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Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito de uma das Varas Estaduais de Minas 

Gerais 

 

 

 

 

 

A Constituição preceitua que todos temos direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações (art. 225) 

 

 

 

 

MARIA DEL MAR FERRER JORDA POBLET, brasileira, inscrita no CPF sob o 

n. 526 994 806-06, identidade n. MG 1.742 659, SSP/MG residente e 

domiciliada em Belo Horizonte, na rua Rua Rio Grande do Norte n.  921, 

apto. 1101 CEP 30130131, bairro Funcionarios. Belo Horizote, eleitora, 

título eleitoral n. 129466090230, em situação regular, conforme 

informação do site oficial do TREMG, por meio de seus procuradores 

(procuração e documentação em anexo), ROSANGELA NEUENSCHWANDER 

MACIEL, inscrita na OABMG 58052, NILMA COELHO, inscrita na OABMG 

115431 e FERNANDO SOUZA ASSUPÇÃO, advogado inscrito na OABMG n. 

58752, todos com escritório na rua Paulo Afonso n. 146, sala 410, Santo 

Antônio, Belo Horizonte, endereço eletrônico rosangela.nmaciel@gmail.com, 

vem nos termos do art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal de 1988, e 

com base nas normas da Lei n. 4.717/65, propor 

 

AÇÃO POPULAR (com pedido de liminar) 

 

contra a autarquia Instituto Estadual de Florestas IEF, que na forma do 

da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade, entre outras, propor a 

criação de unidades de conservação, implantá-las e administrá-las, de modo 
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a assegurar a consecução de seus objetivos e a consolidação do Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação, na pessoa de seu Diretor Geral,  Sr. 

ANTÔNIO AUGUSTO MELO MALARD, inscrito no CPF sob o nº 

055.460.946-05,  ligado diretamente aos quadros do Instituto Estadual de 

Florestas, com endereço na Rodovia João Paulo II, n. 4143, Bairro Serra 

Verde, Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais –Prédio Minas, 1o 

andar, Belo Horizonte, CEP. 31630 900 e HENRI DUBOIS COLLET, inscrito 

no CPF sob o n. 194 950 216 34, designado pelo Diretor-Geral do IEF - 

Instituto Estadual de Florestas, por meio da Portaria IEF n. 10, de 07 de 

fevereiro de 2019 (documento 02),  como gestor responsável de 7 

unidades de conservação do Quadrilátero Ferrífero, entre elas, MONA Serra 

da Moeda e Estação Ecológica de Arêdes com escritório, segundo 

informações dadas pela secretária do Conselho via email, no Parque Estadual 

Serra do Rola Moça, Portaria I, Endereço: R. W-2, 1 – Pongelupe, Belo 

Horizonte, MG, CEP 30628 060 (Cf. documento 2.1) e YURI RAFAEL DE 

OLIVEIRA TROVÃO, presidente da Câmar ade Atividades Minerárias – CMI 

do Conselho Estdual de Política Ambiental, cujo enderço é rua Espirito Santo, 

n. 495, 3o andar, Centro Belo Horizonte, 

 pelos seguintes fatos e fundamentos.  

 

 

DO CABIMENTO DA VIA ESCOLHIDA: AÇÃO POPULAR -  CONDIÇÃO DO 

PROPONENTE - COMPETÊNCIA 

 

O STJ já pacificou o entendimento de que, para a existência de uma ação 

popular, são necessários três pressupostos: a condição de eleitor do 

proponente, a ilegalidade ou ilegitimidade do ato e a lesividade decorrente 

do ato praticado. 

 

No julgamento do REsp 1.447.237, os ministros da 1ª Turma ratificaram o 

entendimento dos pré-requisitos da ação: “Tem-se como imprescindível a 

comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar 

para a procedência da ação popular e consequente condenação dos 
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requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos 

comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes”. 

 

Segundo o artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal, “qualquer cidadão é 

parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural” 

 

Constituição de 1988 ampliou, pois, o alcance da ação popular definido na 

Lei 4.717/1965, atribuindo ao autor popular também a tutela da moralidade 

administrativa e do meio ambiente. A obra de Hely Lopes Meirelles sobre as 

ações constitucionais, atualizada por Arnoldo Walde Gilmar Mendes, dispõe 

que, “enquanto sua finalidade, no passado, era simplesmente patrimonial, 

visando à anulação de atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas, o 

constituinte de 1988 admitiu sua utilização também em relação a valores 

não econômicos, como a moralidade administrativa, o meio ambiente e o 

patrimônio histórico e cultural, mantendo-se sempre a exigência de 

ilegalidade”. 

 

A autora é indivíduo de nacionalidade brasileira dotado de capacidade 

eleitoral ativa e passiva. Já o ato impugnado é ilegal e lesivo ao meio 

ambiente, como será demonstrado. Portanto, a ação popular é cabível no 

caso.  

 

Por fim, quanto a questão da competência de foro, é de se salientar que: a) 

o ato não foi praticado nem no Município de Moeda, nem no Município de 

Itabirito. Foi um ato praticado pelo gestor sem qualquer vínculo territorial 

com as Unidades de Conservação, que, frise-se, não têm sede administrativa 

em funcionamento e b)  o STJ já pacificou jurisprudência do STJ com o 

entendiemnto segundo o qual são igualmente competentes o juízo do 

domicílio do autor popular e o do local onde houver ocorrido o dano (local do 

fato), a competência para examinar o feito é daquele em que menor 

dificuldade haja para o exercício da Ação Popular. A propósito: CC 

47.950/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 7/5/2007, p. 
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252; CC 107.109/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 

18/3/2010. 

