal de origem, superada a nulidade pela não 

intervenção do Ministério Público, prossiga no 

julgamento do recurso de apelação.(EREsp 

1151639/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 

15/09/2014) 

 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 estabelece que: 
 

Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(…) 

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; 

VI - proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas;  

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora 

(…) 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico; 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

Promover a proteção do patrimônio histórico-

cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual; 

 

 

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: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 



III - as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas; 

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. 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações. 

Nessa linha intelectiva, o interesse público primário, além de refletir o 
interesse da coletividade e ser amparado pelo ordenamento jurídico 
vigente, deve também reverberar os valores constitucionais 
primordiais “como aqueles que a Constituição Federal de 1988 
se refere em seu preâmbulo e nos preceitos cardinais 

dispostos”.   

Portanto, ao menos nesse juízo sumário de delibação, tem-se que a inclusão das 
glebas 19 a 39 localizadas na região limítrofe entre Nova Lima e Belo Horizonte 
no rol dos bens elencados para oferta ao mercado privado, no âmbito do 
Programa Incorpora Brasil - Fundos Imobiliários Federais - de autoria do 
Ministério da Economia e operacionalizado pela Secretaria Especial de 
Desestatização, Desinvestimento e Mercados – SEDDM -, não atende ao 
interesse público primário, aquele pertencente e titularizado pela 
sociedade.  
 
 

DO SUBSTANCIAL INTERESSE SÓCIO-AMBIENTAL DA 
ÁREA OBJETO DA DEMANDA 

 
Para subsidiar o pleito liminar formulado na peça inicial, o Parquet Federal 
trouxe, em síntese, os seguintes argumentos: a) caracterização do terreno como 
tombado pelo município (com afronta aos arts. 11 e 23 do Decreto lei n. 25/1937 
e art. 216 da Constituição Federal); b) de relevância e interesse do patrimônio 
histórico e cultural regional (Serra do Curral e Patrimônio Ferroviário; c) 



de relevância ambiental e de recarga de aquífero e abastecimento hídrico da 
região metropolitana; d) de efetivo interesse social (atual destinação social da 
região, com existência de projetos públicos).  
 
Sustentou o MPF:  
 

a) "Os terrenos objeto da pretendida venda 

acompanham em parte a silhueta da Serra do Curral, 

em sua porção localizada no Município de Belo 

Horizonte e Nova Lima, e transpassam a Estação 

Ecológica do Cercadinho (...) A primeira porção das 

glebas marcadas à alienação encontra-se em 

interseção com referida Estação Ecológica sendo 

contígua da porção correspondente à linha férrea 

que cruza o bairro Belvedere"; 

b) "Por sua localização topográfica imediatamente 

adjacente à Serra do Curral, a região em comento 

desempenha importante papel no abastecimento 

hídrico de toda a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Conforme é cediço, a Serra do Curral 

pertence à Reserva da Biosfera da Serra do 

Espinhaço sendo berço de diversas nascentes que 

alimentam as bacias do Rio das Velhas e do Rio 

Paraopeba, principais cursos d’água responsáveis 

pelo abastecimento hídrico da chamada Grande BH. A 

região está contida na Área de Proteção Ambiental 

ao Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(APA Sul RMBH), Unidade de 6 Conservação, do grupo 

de Unidade de Uso Sustentável, criada em 2001, por 

meio da Lei Estadual nº 13.960;  

c) O tombamento definitivo da Serra do Curral foi 
aprovado pelo CDPCM/BH, em 16 de dezembro de 2003, 

oportunidade em que as diretrizes de proteção do 

Perímetro de Entorno/Vizinhança (processo 

administrativo n.º 01.000332.04.45) foram 

determinadas, resultando na Deliberação nº 

147/2003. Com efeito, a localização dos terrenos 

pretensamente leiloados guarda íntima relação com o 

patrimônio cultural, paisagístico e ambiental 

adjacente à Serra do Curral pois as glebas 

colocadas à disposição inserem-se na poligonal do 

referido tombamento municipal.(..) Com a edição da 

Lei 11.483, de 31 de maio de 2007, a 

responsabilidade sobre a administração do 

patrimônio móvel e imóvel, artístico, histórico e 

cultural, oriundos da extinta Rede Ferroviária 

Federal SA (RFFSA) foi incumbida ao IPHAN . A 

autarquia, desde então, tem envidado esforços no 



sentido 16 de promover a preservação dos bens 

ferroviários em reconhecimento ao seu valor 

histórico e cultural. Em sede estadual, a Lei 

23.230/2019 reconheceu como de relevante interesse 

cultural do Estado as linhas e os ramais 

ferroviários existentes em Minas Gerais; 

d) Não por acaso, há forte mobilização popular em 

apoio à criação do chamado Parque Linear, que fora 

objeto do Projeto de Lei 270/2017, mencionado no 

tópico anterior. Evidenciando o interesse e 

engajamento popular na criação do Parque, foi 

criada página em rede social denominada “Parque 

Ecológico Linear” 24 (@parquelinearbh), que conta 

com a inscrição de mais de 6.000 (seis mil) 

seguidores. 

 

 
Por seu turno, a UNIÃO argumenta que:  
 

a) O propósito da criação dos FIIs é obter o 

máximo valor dos ativos imobiliários da União 

para a sociedade, para o Tesouro e para o 

desenvolvimento regional, seja pela geração de 

recursos diretos, seja pelo desenvolvimento 

imobiliário que será implementado nesses ativos 

(...) A utilização de FIIs é adequada a imóveis 

de grande porte e baixa liquidez, os quais, uma 

vez integralizados em FIIs, serão geridos por 

gestores especializados que deverão observar um 

plano de negócios pré-aprovado pelos cotistas. 

