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PROCESSO: 1001484-64.2022.4.01.3826 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) 
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 
POLO PASSIVO:DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT e outros 
 

 
 

 
 

 
  

DECISÃO

 
 

 
 

 
 

  
1. RELATÓRIO.
  

Cuida-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a UNIÃO, o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTE – DNIT, o ESTADO DE MINAS GERAIS e o BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, objetivando a concessão
de tutela de urgência para:
 

a) a suspensão do Leilão constante do Edital de Concorrência
Internacional n. 003/2021, publicado pelo ESTADO DE MINAS GERAIS,
por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do
Estado de Minas Gerais [SEINFRA], no pertinente à concessão do trecho
da BR-459 entre os municípios de Poços de Caldas e Itajubá, trecho
compreendido entre o km 11,30 no entroncamento com a CMG-146, no
município de Poços de Caldas (MG) e o km 166,50 no entroncamento com
a BR-383, no município de Itajubá (MG), totalizando 155,20 km, constante
do Termo de Transferência n. 128/2021, publicado na edição n. 225, de 01
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de dezembro de 2021, do Diário Oficial da União (Documento 16.5,
páginas 1/2);
 

b) à UNIÃO FEDERAL, ao DNIT e ao ESTADO DE MINAS GERAIS que
adotem todas as medidas administrativas necessárias para, no prazo de
72 horas, retirarem o trecho da BR-459 entre os municípios de Poços de
Caldas e Itajubá, trecho compreendido entre o km 11,30 no entroncamento
com a CMG-146, no município de Poços de Caldas (MG) e o km 166,50 no
entroncamento com a BR-383, no município de Itajubá (MG), totalizando
155,20 km, constante do Termo de Transferência n. 128/2021, publicado
na edição n. 225, de 01 de dezembro de 2021, do Diário Oficial da União,
de qualquer Programa de Concessão para o ESTADO DE MINAS
GERAIS;
 

c) à UNIÃO FEDERAL, ao DNIT e ao ESTADO DE MINAS GERAIS que se
abstenham de adotar qualquer medida administrativa para incluir a BR-
459, trecho da BR-459 entre os municípios de Poços de Caldas e Itajubá,
compreendido entre o km 11,30 no entroncamento com a CMG-146, no
município de Poços de Caldas (MG) e o km 166,50 no entroncamento com
a BR-383, no município de Itajubá (MG), totalizando 155,20 km, constante
do Termo de Transferência n. 128/2021, publicado na edição n. 225, de 01
de dezembro de 2021, do Diário Oficial da União, em qualquer Programa
de Concessão para o ESTADO DE MINAS GERAIS, abstendo-se de
formarem qualquer parceria nesse sentido, porquanto se trata de rodovia
que integra a RINTER - Rede de Integração Nacional, em face das
disposições do art. 18, inciso II, da Lei n. 12.379/2011;
 

d) ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social [BNDES]
que se abstenha de firmar qualquer parceria que importe em liberação de
linhas de créditos para empresa, ou consórcios de empresas, pertinente ao
Termo de Transferência n. 128/2021, publicado na edição n. 225, de 01 de
dezembro de 2021, do Diário Oficial da União, que trata da doação para o
Governo do Estado de Minas do Trecho da BR-459, objeto da
Concorrência Internacional n. 03/2021, o qual deverá ainda abster-se de
atuar como responsável pela execução e acompanhamento do processo
de desestatização, bem assim como contratante de serviços técnicos para
estruturação do objeto da concessão;
 

e) à UNIÃO FEDERAL e ao DNIT que assumam a total gestão da rodovia
BR-459 , a fim de que adotem todas medidas necessárias para a
manutenção e melhor conservação viária do trecho em questão.
 

Diz o Poder Executivo Federal, mediante a Medida Provisória n. 82/2002,
transferiu parte da malha rodoviária federal para os Estados e o Distrito Federal, em
caráter irretratável e irrevogável, e que aquela MP estabeleceu que a UNIÃO
repassaria àqueles entes, em decorrência da transferência de domínio, à conta de
dotação orçamentária própria, recursos oriundos da Contribuição de Intervenção no
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Domínio Econômico (Cide).
 

Esclarece que o repasse seria de R$ 130.000,00 por quilômetro de rodovia
federal transferida, e que, assim, as despesas com a manutenção, recuperação,
conservação, restauração, melhoria e pavimentação das rodovias transferidas
passariam a ser de responsabilidade exclusiva das respectivas unidades da
federação.
 

Aduz que o Termo de Transferência n. 001/2002 foi publicado no Diário
Oficial da União no dia 20-12-2002 e que, mediante esse termo, a UNIÃO transferiu ao
ESTADO DE MINAS GERAIS o domínio de alguns trechos de rodovias federais que
cortam o Estado, entre eles o trecho de BR-459 compreendido entre as cidades de
Poços de Caldas e Itajubá.
 

Sustenta que o ESTADO DE MINAS GERAIS jamais cumpriu com sua
obrigação de investir na manutenção e conservação dos trechos a ele transferidos,
que isso resultou em péssimas condições de trafegabilidade, e que, por isso, foi
publicada a Lei n. 13.298/2016, a qual estabeleceu a reincorporação de diversos
daqueles trechos de rodovias federais transferidos aos Estados e ao Distrito Federal
por força da Medida Provisória n. 82/2002 pela UNIÃO.
 

Alega que, mesmo em face do notório descumprimento do quanto
acordado em 2002, a UNIÃO nada fez para ver-se ressarcida da omissão do ESTADO
DE MINAS GERAIS e que, recentemente, a imprensa noticiou que a UNIÃO e o DNIT,
mais uma vez, resolveram firmar parceria com o ESTADO DE MINAS GERAIS, para
ceder-lhe trechos rodoviários federais para compor seu Programa de Concessões
Rodoviárias.
 

Afirma que, entre os trechos solicitados, consta a delegação da BR-459,
entre Poços de Caldas e Itajubá, que esse trecho já esteve sob domínio do Estado por
anos a fio, sem receber investimentos suficientes, que a nova transferência/doação é
condicionada à publicação do contrato de concessão pelo Ente estadual e que, em
tese, isso seria operacionalizado pelo leilão constante do edital de Concorrência
Internacional n. 003/2021.
 

Argui que há ainda outros óbices à transferência da BR-459 para o
ESTADO DE MINAS GERAIS: (a) a BR-459 faz parte da REDE DE INTEGRAÇÃO
NACIONAL [REINTER] e, por essa razão, não pode ser objeto de doação pela UNIÃO;
(b) a UNIÃO repassará o trecho de rodovia ao ESTADO DE MINAS GERAIS a BR-459
sem exigir qualquer contrapartida, qualquer investimento, inclusive na melhoria da
própria rodovia. Acresce que o planejado é que todas as intervenções sejam feitas em
30 anos pelo concessionário, com valores obtidos mediante linha de crédito junto ao
BNDES; e (c) o ESTADO DE MINAS GERAIS não dispõe de uma Agência Estadual de
Transporte, de forma que a BR-459 será entregue a uma concessionária, sem, porém
profissionais e corpo técnico para fiscalizar a concessão.
 

Defende que, com o trecho deixando de ser federal, haverá grande
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impacto na atuação da Polícia Rodoviária Federal, causando efeitos deletérios à
segurança pública, especialmente no tocante ao enfrentamento dos crimes
interestaduais, que a BR-459 é estratégica para a ligação entre Minas Gerais e São
Paulo, além de permitir fácil acesso ao Rio de Janeiro, que é utilizada para tráfico de
drogas e crimes congêneres e que não há notícia de convênio para manutenção da
atuação da PRF ou plano concreto de sua substituição, sem solução de continuidade,
pela Polícia Rodoviária Estadual.
 

Ressalta que a concessão das rodovias federais transferidas para o
ESTADO DE MINAS GERAIS para a iniciativa privada se dará por meio de leilão na
Bolsa de Valores (B3), designado para o dia 21-7-2022, que o trecho objeto dos autos
é parte do Lote 2 desse leilão, e que o ESTADO DE MINAS GERAIS não possui
nenhum plano concreto para a fiscalização e segurança policiais do trecho, nem para
acompanhamento técnico especializado da concessão dele à iniciativa privada.
 

Inicial acompanhada da Notícia de Fato n. 1.22.013.000049/2022-14.
 

Inicialmente proposta a demanda perante a douta Vara Federal Cível e
Criminal da Subseção Judiciária de Poços de Caldas/MG, aquele juízo determinou
fossem as partes rés intimadas a manifestarem-se no prazo de 72 horas sobre o
pedido de tutela de urgência.
 