 

 

 

 

 

BREVE RESUMO DOS PEDIDOS 

 

Trata-se de pedido de nulidade do seguinte ato administrativo ilegal e 

lesivo ao meio ambiente praticado pelo Gestor das Unidades de Conservação 

MONA – Serra da Moeda e Arêdes, HENRI DUBOIS COLLET: 

 

 - concessão formal de autorização/anuência pela Estação Ecológica e 

Arêdes e MONAE Serra da Moeda por meio do MEMO n. 12/2019/EEE 

Aredes/IEF/SISEMA, em 9 de maio de 2019 para prosseguimento da 

licenciamento ambiental (empreendimento Gerdau) n. 01/2019 

.  

 

Pedido de liminar: a) suspensão do ato ilegal e lesivo ao meio ambiente e 

de todos os demais atos subsequentes na forma do art. 5 o, parágrafo 4o da 

Lei n. 4.717/65, em especial a suspensão e paralização do processo 

administrativo n. PA COPAM nº 1776/2004/028/2017, em trâmite no COPAM 

até a solução final da presente ação;  e 

b) supensão da votação prevista para ocorrer na reunião da 60a Reunião 

Ordinária da Camara de Atividades Minerárias – CMI do Conselho Estadual de 

Política Ambientla – COPAM a ser realizada no dia 29 de maio de 2020, às 9 

horas.  

 

1 - FATOS 

 

A GERDAU S.A. tem a intenção de obter licenciamento ambiental para 

ampliação de suas atividades minerárias na zona de amortecimento de duas 

unidades de conservação de Minas Gerais: Estação Ecológica Estadual de 
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Arêdes e Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda. Trata-se do 

pedido de licenciamento para colocação de pilha de estéril em área protegida 

(número do processo: PA COPAM nº 1776/2004/028/2017). 

 

Uma das etapas legais para a obtenção da licença é o ato de anuência dado 

pelo Gestor das Unidades de Conservação que tenham envolvimento direto 

ou indireto com o empreendimento, que deve ser expedida, por lei, após a 

oitiva do Conselho Consultivo das Unidades.   

 

Atualmente, o gestor das duas Unidades de Conservação é o Sr. HENRI 

DUBOIS COLLET. 

 

O Sr. Henri realizou a 16a reunião com o Conselho do MONAE no dia 

27.03.2019 (Cf. ata, documento 3), com o objetivo de ouvir o Conselho 

sobre o pedido da Gerdau.  Estiveram presentes os conselheiros, além de 

vários moradores do Município de Moeda. O gestor apresentou as 

condicionantes que entendia necessárias para que a anuência fosse dada. 

Alguns conselheiros de ONGs ambientalistas levantaram o fato de a GERDAU 

não ter cumprido acordos realizados com o Ministério Público e com o Poder 

Judiciário, sobretudo aqueles referentes aos objetivos do Monumento 1. Os 

conselheiros solicitaram vista do processo de licenciamento da Gerdau.  

 

Em 13 de abril de 2019, a Câmara Municipal do Município de Moeda realizou 

uma audiência pública (Cf. documento 4) que contou com a participação 

popular, além de diversas entidades e associações ligadas ao meio ambiente, 

além da GERDAU.  

                                                        
1  São eles: ACORDO JUDICIAL, realizado em 2009, na  Ação Civil Pública 

Ambiental n. 0024 08 248 424 7 no qual constaram como COMPROMITENTE o 

Ministério Público de Minas Gerais, como COMPROMISSÁRIA a GERDAU e como 

INTERVENIENTE o Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e TERMO DE COMPROMISSO,  

assinado em 2013, constante no Inquérito Civil n. 0024.11.006422-7, entre o 

Ministério Público de Estado de Minas Gerais, COMPROMITENTE, e a GERDAU 

ASSOMINAS S/A, COMPROMISSÁRIA e, como ANUENTE, o ESTADO DE MINAS 

GERAIS por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SEMAD. 
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No dia 16 de abril de 2019, foi realizada nova reunião com o Conselho do 

Monumento (Cf. documento 5) juntamente com representantes do 

legislativo municipal e moradores de Moeda. Na oportunidade, os 

Conselheiros das ONGs SERRA VIVA - Associação para Proteção do 

Patrimônio da Serra da Moeda, FONASC - Fórum Nacional da Sociedade Civil 

nos Comitês de Bacia e  AMA Moeda - Associação de Meio Ambiente de 

Moeda apresentaram parecer contrário à anuência, dado que a 

intervenção da GERDAU fere frontalmente os objetivos de criação da 

UC.  

 

No dia 02 de maio de 2019, na reunião do gestor com os conselheiros e com 

a participação de moradores de Moeda, era esperada a resposta do Sr. Henri 

sobre as considerações feitas pelos conselheiros no parecer. No entanto, por 

meio de pedido de questão de ordem, os conselheiros das ONGs SERRA 

VIVA, FONASC e AMA Moeda noticiaram a existência de uma PRIMEIRA 

ANUÊNCIA CONJUNTA DAS DUAS UNIDADES feita pelo Gestor das UCs, 

Sr. HENRI COLLET, já formalizada e protocolada no processo administrativo 

de licenciamento em dia 26 de março de 2019, portanto, um dia antes da 

primeira reunião do Conselho (a pesquisa foi feita pela internet no site do 

Sistema Integrado de Informação Ambiental SIAM) (documento n.5.1) .  

 

Como é possível verificar no documento, o Sr. Henri protocolizou a  PRIMEIRA 

anuência “Autorização Conjunta EEE de Arêdes e MONAE Serra da Moeda n. 