Esse plano de negócios, por sua vez, ancora-se em 

um master plan da área, que a SEDDM tem buscado 

construir em parceria com os municípios nos quais 

esses imóveis estão localizados (...) Essa 

estratégia traz enormes vantagens a todas as 

partes interessadas, já que: - traz liquidez (as 

cotas de um FII podem ser negociadas mais 

facilmente) a um ativo ilíquido (imóvel de grande 

porte) – e, portanto, aumenta o valor que pode 

ser apropriado pela União na alienação do ativo; 

- viabiliza investimentos bilionários na cidade, 

com geração imediata de emprego e renda à 

população local - tão importantes nesse momento 

de necessária retomada econômica; - transforma 

uma área que, hoje, não recolhe ao município 

nenhum imposto territorial (IPTU e ITBI) em um 

pujante novo centro residencial, de comércio e de 

serviços; - entrega à cidade novas áreas públicas 



e equipamentos públicos, viabilizadas pelo 

empreendedor privado, que podem ser incluídos no 

master plan; 

b) a União possui ampla autorização legal para 

alienar seu patrimônio imobiliário, não 

competindo ao Ministério Público ou ao Judiciário 

determinar ao gestor a forma mais adequada de 

alienação dentre as formas possíveis e 

autorizadas em lei (alienação onerosa, gratuita, 

cessão com encargos, doação com encargo etc.). 

Como exemplo, cita-se a Lei nº 9.636/98 e a Lei 

nº 13.240/2015. Portanto, compete única e 

exclusivamente à Administração Pública federal, 

conforme critério de conveniência e oportunidade 

do órgão gestor legal do patrimônio imobiliário 

da União - SPU/SEDDM/ME , norteado pela 

legalidade, definir a melhor finalidade para uso 

dos bens da União aqui já descritos; 

c) As áreas em questão reúnem características de 

bens dominiais da União, sem uso ou serventia ao 

serviço público, sendo constantemente invadidas 

e, em assim sendo, nos termos da Lei, podem ser 

vendidas. Cabe ressaltar que hoje a utilização 

das referidas áreas da União pela comunidade 

configura-se como ocupação irregular de área do 

poder público. Ainda que supostamente a área 

funcione como um parque, não existe parque de 

direito, eis que o Município não pode instalar 

equipamentos recreativos, não pode oferecer 

segurança ou mesmo qualquer tipo de zeladoria 

sobre a área que não lhe pertence e que não 

configura área comum do povo. Os bens em questão 

são bens dominiais da União e qualquer uso que se 

dê a eles sem a concordância do ente federal é 

uso irregular de área pública. Repise-se: toda e 

qualquer ocupação ou atividade e utilização 

particular das áreas da União aqui discutidas, 

atualmente, são ilegais; não há parque regular, 

não existe linha férrea ativa – esta já se 

encontra "erradicada" há mais de 30 anos (não há 

patrimônio ferroviário no local há décadas, 

apenas vestígios de trilhos, sem valor cultural, 

do ponto de vista federal); Ademais, o uso 

continuado do bem para determinada finalidade não 

vincula a destinação que a União possa dar ao 

bem; 



d) A União é responsável direta pela manutenção e 

segurança pública relativa aos ativos em questão 

e à gestão destes. Ocorre que nem sempre o ente 

federal consegue evitar que seu patrimônio seja 

invadido e ocupado de forma irregular. Assim, dar 

uma destinação regular e adequada ao bem é também 

uma forma de mitigar o esbulho e a ocupação 

irregular e desordenada. (...) a União, por meio 

da SEDDM e da SPU, conjugará todos os esforços 

necessários para viabilizar a alienação do imóvel 

da melhor forma que atenda aos interesses 

federais e locais, sempre prestigiando o 

desenvolvimento econômico e social. O que não se 

mostra possível é impor a permanência do bem no 

patrimônio da União, com destinações 

estabelecidas por terceiros, às custas do erário 

federal; 

e) Trata-se, portanto, da primeira de uma série 

de normas que ao longo do tempo, foram ampliando 

as hipóteses que permitiam a alienação de bens 

públicos, a exemplo do art. 134 do Decreto-Lei n° 

9.760, de 5 de setembro de 1946, sendo que, 

atualmente, vige o art. 23 da Lei nº 9.636, de 15 

de maio de 1998, que regula a matéria no âmbito 

da União, e, em seu § 1°, permite a alienação de 

imóveis pertencentes à União quando não houver 

interesse público, econômico ou social em manter 

o imóvel sob seu domínio, nem inconveniência 

quanto à preservação ambiental e à defesa 

nacional, no desaparecimento do vínculo de 

propriedade. (...) Assim, no novo regime, não 

haveria mais uma natureza inalienável dos bens 

públicos, não mais se considerando a 

inalienabilidade uma característica que lhes era 

peculiar, de forma geral. Em relação aos bens 

dominicais, de forma específica, o art. 101, do 

Código Civil de 2002, regulou a matéria de 

maneira inteiramente nova em relação ao sistema 

anterior, tornando-se a alienabilidade, nesse 

novo contexto, a regra geral para esses bens. 

