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Brasília, 10 de novembro de 2020.

Ofício nº 00XX/20 – GSCVIANA

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO ALMEIDA MARTINS
Procurador da República
Ministério Público Federal em Minas Gerais

Assunto: Descumprimento de Acordo e prejuízo ao estado de Minas Gerais

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente, trago a Vossa Excelência minhas considerações e

um pedido de providências acerca do acordo celebrado entre MPF, União, DNIT, ANTT,

Ferrovia  Centro  Atlântica  S/A  (FCA)  e  a  VLI  S/A,  em  28  de  novembro  de  2019,

disciplinando os  termos da  indenização devida  pela  empresa FCA S/A,  em virtude  da

devolução de trechos ferroviários e da não execução de obras previstas no contrato de

concessão.

O virtuoso acordo possibilitou a solução consensual dos conflitos e o compromisso

de  pagamento  do  valor  de  R$1.203.859.830,95  (um  bilhão,  duzentos  e  três  milhões,

oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos) pela

empresa FCA S/A, a serem quitados em 60 (sessenta) parcelas mensais. Ressalte-se que o

cronograma de pagamentos tem sido honrado pela empresa, havendo ainda um saldo a ser

pago de aproximadamente um bilhão de reais. Conforme previsto, os pagamentos têm sido

feitos através de Guia de Recolhimento da União – GRU, em natureza de receita específica

(1.9.3.0.05.1.1). Assim, busca-se o cumprimento da subcláusula 2.2.2 do Acordo, abaixo

transcrita:

2.2 Compete à União:

[...]

2.2.2  empregar  os  recursos,  disponibilizados  pelo  Tesouro  Nacional

decorrentes  do  presente  Acordo,  em  estudos,  obras,  recuperação,

desenvolvimento ou implantação de infraestrutura ligada ao aperfeiçoamento

da  política  de  transportes, no  âmbito  do  setor  ferroviário, inclusive

mobilidade urbana, com o escopo de fomentar o atendimento mais econômico
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da demanda de transporte de cargas e pessoas, a segurança e o conforto dos

usuários, a diminuição do tempo de deslocamento, a melhoria da qualidade de

vida da população, bem como todos os efeitos das externalidades positivas

consequentes como política pública setorial (grifo nosso).

Ocorre que, sendo os valores depositados diretamente na conta única do Tesouro,

não há garantia de que sejam efetivamente utilizados para os fins aos quais se destinam,

nem tampouco há garantia de que o valor não seja diluído em ações de pouca eficácia.

Em  diálogo  com  diversas  áreas  do  governo  federal,  entre  elas  o  Ministério  do

Desenvolvimento Regional e o Ministério da Infraestrutura, identificamos a  expansão da

Linha 2 do metrô de Belo Horizonte como o melhor projeto para cumprir integralmente os

objetivos  do  acordo  celebrado.  A Linha  2  do  metrô  de  Belo  Horizonte,  ansiosamente

aguardada,  trará  impactos  positivos  e  dará  nova  dinâmica  a  uma  das  cidades  mais

prósperas do País.

Tendo  em  vista  essa  realidade  e  considerando  a  missão  atribuída  ao  Ministério

Público Federal  na  cláusula  2.1.2,  de  fiscalizar  a  implementação do acordo,  solicito  a

Vossa Excelência que requeira, junto ao juiz responsável, alternativamente, as seguintes

medidas:

1) Declarar a nulidade do acordo  , tendo em vista o descumprimento, por parte da

União, da subcláusula 2.2.2, que determina o uso específico dos recursos obtidos;

ou

2) Determinar  que  a  União  se  comprometa,  em  termo  aditivo  ou  instrumento

equivalente, a utilizar a totalidade dos recursos obtidos na construção da Linha 2

do metrô de Belo Horizonte.

Agradecendo a  atenção dispensada,  renovo os  votos  de  sucesso e  envio  cordiais

saudações.

Atenciosamente,

Senador Carlos Viana
PSD/MG