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
– BNDES, intimado, discorreu sobre o processo de estruturação de um projeto de
desestatização e o fluxo para solicitação de apoio direto no BNDES. Defende que ao
contrário das alegações autorais, o modelo de concessão, baseado nos estudos
técnicos coordenados pelo BNDES, prevê a realização dos investimentos necessários
à operação eficiente das rodovias nele inseridas, justamente de forma a melhor
atender a sociedade e, consequentemente, o interesse público. Sustenta que no que
diz respeito à estadualização da BR-459, o argumento exposto pelo MPF acerca da
sua integração à RINTER, de modo que sua transferência ao Estado de Minas Gerais
estaria vedada pelo art. 18, II, da Lei n. 12.379/2001, não procede, pois inexiste ato
administrativo declaratório qualificando aquela Rodovia como sendo integrante da
RINTER. Frisa que a licitação deverá obrigatoriamente ser bem-sucedida para que a
UNIÃO repasse o trecho rodoviário ao ESTADO DE MINAS GERAIS, que isso
assegura que o plano de investimentos previstos pela concessão será executado e
que o ESTADO não precisará realizar os investimentos porque eles serão feitos pelo
parceiro privado que vier a assumir a concessão. Assevera que compete também às
polícias militares e civis dos Estados da Federação zelar pela preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio e que a estadualização da BR-
459 apenas a retira do âmbito de atuação das polícias federais e a coloca sob a tutela
da polícia estadual, sem nenhum impacto para a segurança pública. Argui que o
ESTADO DE MINAS GERAIS já possui contratos de concessão sob sua gestão, que
ele fiscalizará e regulará a execução dos novos contratos e que esse ente está
tomando medidas para aprimoramento e expansão de sua capacidade técnica para
tanto. Requer seja indeferido o pedido de tutela de urgência. Juntou documentos.
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O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES – DNIT requereu a remessa dos autos à 2ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Patos de Minas/MG, para reunião do presente feito e a Ação
Popular, processo n. 1006920-98.2021.4.01.3806. Quanto ao pedido de tutela de
urgência, defendeu o não enquadramento dos trechos das BRs 365, 356, 452 e 459
na Rede de Integração Nacional – RINTER, bem como a inexistência de impedimentos
judiciais para a doação dos trechos objeto dos autos. Discorreu sobre o princípio da
Separação de Poderes. Requereu o indeferimento do pedido de tutela de urgência.
Juntou documentos.
 

O ESTADO DE MINAS GERAIS asseverou estarem ausentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência, arguindo que a doação do trecho de rodovia
federal objeto dos autos para ele está em consonância com os princípios, diretrizes e
objetivos da Política Nacional de Transportes - PNT, na medida em que o citado
Programa de Concessões Rodoviárias do Estado assegura fonte de investimentos
para a realização de obras e serviços ao longo dos contratos de concessão a serem
celebrados com a iniciativa privada. Defende que a rodovia em apreço não integra a
RINTER, ainda, porque ela não se insere em nenhuma das hipóteses contempladas
pelo art. 16 do citado ato normativo, que ela não atende a fluxos de grande relevância
econômica e tampouco provê ligações indispensáveis à segurança nacional e que a
regulação e fiscalização dos contratos de concessão é realizada pela SEINFRA. Aduz
que não há que falar em situação de insegurança em virtude da doação de trechos
das rodovias federais ao ESTADO, pois o Poder Público preservará seu poder de
polícia, zelando para que não só para que a rodovia preserve as condições de
segurança aos usuários, mas sobretudo para que a ação fiscalizadora seja exercida
em sua plenitude. Defende a regularidade e legalidade do procedimento de doação do
trecho rodoviário federal e requer o indeferimento da tutela de urgência. Juntou
documentos.
 

A UNIÃO, intimada, apresentou manifestação, acompanhada de
documentos, suscitando preliminares de litispendência com a Ação Popular n.
1006920-98.2021.4.01.3806 e de sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito,
defende o não cabimento da tutela de urgência. Sustenta que em um cenário de
retração fiscal e restrição orçamentária, a solução encontrada para garantir a
execução de investimentos contínuos nos trechos mencionados da BR-459/MG foi o
de alienação não onerosa para o Estado de Minas Gerais. Acrescenta que a proposta
de a BR-459/MG compor o Lote 2 (Sul de Minas) do Programa de Concessões do
Estado de Minas Gerais representa a garantia de uma fonte de investimentos
consistentes e de forma contínua para assegurar boas condições de segurança e
operação das rodovias, contemplando inclusive as obras de melhoramentos e
ampliação de capacidades, cujos estudos técnicos indicarem como necessárias, o que
se alinha aos objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de
Transportes. Argumenta que a avaliação quanto à conveniência e a oportunidade da
outorga de serviços públicos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa,
devendo ter em mira a política pública traçada pela Administração e que interpretar as
normas de regência de forma a obstar investimentos necessários nas rodovias,
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inclusive em prejuízo de direitos fundamentais dos usuários (segurança, vida e
incolumidade física), sem contar ainda os sérios impactos socioeconômicos
decorrentes, não se mostra solução condizente com o propósito de atender ao
interesse público. Alega que a concessão da tutela de urgência requerida acarreta,
inclusive, risco de dano inverso, já que a resultará inevitavelmente no atraso e - no
limite - na paralisação dos investimentos destinados a melhoras nas condições
rodoviárias na BR-459/MG, acarretando uma situação de insegurança viária, além da
perda de geração de empregos. Requer a extinção do feito sem julgamento do seu
mérito ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Pugna,
caso rejeitadas as preliminares, pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência.
Juntou documentos.
 

O DNIT apresentou contestação, arguindo preliminares de litispendência
ou, subsidiariamente, de conexão por prejudicialidade com a Ação Popular n.
1006920-98.2021.4.01.3806, em curso na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da
Subseção Judiciária de Patos de Minas/MG, bem como de inadequação da via eleita.
No mérito, após sustentar ser vedada a concessão de tutela provisória que esgote, no
todo ou em parte o objeto da ação, argui que a rodovia BR-459 não se enquadra na
Rede de Integração Nacional – RINTER e que é legal sua transferência ao ESTADO
DE MINAS GERAIS. Alega que é necessário observar o princípio da separação dos
poderes e que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de
urgência. Requer a improcedência do pedido.
 

Em decisão, o douto Juízo de origem, reconhecendo a prevenção desta 2ª
Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia para processar e julgar o feito,
determinou a remessa dos autos para essa Vara.
 

O BNDES apresentou contestação e documentos, impugnando o valor da
causa. No mérito, discorre sobre o regime de concessões públicas e os diferentes
papeis que ele, parte ré, desempenha nos projetos de concessão, assim como sobre a
modelagem da concessão para o sistema rodoviário mineiro. Alega que inexiste ato
legal qualificando a Rodovia BR-459 como sendo integrante da RINTER e que o
ESTADO DE MINAS GERAIS não realizará investimentos na rodovia BR-459 porque
os investimentos necessários serão realizados pelo parceiro privado que vier a
assumir a concessão. Diz que a estadualização da BR-459 apenas a retira do âmbito
de atuação das polícias federais e a coloca sob a tutela da polícia estadual, sem
nenhum impacto para a segurança pública, e que mesmo estadualizada, a rodovia
poderá ter sua fiscalização mantida na PRF, por meio de novo convênio de delegação.
Sustenta que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA –
regula e fiscaliza os contratos de concessão estaduais, que ela tem realizado ações
para o fortalecimento regulatório e que foi instituída em seu âmbito a Comissão de
Regulação de Transportes de Minas Gerais, embrião de futura agência reguladora.
Aduz que deve ser respeitado o princípio constitucional da separação dos poderes e a
discricionariedade do administrador público. Requer a improcedência do pedido.
 

A UNIÃO apresentou contestação e documentos, suscitando preliminares
de litispendência – ou, subsidiariamente, conexão por prejudicialidade – com a ação
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popular n. 1006920-98.2021.4.01.3806 e de sua ilegitimidade passiva ad causam. No
mérito, assevera que inexistem vícios no procedimento de doação da rodovia federal,
que é necessário modular a intensidade do controle judicial diante da complexidade da
matéria e do policentrismo dos interesses discutidos. Acresce que o inconformismo da
parte autora não se dá em relação a qualquer vício jurídico referente à transferência
de trecho da rodovia BR-459 ao ESTADO DE MINAS GERAIS, mas sim diz respeito à
própria escolha política do governo federal de realizar a doação ao ente estadual e,
posteriormente, ver tais bens alienados à iniciativa privada, viabilizando a realização
de investimentos e a modernização do setor. Requer a improcedência do feito.
 

O ESTADO DE MINAS GERAIS apresentou contestação e documentos
defendendo a licitude da doação objeto do feito. Aponta que o egrégio Tribunal
Regional Federal da 1ª Região deferiu a tutela recursal em agravo de instrumento
interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência na ação civil pública n.
1001573-59.2022.4.01.3803 e impugna o valor da causa.
 

É, em apertada síntese, o relatório.
 

DECIDO.
 
2. FUNDAMENTAÇÃO.
 
2.1. Da preliminar de incompetência do juízo e da remessa dos autos ao Juízo da
2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Patos de Minas/MG.
 

A UNIÃO e o DNIT requereram a remessa do presente feito ao Juízo da 2ª
Vara Federal da Subseção Judiciária de Patos de Minas/MG a fim de que seja julgado
simultaneamente com a Ação Popular, processo n. 1006920-98.2021.4.01.3803, que
tramita naquela Subseção Judiciária.
 

Conforme apontado pelo DNIT, o cidadão Cássio Fernando Santos Soares
ajuizou ação popular, processo n. 1006920-98.2021.4.01.3806, com pedido de tutela
de urgência, contra a União, o Estado de Minas Gerais e o DNIT, feito que tramita
perante a 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Patos de
Minas/MG, objetivando:
 

a) seja concedida liminar, inaudita altera pars, determinando a suspensão
liminar do ato lesivo impugnado, qual seja, a doação de trechos de
rodovias Federais integrantes do RINTER e sob pendência judicial,
especificadamente as constantes dos Termo de Transferência nº
127/2021, Termo de Transferência nº 128/2021 e Termo de Transferência
nº 129/2021, realizadas de forma ilegal ao Estado de Minas Gerais, e que
passaram a constar nos editais de concessão: CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL Nº 002/2021, e CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº
003/2021, que objetiva a alienação de tais bens à iniciativa privada; com
consequente obrigação das partes dar ampla publicidade à referida
decisão judicial, a fim de não agravar o dano ao patrimônio público; e,
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b) subsidiariamente, entendendo pela dilação probatória, que seja
concedida suspensão liminar do ato lesivo impugnado, qual seja, a doação
de trechos de rodovias Federais, especificadamente da BR 365 e BR 459,
que provém ligações indispensáveis à segurança nacional, conforme
demonstrado, rodovias estas, por este motivo, fiscalizadas pela União
através da PRF; e também por haver manifestações contrárias do réu
DNIT à doação por entender, expressamente, que são integrantes do
RINTER e ainda por a BR 365 estar sob pendência judicial. Essas rodovias
foram doadas através do Termo de Transferência nº 127/2021 e Termo de
Transferência nº 129/2021, doações estas, realizadas de forma ilegal ao
Estado de Minas Gerais, e que passaram a constar nos editais de
concessão: EDITAL 1, CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 002/2021,
e CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 003/2021 que objetiva a
alienação de tais bens à iniciativa privada, com consequente obrigação das
partes dar ampla publicidade à referida decisão judicial, a fim de não
agravar o dano ao patrimônio público.
 