(...) o tombamento corresponde à imposição de 

limitações administrativas destinadas à 

preservação do bem, e não altera as 

características fundamentais da propriedade, não 

se mostrando adequado que se interprete o 

tombamento como equivalente à imposição do 

gravame da inalienabilidade aos bens públicos, 



que, hoje, como regra geral para os bens 

dominicais, podem ser plenamente alienáveis, 

observadas as exigências da lei. (...) o 

princípio federativo impede que estados, 

municípios e Distrito Federal imponham à União, 

unilateralmente, uma grave restrição ao direito 

de propriedade, concernente na proibição dela 

dispor.(...) a alienação em questão não está 

condicionada à observância da lei estadual de 

Minas Gerais n. 23.230/19, que prevê, no art. 3º, 

que "a supressão de linhas ou ramais ferroviários 

no Estado, ainda que de trechos remanescentes, de 

qualquer extensão, será precedida por audiências 

públicas com os setores afetados e fica 

condicionada à aprovação dos órgãos responsáveis 

pela política de preservação do patrimônio 

cultural e dos demais órgãos públicos 

competentes, fundamentada em estudos técnicos que 

demonstrem a impossibilidade de se dar destinação 

ferroviária, turística ou cultural para a linha 

ou o ramal”(...) deverá a SPU informar em 

eventual edital de licitação que as glebas em 

análise possuem limitações ambientais, cabendo 

aos eventuais interessados confirmar todas essas 

limitações e, com base nisso, decidir se possuem 

ou não interesse em participar da concorrência 

pública para a compra. 

 
Dos argumentos trazidos a Juízo pelas partes, vê-se que a área objeto do litígio é 
dotada de substancial interesse sócio-ambiental e perpassa por  
discussão acerca de sua destinação, bem como de limitações quanto ao seu 
uso e gozo.  
 
Em que pese a argumentação da UNIÃO no sentido de que “o tombamento 
corresponde à imposição de limitações administrativas 

destinadas à preservação do bem, e não altera as 

características fundamentais da propriedade, não se 

mostrando adequado que se interprete o tombamento como 

equivalente à imposição do gravame da inalienabilidade aos 

bens públicos”, após a realização da Inspeção Judicial in loco realizada 
pelo Juízo, evidencia-se que a área em comento deve ser retirada do leilão, tendo 
em vista a enorme controvérsia sobre as questões socioambientais que a 
permeiam. 
 
Embora a UNIÃO sustente que poderia se dispor livremente da área em questão 
[por ser de sua propriedade e reunir características de 

bens dominiais da União, sem uso ou serventia ao serviço 



público], tem-se que as glebas em comento são dotadas de características 
peculiares (mormente no que diz respeito a suas distinções 
socioambientais, cf. verificado in loco durante a Inspeção Judicial realizada), 
que, portanto, as diferenciam e as distinguem, tornando-as singulares.  
 

É de se destacar que o dispositivo a que a UNIÃO fez menção - com vistas a 
chancelar a alienação em comento - é expresso no sentido de que: 
 

Art. 23. A alienação de bens imóveis da União 

dependerá de autorização, mediante ato do 

Presidente da República, e será sempre precedida 

de parecer da SPU quanto à sua oportunidade e 

conveniência. 

§ 1o A alienação ocorrerá quando não 

houver interesse público, econômico ou 

social em manter o imóvel no domínio 

da União, nem inconveniência quanto à 

preservação ambiental e à defesa 

nacional, no desaparecimento do 

vínculo de propriedade. 

 
Nesse contexto, verifica-se que a inclusão das glebas 19 a 39 localizadas na 
região limítrofe entre Nova Lima e Belo Horizonte no rol dos bens elencados 
para oferta ao mercado privado, no âmbito do Programa Incorpora Brasil - 
Fundos Imobiliários Federais, não atenderia a integralidade do supracitado 
dispositivo legal, mormente pelo substancial interesse socioambiental 
da área objeto da presente demanda. 
 
Embora, de fato, não se possa admitir ociosidade de bens públicos, a exploração 
econômica do patrimônio estatal deve ser feita conforme a natureza, a função e a 
destinação própria de cada bem.  
 
Acerca do regime jurídico administrativo, cumpre trazer a baila ensinamentos de 
MARÇAL JUSTEN FILHO para quem: 

 
 

“(...) Não se pode admitir a ociosidade de bens 

públicos, mesmo dominicais. O Estado deve aplicar 

todos os seus recursos móveis e imóveis para 

promover o desenvolvimento, incentivar a 

atividade econômica e assegurar a obtenção de 



recursos para implantar e desenvolver um amplo 

conjunto de atividades necessárias ao bem-estar 

da comunidade. Portanto, pode-se aludir a uma 

espécie de função social dos bens públicos, 

similar àquela que se reconhece relativamente ao 

patrimônio privado. A função social dos bens 

públicos é incompatível com a sua ociosidade e 

implica a sua natureza instrumental para a 

realização dos fins impostos ao Estado. É verdade 

que, como ora apontado, existem alguns bens cuja 

fruição é vedada, precisamente porque o seu uso 

conduziria à sua destruição. Excluídos os bens 

destinados à preservação, todo o restante do 

patrimônio estatal deve ser explorado do modo 

mais intenso possível. É evidente que isso não 

equivale a defender a alienação dos bens 

públicos, a eliminação do patrimônio estatal ou a 

comercialização dos valores essenciais à Nação. A 

exploração econômica do patrimônio 

estatal deverá fazer-se segundo a 

natureza, a função e a destinação 

própria de cada bem. Não teria cabimento, 
por exemplo, a cessão onerosa do direito de 

denominação do Palácio do Planalto, monumento que 

simboliza a Nação brasileira. Mas se impõe que o 

Estado promova, por exemplo, a cessão do uso de 

seus terrenos dominicais ociosos. 