01/2019” como se os Conselhos das duas UCs afetadas tivessem sido 

consultados e se pronunciado, conforme mandamento legal.  (Cf. 

documento 5.1)  

 

Dessa forma, os conselheiros das ONGs citadas, além dos conselheiros 

representantes dos órgãos públicos, Presidente da Câmara Municipal e 

representante da Prefeitura de Moeda, expressaram seu entendimento, por 

escrito: havia nulidade absoluta em relação à anuência dada pelo Sr. Henri, 

por ausência prévia de oitiva do Conselho, e, assim, a reunião era 

completamente inócua, dado que a anuência já estava dada e de forma 
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ilegal. Esse entendimento foi entregue ao Gestor, Sr. HENRI, ainda na 

reunião.  

 

Mesmo com a manifestação de vontade de alguns Conselheiros expressa e 

protocolada junto à mesa, o Sr. Henri entendeu por bem continuar a 

reunião. Apresentou suas condicionantes para a continuidade da licença e 

colocou em votação sua anuência (Cf. documento 6 - minuta da Ata ainda 

não aprovada).  

 

Para finalizar o processo de “oitiva dos Conselhos” seria necessária uma 

última reunião para aprovação da Ata.  

 

Assim, o Sr. Henri convocou o Conselho para a 18a reunião do Conselho que 

tinha, entre outros itens de pauta, a aprovação da Minuta da Ata da 17a 

Reunião (a do dia 02) (Cf. documento n. 6.1) e email recebidos pelos 

Conselheiros: 

 

 

 

A nova reunião aconteceria no dia 30 de maio, em Itabirito. 

 

Inconformados com a conduta do Gestor das Unidades de Conservação, Sr. 

HENRI, os Conselheiros impetraram Mandado de Segurança por meio do 

qual apontaram diversas nulidades no processo de anuência dada pelo 

Gestor com o pedido de nulidade da anuidade (Documento 6.1). Em sede 
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de liminar, pediram que fosse suspenso o processo de oitiva dos 

Conselheiros.  

 

Obtiveram a seguinte liminar:  

 

“Isto posto, considerando o que mais dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda 

qualquer ato referente ao procedimento da oitiva do Conselho, 

sobretudo o de reunir-se no dia 30.05.2019 com os Conselheiros do 

MONA para a aprovação da ata da reunião anterior” (liminar consta no 

documento 6.2).  

 

Ora, a liminar foi concedida para que o processo da anuência do Gestor 

ficasse paralisado até decisão do Juízo quanto as nulidades apresentadas 

pelos Conselheiros no Mandado de Segurança. 

 

Não houve, assim, aprovação da Ata anterior. Por consequência, não pode o 

Gestor das Unidades de Conservação formalizar uma outra anuência, já que 

para tal ato é necessário, por lei, a oitiva dos Conselhos, o que ficou 

suspenso por ordem judicial.  

 

Se está suspenso qualquer ato referente a oitiva dos Conselheiros, vale d izer 

que suspensa está a apreciação pelos Conselheiros. Sendo assim, não pode a 

autoridade coatora conceder nova anuência com a afirmação que foi 

realizada oitiva e consulta dos dois Conselhos.  

 

Frise-se: não houve aprovação da Ata por ordem judicial.    

 

Não obstante a ordem judicial, o Sr. Henri entendeu por bem invalidar a 

anuência, objeto do Mandado de Segurança, e simplesmente protocolizou no 

processo de licenciamento da GERDAU, no dia 12 de junho, nova 

ANUÊNCIA sem oitiva dos Conselhos (documento 6.2).   

 

Na nova Autorização ou Anuência, o Sr. Henri destaca: 
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Encaminho a Autorização conjunta EEE de Aredes e MONAE Serra da 

Moeda n. 02/2019 revisada, após consulta e discussões junto ao 

Conselho Consultivo de MONAE Serra da Moeda e apresentada 

ao Conselho Consultivo de EEE de Aredes, com a finalidade de dar 

prosseguimento à análise do licenciamento ambiental (...)  

 

Em seguida, o Sr. HENRI informa que: 

 

a Autorização 01/2019 torna-se sem efeito após reavaliação e 

discussão junto aos referidos Conselhos...  

 

Frise-se: não houve consulta e discussões junto aos Conselhos 

Consultivos. Esse é um dado falso.  

 

2 - DIREITO  

 

2.1 - DO ATO ILEGAL E LESIVO AO MEIO AMBIENTE 

 

O que a autora pleiteia nessa ação é a nulidade dessa nova anuência dada 

pelo Sr. Henri, por ser ilegal e lesiva ao meio ambiente.  

 

2.2 - DA ILEGALIDADE 

 

A Portaria IEF n. 19/2017 (documento 7.1), que dispõe sobre os 

procedimentos para a formação dos Conselhos de Unidades de 

Conservação administradas pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF/MG, 

define Conselho Consultivo como: 

 

 instância colegiada que tem a função de tratar de temas afetos à 

Unidade de Conservação, subsidiar a tomada de decisão pelo 

órgão gestor e apoiar as ações de implantação da Unidade, no que 

couber.  
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Já a Portaria n. 51/2018, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho 

Consultivo do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda define a 

natureza do Conselho:  

 

Art. 1o  - O Conselho Consultivo do Monumento Natural Estadual Serra 

da Moeda é órgão consultivo e integrante da estrutura desta 

unidade de conservação, cuja composição foi instituída pela Portaria 

IEF n. 59, de 16 de setembro de 2016, sendo regido pela Lei Federal 

n. 9.985/2000 pelo Decreto Federal n. 4.340/2002, pelo presente 

regimento interno e demais normas aplicáveis.  

 

A finalidade maior do Conselho e, portanto, de seus Conselheiros, é 

contribuir para o efetivo cumprimento dos objetivos do MONAE e da Estação 

Ecológica de Aredes.  