Contudo, importa observar a decisão proferida nos autos do agravo de
instrumento n. 1014237-85.2022.4.01.0000, interposto pelo ESTADO DE MINAS
GERAIS contra a decisão proferida na ação civi l  públ ica n. 1001573-
59.2022.4.01.3803, o colendo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, in verbis:
 

Os presentes autos foram distribuídos à colenda Sexta Turma deste
egrégio Tribunal, sob a Relatoria do eminente Desembargador Federal
João Batista Moreira, que os enviou à deliberação deste Relator, para fins
de exame de prevenção, em face da anterior distribuição das
Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0007161-11.2015.4.01.3803.
 

Naquele autos trata-se de Apelações interpostas pelo DNIT, União, e
Ministério Público Federal e remessa necessária, em face de sentença
proferida pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG
(id.73499423) que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal, julgou parcialmente procedente os pedidos, para
determinar aos requeridos que procedam à inclusão, nos respectivos
orçamentos para o ano de 2022, de recursos orçamentários específicos
necessários à duplicação da BR-365, entre os Municípios de Uberlândia e
Patos de Minas. Ocorre que o presente agravo de instrumento ataca
decisão em ação civil pública que discute o Termo de Referência
127/2021, também relativo a trecho da BR-365, tratando-se, aqui,
especificamente do trecho entre os Municípios de Uberlândia e Patrocínio
(KM 474,6 ao 605,5).
 

O Código de Processo Civil determina, em seu art. 55, § 3º determina que
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O art.15, caput e § 1º do
RITRF-1, por sua vez, determina:
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Art. 15. Ressalvada a competência da Corte Especial ou da seção,
dentro de cada área de especialização, a turma que primeiro conhecer
de um processo ou de qualquer incidente ou recurso terá a jurisdição
preventa para o feito e seus novos incidentes ou recursos, mesmo os
relativos à execução das respectivas decisões.
 

§ 1º A prevenção de que trata este artigo também se refere às ações
reunidas por conexão e aos feitos originários conexos.
 

Assim, tratando-se de pleitos referentes ao mesmo trecho da BR- 365,
existe prejudicialidade entre as demandas. Desta feita, a fim de evitar o
risco de decisões conflitantes, reconheço a ocorrência da aventada
prevenção, determino a redistribuição dos autos a minha relatoria e passo
à análise do pleito liminar (grifei) (ID 1161607861, ps. 2/3)
 

Com efei to,  na esteira do entendimento do Insigne Relator,
Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, que reconheceu sua
prevenção para o julgamento do recurso interposto, tendo em vista a distribuição da
Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0007161-11.2015.4.01.3803, entendi ser
este o Juízo competente para processar e julgar a ação civil pública n. 1001573-
59.2022.4.01.3803. Por conseguinte, reconheço também a competência desse Juízo
quanto à presente ação civil pública, nos termos da jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL .  CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. (...) IV. Nos termos do
parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/85 e do art. 55, § 3º, do CPC/2015,
há necessidade de reunião dos processos, por conexão, quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir, assim como daqueles feitos em que
possa haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias,
caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, em
homenagem ao postulado da segurança jurídica. (...) VII. Na forma da
jurisprudência, "em se tratando de ações civis públicas intentadas em
juízos diferentes, contendo, porém, fundamentos idênticos ou
assemelhados, com causa de pedir e pedido iguais, deve ser fixado como
foro competente para processar e julgar todas as ações, pelo fenômeno da
prevenção, o juízo a quem foi distribuído a primeira ação" (STJ, CC
22.693/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de
19/04/99). VIII. Mais recentemente, a Primeira Seção do STJ entendeu, em
consonância com o disposto no art. 5º, § 3º, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação
Popular), que a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para
todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as mesmas
partes e sob os mesmos fundamentos, orientação aplicável, mutatis
mutandis, ao caso dos autos (STJ, CC 145918/DF, Rel. Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/05/2017). (...) XIII. Em face
da aplicação do disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/85 à
hipótese em exame, norma de caráter especial, que prevalece sobre a
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geral, na forma da jurisprudência do STJ, e no art. 55, § 3º, do CPC/2015,
encontra-se prevento o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do
Ceará para processar e julgar todas as Ações Civis Públicas que possuam
a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, em face de sua prevenção.
(...) (STJ – 1ª Seção, CC n. 151.550/CE, Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, julgado em 24-4-2019, DJe de 20-5-2019.)
 

2.2. Da preliminar de ilegitimidade passiva da UNIÃO
 

Rejeito a preliminar suscitada uma vez que é o referido ente público
federal que aprova e concede verbas públicas para uso do DNIT na manutenção e
conservação das rodovias federais.
 

Ademais, a União tem a autorização legislativa para transferir aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, mediante doação, acessos e trechos de rodovias
federais, observados os requisitos legalmente estabelecidos.
 
2.3. Da preliminar de inadequação da via eleita
 

O DNIT arguiu ainda a inadequação da via eleita, aos argumentos de que 
“a ação civil pública não serve para os fins buscados pelo órgão ministerial qual seja, o
de adoção de ato concreto pela Administração Pública”. Segundo entende aquela
autarquia, “objetivou o MPF a implementação de um ato concreto pela Administração
Pública, e não a responsabilização de algum agente por eventual dano causado
àqueles bens juridicamente tutelados em sede de ação civil pública”.
 

Razão não lhe assiste, contudo.
 

Conforme o art. 1º da Lei n. 7.347/1985, a ação civil pública pode ser
utilizada, além de outras hipóteses, na defesa do patrimônio público e social (inciso
VIII) ou mesmo de qualquer interesse difuso ou coletivo (inciso IV), podendo ela, de
acordo com o art. 3º daquele diploma, ter por objeto a condenação em dinheiro ou o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
 

Na espécie, pretende o MPF obstar (obrigação de não fazer) a doação de
trecho de rodovia federal ao ESTADO DE MINAS GERAIS (defesa do patrimônio
público), com o intuito de preservar os interesses da coletividade, por entender que a
medida diminuirá os investimentos naquela infraestrutura e diminuirá a segurança dos
usuários (interesse coletivo). Vê-se, assim, a clara adequação do instrumento
processual eleito para com o fim que se objetiva.
 
2.4. Da impugnação ao valor da causa
 

O BNDES e o ESTADO DE MINAS GERAIS impugnaram o valor da
causa. Em síntese de suas teses, de fundamentos similares, cito a primeira daquelas
partes rés, a qual alegou que, ainda que “o Autor saia vitorioso na presente ação, não
haveria a obtenção de qualquer proveito econômico, por quem quer que seja, mas a
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condenação dos Réus em obrigações de fazer e não fazer” e que “dessa forma, é
impossível estimar o valor da causa de uma ação popular que tem como objetivo tão
somente a declaração de nulidade de um item editalício”.
 

Conclui que, “considerando que o valor da causa na presente ação popular
é inestimável, deve-se, de acordo com os parâmetros da Portaria da Coordenação-
Geral nº 001 do Conselho da Justiça Federal, de 30/05/2000, fixar o valor do processo
em epígrafe em R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais)”.
 

Novamente, sem razão as partes rés.
 

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de
que “o valor da causa, inclusive nas ações declaratórias, deve corresponder, em
princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício
econômico que a autora pretende obter com a demanda. A impossibilidade de avaliar
a dimensão integral desse benefício não justifica a fixação do valor da causa em
quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável. 2. Recurso
especial a que se dá provimento”. (STJ – 1ª Turma, RESP 981587, Relator Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 15-4-2009.)
 

Aliás, reputo valiosa a lição constante da ementa do acórdão do Recurso
Especial n. 1.712.504/PR, in verbis:
 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA.
CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA.
FIXAÇÃO. SISTEMAS LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA
ESTIMATIVA. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO
SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM CARÁTER
PROVISÓRIO E ESTIMATIVO. 1. Dispõe o art. 258 do CPC/1973 (art. 291
do CPC/2015) que o valor da causa deve apresentar correspondência com
seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que
o autor pretende obter com a demanda, ainda que o provimento
jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 2. São dois
os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o
voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem
observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa.
Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em
todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo
quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. 3. A razoabilidade
da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as
interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência
acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia
constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de
distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes
conducentes a despesas processuais insuportáveis. 4. Numa ação
coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo
em vista  o fato de seu provei to econômico não estar ,
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necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou
imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes
representando os danos suportados por cada um pertencente àquele
grupo, de forma individual. 5. A correta atribuição de um valor à causa
contribui para valorizar a própria prestação jurisdicional, na medida em
que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como
visto, substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de
polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica
processual, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a
moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e
exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou
dificultar o direito de defesa. 6. No caso concreto, o autor não tratou de
apontar, por qualquer meio válido, quer o número, ainda que estimado, de
prejudicados com as alegadas práticas ilegais dos bancos réus, quer o
valor objetivo desse alegado prejuízo, individualmente considerado ou de
forma global, dificultando, sobremaneira, a atribuição de valor certo à
causa. 7. Diante da absoluta impossibilidade de demonstração da
repercussão econômica da prática de descontos atribuída às recorrentes, o
valor dado à causa, por hora, deve ser  simbólico e provisório, podendo ser
alterado posteriormente. 8. Assim, frente a diversidade da natureza dos
diferentes pedidos, nem todos de conteúdo econômico imediato, e o
caráter indeterminável dos beneficiários, impossibilitando a exatidão do
valor econômico da pretensão, que não autoriza, por consequência, sua
fixação em quantia exorbitante, e tendo ainda como vetor os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da causa deve ser fixado, em
caráter provisório e meramente estimativo, em R$ 160.000, 00 (cento e
sessenta mil reais). 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – 4ª
Turma, REsp n. 1.712.504/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
julgado em 10-4-2018, DJe de 14-6-2018; grifos nossos.)
 