 

(…) 

 

A concepção norteada pelos direitos 

fundamentais incorpora também a proteção 

ao meio ambiente. A CF/1988 estabeleceu, no 

art. 225, caput, que “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações”. Isso 

produz efeitos muito relevantes. 

 

(…) 

 

No âmbito privado, a relação de propriedade 

atribui ao sujeito poderes muito amplos de 



utilização. Respeitados os limites gerais da 

função social por força do art. 5.º, XXIII, da 

CF/1988, o proprietário privado pode dar ao seu 

patrimônio o destino que bem entender. Existe a 

faculdade de dispor do bem, inclusive para o 

efeito de consumi-lo ou aliená-lo. Em outras 

palavras, os bens privados são instrumento de 

satisfação das necessidades individuais do 

proprietário particular. 

 

O regime jurídico aplicável aos bens 

públicos (especialmente quanto aos de uso 

comum e de uso especial) é muito diverso. 

O Estado não recebe os bens para a 

satisfação de seus próprios interesses. 

Sempre se trata de utilizar os bens para 

promover os direitos fundamentais da 

população. Os bens públicos são atribuídos ao 
Estado para fins de sua proteção e para fruição 

democrática e adequada de suas utilidades.  

 

Logo, a definição de propriedade privada, tal 

como adotada no art. 1.228 do Código Civil, é 

inaplicável ao âmbito dos bens públicos. 

 

(...) a classificação dos bens públicos mais 

difundida é aquela prevista no Código Civil, 

refletindo a diferenciação dos regimes jurídicos 

aplicáveis. Referida classificação funda-se em 

critério vinculado ao regime jurídico de direito 

público. 

 

Segundo o art. 99 do Código Civil, os bens 

públicos estão enquadrados em três categorias, 

que são os bens de uso comum do povo, os bens de 

uso especial e os bens dominicais. 

 

Essa classificação apresenta grandes problemas, 

encontrando-se ultrapassada em face do direito 

positivo brasileiro. 

 

(…) 

 

No entanto e por força da tradição, a exposição 

adiante será norteada pela concepção tradicional, 



o que significa aludir apenas a bens públicos 

de uso comum. 

 

(…) 

 

Os bens de uso comum do povo são os bens 

necessários ou úteis à existência de todos os 

seres vivos, que não podem ou não devem ser 

submetidos à fruição privativa de ninguém. Essa 

espécie também compreende, atualmente, os bens 

merecedores de proteção diferenciada, em virtude 

de exigências de preservação ambiental. Lembre-se 

que a Constituição expressamente determinou que o 

meio ambiente é qualificado como um bem de uso 

comum do povo (art. 225). 

 

(…) 

 

A identificação do bem como de uso comum do povo 

faz-se pela conjugação da natureza do bem e sua 

destinação. A categoria abrange todos os bens 

cuja utilização não pode ou não deve ser objeto 

de apropriação privada exclusiva por algum 

sujeito. 

 

(…) 

 

O ente estatal titular do bem de uso comum dispõe 

da competência para disciplinar a sua destinação. 

Em princípio, impõe-se o respeito à sua 

destinação intrínseca, que é a fruição pela 

comunidade em geral. 

 

(…) 

 

O ente estatal titular do bem de uso comum é 

investido num dever-poder de assegurar a 

compatibilização entre a fruição individual do 

dito cujo e a preservação de sua integridade. 

Trata-se de evitar que a essência do bem seja 

desnaturada ou que os excessos e abusos 

individuais possam gerar a destruição do bem 

de uso comum. 

 

(…) 

 



Os bens de uso especial são os bens aplicados ao 

desempenho das atividades estatais, configurem 

estas ou não um serviço público. 

A categoria abrange os edifícios em que se situam 

repartições estatais e todo o instrumental de 

bens móveis necessários ao desempenho da 

atividade administrativa, legislativa ou 

jurisdicional. 

 

A identificação do bem como de uso especial 

também obedece à conjugação da natureza do bem e 

sua destinação. A categoria abrange não apenas os 

bens imóveis, mas também os móveis, necessários 

ao desempenho de uma atividade administrativa 

estatal. O critério de identificação reside, 

então, na afetação do bem ao desempenho de função 

pública, configure-se ou não um serviço público 

em sentido próprio. 

 

Em princípio, o uso e a fruição dos bens de uso 

especial são reservados à própria Administração 

Pública e a seus agentes. Mas poderá dar-se 

diversamente, quando tais bens forem 

instrumentais em relação ao oferecimento de 

utilidades a terceiros. A delimitação do uso e da 

fruição dos bens de uso especial segue a natureza 

e as características próprias da atividade 

administrativa a que estão orientados. Em face 

dessas circunstâncias, é possível distinguir 

situações diferenciadas, tal como adiante 

exposto: 

 

a) Bens de uso especial de satisfação de 

necessidades internas do Estado. É o caso, 

por exemplo, de um laboratório de pesquisa. 

 

b) Bens de uso especial de satisfação de 

necessidades externas ao Estado. É o que se 

passa quando os bens são destinados à 

prestação de serviços públicos, por exemplo. 

 

 

Em face dessas circunstâncias, será aplicada 

disciplina distinta quanto ao conjunto de pessoas 

aptas a usar e a fruir os benefícios derivados 

dos bens. 

 



Um dos institutos jurídicos fundamentais ao 

regime dos bens públicos consiste na afetação, 

que se aplica aos bens de uso comum e de uso 

especial. Os bens dominicais, como se verá 

adiante, não são afetados. 

 

A afetação é a subordinação de um bem público a 

regime jurídico diferenciado, em vista à 

destinação dele à satisfação das necessidades 

coletivas e estatais, do que deriva inclusive a 

sua inalienabilidade. 