  

Como já dito, o Sr. HENRI DUBOIS COLLET, como Gestor das Unidades de 

Conservação, concedeu formalmente a primeira Autorização Conjunta EEde 

Arêdes e MONAE Serra da Moeda n. 01/2019 para prosseguimento da análise 

de licenciamento ambiental (empreendimento Gerdau) SEM a oitiva dos 

Conselhos Consultivos dessas Unidades de Conservação (Cf. documento 

5.1)  

 

Posteriormente, tornou sem efeito essa primeira anuência e concedeu uma 

nova com TODOS OS VÍCIOS contidos na anterior, SOBRETUDO POR 

NÃO TER OCORRIDO A OITIVA DOS CONSELHOS, além de ser objeto de 

Mandado de Segurança.   

 

O que houve foi verdadeira burla ao comando dado pelo poder judiciário que 

ordenou a não realização da reunião em que o Gestor iria finalizar a oitiva do 

Conselho do Mona da Serra da Moeda. Sem a finalização da reunião, não 

poderia o Gestor dar anuência, dado que não se formalizou a oitiva dos 

Conselheiros.    
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2.3 - NULIDADE DO ATO DE ANUÊNCIA FORMALIZADO NO DIA 

12.06.2019 (documento 6.3): Ilegalidade e ilegitimidade  

 

Certo é que todos os atos da Administração se presumem legais, por 

seguirem o princípio da Legalidade Restrita, vale dizer, são praticados com 

absoluta observância da lei. Tal princípio, como sabido, descende 

diretamente do Princípio da Legalidade, já que a Administração só pode fazer 

o que está na lei.  

 

Na espécie, a legislação ambiental normatiza a participação dos diversos 

setores da sociedade nos Conselhos Consultivos das Unidades de 

Conservação, bem como a forma como se dá essa participação. 

 

Conforme norma do art. 47 da Lei Estadual n. 20.922/2013, que dispõe 

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado , é 

necessária a oitiva do Conselho ANTES da decisão ou anuência do gestor da 

Unidade de Conservação:  

 

Art. 47. O pedido de autorização para intervenção prevista nesta Lei, 

em Unidade de Conservação de Proteção Integral, será decidido pelo 

órgão responsável pela gestão da Unidade, ouvido o seu conselho 

consultivo, quando houver. (Cf. documento  n. 9)  

 

No mesmo sentido é a norma da resolução n. 428/2010 do CONAMA, 

lembrado que o Conselho Consultivo é órgão também responsável pela 

administração da UC:  

 

Art. 1o O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental que possam afetar Unidade de Conservac  ão      espec fica 

ou sua  ona de Amortecimento   A , assim considerados pe o  rgão 

ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto 

Ambiental e respectivo Re at rio de Impacto Am ienta   EIA RIMA , s  

poder  ser concedido ap s autori ac  ão do  rgão respons ve  pe a 
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administrac  ão da    ou, no caso das Reservas Particu ares de 

Patrim nio Natura   RPPN , pe o  rgão respons ve  pe a sua cria ão   

 

§1o Para efeitos desta Resolu ão, entende-se por  rgão respons ve  

pela administra ão da   , os  rgãos e ecutores do  istema Naciona  

de Unidade de Conserva ão   N   , conforme definido no inciso III, 

art. 6o da Lei no 9.985 de 18 de julho de 2000. (Confere documento 

10)  

 

 

Portanto, para que a anuência fosse formalizada pelo gestor do Monumento 

da Serra da Moeda e da Estação Ecológica de Aredes, ambas unidades de 

proteção integral, seu Conselho Consultivo deveria ter sido formalmente 

consultado com antecedência.  

 

O que ocorreu, como já dito, foi que não houve finalização da oitiva do 

Conselho Consultivo do Mona Serra da Moeda, dado que a liminar suspendeu  

qualquer ato referente a oitiva dos Conselheiros, até a análise de mérito do 

Mandado de Segurança.  

 

Importante ressaltar, mais uma vez, que a finalidade maior do Conselho e, 

portanto, de seus Conselheiros, é contribuir para o efetivo cumprimento dos 

objetivos do MONAE e da Estação Ecológica de Aredes. 

 

A Portaria IEF n. 19/2017 (documento 7.1), que dispõe sobre os 

procedimentos para a formação dos Conselhos de Unidades de 

Conservação administradas pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF/MG, 

define Conselho Consultivo como: 

 

instância colegiada que tem a função de tratar de temas afetos à 

Unidade de Conservação, subsidiar a tomada de decisão pelo 

órgão gestor e apoiar as ações de implantação da Unidade, no que 

couber.  
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Já a Portaria n. 51/2018, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho 

Consultivo do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda define a 

natureza do Conselho:  

 

Art. 1o - O Conselho Consultivo do Monumento Natural Estadual Serra 

da Moeda é órgão consultivo e integrante da estrutura desta 

unidade de conservação, cuja composição foi instituída pela Portaria 

IEF n. 59, de 16 de setembro de 2016, sendo regido pela Lei Federal 

n. 9.985/2000 pelo Decreto Federal n. 4.340/2002, pelo presente 

regimento interno e demais normas aplicáveis.  

  

Portanto, a participação efetiva do Conselho não é por mero acaso. É 

atribuição do Conselho manifestar sobre questões socioambientais que 

envolvam a proteção, a recuperação e a conservação, dos serviços 

ambientais fornecidos pela Unidade de Conservação (Cf. Portaria do IEF n. 