Nessa linha, em julgamento relativo a ação civil pública que tinha por
objeto permissão e autorização de serviços de transporte coletivo, aquela egrégia
Corte posicionou-se no sentido de que, tratando-se de ação que debate a nulidade de
instrumentos delegatórios firmada entre as partes, “o valor da causa deve
corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que
declaratória. 4. Cuidando-se de debate sobre concessão de linha avaliada em R$ 310
mil, atribuir-se tal valor à causa reflete a valoração possível do conteúdo econômico da
demanda, à luz dos elementos dos autos”. (STJ – 2ª Turma, AgRg no AREsp n.
153.202/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20-11-2012, DJe de 18-
12-2012.)
 

Na espécie, discute-se a cessão de bem federal para ente estadual, com o
intuito específico de se conceder sua exploração a particulares, mediante licitação.
 

Logo, tendo sido avaliado o proveito econômico dessa licitação, é razoável
tomar como valor da causa o montante em questão, o qual reflete os interesses
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econômicos mais imediatos relacionados ao litígio – cujo objeto, em última instância, é
de valor inestimável, na medida em que se estende para além do bem material,
alcançando a moralidade administrativa, a eficiência do serviço público e a segurança
e incolumidade dos usuários da rodovia objeto dos autos.
 

Superadas essas questões iniciais, passo a apreciar o mérito do pedido de
tutela de urgência.
 
2.5. Do pedido de tutela de urgência
 

A parte autora, alegando que: a) a União e o DNIT firmaram parceria com
o Estado de Minas Gerais,  cujo objeto, consoante processo DNIT n.
50600.007688/2020-1, é a alienação de trechos rodoviários federais ao Estado para
compor seu Programa de Concessões Rodoviárias; b) entre os trechos, consta a
doação de parte da BR-459, entre os municípios de Poços de Caldas/MG e
Itaujubá/MG; c) a UNIÃO já transferiu o trecho em questão ao ESTADO DE MINAS
GERAIS em 2002 e esse não cumpriu com sua obrigação de investir na manutenção e
conservação do trecho, o que resultou em péssimas condições de trafegabilidade e na
reversão da transferência em 2016; d) a BR-459 faz parte da RINTER – Rede de
Integração Nacional – e será objeto de doação para o Governo do Estado de Minas
Gerais, com condição suspensiva, por meio do Termo de Transferência 128/2021, a
despeito do notório insucesso da transferência anterior; e) a doação do trecho da BR-
459 será efetivada em manifesta contrariedade ao disposto no art. 18, II, da Lei n.
12.379/2001; f) com a doação, esse trecho deixará de ser federal, gerando grande
impacto na atuação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, causando
efeitos deletérios na segurança pública, especialmente no tocante ao enfrentamento
dos crimes transfronteiriços; objetiva o deferimento da tutela de urgência para que
esse Juízo determine:
 

a) a suspensão do Leilão constante do Edital de Concorrência
Internacional n. 003/2021, publicado pelo ESTADO DE MINAS GERAIS,
por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do
Estado de Minas Gerais [SEINFRA], no pertinente à concessão do trecho
da BR-459 entre os municípios de Poços de Caldas e Itajubá, trecho
compreendido entre o km 11,30 no entroncamento com a CMG-146, no
município de Poços de Caldas (MG) e o km 166,50 no entroncamento com
a BR-383, no município de Itajubá (MG), totalizando 155,20 km, constante
do Termo de Transferência n. 128/2021, publicado na edição n. 225, de 01
de dezembro de 2021, do Diário Oficial da União (Documento 16.5,
páginas 1/2);
 

b) à UNIÃO FEDERAL, ao DNIT e ao ESTADO DE MINAS GERAIS que 
adotem todas as medidas administrativas necessárias para, no prazo
de 72 horas, retirarem o trecho da BR-459 entre os municípios de Poços
de Caldas e Itajubá, trecho compreendido entre o km 11,30 no
entroncamento com a BR-383, no município de Itajubá (MG), totalizando
155,20 km, constante do Termo de Transferência n. 128/2021, publicado
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na edição n. 225, de 01 de dezembro de 2021, do Diário Oficial da União, 
de qualquer Programa de Concessão para o ESTADO DE MINAS
GERAIS;
 

c) à UNIÃO FEDERAL, ao DNIT e ao ESTADO DE MINAS GERAIS que 
se abstenham de adotar qualquer medida administrativa para incluir a
BR-459, trecho da BR-459 entre os municípios de Poços de Caldas e
Itajubá, compreendido entre o km 11,30 no entroncamento com a CMG-
146, no município de Poços de Caldas (MG) e o km 166,50 no
entroncamento com a BR-383, no município de Itajubá (MG), totalizando
155,20 km, constante do Termo de Transferência n. 128/2021, publicado
na edição n. 225, de 01 de dezembro de 2021, do Diário Oficial da União,
em qualquer Programa de Concessão para o ESTADO DE MINAS
GERAIS, abstendo-se de formarem qualquer parceria nesse sentido,
porquanto se trata de rodovia que integra a RINTER - Rede de Integração
Nacional, em face das disposições do art. 18, inciso II, da Lei n.
12.379/2011;
 

d) ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
[BNDES] que se abstenha de firmar qualquer parceria que importe em
liberação de linhas de créditos para empresa, ou consórcios de
empresas, pertinente ao Termo de Transferência n. 128/2021, publicado
na edição n. 225, de 01 de dezembro de 2021, do Diário Oficial da União,
que trata da doação para o Governo do Estado de Minas do Trecho da BR-
459, objeto da Concorrência Internacional n. 03/2021, o qual deverá ainda
abster-se de atuar como responsável pela execução e acompanhamento
do processo de desestatização, bem assim como contratante de serviços
técnicos para estruturação do objeto da concessão;
 

e) à UNIÃO FEDERAL e ao DNIT que assumam a total gestão da
rodovia BR-459, a fim de que adotem todas medidas necessárias para a
manutenção e melhor conservação viária do trecho em questão.
 

Destaco, de início, que nos termos do art. 300 do novo Código de
Processo Civil, 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.
 

Passo, pois, a examinar se estão presentes os pressupostos para o
deferimento da tutela de urgência.
 

Em primeiro lugar, lembro que a Lei n. 12.379/2011, ao dispor sobre o
Sistema Nacional de Viação – SNV, instituir a Rede de Integração Nacional e autorizar
a União a transferir, mediante doação, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios trechos de rodovias federais, deixou expressamente consignado, verbis:
 

Art. 16. Fica instituída, no âmbito do Subsistema Rodoviário Federal, a
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Rede de Integração Nacional - RINTER, composta pelas rodovias que
satisfaçam a 1 (um) dos seguintes requisitos:
 

I - promover a integração regional, interestadual e internacional;
 

II - ligar capitais de Estados entre si ou ao Distrito Federal;
 

III - atender a fluxos de transporte de grande relevância econômica; e
 

IV - prover ligações indispensáveis à segurança nacional.
 

Art. 17. O Anexo II apresenta a relação descritiva das rodovias integrantes
da Rinter. (Revogado pela Lei nº 14.273, de 2021
 

Art. 18. Fica a União autorizada a transferir aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, mediante doação:
 

I - acessos e trechos de rodovias federais envolvidos por área urbana ou
substituídos em decorrência da construção de novos trechos;
 

II - rodovias ou trechos de rodovias não integrantes da Rinter.
 

Parágrafo único. Na hipótese do disposto no inciso II, até que se efetive a
transferência def in i t iva,  a administração das rodovias será,
preferencialmente, delegada aos Estados, ao Distrito Federal ou aos
Municípios (grifei).
 

Dando concretude à referida lei, o Decreto n. 8.376/2014 transferiu a
administração patrimonial dos imóveis da União que especifica para o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, autorizando este a alienar rodovias
ou trechos de rodovias não integrantes da Rede de Integração Nacional – RINTER,
observem:
 

Art. 4º Fica o DNIT autorizado a alienar:
 

I - por meio de doação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos
termos do art. 18 da Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011 :
 

a) acessos e trechos de rodovias federais envolvidos por área urbana ou
substituídos em decorrência da construção de novos trechos; e
 

b) rodovias ou trechos de rodovias não integrantes da Rede de
Integração Nacional - Rinter; e
 

II - por meio de quaisquer instrumentos, mediante prévia autorização da
SPU, imóveis não mais necessários ou vinculados à execução das suas
competências (grifei).
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E, em face dessa sua competência administrativa, aquela autarquia emitiu
a Instrução Normativa n. 1/DNIT SEDE, de 29 de janeiro de 2021, instituindo as
condicionantes mínimas exigíveis para alienação, por meio de doação, de trechos de
rodovias federais aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, dispondo no art. 2º, 
verbis:
 

Art. 2º Condicionantes para a doação de trechos de rodovias federais é
necessário:
 

I - Atendimento ao disposto no art. 4º do Decreto nº 8.376/2014, ou outro
instrumento legal que venha a substituí-lo;
 

II - Parecer Técnico concordando com a cessão, emitido pela
Superintendência Regional do DNIT na unidade da federação onde se
localiza o trecho que se pretende doar, constando principalmente:
 

a) exposição dos motivos que justifiquem a proposta, relacionando os
benefícios advindos da desincorporação do trecho à malha rodoviária
federal;
 

b) que a doação do trecho não irá impactar negativamente no tráfego de
longa distância na rodovia federal que o mesmo integra, bem assim, não
irá interferir com a integração multimodal que eventualmente a rodovia
atenda;
 

c) que não existem passivos ambientais ou pendências judiciais
envolvendo a União referentes ao trecho que se pretende transferir.
 