 

A afetação é decorrente da própria 

natureza do bem, de uma situação de fato 

consolidada no tempo ou de um ato estatal 

unilateral. 

 

(…) 

 

Há casos em que a composição material da 

estrutura institucional abrange necessariamente 

certos bens, no sentido de que a única destinação 

possível e imaginável para o bem é a satisfação 

das necessidades comuns do povo. 

 

Nessa hipótese, a afetação se configura sem a 

necessidade de um ato estatal formal. Enquanto se 

mantiver essa situação, há afetação. Assim se 

passa com os bens de uso comum. As praças, as 

vias públicas, os mares são intrinsecamente 

afetados. 

 

(…) 

 

Em outros casos, o bem comporta diversas 

utilizações, não sendo destinado apenas à 

satisfação das necessidades coletivas. Se o bem 

estiver sendo utilizado materialmente para o uso 

comum do povo ou para o uso especial da 

Administração Pública, será considerado afetado, 

mesmo que não tenha havido um ato formal 

correspondente. 

 

Não se esqueça que as estruturas administrativas 

institucionais estatais vêm sendo constituídas ao 

longo dos séculos, mesmo em período anterior à 

consagração de disciplina jurídica formal ora 



adotada. Por isso, aliás, a própria Constituição 

reconhece que são bens da União “os que 

atualmente lhe pertencem” (art. 20, I), o que 

corresponde a uma legitimação constitucional de 

situações fáticas. 

 

Existem algumas hipóteses mais complexas. 

Suponha-se a abertura de uma via pública, 

cortando a propriedade privada. A afetação da via 

ao trânsito geral de pessoas conduz à sua 

configuração como um bem de uso comum do povo. 

Essa é uma questão fática, cuja consumação até 

pode ser impedida pelo proprietário privado (que 

se oponha à utilização de seu patrimônio), desde 

que o faça antes de se constituir uma situação 

consolidada. Perdida a posse do bem pelo 

particular e ingressando no uso geral do povo, a 

única solução será a justa indenização para o 

particular. 

 

(…) 

 

Haverá situações, enfim, em que o bem comporta 

diversas utilizações e a Administração Pública 

promove formalmente sua afetação. Essa é a 

solução desejável, mas não pode ser imposta 

compulsoriamente com efeito retroativo. Não é 

possível afirmar que a ausência da afetação 

formal desqualifica o bem como público, o que 

poderia configurar até mesmo uma interpretação 

ofensiva ao princípio da segurança jurídica. 

 

Portanto, deve-se admitir que a implantação de um 

Estado Democrático de Direito e a submissão da 

Administração Pública ao princípio da legalidade 

impõem para o futuro a formalização adequada da 

afetação dos bens que vierem a ser caracterizados 

como tal. 

 

(…) 

 

deve-se interpretar com cautela a disciplina do 

Código Civil, que prevê dois regimes jurídicos 

para a alienação de bens públicos, nos arts. 100 

e 101. Ali se estabelece que os bens públicos 

de uso comum e de uso especial são inalienáveis, 

enquanto mantiverem a característica de sua 



afetação. Já os bens dominicais seriam 

alienáveis, na forma da lei. 

 

Alguns bens públicos de uso comum e de uso 

especial podem ser desafetados, o que conduz à 

modificação do regime jurídico. Passam à 

categoria de bens dominicais e comportam 

alienação. 

 

A desafetação é ato estatal unilateral, cuja 

formalização depende de autorização legislativa, 

por meio do qual o Estado altera o regime 

jurídico aplicável ao bem público, produzindo sua 

submissão ao regime de bem dominical. 

 

A desafetação é o desligamento do bem da 

estrutura institucional e organizacional do 

Estado. O bem continua a ser público, mas deixa 

de ser aplicado para o desempenho das funções 

próprias do Estado. 

 

Há bens de uso público e de uso especial que são, 

por natureza, insuscetíveis de desafetação, o que 

significa a impossibilidade absoluta de sua 

alienação. Mas a perda das características 

essenciais e da aptidão a satisfazer necessidades 

comuns ou especiais propiciará a desafetação. 

Assim, por exemplo, suponha-se a construção de um 

novo centro administrativo para instalação das 

repartições estatais. Nada impedirá que os 

edifícios em que anteriormente estavam sediados 

os órgãos públicos venham a ser desafetados. 

 

Jurisprudência do STJ 

 

“(...) Ressalte-se que somente é possível 

a transferência de domínio de bens imóveis 

pertencentes ao Poder Público quando se 

tratar de bens dominicais. Tanto os bens 

de uso especial – como se classificam os 

bens mencionados – quanto os de uso 

comum do povo são inalienáveis enquanto 

conservarem essa destinação. Em outras 

palavras, não há como determinar a venda 

dos imóveis em comento enquanto forem 

parte integrante do Hospital das Forças 

Armadas, ou seja, enquanto constituírem 

bens afetados a uma finalidade pública 



(...)” (AR 1.157/DF, 1.ª S., rel. Min. 

Denise Arruda, rev. Min. Humberto Martins, 

j. 24.10.2007, DJ 26.11.2007). 

 

(…) 

 

Os bens dominicais são os bens de titularidade 

estatal que não se enquadram nas categorias 

de uso comum do povo nem de uso especial. 