51/2018) 

 

Como já dito, o Sr. HENRI DUBOIS COLLET, como Gestor das Unidades de 

Conservação, concedeu formalmente as DUAS Autorizações Conjunta EEde 

Arêdes e MONAE Serra da Moeda para prosseguimento da análise de 

licenciamento ambiental (empreendimento Gerdau) SEM a oitiva dos 

Conselhos Consultivos dessas Unidades de Conservação. 

 

A segunda anuência, tal qual a primeira, é ato nulo uma vez que há violação 

frontal à norma legal e traz em si um vício de forma.  Além de ilegal, o ato é 

também ilegítimo, já que afronta os princípios básicos do direito público e 

ambiental, como legalidade, moralidade, publicidade. Além disso, como se 

verá é contrário aos objetivos das próprias Unidades.  

 

 

2.4 - O ATO É LESIVO AO MEIO AMBIENTE 

 

Na reunião do dia 16 de abril, vários Conselheiros apresentaram parecer 

contrário a concessão da licença para o empreendimento, dado que a 
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intervenção da GERDAU fere frontalmente os objetivos de criação da 

UC, sobretudo os de preservação das nascentes e de conformação de um 

corredor ecológico entre as duas unidades. Argumentaram que o 

empreendimento afetará de modo irreversível a produção de água da região. 

Isso porque o empreendimento está localizado em cima de sete nascentes 

que abastecem o Ribeirão do Silva, que, além de ser responsável pelo 

abastecimento de Itabirito, desagua no Rio da Velhas, responsável pelo 

abastecimento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Argumentaram, ainda, que a GERDAU deixou de cumprir as imposições feitas 

tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Ministério Público. O Sr. Henri, 

então, recebeu o parecer para análise.  

 

No Parecer, os Conselheiros apresentam as motivações robustas que 

demonstram o motivo de serem contrários à autorização favorável ao 

licenciamento requerido:  

 

a) ilegalidade da liberação da licença uma vez que contraria 

frontalmente os objetivos do Monumento Natural da Serra da Moeda, 

disposto no Decreto 45.472/2010: 

 

Art. 4º -  São declarados essenciais aos objetivos do Monumento 

Natural Estadual da Serra da Moeda os seguintes aspectos:  

I - o patrimônio espeleológico;  

II - a conectividade biológica e hidrológica;  

III - as nascentes e ressurgências; e  

IV - a conformação de um corredor ecológico entre o Monumento 

Natural da Serra da Moeda e Estação Ecológica de Aredes.  

 

b) descumprimento de condicionantes por parte da GERDAU e do 

Estado de Minas Gerais (IEF/SEMAD) - a área referente ao pedido 

de licenciamento (zona de amortecimento das UCs Monumento Natural 

Estadual da Serra da Moeda e Estação Ecológica de Arêdes) é a 

mesma área objeto de acordos realizados com o Ministério Público que 
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não foram efetivamente cumpridos, sobretudo a criação de corredor 

ecológico e recuperação de nascentes. Estes os termos:  

 

- ACORDO JUDICIAL, realizado em 2009, na  Ação Civil Pública 

Ambiental n. 0024 08 248 424 7 no qual constaram como 

COMPROMITENTE o Ministério Público de Minas Gerais, como 

COMPROMISSÁRIA a GERDAU e como INTERVENIENTE o Estado 

de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e 

 

 - TERMO DE COMPROMISSO,  assinado em 2013, constante 

no Inquérito Civil n. 0024.11.006422-7, entre o Ministério 

Público de Estado de Minas Gerais, COMPROMITENTE, e a 

GERDAU ASSOMINAS S/A, COMPROMISSÁRIA e, como ANUENTE, 

o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. 

 

Estas Cláusulas não foram cumpridas:  

 

- Executar projeto de recuperação ambiental da área degradada na 

Mina Varzea do Lopes. Os órgãos ambientais tinha 90 dias para a 

analisar o projeto apresentado pela Gerdau;  

- elaborar projeto de recuperação da bacia hidrográfica do ribeirão 

do Contendas, abrangendo os córregos Pedra Negra, dos Vieiras e 

dos Antunes; 

- elaborar projeto de recuperação das sub-bacias hidrográficas dos 

córregos dos Condomínios, da ponte dos Sítios, da Antena, da 

Represa, da grota, Lagartixa, do Sabão e do Estreito, afluentes do 

ribeirão do Silva; 

- Criar Corredor Ecológico - Proposta de manutenção  de um 

corredor ecológico na área ao longo do Ribeirão do  Silva e sua 

Área de Preservação Permanente, totalizando 472,43 hectares; 

-  não interferir nos recursos hídricos e nos ecossistemas do 

Monumento Natural Serra da Moeda e da Estação Ecológica de 
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Arêdes, incluindo as nascentes situadas na encosta oeste da Serra, 

no município de Moeda. 

 

Para implantação da pilha de Estéril a empresa obteve autorização dos 

órgãos ambientais para supressão de mais de 130 hectares em estágio 

médio e inicial de Mata Atlântica, o que é vedado pela  Lei 11.428 de 

2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica); 

 

Art. 11 – O corte e a supressão de vegetação primária ou nos 

estágios avançados do Bioma da Mata Atlântica ficam vedados 

quando: 

Exercer a função de proteção de mananciais ou de preservação e 

controle de erosão; 

 

- Formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou 

secundária em estágio avançado de regeneração; 

- Proteger o entorno das unidades de conservação. 

 

Uma das principais condicionantes descumpridas pela Gerdau é não ter 

entregue estudos ambientais, como os que comprovariam que a 

ampliação do empreendimento não interferirá na dinâmica hídrica 

dentro das unidades de conservação. 

 

Lei 10.793/92 - Dispõe sobre a proteção de mananciais 

destinados ao abastecimento público no Estado de Minas Gerais.  

