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BR-440: inquéritos na Federal 
A novela envolvendo a BR-440, rodovia federal que promete ligar a BR-267, 
coincidente com a Avenida Brasil, na área urbana, à BR-040, cortando a Cidade Alta, 
tem mais um capítulo. A Polícia Federal (PF) investiga eventuais crimes envolvendo os 
órgãos responsáveis pelo projeto e execução da rodovia. A instauração dos inquéritos, 
um deles para apurar possíveis crimes ambientais e outro para verificar eventuais 
irregularidades no processo de licitação das obras na rodovia, foi solicitada pelo 
Ministério Público Federal (MPF) e Controladoria Geral da União (CGU), 
respectivamente. O delegado da Polícia Federal Cláudio Nogueira preferiu não adiantar 
detalhes sobre as investigações, mas informou que os inquéritos estão em andamento. 
"Vamos apurar quais crimes cada envolvido teria cometido." Os citados nos inquéritos 
são o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela 
construção da via, bem como a Prefeitura e a empresa contratada para a execução, Empa 
S/A Serviços de Engenharia. Na quinta-feira, a Agenda JF entregou à Polícia Federal 
cópia do processo de licenciamento da BR-440, contendo cinco volumes com mais de 
300 páginas cada. 

O inquérito que apura as denúncias de crimes ambientais foi instaurado após 
determinação do MPF, que agiu a partir de representação feita pelo Programa de 
Educação Ambiental (Prea) e de mobilizações constantes do Movimento Diga Não à 
BR-440. Segundo o MPF, eles informaram uma série de supostas irregularidades na 
execução da obra. Com base no que foi alegado, o órgão requereu, no dia 24 de janeiro 
deste ano, a instauração do inquérito policial para apurar se existe alguma procedência.  

Conforme o MPF, o inquérito vai apurar os crimes descritos nos artigos 66, 67 e 68 da 
Lei de Crimes Ambientais, a 9.605/98. Tais crimes consistiriam desde omitir a verdade, 
sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou 
de licenciamento ambiental até o funcionário público conceder licença, autorização ou 
permissão em desacordo com as normas ambientais, entre outros. 

A advogada do grupo, especialista em direito ambiental, Ilva Lasmar explicou que a 
representação foi encaminhada ao órgão em Juiz de Fora, mas que foi preciso recorrer a 
Brasília para que a ação tivesse continuidade. "Encaminhamos a denúncia à 
Procuradoria da República em Juiz de Fora, mas arquivaram a ação. Recorremos a 



Brasília, e eles entenderam que as questões criminais não tinham sido devidamente 
apuradas. O pedido voltou, e o MPF daqui encaminhou toda a documentação para que a 
Polícia Federal instaurasse os inquéritos e apurasse os eventuais crimes ambientais." 

Danos ambientais 

A preocupação de urbanistas e ambientalistas é com os danos ambientais, 
principalmente à Represa de São Pedro e à Mata Atlântica na altura dos bairros Vale do 
Ipê e Borboleta. A Prefeitura informou que o empreendimento foi devidamente 
autorizado pelo Estado desde 2000 e que todas as cautelas foram tomadas para garantir 
a segurança da represa e evitar os danos ambientais. Além disso, destacou que, como a 
rodovia possui menos de dez quilômetros de extensão, não precisa de licenciamento 
para toda obra, e lembrou que a legislação ambiental vigente permite obras de 
infraestrutura de transportes em margem de represas. Gerente de contrato da Empa, 
Oyama Mayumi, informou que todo o serviço foi respaldado em licenças expedidas 
pelos órgãos ambientais, municipais e estaduais. "A meu ver, não existe crime 
ambiental. Em relação à represa, fizemos um canal de cintura, que irá conter qualquer 
sólido ou líquido que possa cair na estrada." 

Sobre o inquérito que investiga supostos problemas na licitação das obras, requerido 
pela Controladoria Geral da União, a Prefeitura informa não ter responsabilidades, já 
que tudo foi realizado em âmbito estadual e federal. O Dnit alega que não se 
pronunciará sobre as supostas investigações de possíveis irregularidades.  

Obras essenciais continuam 
Em dezembro passado, o Tribunal de Contas da União (TCU) sugeriu que as obras da 
estrada, iniciadas em setembro de 2009, fossem paralisadas. O pedido, assinado pelo 
relator Raimundo Carreiro, em 16 de dezembro de 2010, foi baseado em uma série de 
questionamentos, entre eles as sucessivas alterações ocorridas no projeto de engenharia 
da obra, elaborado em 1979, a incorporação indevida de outras construções ao 
orçamento destinado à BR-440, resultando em um acréscimo de mais de R$ 14 milhões 
às despesas, o gasto adicional de mais de R$ 6 milhões, referentes a serviços de 
terraplanagem e pavimentação e a inexistência de um projeto executivo.  

A decisão foi uma resposta às manifestações de comunidades, órgãos ambientais, 
vereadores e OAB, que, em março de 2010, fizeram uma carta-denúncia, que foi 
encaminhada ao Tribunal de Contas da União (TCU) e do Estado (TCE), além do 
Ministério Público. Dois meses depois, o Comitê Diga Não à BR-440 entrou com 
pedido de liminar, solicitando a suspensão das obras, na Justiça Federal. O Dnit e a 
Empa disseram que estão cumprindo a determinação do TCU, no sentido de dar 
continuidade apenas às obras consideradas essenciais, com o intuito de não causar 
prejuízo ao erário. Desta forma, estão finalizando os serviços em apenas 2,5 
quilômetros, entre a BR-040 e o Bairro São Pedro. 