 

A identificação do bem como dominical faz-se de 

modo excludente. Todos os bens de titularidade 

estatal que não sejam qualificáveis como de uso 

do povo nem de uso especial são considerados 

dominicais – mesmo que formalmente recebam outra 

denominação, a exemplo do que se passa na redação 

da Súmula 103 do STJ: “Incluem-se entre os 

imóveis funcionais que podem ser vendidos os 

administrados pelas Forças Armadas e ocupados 

pelos servidores civis”. Logo, o bem dominical é 

aquele que não é nem necessário nem útil à 

fruição conjunta do povo nem se constitui em 

instrumento por meio do qual se desenvolve uma 

atuação estatal. Trata-se de bens móveis e 

imóveis que se encontram na titularidade estatal, 

mas que não se constituem em efetivo instrumento 

de satisfação de necessidades coletivas. 

 

Tem-se de reputar que se enquadram nessa 

categoria também os bens que geram resultados 

econômicos para o Estado. É o caso, por exemplo, 

de reservas em moeda estrangeira mantidas em 

poder de instituições bancárias. 

 

Nada impede que os bens dominicais tenham seu 

enquadramento alterado. Um imóvel baldio de 

propriedade estatal pode ser transformado em 

praça ou nele haver a edificação de um edifício 

para serviços estatais. 

 

A recíproca também pode ser verdadeira. 

 

(…) 

 

Não é correto supor que os bens dominicais são 

aqueles não utilizados para fim estatal algum.  

Até é possível que alguns bens dominicais sejam 

mantidos no patrimônio estatal sem utilização 



definida. Mas a categoria dos bens dominicais 

abrange, de modo específico, aqueles bens 

explorados economicamente para a obtenção de 

resultados econômicos, desvinculados do 

desempenho de função governativa ou da prestação 

de serviço público. 

 

(…) 

 

A ausência de utilização dos bens dominicais para 

a satisfação imediata de uma função pública não 

autoriza seu uso ou fruição por qualquer pessoa. 

Esse bem deve ser preservado na sua integridade 

pelo Estado, especialmente porque seu potencial 

econômico deverá reverter para a realização das 

funções estatais. 

 

(…) 

 

Os bens dominicais destinados à exploração 

econômica deverão obrigatoriamente ser atribuídos 

a uma pessoa dotada de personalidade jurídica de 

direito privado. Tal se impõe por força do art. 

173, § 1.º, da CF/1988. 

 

Isso significa que os bens, originariamente de 

titularidade do ente político, serão com ele 

mantidos enquanto estiverem ociosos. Se houver 

intenção de promover sua exploração como objeto 

de atividade econômica, deverá ser constituída 

entidade administrativa dotada de personalidade 

jurídica de direito privado a qual será investida 

ou da mera faculdade de sua exploração ou da sua 

titularidade. 

 

 

Os bens dominicais podem ser de titularidade das 

diversas pessoas estatais, inclusive aquelas 

dotadas de personalidade jurídica de direito 

privado. Aliás, até se pode reputar que a maior 

parte do patrimônio dessas entidades é formada 

por bens dominicais, o que foi confirmado por 

disposição do Código Civil, tal como abaixo será 

exposto. 

 



Também se aplica ao caso a ressalva de que o 

elenco constitucional dos bens dominicais não é 

exaustivo. 

 

(…) 

 

Os bens dominicais podem ser alienados, mas 

apenas na medida em que seja evidenciada a sua 

desnecessidade para a manutenção da atividade 

estatal e para a satisfação dos fins do Estado.  

 

A alienação dos bens dominicais depende de 

formalidades destinadas a comprovar a 

desnecessidade de sua manutenção no patrimônio 

público. Anote-se que a Lei 13.240/2015 

(conversão da Medida Provisória 691/2015) 

atribuiu ao Ministro do Planejamento, Orçamento e 

Gestão poderes para editar portaria especificando 

áreas imóveis federais destinadas à alienação. 

Essa competência pode ser delegada, ficando 

dispensada a necessidade de autorização 

específica para a alienação de tais bens (art. 

8.º, § 4.º). 

 

(...) 

 

Existem algumas características comuns ao regime 

dos bens públicos, tal como adiante exposto. 

 

(…) 

 

Os bens submetidos ao regime de direito 

público sujeitam-se a restrições para 

alienação, decorrente de sua destinação à 

satisfação de necessidades coletivas. Em 

se tratando de bens afetados, é necessária 

a sua prévia desafetação. Quanto aos bens 

não afetados, deve ser demonstrada a 

ausência de interesse na sua manutenção na 

titularidade de uma pessoa estatal. 

 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito 

Administrativo. Thomson Reuters Brasil, 2018. 

Capítulo 16) 

 



Das lições do Eminente administrativista, pode-se extrair elementos que 
corroboram o deferimento da liminar pleiteada pelo Parquet Federal na 
presente demanda.  
 
Consoante Inspeção Judical in loco– restou evidenciado, nesse juízo de 
cognição sumária, que a área objeto da presente é dotada de características 
peculiares (mormente no que diz respeito a suas distinções 
socioambientais, que, portanto, as diferenciam e as 

distinguem, tornando-as singulares).   
 
INGO WOLFGANG SARLET e TIAGO FENSTERSEIFER, em sua obra Direito 
Constitucional Ambiental, ensinam que: 
 

“(…) 

 

Ajustada à evolução no âmbito do direito 

constitucional comparado registrada na última 

quadra do Século XX, especialmente por força da 

influência do ordenamento internacional (onde se 

consolidou todo um conjunto de convenções e 

declarações em matéria de proteção ambiental), a 

CF/1988 consagrou, em capítulo próprio (art. 