Fica vedada a instalação, nas bacias de mananciais, projetos ou 

empreendimentos que comprometam os padrões mínimos de 

qualidade das águas. 

 

c) A GERDAU encontra-se com o licenciamento vencido o que impede 

autorização para expansão do empreendimento.  
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MEDIDAS APRESENTADAS PELO IEF COMO CONDICIONANTES DA 

AUTORIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO 

 

Em relação às 15 medidas mitigatórias e compensatórias apresentadas 

pelo Senhor HENRI, é de se observar que não é especificado quem 

será o seu executor. São elas:   

 

a)  MEDIDA MITIGATÓRIA 1 -  reconstruir campo rupestre 

ferruginoso na etapa de FECHAMENTO da Mina – existe uma 

contradição nessa medida: sua previsão é para toda a vida útil do 

empreendimento ou apenas quando do seu fechamento? Além disso, 

há referência da DN COMPAM n. 217/2017 SEM citação de qualquer 

norma, o que impede a análise apurada da medida; 

 

b) MEDIA MITIGATÓRIA 2 - apresentação de projeto de instalação 

de cerca – essa medida não diz absolutamente nada, já que não 

menciona QUEM será o responsável pela execução do projeto; 

 

c) MEDIDA MITIGATÓRIA 3 – instalação de marcos geodésicos – 

não tem natureza mitigatória. Trata-se de uma obrigação de 

delimitação da área.  

 

d) MEDIDA MITIGATÓRIA 4 – rotatória na estrada  - também essa 

não é uma medida mitigatória, já que não tem qualquer relação com a 

diminuição dos impactos do empreendimento no meio ambiente. 

Quando muito, tal medida poderia ser considerada uma medida de 

segurança; 

 

e) MEDIDA MITIGATÓRIA 5 – realização de monitoramento 

sismográfico – a medida não é por nada eficaz já que prevê apenas a 

simples instalação de um aparelho de medição. Na hipótese de uma 

medição que indique uma possível interferência no patrimônio 

arqueológico de Arêdes, caberá a quem tomar as providências 

necessárias e quais seriam elas? 
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Ora, o que não condiciona alguém, não é condicionante. E o que 

não mitiga o impacto, medida mitigatória não é!  

 

f) MEDIDA COMPENSATÓRIA 6 – realização de estudo espacial para 

implementação de um mirante – a realização de estudo, sem 

indicação da obrigação de fazer não pode ser considerada como  

medita compensatória.  

 

g) MEDIDAS 7, 8, 9 – EXCLUÍDAS – na apresentação feita há 

exclusão das medidas citadas por estarem contidas em outro processo. 

Qual processo? Além disso, em relação a manutenção da Brigada para 

Combate a Incêndios florestas, há que pensar que ela se encerará em 

2020, junto com o término da exploração da Mina. 

 

h) MEDIDAS 10, 11, 12, 13, 14 e 15 – EXCLUÍDAS por serem 

transferidas para o processo de acordo judicial por intervenção MONA, 

acordo esse já questionado acima exatamente pela falta de 

cumprimento de suas Cláusulas.  

 

Por todo o exposto, a SERRA VIVA, o FONASC e a AMA MOEDA  

apresentam um parecer contrario à autorização do licenciamento 

ambiental apresentado pelo IEF.  

 

Por motivos apontados no Parecer, resta demonstrado que o ato é 

extremamente lesivo ao meio ambiente, sobretudo, porque contraria 

frontalmente os objetivos do Monumento Natural da Serra da Moeda e da 

Estação Ecológica de Aredes. Além disso, há o fato de a Gerdau não cumprir 

com as cláusulas dos acordos realizados tanto na ACP, quanto no Inquérito. 

Mas há maiores prejuízos: 

 

INVASÃO DO EMPREENDIMENTO NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

MONA SERRA DA MOEDA 
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O empreendimento vem causando lesões irreversíveis ao MONA Serra da 

Moeda. Prova disso, é a invasão da mineração DENTRO da Unidade de 

Conservação.  

 

De fato, a GERDAU INVADIU parte do MONA da Serra da Moeda. 

 

O Relatório Técnico n. 031/2017 (docuemento 11) foi realizado em 

01.08.2017 por técnicos do IEF com o objetivo de medir a cava da Gerdau 

para uma comparação com os limites do MONA Serra da Moeda e auxiliar a 

Gerência de Criação e Implantação de Áreas Protegidas.  

 

Os técnicos do IEF concluíram que houve ampliação da cava do 

empreendimento da Gerdau DENTRO do MONA Serra da Moeda, em uma 

área de 4.050,87m2 com interferência nas áreas de Campo Rupestre 

Ferruginoso.  

 

Consta no Relatório:  

 

“Foi rea i ada comparação entre os pontos o tidos em campo com os 

limites da Unidade de Conservação conforme decreto estadual e 

constatou-se intervenção em duas faixas de no interior da 

Unidade de Conservação com áreas de 2.370,05 m2 da gleba I e 

1 680,82 m2 da g e a II, no tota  de 4 050,87m2”  

 

Frise-se: a GERDAU está desde 2017 minerando DENTRO de MONA da 

Serra da Moeda. 

 

No dia 25.09.2017, o IEF fez uma vistoria no Monumento da Serra da Moeda 

e lavrou o Auto de Infração n. 88936/2017 (documento 11.1)  pelo fato 

de a Gerdau desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a 

morte de floresta e demais formas de vegetação em Unidade de Conservação 

sem a prévia autorização do órgão competente, conforme detalhado no Auto 

de Fiscalização n. 75425/17.  
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Foram autuados, ainda, por desrespeitar normas/regulamento administrativo 

da Unidade de Conservação, bem como por causar dano direto ou indireto 

em Unidade de Conservação, conforme detalhado no Auto de Fiscalização n. 