III - Documento formal do governo estadual/distrital/municipal interessado e
concordando com a transferência pretendida e que a mesma se dará sem
nenhum ônus à União, assumindo a plena responsabilidade do trecho a
partir da assinatura do termo de transferência e publicação do seu extrato
no Diário Oficial da União.
 

IV - Inventário de levantamento patrimonial do trecho a ser transferido,
realizado por técnicos designados formalmente pelo estado/Distrito
Federal/município e pela Superintendência Regional, relacionando os
seguintes elementos:
 

a) coordenadas geográficas de início e final do trecho;
 

b) número de faixas, largura da pista e dos acostamentos;
 

c) descrição sucinta da ocupação da faixa de domínio;
 

d) descrição sucinta da situação da sinalização vertical e horizontal;
 

e) obras-de-arte especiais - OAE;
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f) obras-de-arte corrente - OAC;
 

g) outros elementos relevantes constituintes do patrimônio rodoviário a ser
transferido, preferencialmente, com documentação fotográfica e
localização por coordenadas geográficas.
 

V - Pesquisa cartorial para verificar a titularidade do imóvel a ser doado,
para identificar se o mesmo possui registro imobiliário em nome da União.
Em caso positivo é imprescindível que seja feita a transferência dominial
ao donatário, evitando que recaia sobre o doador a responsabilidade pela
administração de tais bens.
 

§1º Imóveis localizados no trecho cedido onde não exista interesse na
continuação da administração do DNIT não serão doados ao estado, ao
Distrito Federal e ao município pelo Termo de Transferência que trata esta
Instrução Normativa, devendo ser seguido o disposto no art. 5°, do Decreto
nº 8.376, de 15/12/2014.
 

§ 2º Deve ser assegurado que segmentos a serem doados localizados no
meio de uma rodovia serão substituídos por novos traçados, a fim de
garantir a continuidade da rodovia.
 

§ 3º O número de técnicos designados para levantamento patrimonial,
tanto do DNIT quanto do órgão estadual/distrital/municipal, deve ser
definido pela Superintendência Regional em conjunto com o órgão
estadual/distrital/municipal responsável, considerando a complexidade e a
extensão do trecho a ser transferido. (Grifei.)
 

In casu, a cessão do trecho da BR-459 ao ESTADO DE MINAS GERAIS
foi precedida do Parecer n. 1/2020/COENGE – CAF – MG/SRE – MG, que, em sua
conclusão, manifestou a concordância com a alienação pretendida com a operação.
 

Contudo, a leitura dos fundamentos daquele Parecer revela
posicionamento contrário à cessão do trecho da rodovia BR-459, por entender
que ela integra a RINTER, verbis:
 

36. A BR-459 (Rodovia Juscelino Kubitscheck), começou a ser construída
na década de 1950, a pavimentação foi iniciada em 1960 entre Congonhal,
Pouso Alegre e Itajubá, tendo sido inaugurada em maio de 1966 pelo
Governador Magalhães Pinto.
 

37. No Estado de Minas Gerais, a BR-459 tem 215,4 quilômetros de
extensão. O km 0, do trecho mineiro, fica em Poços de Caldas, enquanto
que o km 215,4 localiza-se na divisa com o estado de São Paulo.
 

38. Passa pelos municípios de: Poços de Caldas (Estância Hidromineral),
Caldas, Santa Rita de Caldas, Ipuíuna (Cultivo de batata), Senador José
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●

Bento, Congonhal, Pouso Alegre (Polo Farmacêutico, Pólo de
Macrorregional Sul), Santa Rita do Sapucaí (Vale da Eletrônica), Cachoeira
de Minas, Piranguinho, Itajubá (Polo Universitário), Wenceslau Braz e
Delfim Moreira, onde faz divisa com o Estado de São Paulo, Piquetee
Cachoeira Paulista, até encontrar a Via Dutra, BR-116 (que interliga Rio a
São Paulo). Esses municípios estão localizados na Mesorregião do Sul e
Sudoeste de Minas. A rodovia integra os circuitos turísticos dos Caminhos
Gerais, das Serras Verdes do Sul de Minas e dos Caminhos do Sul de
Minas.
 

39. A rodovia se desenvolve em sua maior parte em pista simples e é
responsável pelo escoamento da produção agrícola aos mercados
consumidores: Rio, São Paulo e Rio de Janeiro. Pouso Alegre,
considerado Município Pólo de Macrorregional Sul, está inserido na Rede
de Resposta de Urgência e Emergência. Atende 16 microrregiões,
correspondendo a 191 municípios em seu Hospital das Clínicas Samuel
Libânio (mais conhecido como Hospital Regional). A BR-459/MG, é a única
via de acesso dos pacientes oriundos principalmente dos municípios de
Ipuiuna, Senador José Bento, Congonhal, não descartando também os
oriundos da MG-179 (acesso na BR-459), como Espírito Santo do
Dourado, Silvianópolis e os da MG-290 (acesso na BR-459), como Borda
da Mata, Jacutinga, os da BR-381(entroncamento da BR-459),como São
Sebastião da Bela Vista, Lambari, São Gonçalo do Sapucaí e os que estão
situados na outra extremidade da Rodovia, como Cachoeira de Minas,
Conceição dos Ouros, Santa Rita do Sapucaí, Piranguinho e etc.
 

40. É vital para a economia dos municípios.
 

41. Conforme a nomenclatura das Rodovias Federais, a BR-459 se
enquadra como Rodovia de Ligação, ligando as BR-146 e BR-267 a BR-
116 (Via Dutra).
 

42. Desde a sua construção, foi entregue ao DER/MG (hoje DEER/MG),
para que se fizesse sua manutenção. Em meados de 2000, a Unidade
Local de Pouso Alegre, recebeu do DNER (extinto), a jurisdição da BR-
459, conforme Convênio de Delegação nº 017/98 entre o Ministério dos
Transportes e o Estado de Minas Gerais.
 

43. A rodovia à época, foi considerada pela CNT – Confederação Nacional
dos Transportes, a pior rodovia Federal do país, com muitos protestos em
todos os municípios, ficando o ônus para o DNER e não para o DER/MG.
 

44. Sob a jurisdição da U.L. de Pouso Alegre, houve licitação para as
obras de restauração da BR-459, nos seguintes segmentos, tendo como
vencedoras as empresas:
 

Fidens Engenharia S.A.- km 7,8 ao km 61,1
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●

Construtora Queiroz Galvão S.A. - km 61,1 ao km 103,2 (duplicação da parte
urbana de Pouso Alegre e a implantação de três viadutos)
 

Construtora Sagendra S.A - km 107 ao 144,5
 

Contrutora AterpaLtda – km 144,5 ao 158,8 + Av. Tancredo Neves (7,5km).
 

45. Posteriormente, foi licitado um contrato a cargo da Construtora
Sagendra S.A., que concluiu a restauração da serra dos municípios de
Ipuíuna e Senador José Bento, com a implantação de terceiras faixa;
construção de uma ponte sobre o Rio Sapucaí, paralela à existente, no
município de Pouso Alegre, de 123m (cento e vinte e três metros),
interligando pistas duplicadas e subutilizadas.
 

46. Foi também objeto do Contrato BR-Legal, que teve seu término em
dezembro de 2019, com um excelente resultado para a segurança dos
usuários da rodovia e padronização da sinalização.
 

47. Atualmente, com contratos:
 

CREMA - em fase de conservação; segmento 1: km 97,40 ao km 105,84(pista
dupla crescente); segmento 2: km 105,84 ao km 97,40 (pista dupla decrescente);
segmento 3: km 105,84 ao km 106,10 (pista simples), a cargo do Consórcio
Pavidez/Sagendra até 10/06/2022.
 

PATO - segmento 1: km 7,80 ao 97,40, segmento 2 km 106,1 ao 162,92 segmento
3, km 168,70 ao km 215,30 a cargo da Construtora Itamaracá Ltda.
 

48. O único segmento descoberto, é objeto do Convênio TC-868/2015-00,
cujo Beneficiário é a Prefeitura Municipal de Itajubá, em fase de denúncia,
por não ter logrado êxito, no mesmo período em que o CREMA acima
citado, executou o perímetro urbano de Pouso Alegre.
 

49. O DNIT, desde que recebeu do DER/MG (hoje DEER/MG), a BR-
459/MG, investiu na recuperação da infraestrutura.
 

50. Conseguiu em 2018, aparecer na pesquisa da CNT– Confederação
Nacional dos Transportes, onde apenas três rodovias do Sul de Minas
aparecem, entre as 109 melhores vias do país. A primeira, a BR-
381(Rodovia Fernão Dias), em segundo, a MG-050 e em terceiro lugar, a
BR-459/MG.
 

51. Durante este período, as dificuldades foram enormes, devido a MP-82,
que impactou vários empreendimentos, até a Federalização pela Lei
13.298/2016.
 