225), o direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado como direito (e dever) fundamental da 

pessoa humana e estabeleceu um conjunto de 

princípios e regras em matéria de 

tutela ambiental, reconhecendo o caráter vital da 

qualidade (e segurança) ambiental para o 

desenvolvimento humano em níveis compatíveis com 

a sua dignidade, no sentido da garantia e 

promoção de um completo bem-estar existencial. A 

CF/1988 (art. 225, caput, e art. 5.º, § 2.º) 

atribuiu ao direito ao ambiente o status de 

direito fundamental do indivíduo e da 

coletividade, bem como consagrou a 

proteção ambiental como um dos objetivos ou 

tarefas fundamentais do Estado – Socioambiental – 

de Direito brasileiro, o que conduz ao 

reconhecimento, pela ordem constitucional, 

da dupla funcionalidade da proteção ambiental no 

ordenamento jurídico brasileiro, a qual toma a 

forma simultaneamente de um objetivo e tarefa 

estatal e de um direito (e dever) fundamental do 

indivíduo e da coletividade, implicando todo um 

complexo de direitos e deveres fundamentais de 

cunho ecológico. A partir das considerações, 

resulta caracterizada a obrigação 



constitucional do Estado de adotar medidas – 

legislativas e administrativas – atinentes à 

tutela ecológica, capazes de assegurar o 

desfrute adequado do direito fundamental em 

questão.  
 

(…) 

 

Ainda sob a ótica da atuação do Estado na tutela 

ecológica, considerando que tal, por força do 

princípio da precaução, deve se antecipar ao 

dano ambiental propriamente, Cançado Trindade 

aponta para a obrigação do Estado de evitar 

riscos ambientais sérios à vida, inclusive com a 

adoção de “sistemas de monitoramento e alerta 

imediato” para detectar tais 

riscos ambientais sérios e “sistemas de ação 

urgente” para lidar com tais ameaças.7 Esse 
entendimento é adequado, por exemplo, à tutela do 

ambiente atrelada às questões climáticas, pois 

tais “sistemas estatais de prevenção do 

dano ambiental” permitiriam uma atuação mais 

efetiva em casos de eventos climáticos extremos 

(enchentes, desabamentos de terra etc.), de modo 

a prever os desastres naturais, e, mesmo em 

caráter preventivo (ou, pelo menos, buscando 

minimizar os impactos), tutelar de forma mais 

efetiva os direitos fundamentais das pessoas 

expostas a tais situações.8 Enfim, a partir das 
considerações tecidas acima, resulta patente a 

obrigação constitucional do Estado-Legislador de 

adotar medidas legislativas e do Estado-

Administrador de executar tais medidas de forma 

adequada e suficiente à tutela ecológica, 

assegurando o exercício efetivo do direito 

fundamental em questão. E, quando tal não 

ocorrer, por omissão ou atuação insuficiente, o 

Estado-Juiz poderá ser acionado para coibir ou 

corrigir eventuais violações aos parâmetros 

constitucionalmente exigidos em termos de 

proteção e promoção da qualidade e da 

segurança ambiental.  

 

(…) 

 

A partir do conteúdo normativo do art. 225 da 

CF/1988, Gavião Filho traça um modelo de atuação 

do Estado, com as seguintes características: a) 



recusa da estatização, no sentido de que a tutela 

do ambiente é uma função de todos, e não apenas 

do Estado; b) a insuficiência da visão liberal no 

sentido de que o Estado não se resume a um mero 

Estado de polícia, confiante na obtenção da ordem 

jurídica ambiental pelo livre jogo de forças 

contrapostas; c) a abertura ambiental no sentido 

de que os indivíduos possam obter do Poder 

Público todas as informações sobre o ambiente; d) 

a participação dos indivíduos nas questões 

relativas à defesa e proteção do ambiente, 

notadamente no âmbito dos procedimentos 

administrativos que tratam das 

questões ambientais; e) o 

associacionismo ambiental no sentido de que a 

sociedade, regularmente organizada, possa valer-

se dos instrumentos da democracia para exercitar 

pressão sobre o legislador e o administrador em 

relação às questões ambientais, inclusive por 

intermédio de ações para a preservação e 

reparação de ações ou omissões estatais ou 

privadas lesivas ao ambiente.13 Há, de acordo com 
o entendimento formulado pelo autor, a conjunção 

de esforços públicos e privados na consecução dos 

objetivos constitucionais voltados à 

proteção ambiental. (SARLET, Ingo Wolfgang e 

FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional 

Ambiental – Constituição, Direitos Fundamentais e 

Proteção do Ambiente). Ebook, 2ª Edição, 2014 

Editora Revista dos Tribunais)”.  

 
 
Outrossim, cumpre consignar que não há, nos termos da jurisprudência pátria, 
qualquer impedimento no sentido de os entes federativos 
"menores" tombarem bens de propriedade dos entes "maiores", eis que a 
Constituição Federal estabelece o dever de qualquer das entidades políticas de 
proteger os bens culturais de seu interesse, não havendo exclusão ou 
restrição. 
 
Os bens públicos tombados, nos termos do Decreto-lei 25/37 (que organiza a 
proteção do patrimônio histórico e artístico nacional), como norma especial, se 
sobrepõe ao Código Civil, e assim dispõe: 
 

Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à 

União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis 

por natureza, só poderão ser transferidas de uma à 

outra das referidas entidades. 



Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve 

o adquirente dar imediato conhecimento ao Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 
A intelecção, nesse juízo sumário, que se pode extrair do referido dispositivo, é 
no sentido de que a preocupação na mantença do bem na esfera pública 
justificar-se-ia pois, tratando-se de bens de relevância para a cultura do 
país, seu acesso e sua fruição pela coletividade (assegurados pelo artigo 
215, caput, da CF/88) restariam facilitados quando integrantes de acervos 
públicos.  
 