75425/17. 

 

Além de aplicar multa, houve o comando para suspender as atividades e 

reparar os danos.  

 

O Relatório do Auto de Infração cita o Relatório Técnico GEREF n. 031/2017 

(documento 11) no qual se concluiu que houve ampliação da cava do 

empreendimento da Gerdau em área inserida no MONA Serra da 

Moeda totalizando uma área de 4.050,87 metros quadrados. Constatou-se 

também que nas áreas contíguas à cava houve supressão da vegetação 

formada por campo rupestre ferruginoso e, ainda, que foi constata 

pisoteamento de vegetação e rachadura nas estruturas da canga.  

 

Tal fato foi apresentado aos conselheiros da MONA, conforme consta na ATA 

da 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO CONSULTIVO DO MONA SERRA DA 

MOEDA realizada em 25.10.2017: 

 

Linha 65 a 78:   

 

“3 3  Apresentação do parecer do IEF referente ao pedido de a teração 

dos limites da GERDAU/AÇOMINAS S/A. (...) o MP encaminhou ofício ao 

IEF recomendando a não desafetação e o Diretor do IEF concordou com 

a recomendação. O MP abriu um Inquérito Civil referente à questão e a 

nova proposta de alteração dos limites do MONA desafetação feita pela 

Gerdau foi avaliada pelos técnicos do IEF (em anexo) 

Perguntas e Respostas. Cléverson perguntou se houve intervenção na 

área do Monumento. Segundo Laudicena, o Técnico do IEF foi à área e 

constatou que houve. Daniel disse que a Gerdau realizou estudo da 

área de desafetação no relatório e que, comparada à dos Técnicos do 

IEF, apresenta diferenças muito significativas ”  
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Não apenas o Relatório Técnico do IEF apontou para a invasão da Gerdau no 

MONA Serra da Moeda.  

 

O Laudo Pericial Extrajudicial realizado a pedido da Diretoria Gera l do 

Instituto Estadual de Florestas (documento 12) pelo Engenheiro Florestal e 

Analista Ambiental, Eduardo Martins, concluiu que:  

 

Em consequência das observações e constatações verificadas no local, 

concluímos que a cava da mina Lavra do Lopes adentrou a 

Unidade de Conservação Monumento Natural da Serra da Moeda .  

A mineração deveria ter obedecido a uma distância do limite da 

Unidade de Conservação o suficiente para dar estabilidade à 

confrontação, permitindo que seus limites fossem mantidos visíveis e 

com fácil identificação.  

Não é mais possível que isso aconteça. Não é possível sequer fincar 

postes para uma demarcação da Unidade de Conservação.  

 

Portanto, resta demonstrado os danos que a forma de minerar da GERDAU 

vem causando ao meio ambiente, especificamente, ao MONA. 

 

IMINENTE POSSIBILIDADE DE VOTAÇÃO NO COPAM NÃO OBSTANTE 

RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  

 

Como já dito, o pedido feito pela Geradau está na pauta para votação 

prevista para ocorrer na reunião da 60a Reunião Ordinária da Camara de 

Atividades Minerárias – CMI do Conselho Estadual de Política Ambientla – 

COPAM a ser realizada no dia 29 de maio de 2020, às 9 horas.  

 

Excelência, o pedido esteve na pauta da 58a Reunião Ordinária realizada em 

28.04.2020. Na ocasião houve pedido de vista. O presidente da Camara 

concedeu apenas 4 dias (incluíndo, feriado, sábado e domingo) para análise 

de mais de 11 processos de licenciamento de mineração no Estado de Minas 

Gerais. Não obstante, o presidente da Câmara entendeu por bem marcar 

uma reunião extraordinária para o dia 08.05.2020. Frise-se: não houve 
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qualque justificativa para que a reunião se desse de forma extraodinária e 

em tão pouco tempo. 

 

Diante de manifestações de inúmeras entidades ambientais (nota de repúdio  

– documento 13) além de denúncia feita para o Ministério Público, esse 

órgão fez as seguintes considerações ao Presidente da CMI (documento 

13.1 do MPMG):   

 

Consta da pauta da 59a Reunião Extraordinária da Câmara de 

Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental, a ser 

realizada no dia 08/05/2020, o Processo Administrativo para exame de 

Licença de Instalação Corretiva concomitante com a Licença de 

Operação da empresa Gerdau Açominas S.A./Mina de Várzea do Lopes 

(Pilha de estéril PDE-01), em Itabirito/MG, PA/N. 

001776/2004/028/2017. 

Preliminarmente, cabe ressaltar que, considerando a atual situação de 

pandemia, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais expediu a 

Recomendação no 01/20 à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) para suspender a tramitação de 

procedimentos administrativos atinentes a autorizações, 

licenciamentos, emissões de declaração de anuências ou outras 

decisões, bem como a não emissão de quaisquer atos autorizativos 

ambientais inclusive autocráticos (ad referendum), para cuja 

consolidação jurídica seja exigível, necessária e legítima a participação 

de atores sociais interessados, enquanto perdurarem os riscos à saúde 

pública e a resultante situação de vulnerabilidade social decorrentes da 

pro iferação de infecções pe o novo tipo de “ oronav rus” – Covid-19” 

(documento em anexo). Assim que, caso o processo administrativo 

supra citado seja votado, estará em dissonância com a recomendação 

expedida.  