52. Deste período, também várias dificuldades para conseguir administrar
a faixa de domínio, já que o DER/MG, não nos repassou o AS Built da
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desapropriação e muitas foram as invasões, sem que pudéssemos ter a
documen tação  necessá r i a  pa ra  de fesa .  O  p rocesso  SE I
50606.000099/2018-36, montado a partir dos relatos e dificuldades, tras
fls.31 a 36, Parecer da procuradora Celina M. Pires (), complementado
pelo chefe da Procuradoria, Dr. José Luiz (04455080). A faixa de domínio
desapropriada pelo DER/MG, não confere com a Faixa de Domínio
informada, segundo publicações do DNER, ou seja, uma colcha de
retalhos, causando muito retrabalho e várias ações judiciais que ainda se
encontram na justiça, aguardando sentença.
 

53. Em tramitação no DNIT, vários processos de expansão da
infraestrutura atual, para acompanhar o crescimento da frota de veículos, e
a capacidade dos caminhões que por ela trafegam. Em fase final, para
licitação, o Projeto de Engenharia à nível executivo para Remodelação do
Trevo de da interseção das BR-459/BR383/ITAJUBÁ/MG; Construção da
2ª Ponte sobre o Rio Piranguçu, paralela à existente, a BR-459/MG;
Recuperação, reforço e reabilitação da Ponte existente sobre o Rio
Piranguçu; ligação do novo trevo remodelado à nova ponte e desta à pista
duplicada de acesso a Itajubá; restauração e readequação do segmento
pavimentado entre o novo trevo remodelado e a ponte a ser restaurada, e
desta à pista duplicada de acesso à ITAJUBÀ. Este projeto, foi entregue ao
Prefeito de Itajubá, pelo Ministro de Estado dos Transportes, à época, que
esteve em Itajubá para selar o compromisso de Estado.
 

54. Tendo em vista proporcionar um melhor entendimento, transcrevo
abaixo, PARECER emitido no processo 50606.001800/2020-59, Eng.
Jaime Teixeira de Oliveira, Analista em Infraestrutura de Transportes, da
CGDESP:
 

a seguir estão apresentados alguns assuntos considerados oportunos para
citação e consideração: 2.1-Inicialmente, cabe narrar um fato ocorrido no
mês de abril de 2018, onde o Ministro dos Transportes, à época, esteve na
região tratando de assuntos afetos à rodovia BR-459/MG, conforme
descrito a seguir: “A convite do prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, o
Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter
Casimiro, acompanhado do deputado federal Bilac Pinto, esteve reunido
com autoridades e empresários para debater a BR 459, importante via que
liga cidades do Sul de Minas. O encontro aconteceu na manhã desta
sexta-feira, 20 de abril, na sede da Associação de Comércio e Indústria de
Pouso Alegre (ACIPA), onde, na presença de todos, Casimiro assinou a
autorização para contratar os estudos de adequação de capacidade da
rodovia BR 459, trecho que liga Poços de Caldas à Itajubá. Rafael Simões
aproveitou a ocasião para apresentar ao ministro demandas da área
urbana de Pouso Alegre que estão às margens da rodovia. “Nós temos
certeza que com o trabalho sério que o senhor vem fazendo junto ao
Ministério, Pouso Alegre será uma das suas prioridades”, enfatizou. Valter
Casimiro, que fez questão de percorrer a BR 459 e ver de perto as
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necessidades da estrada, marcou o encontro com a assinatura. “Hoje está
sendo autorizada à nossa diretoria do Departamento de Pesquisa iniciar os
estudos de duplicação desta rodovia”, encerrou.
 

Fonte: https://ptbr.facebook.com/PrefeituraDePousoAlegre/videos/ministro-
valtercasimiro-visita-pouso-alegre/1763830347012729/
 

55. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para
Veículos Automotores- Sindipeças, no ano de 2018, a frota de autoveículos
no Brasil, cresceu 1,9%, indicando em 2019, um crescimento em torno de
2,3% e que há uma concentração desta frota, nos estados de São Paulo,
com 30,4%, Minas Gerais, 11,9% Paraná, 7,7%, Rio de Janeiro, 7,6% e
Rio Grande do Sul, 6,8%.
 

(...)
 

57. Sobre os limites que geram a necessidade de duplicação de uma
rodovia, segundo DNER (1973) pág.3:
 

§ 2° — Quando for previsto tráfego superior a 3.000 veículos diários,
sobretudo nos trechos próximos dos grandes centros urbanos, o projeto
deverá ser elaborado com duas pistas independentes, frequentemente
interligadas. O mesmo se fará nos projetos de estradas em regiões
escarpadas, quando for previsto tráfego superior a 2.000 veículos por dia
ou mais.
 

58. Há em tramitação, solicitação de 5 (cinco) passarelas. Há também
necessidade de alargamento de pontes, recuperação de OAEs, ou seja,
prover a rodovia de melhores condições.
 

59. Nos requisitos tratados na Lei nº 12.379, verifica-se que o REQUISITO
I – promover a integração regional, interestadual e internacional: BR-
459/MG interliga a BR-146/MG e BR-267/MG a DIV. MG/SP e a BR-116
(Rodovia Presidente Dutra).
 

60. Atende aos requisitos legais para compor a RINTER, portanto, não
possível de transferência ao Estado de Minas Gerais.
 

61. S.m.j., quando foi federalizada, estudos já foram feitos neste sentido.
 

62. Como foi demonstrado, a BR-459/MG, devido à importância no
contexto sul mineiro e nacional, necessita de uma adequação de sua
capacidade, dando continuidade ao trabalho já empreendido pelo DNIT.
 

63. Em complementação a faixa de domínio da BR-459/MG, informada
através do despacho (5755368), onde anexamos (5774503).
 

64. Por terem sido as desapropriações efetuadas pelo próprio DER/MG
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(atual DEER/MG), por convênio firmado com o extinto DNER, acreditamos
que informações detalhadas sobre as desapropriações constem dos
arquivos técnicos daquele Departamento, bem como o "As Built", que
nunca nos foi entregue. (Grifei; 1160404795, os. 165/7)
 

A própria ata da reunião ordinária da Diretoria Colegiada do DNIT, em que
foi aprovada a transferência, registra terem os membros daquela Diretoria observado,
porém desconsiderado, que o corpo técnico da autarquia opôs-se à transferência, 
verbis:
 

A Senhora Karoline Lemos interveio e mencionou que houve uma
negativa da área técnica quanto à alienação, considerando importante
tal observação. Questionou ainda se o desenrolar dos passos seguintes
não poderia ficar ao encargo do Ministério, já que o procedimento foi
orientado assim pela Pasta. O Senhor Luiz Guilherme respondeu que não,
visto que há um Decreto que trata de critérios e condições para poder
conceder rodovias, além de explicar que o Ministério não pode alienar os
trechos, pois a competência é do DNIT; além disso, asseverou que, 
embora a área técnica e a DPP tenham manifestado oposição, a
recomendação do Minfra não é contrária ao Decreto, não havendo óbice
legal para prosseguir. (Ata da 31ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada
do DNIT de 2021 - ID 1177637249, p. 7; grifei.)
 

E reitero: a Lei n. 12.379/2011 veda a transferência de rodovias que
componham a Rede de Integração Nacional – RINTER, ao passo que o art. 2º da
Instrução Normativa n. 1/DNIT SEDE, de 29 de janeiro de 2021, condiciona operações
da espécie à existência de parecer técnico da Superintendência Regional favorável à
operação, o que não se verifica na espécie.
 

Aliás, também a Polícia Rodoviária Federal entende que a BR-459
configura parte da RINTER, conforme expresso no item 2.2 do Ofício n.
136/2022/DIREX (ID 1160420748, p. 471), no item 3 do Ofício n. 174/2022/GAB-
MG/SPRF-MG (ID 1160404795, p. 33), no item 5 do Ofício n. 365/2022/GAB-
MG/SPRF-MG (ID 1160544284, p. 234), bem como no Despacho n. 58/2021/SMLI da
sua DIRETORIA DE OPERAÇÕES, que cito:
 

4. Considerando o inciso IV, do art. 16 da Lei 12.379, de 06 de Janeiro de
2011 (SEI 36479478), em que instituiu o Subsistema Rodoviário Federal e
a Rede de Integração - Rinter, composta pelas rodovias que satisfaçam a
pelo menos 1 (um) dos seguintes critérios:
 

I - promover a integração regional, interestadual e internacional;
 

II - ligar capitais de Estados entre si ou ao Distrito Federal;
 

III - atender a fluxos de transporte de grande relevância econômica; e
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IV - prover ligações indispensáveis à segurança nacional (grifo nosso).
 

5. Ressalta-se que ambos os trechos da BR 365 e BR 459 satisfazem
todos os critérios acima expressos, pois interligam estados, as regiões
Sudeste e Nordeste, atende as demandas de grande relevâncias
econômica e são indispensáveis à segurança pública. Neste ponto, o que
se busca demonstrar é o que os parâmetros normativos estabelecidos no
inciso IV da Lei 12.379, por si só, e independente do estabelecimento do
Rinter, guiam a análise técnica desta Coordenação-Geral quanto à
inviabilidade de transferência de domínio dos segmentos rodoviários em
tela. (ID 116042075, ps. 228/9.)
 

Sobre  o  tema,  bem andou a  PROCURADORIA FEDERAL
ESPECIALIZADA JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES, Seção da PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, ao reconhecer,
no Parecer n. 00050/2021/CAE/PFE-DNIT/PGF/AGU, “que a classificação de uma
rodovia federal como pertencente ou não à Rede de Integração Nacional – RINTER,
no âmbito do Subsistema Rodoviário Federal – nos termos do artigo 16 da Lei nº
12.379, de 06 de janeiro de 2011, é de inteira responsabilidade da Autarquia, visto
tratar-se de matéria de cunho eminentemente técnico, que escapa à esfera de atuação
desta Procuradoria Federal” (ID 116040479, p. 149).
 