 
Nesse contexto, vislumbra-se acertados os argumetos trazidos pelo Ministério 
Público Federal, in verbis: "Os terrenos objeto da pretendida venda 
acompanham em parte a silhueta da Serra do Curral, em sua 

porção localizada no Município de Belo Horizonte e Nova 

Lima, e transpassam a Estação Ecológica do Cercadinho , 

conforme destaque 4 demonstrado a seguir. (...) Por suas 

características geológicas, ambientais, históricas e 

culturais, atualmente, a região é componente com múltiplas 

funções e utilidades voltadas ao interesse público local e 

regional. A preservação da área repercute na manutenção do 

patrimônio cultural, com a salvaguarda da linha férrea, do 

patrimônio ambiental, ante o papel da região para a recarga 

do aquífero responsável pelo abastecimento hídrico 

metropolitano, além do corredor ecológico que liga as 

serras do Curral, Rola Moça e Espinhaço, além de possuir um 

papel estratégico para a garantia do direito às cidades 

sustentáveis e para o sucesso de uma abordagem 

metropolitana para os problemas já constatados na ligação 

entre os Municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, 

especialmente para as questões de tráfego e mobilidade." - 

grifei.  
 

Por fim, consta dos autos informação acerca da existência de alternativas de 
mobilidade urbana viária que não sacrificariam a região objeto dos autos – ID´s 
1028742289  e seguintes.  
 

Em que pese, ainda, a menção a OFÍCIO SEI Nº 98629/2022/ME, encaminhado 
pela SPU ao Parquet, no sentido de que “com todo o respeito, não pode 
o MPF impor seu entendimento, de querer que a União ceda ou 

doe gratuitamente seus bens imóveis, sob pena, salvo melhor 

juízo, de estar avocando competência que não lhe é própria 

e/ou do judiciário se imiscuir em atividade inerente ao 

Poder Executivo”, conforme endimento pacífico dos tribunais superiores e 
dos tribunais regionais federais, os atos administrativos são passíveis de 
controle de legalidade pelo Poder Judiciário, inclusive no que diz respeito 

https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=6776000&ca=fcc48c088a01bd265d05a90a90978edaa5857d76566d2d36ffbcd1bf10cfd3b7b6718bade361f48db4a78d9cd14096850049a1235b062ac8b91f39af4ebeba127065ff4e45c0893d&idTaskInstance=3288711155


a obediência/observância aos/dos princípios constitucionais norteadores da 
atividade estatal.  
 

Consigno, por fim, que, nos autos de n. 5119360-34.2021.4.02.5101/RJ, que 
tramita na 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em caso semelhante, foi 
deferida a liminar, com determinação "à União Federal que se 

abstenha de ofertar e aceitar qualquer proposta de compra 

do edifício Palácio Gustavo Capanema formulada por 

entidades, instituições e pessoas (jurídicas ou naturais) 

de natureza privada"., ao argumento de que restaria vedada a 
alienação de bem federal tombado (art. 11, DL 25/37), decisão  mantida em 
sede antecipatória recursal (TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001149-
79.2022.4.02.0000/RJ).  
 

Nesse sentido, tem-se que a medida empreendida pela UNIÃO FEDERAL de 
incluir as glebas 19 a 39 localizadas na região limítrofe entre Nova Lima e Belo 
Horizonte no rol dos bens elencados para oferta ao mercado privado, no âmbito 
do Programa Incorpora Brasil - Fundos Imobiliários Federais, nos moldes 
aferidos nos autos, ao tempo em que NÃO atende ao interesse público 
primário, desconsidera a própria natureza do bem e/ou uma situação de fato 
consolidada, para fins, inclusive, de afetação da área e sua destinação coletiva, 
numa perspectia dialógica-resolutiva.  

  

 
 

III- DISPOSITIVO 

 

Ante o exposto e fiel a essa considerações, DEFIRO a TUTELA 
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR, 
devendo a UNIÃO proceder à imediata exclusão das glebas 19 a 39 localizadas 
na região limítrofe entre Nova Lima e Belo Horizonte do rol dos bens elencados 
para oferta ao mercado privado, no âmbito do “Programa Incorpora 

Brasil - Fundos Imobiliários Federais”, vedada a alienação das 
referidas áreas. 
 

Cite-se a parte ré.  
 
Quanto aos pleitos formulados pelo INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN (ID 1018856746)  e pelo 
ESTADO DE MINAS GERAIS (ID 1028933247), concedo-lhes o prazo de 
15(quinze) dias para, querendo, manifestarem-se nos autos, requerendo o que 
for de direito.  
 

Ciência às partes/interessados acerca dos ID’s 1039202280 (Ata de Inspeção 
Judicial), 1042487747 (Auto Circunstanciado de Inspeção Judicial), 
1042487772 (“Estação Ecológica do Cercadinho”), 1042501263 (“Parque 



Linear” – lado direito) , 1042521766 (“Parque Linear – lado esquerdo), 
1042501293 (“Ponte do Belvedere”) 

 
Intime-se a UNIÃO para querendo, manifestar-se acerca da PETIÇÃO ID 
1028742289 e documentos, bem como PETIÇÃO ID 1042090766 e documento, 
apresentados pelo MPF. 
 

Intimem-se as partes.  
 
CUMPRA-SE. 
 
BELO HORIZONTE, data e hora do sistema. 
 
 

 

 

MÁRIO DE PAULA FRANCO JÚNIOR 

Juiz Federal  
 


