
 

 

Usucapião de áreas lindeiras à rodovia/ferrovia federal: quem notificar? 
 
a) Em se tratando de ação de usucapião de imóvel confrontante 
com trecho de rodovia federal concedida, o DNIT não deve 
manifestar interesse processual na demanda, devendo, 
outrossim, informar que a citação ou intimação deverá ser 
dirigida ao respectivo Concessionário; e, 
b) Em todos os demais trechos rodoviários federais que não 
estejam concedidos à iniciativa privada ou cuja 
administração não tenha sido delegada aos Estados, aos 
Municípios ou ao Distrito Federal, compete ao DNIT, na 
qualidade de “confinante”, manifestar o seu interesse 
processual nas ações de usucapião que tenham por objeto 
imóveis confrontantes com a faixa de domínio das rodovias 
federais. 
(DESPACHO/PFE/DNIT N.º 00390/2010. 
Processo nº 50609.000321/2010-13 
Organizacional da Procuradoria Federal Especializada junto ao Departamento Nacional de Infra- 
Estrutura de Transportes – PFE/DNIT, aprovada pela Portaria n. PFE/DNIT/Nº 015, de 
23/10/2009). 
 
*******Ao Serviço do Patrimônio da União – SPU cabe administrar e zelar pelos bens 
patrimoniais da União, os dominicais ou de uso especial a que se referem os incisos II e III, 
do art. 99, do Código Civil Brasileiro, não os de uso comum do povo, como as estradas de 
ferro ou de rodagem, cuja administração a Lei n. 10.233, de 05/06/2001, atribuiu ao 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, consoante o disposto nos 
dispositivos abaixo transcritos: 
“Art. 80. Constitui objetivo do DNIT implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada 
para a administração da infra-estrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua 
operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade, e ampliação 
mediante construção de novas vias e terminais, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos 
nesta Lei. Art. 81. A esfera de atuação do DNIT corresponde à infra-estrutura do Sistema Federal 
de Viação, sob a jurisdição do Ministério dos Transportes, constituída de: (...) II – ferrovias e rodovias 
federais; (...) Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de atuação: (...) IV - administrar, 
diretamente ou por meio de convênios de delegação ou cooperação, os programas de operação, 
manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, 
terminais e instalações portuárias fluviais e lacustres, excetuadas as outorgadas às companhias 
docas; (...) XVII - exercer o controle patrimonial e contábil dos bens operacionais na atividade 
ferroviária, sobre os quais será exercida a fiscalização pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, conforme disposto no inciso IV do art. 25 desta Lei, bem como dos bens não-
operacionais que lhe forem transferidos; XVIII - implementar medidas necessárias à destinação dos 
ativos operacionais devolvidos pelas concessionárias, na forma prevista nos contratos de 
arrendamento; e XIX - propor ao Ministério dos Transportes, em conjunto com a ANTT, a destinação 
dos ativos operacionais ao término dos contratos de arrendamento. § 1o As atribuições a que se 
refere o caput não se aplicam aos elementos da infra-estrutura concedidos ou arrendados pela 
ANTT e pela ANTAQ. (...) Art. 85. O DNIT será dirigido por um Conselho de Administração e uma 
Diretoria composta por um Diretor-Geral e pelas Diretorias Executiva, de Infra-Estrutura Ferroviária, 
de Infra-Estrutura Rodoviária, de Administração e Finanças, de Planejamento e Pesquisa, e de Infra-
Estrutura Aquaviária. (...) § 2o Às Diretorias compete: (...) II - Diretoria de Infra-Estrutura Ferroviária: 
a) administrar e gerenciar a execução de programas e projetos de construção, manutenção, 
operação e restauração da infra-estrutura ferroviária; b) gerenciar a revisão de projetos de 
engenharia na fase de execução de obras; e c) exercer o poder normativo relativo à utilização da 
infra-estrutura de transporte ferroviário, observado o disposto no art. 82 desta Lei;” 41. 
 
 
 
 



 

 

Como se vê, a competência do DNIT no âmbito das estradas de ferro, estabelecida por lei 
superveniente ao Decreto n. 9.760/46, é derrotória daquela que era atribuída ao SPU pelo diploma 
regulamentar (art. 2º e § 1º, do Decreto-lei n. 4.657, de 04/09/1942 – LICCB), e só é afastada quando 
a estrada de ferro se encontrar sob administração e exploração da iniciativa privada, mediante 
contrato de concessão, caso em que compete à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT 
exercer o seu papel de entidade reguladora e fiscalizadora da atividade concedida. 
(PARECER/FMRD/PFE/DNIT/Nº 01675/2009. Processo nº 50600.002518/2007-71. Assunto: 
NATUREZA JURÍDICA DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS DE FERRO E SUA 
VINCULAÇÃO E AFETAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO FERROVIÁRIO PARA O QUAL FORAM 
CONSTITUÍDAS). 
 
 
O que é o DNIT? 
O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT é o principal órgão executor do 
Ministério dos Transportes. Foi implantado em fevereiro de 2002 para desempenhar as funções 
relativas à construção, manutenção e operação da infra-estrutura dos segmentos do Sistema 
Federal de Viação sob administração direta da União nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. 
É dirigido por um Conselho Administrativo e por cinco diretores nomeados pelo Presidente da 
República e conta com recursos da própria União para a execução das obras. 

OBJETIVOS 

• Operar e administrar infra-estrutras de transporte; 
• Gerir projetos; 
• Supervisionar e fiscalizar as atividades de entidades delegatárias de obras e serviços 
de infra-estrutura; 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

• Vias navegáveis; 
• Ferrovias e rodovias federais; 
• Instalações e vias de transbordo e de interface inter-modal; 
• Instalações portuárias; 

COMPETÊNCIAS DO DNIT 

• Investimentos em infra-estrutura de transporte terrestre e aquaviário; 
• Manutenção e recuperação das vias e terminais; 
• Gestão, operação e administração dos modais de transporte; 
• Estabelecimento de padrões e normas técnicas para projetos e construções de infra-
estrutura; 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

• Lei 10.233, 05 de junho de 2001 - dispõe sobre a reestruturação dos transportes 
aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

• Decreto 4.749, de 17 de julho de 2003 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

• Regimento Interno do DNIT - dispõe sobre a organização e funcionamento do 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

 
 
 
 
 