Com efeito, outro não foi o posicionamento expresso pelo douto Relator do
agravo de instrumento n. 1014237-85.2022.4.01.0000, interposto pelo ESTADO DE
MINAS GERAIS contra a decisão proferida na ação civil pública n. 1001573-
59.2022.4.01.3803 (de objeto conexo ao da presente ACP, conforme alhures exposto
na análise das questões preliminares), o qual observou “que o art. 17 da Lei nº
12.379/2011 que apresentava relação descritiva das rodovias integrantes da RINTER
constaria de seu Anexo II, foi vetado, não havendo como levar tal lista como
parâmetro” para considerar a questão a partir da adequação do trecho objeto daquela
discussão aos requisitos do art. 16 da mencionada lei, que estabelece os critérios para
enquadramento na Rede de Integração Nacional.
 

Além disso, importa observar que a alínea “c” do inciso II do art. 2º da
Instrução Normativa n. 1/DNIT SEDE condiciona a transferência de trechos de
Rodovias à verificação de inexistência de passivos ambientais envolvendo a União
referentes ao trecho que se pretende transferir.
 

E embora o Parecer n. 1/2020/COENGE - CAF - MG/SRE - MG traga
conclusão favorável especificamente quanto ao ponto, sua fundamentação indica não
ter sido realizado levantamento exaustivo a respeito do tema, conforme leio nos dois
parágrafos imediatamente anteriores ao item “VI – CONCLUSÕES”:
 

Diante da consulta e análise dos processos e documentos elencados
acima, entendemos, smj, não haver processos judiciais pendentes
envolvendo a União.
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Entretanto, nosso posicionamento se restringe às informações
encontradas no Serviço de Meio Ambiente, desconsiderando aquelas
existentes nas Unidades Locais ou na Coordenação-Geral de Meio
Ambiente, sendo esta última responsável pelo gerenciamento do Profas e
dos licenciamentos ambientais sob competência do Ibama. (Grifei; ID
1160404795, p. 17.)
 

Ademais, não se pode olvidar que, conforme bem expôs o MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL em sua peça vestibular, “com a “doação”, esse trecho deixará de
ser federal, gerando grande impacto na atuação da Polícia Rodoviária Federal,
causando efeitos deletérios à segurança pública, especialmente no tocante ao
enfrentamento dos crimes interestaduais. Como se sabe, a BR-459 é estratégica para
a ligação entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo (permitindo ainda fácil acesso
ao Estado do Rio de Janeiro), sendo utilizada para tráfico de drogas e crimes
congêneres (faz parte da denominada “Rota Caipira”)”.
 

Com efeito, o argumento ministerial encontra arrimo no entendimento da
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MINAS GERAIS,
que, no Ofício n. 99/2021/SPRF-MG, asseverou:
 

4. Com a doação, os trechos destacados em vermelho e verde na figura
abaixo (FIGURA 1) deixariam de ser federais, gerando grande impacto nas
atividades da PRF. Ressalta-se que os segmentos de rodovias na cor azul
são os trechos atendidos diretamente pela PRF, haja vista sua importância
para a segurança pública, especialmente sob a perspectiva do
enfrentamento aos crimes transfronteiriços. Os segmentos em vermelho
são os trechos de rodovias federais estratégicos para a SPRF-MG, que
estariam no programa estadual, e os segmentos em verde representam os
trechos de rodovias federais com menor importância estratégica para a
SPRF-MG, também incluídos no programa de concessão.
 

(...)
 

7. Outro trecho que chama atenção é o da BR 459 (FIGURA 3), importante
ligação entre o Estado de São Paulo e o de Minas Gerais, que
compreende a "rota caipira" do crime.
 

(...)
 

8. Os dois trechos da BR 459 representados em vermelho na Figura 3
estão incluídos no Lote 02 do programa de concessões estadual, que
também possui previsão para assinatura do contrato de concessão em
março de 2022. Como se observa pelo mapa, a estadualização desses
trechos, além de prejudicar a atividade da PRF, deixaria um segmento de
rodovia federal isolado, representado em azul entre os dois segmentos em
vermelho. Além disso, a alteração em comento poderia acarretar inclusive
o fechamento da Delegacia PRF de Poços de Caldas.
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(...)
 

10. Por fim, ressaltamos que, acaso confirmadas as doações desses
trechos federais, haverá um prejuízo significativo ao trabalho da PRF como
polícia nacional, oportunidade em que solicitamos a esta Direção-Geral
que sejam realizadas tratativas junto ao Ministério da Justiça e ao
Ministério da Infraestrutura no sentido de se reavaliar tais doações. (ID
1160404795, p. 151/3.)
 

A preocupação com o tema foi reiterada no Ofício n. 174/2022/GAB-
MG/SPRF-MG, em que aquela SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL EM MINAS GERAIS afirmou:
 

A doação do trecho em questão causaria prejuízo à segurança pública e
ao trabalho da PRF como polícia nacional, uma vez que geraria uma
descontinuidade na rodovia BR 459, importante ligação entre os estados
de Minas Gerais e São Paulo, área conhecida como "rota caipira" do crime,
por onde escoam produtos de crimes transfronteiriços, de tráfico de
drogas, dentre outros de interesse da União. A ausência da atuação de
forças federais em rotas de crimes interestaduais, destacadamente em
rodovias, dificulta o entendimento do modus operandi das organizações
criminosas e do acompanhamento e enfrentamento dos crimes por elas
praticado, dado que cada força estadual "enxerga" apenas parte das
condutas. A eficiência da PRF no combate a essas modalidades
criminosas nos últimos anos, em especial no tráfico de drogas
(interestadual), demonstra a necessidade da atuação da União nesse tipo
de segmento. (ID 1160404795, p. 33.)
 

E também no Ofício n. 365/2022/GAB-MG/SPRF-MG, observem:
 

3. Vale ratificar que, caso se concretize doação do trecho em questão,
ocorreria prejuízo à segurança pública e ao trabalho da PRF como polícia
nacional, uma vez que geraria uma descontinuidade na rodovia BR 459,
importante ligação entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, área
conhecida como "rota caipira" do crime, por onde escoam produtos de
crimes transfronteiriços, de tráfico de drogas, dentre outros de interesse da
União.
 

4. A ausência da atuação de forças federais em rotas de crimes
interestaduais, destacadamente em rodovias, dificulta o entendimento do
modus operandi das organizações criminosas e do acompanhamento e
enfrentamento dos crimes por elas praticado, dado que cada força
estadual "enxerga" apenas parte das condutas. A eficiência da PRF no
combate a essas modalidades criminosas nos últimos anos, em especial
no tráfico de drogas (internacional e interestadual), demonstra a
necessidade da atuação da União nesse tipo de segmento.
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5. Insta asseverar ainda que o aludido trecho compõe a Rede de
Integração - Rinter, o que, em tese, tornaria inviável a transferência de
domínio do trecho de rodovia em tela, uma vez que é legalmente vedada a
transferência, mediante doação, de trechos integrantes da Rinter (Lei
12.379, Art. 18, inc. II). Sobre este ponto, a lei 13.198, de 20 de julho de
2016, relaciona expressamente a BR 459 em seu anexo, como sendo
trecho de malha rodoviária passível de enquadramento em um dos
requisitos do art. 16 da Lei n.º 12.379, de 6 de janeiro de 2011, o que o
remete à integração da Rinter. (1160544284, ps. 233/4.)
 

Essa ponderação voltou à tona também no Despacho n. 58/2021/SMLI da
DIRETORIA DE OPERAÇÕES daquela Polícia, que, além de reconhecer que o trecho
de rodovia objeto dos autos constitui a chamada “rota caipira” do crime, ponderou:
 

8. A descontinuidade nos trechos de rodovias federais causam grande
prejuízo na qualidade da prestação do serviço à sociedade, visto que as
Unidades Operacionais da polícia são estrategicamente localizadas e
visam um maior atendimento da malha viária federal. Assim, ter-se-á que
deslocar em rodovias estaduais para realizar procedimentos policiais nos
trechos de circunscrição federal. Ressalta-se, ainda, que os usuários das
rodovias acionam a Polícia Rodoviária Federal para o atendimento das
demandas que surgem nos trechos descontínuos e o trecho continua, para
o cidadão, vinculado à esta instituição (princípio da aparência).
 

O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Minas Gerais
- SINPRF-MG faz coro à tese, conforme manifestou no Ofício n. 04/2022, cuja parte
transcrita recomendo a leitura:
 

Chama a atenção que com a estadualização, um segmento de rodovia
federal ficaria isolado, entre os dois segmentos sob circunscrição da
PRF. Essa situação irá criar uma serie de problemas logísticos tanto do
ponto de vista de combate à criminalidade e desenvolvimento de
serviços de inteligência, quanto para o próprio fluxo de riquezas pela
rodovia, já que há diferenças nas regras estaduais e federais para o fluxo
de determinadas cargas, como produtos perigosos e super dimensionados.
 

O Isolamento do trecho acarreta grave impacto à fiscalização bem como à
logística de escoamento de produção agrícola e industrial, e no atendimento de
demandas administrativas da população local aos serviços administrativos da PRF
(1160404795, p. 7). (sic)
 

A preocupação reiterada da Polícia Federal, expressa em diversas
manifestações de diferentes órgãos de sua estrutura e até mesmo pela representação
de classe de seus profissionais, bem reflete a importância do tema, tratado com
p r e c i s ã o  p e l a  s u a  D I R E T O R I A - E X E C U T I V A  n a  N o t a  T é c n i c a  n .
50/2021/CGAT/DIREX, que, com muita clareza, apontou ser “necessário pontuar que
qualquer alteração realizada no Sistema Nacional de Viação (SNV) traz impactos
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diretos nas atividades de planejamento e execução do policiamento pela PRF e,
consequentemente, no sistema de segurança nacional e no de segurança pública
brasileira, uma vez que as rodovias federais têm historicamente se apresentado como
importantes corredores de entrada, saída, escoamento e distribuição de drogas e
armas, além de serem utilizadas para o cometimento de inúmeros outros crimes,
dentre os quais, conforme já relatado no item anterior, delitos contra a vida, os
costumes, o patrimônio, o meio ambiente, a economia e inúmeros outros”. (ID
1160420748, p. 452.)
 

Nesse ponto, friso que a cessão do trecho da BR-459 ocorre apesar da
Superintendência Regional de Minas Gerais considerá-la parte integrante da RINTER,
da Diretoria Colegiada do DNIT reconhecer o posicionamento contrário da área técnica
à operação, sem que fosse levantado o passivo ambiental na unidade local do DNIT
ou na sua Coordenação de meio Ambiente e apesar da existência de risco de prejuízo
à segurança pública.
 

E acresço, ainda, que os fundamentos determinantes da operação
parecem ser a alienação da própria responsabilidade do Poder Público, que reconhece
a importância do trecho rodoviário em questão, mas não destina a ele os recursos
necessários, como claramente revelado em trecho da Nota Técnica n. 84/2022/JUD-
DTROD/DTROD/SNTT, que cito:
 

2.7. Isto posto, a alienação do trecho para compor o programa de
concessão estadual mostrou-se como a melhor alternativa dentre as
disponíveis no momento. A opção de alienação de trecho da BR-459/MG
para fins de viabilidade do Programa de concessões Estaduais, pode
garantir a execução de investimentos de melhorias e ampliação de
capacidade com maior brevidade, visando assegurar boas condições de
segurança e operação da rodovia, contemplando as obras cujos estudos
técnicos indicarem como necessárias, o que se alinha aos objetivos,
princípios e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de Transportes.
 

2.8. Além disso, é importante destacar que uma das estratégias
governamentais da Política Nacional de Transportes é considerar, nos
projetos rodoviários, os impactos socioeconômicos da não implantação e
da não adequação da infraestrutura.
 

2.9. Nesse sentido, deve-se avaliar os impactos da não efetivação da
alienação do trecho e a sua consequente exclusão do Programa de
Concessão do Estado de Minas Gerais. O primeiro impacto a ser analisado
está relacionado ao direito à vida e à segurança viária. A Política Nacional
de Transportes deve garantir que todas as suas ações estejam atentas e
pautadas no resguardo à vida. Para o Setor de Transportes, respeitar a
vida significa, em última instância, prover um sistema viário seguro,
prezando pela manutenção da integridade das pessoas e bens a serem
deslocados pelas vias, de modo a assegurar que tais deslocamentos se
processem com o mínimo de risco.
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2.10. Desta feita, considerando que a alienação do trecho rodoviário e a
sua inclusão no Programa de Concessão do Estado de Minas Gerais foi a
melhor opção disponível no momento para garantir as obras e serviços
necessários à segurança dos usuários, pelo fato de oportunizar a garantia
de recursos, em um curto prazo, para a conservação, ampliação de
capacidade e operação do trecho, incluindo os serviços de atendimento
médico e mecânico. Eventual medida que impeça ou dificulte essa opção
pode estar contribuindo para evitar a diminuição do número de acidentes e
vítimas fatais na rodovia.
 

2.11. Assim, todos os investimos previstos na concessão, tais como obras
de Ampliação de Capacidade (Duplicação e Faixas Adicionais), Sinalização
e Elementos de Proteção e Segurança, Sistema de Atendimento ao
Usuário, e Atendimento Médico de Emergência deixariam ser executados,
sem dizer da geração de empregos diretos e indiretos que deixariam de
existir.
 

E é cediço que, no caso de atividade administrativa que cause dano social,
cabe ao Poder Judiciário, quando acionado, intervir a fim de fazer cessar a agressão,
determinando a suspensão da atividade nociva e, inclusive, a reparação dos danos
causados, sem que isso configure violação ao princípio constitucional da separação
dos poderes.
 

Neste sentido já decidiu o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
salientando que “a orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos
Tribunais, inclusive nos colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça, é no sentido de que, embora não competindo, em princípio, ao Poder
Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, limitando-se a sua atuação, em casos
assim, ao exame dos aspectos da legalidade e da moralidade do ato administrativo,
cabendo à Administração Pública decidir sobre os critérios de conveniência e
oportunidade, constatada a inércia do Poder Público, com riscos iminentes de danos
irreversíveis, notadamente em se tratando de interesses difusos e coletivos, como na
hipótese em comento, afigura-se legítima a intervenção jurisdicional, para suprir a
referida omissão, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos
poderes” (TRF – 1ª Região, AG 0064043-58.2012.4.01.0000/RO, 5ª Turma, Relator
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, e-DJF1 de 10/12/2013, p. 312).
 

Destarte, presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, este
caracterizado pela notícia, veiculada inclusive pela imprensa, de que a previsão é de
que os Sessão Pública da Concorrência do Edital de Concorrência Internacional
SEINFRA n. 03/2021 ocorram dia 12 de agosto de 2022, forçoso deferir o pedido de
tutela de urgência, sem que isso importe em violação ao disposto no § 3º do art. 1º da
Lei n. 8.437/92.
  
3. DISPOSITIVO.
  

Num. 1257523790 - Pág. 28Assinado eletronicamente por: JOSE HUMBERTO FERREIRA - 08/08/2022 09:47:12
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=null
Número do documento: null



Por tais razões, e mais que dos autos consta, rejeito as preliminares
suscitadas pelas partes rés, rejeito as impugnações ao valor da causa e defiro, em
parte, o pedido de tutela de urgência para determinar:
 

a) a suspensão do Leilão constante do Edital de Concorrência
Internacional 003/2021, publicado pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, por
intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do
Estado de Minas Gerais – SEINFRA, no pertinente à concessão do trecho
da BR-459 entre os municípios de Poços de Caldas e Itajubá, trecho
compreendido entre o km 11,30 no entroncamento com a CMG-146, no
município de Poços de Caldas/MG e o km 166,50 no entroncamento com a
BR-383, no município de Itajubá/MG, totalizando 155,20 km, constante do
Termo de Referência 128/2021, publicado na edição n. 225, de 1º de
dezembro de 2021, do Diário Oficial da União;
 
b) à UNIÃO, ao DNIT e ao ESTADO DE MINAS GERAIS que adotem
todas as medidas administrativas necessárias para, retirarem,
imediatamente, a BR-459, trecho compreendido entre o km 11,30 no
entroncamento com a CMG-146, no município de Poços de Caldas/MG e o
km 166,50 no entroncamento com a BR-383, no município de Itajubá/MG,
totalizando 155,20 km, constante do Termo de Transferência n. 128/2021,
publicado na edição n. 225, de 1º de dezembro de 2021, do Diário Oficial
da União, de qualquer Programa de Concessão para o ESTADO DE
MINAS GERAIS, abstendo-se de adotarem quaisquer medidas nesse
sentido até decisão final do presente feito;
 
c) à UNIÃO, ao DNIT e ao ESTADO DE MINAS GERAIS que se
abstenham de adotar quaisquer medidas administrativas para incluir a BR-
459, trecho compreendido entre o km 11,30 no entroncamento com a
CMG-146, no município de Poços de Caldas/MG e o km 166,50 no
entroncamento com a BR-383, no município de Itajubá/MG, totalizando
155,20 km, em qualquer Programa de Concessão para o Estado de Minas
Gerais, abstendo-se de formarem qualquer parceria nesse sentido,
porquanto a Coordenação Geral de Planejamento e Programação de
Investimentos – CGPLAN/DPP, com fundamento em elementos
técnicos oriundos do EVTEA, enquadrou a BR- 365 nos incisos I e III do
art. 16 da Lei n. 12.379/2011, o que qualifica o trecho da rodovia objeto
dos autos como integrante da RINTER;
 
d) ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL - BNDES que se abstenha de firmar qualquer parceria que
importe em liberação de linhas de créditos para empresa, ou consórcios de
empresas, pertinente ao Termo de Referência n. 128/2021, publicado na
edição n. 225, de 01 de dezembro de 2021, do Diário Oficial da União, que
trata da doação para o Governo do Estado de Minas do Trecho da BR-459,
, trecho compreendido entre o km 11,30 no entroncamento com a CMG-
146, no município de Poços de Caldas/MG e o km 166,50 no
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entroncamento com a BR-383, no município de Itajubá/MG, totalizando
155,20 km, objeto da Concorrência Internacional nº 03/2021, o qual deverá
ainda abster-se de atuar como responsável pela execução e
acompanhamento do processo de desestatização, bem assim como
contratante de serviços técnicos para estruturação do objeto da
concessão.
 
Intime-se, imediatamente, à Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, 

inclusive por meio eletrônico (atendimento.oficios@b3.com.br), comunicando-lhe a
suspensão do Leilão constante do Edital de Concorrência Internacional 003/2021,
publicado pelo Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais - SEINFRA, no pertinente à
concessão do trecho da BR-459 entre os municípios de Poços de Caldas e Itajubá, ,
trecho compreendido entre o km 11,30 no entroncamento com a CMG-146, no
município de Poços de Caldas/MG e o km 166,50 no entroncamento com a BR-383,
no município de Itajubá/MG, totalizando 155,20 km, constante do Termo de Referência
128/2021, publicado na edição n. 225, de 1º de dezembro de 2021, do Diário Oficial da
União, com cópia desta decisão.
 

Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a, no prazo de 15 (quinze)
dias, conhecer das contestações e, querendo, oferecer réplica.
 

P. R. I.
 

Uberlândia/MG, 8 de agosto de 2022.
 

 
 

JOSÉ HUMBERTO FERREIRA
 

Juiz Federal
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