Ademais, verifica-se que a reunião designada tem o caráter 

extraordinário, sem a devida motivação, o que enseja violação ao 

princípio da participação comunitária ou princípio democrático. A 

convocação não motivada de reuniões extraordinárias do COPAM 
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(designadas no interregno entre as reuniões ordinárias) tem sido 

prática constante e recorrente no âmbito da Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, atendendo-se a 

clamores predominantemente econômicos, com efetivos prejuízos à 

participação democrática que deve nortear as decisões do colegiado, 

na medida em que o curto prazo entre uma reunião e outra impede 

todos os conselheiros da CMI/COPAM e, sobretudo, a sociedade civil de 

se inteirar adequadamente sobre os empreendimentos pautados e 

sobre os seus respectivos impactos ambientais.  

(...) 

O Parecer Único n. 0155765/2020 demonstra que a ampliação da pilha 

PDE-01 vai servir à expansão da Mina Várzea do Lopes. Entretanto, a 

expansão sequer foi aprovada e, caso não haja tal aprovação, será 

necessária a recuperação da área destinada à referida pilha e inserção 

no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Assim que, para 

que seja realizada uma análise integrada, a ampliação da pilha PDE- 

01e a expansão da Mina Várzea do Lopes devem ser analisadas no 

mesmo processo, sob pena de fragmentação.  

Por fim, em relação à expansão da Mina Várzea do Lopes, não é 

demais ressaltar a firme posição do Ministério Público no sentido de 

que qualquer pretensão de expansão que venha a alterar os limites do 

MONA Serra da Moera é inviável juridicamente e ambientalmente. Isso 

porque, mesmo que tal desafetação venha a ser ventilada em processo 

legislativo, a Unidade de Conservação foi criada a partir de acordo 

devidamente homologado por decisão judicial transitada em julgado, 

estando, portanto, amparado pelo instituto da coisa julgada, sobre o 

qual a lei não pode retroagir.  

Ademais, há laudo técnico emitido recentemente pela Central de 

Apoio Técnico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

(CEAT/MPMG) refutando tecnicamente as propostas (inclusive 

compensatórias ambientais) apresentadas pela empresa Gerdau S.A. 

para alteração dos limites do MONA Serra da Moeda e indicando que a 

alteração do perímetro não é ambientalmente viável.  
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E, por fim, os promotores da Curadoria do Meio Ambiente da Comarca de 

Itabirito, Dra. Vanessa Compolina Horta e do COAMA, Dr. Franciso Generoso, 

RECOMENDARAM:  

 

1. AO DR. YURI RAFAEL DE OLIVEIRA TROVÃO, PRESIDENTE DA 

CÂMARA DE ATIVIDADES MINERÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE 

POLÍTICA AMBIENTAL, que retire da pauta da 59a Reunião 

Extraordinária da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho 

Estadual de Política Ambiental, a ser realizada no dia 08/05/2020, às 

9h, o Processo Administrativo para exame de Licença de Instalação 

Corretiva concomitante com a Licença de Operação da empresa Gerdau 

Açominas S.A./Mina de Várzea do Lopes (Pilha de estéril PDE-01), em 

Itabirito/MG, PA/N. 001776/2004/028/2017;  

2. AOS CONSELHEIROS DA CÂMARA DE ATIVIDADES MINERÁRIAS DO 

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL que se abstenham de 

aprovar a Licença de Instalação Corretiva concomitante com a 

Licença de Operação da empresa Gerdau Açominas S.A./Mina de 

Várzea do Lopes (Pilha de estéril PDE-01), em Itabirito/MG, PA/N. 

001776/2004/028/2017, constante da pauta da 59a Reunião 

Extraordinária da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho 

Estadual de Política Ambiental, a ser realizada no dia 08/05/2020, às 

9h.  

 

O presidente da Câmara de Atividades minerárias retirou de pauta da 59 a 

reunião Extraordinária, mas marcou a 60a Reunião Ordinária, para o dia 

29.05.2020, (documento 14) com a mesma pauta da anterior:  

 

6.1 Gerdau Açominas S.A./Mina de Várzea do Lopes (Pilha de estéril 

PDE-01) - Pilhas de rejeito/estéril - minério de ferro - Itabirito/MG - 

PA/No 001776/2004/028/2017 - ANM: 932.705/2011 - Classe 4 

(conforme Lei no 21.972/2016 art. 14, inc. 3°, alínea b). 

Apresentação: Suppri. RETORNO DE VISTAS pelos conselheiros 

Júlio César Dutra Grillo representante da Promutuca, Denise 

Bernardes Couto representante do Sindiextra, Thiago Rodrigues 
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Cavalcanti representante da Fiemg e Carlos Eduardo Orsini 

Nunes de Lima representante da SME. RETIRADO DE PAUTA EM 

08/05/2020.  

 

 

Excelência, com todo o respeito não há como não citar a fala no Ministro do 

Meio Ambiente, na tão divulgada reunião ministerial ocorrida no dia 

22.04.2020:  

 

“A oportunidade que n s temos, que a imprensa est  nos dando um 

pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais 

de desregulamentação, simplificação, todas as reformas  que o 

mundo inteiro nessas viagens que se referiu o Onyx certamente cobrou 

dele, cobrou do Paulo, cobrou da Teresa, cobrou do Tarcísio, cobrou de 

todo mundo, a segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação, 

essa grande parte dessa matéria ela se dá em portarias e norma dos 

ministérios que aqui estão, inclusive o de Meio Ambiente. E que são 

muito difíceis, e nesse aspecto eu acho que o Meio Ambiente é o mais 

difícil, de passar qualquer mudança infralegal em termos de 

infraestrutura, é instrução normativa e portaria, porque tudo que 

agente faz é pau no judiciário, no dia seguinte" 

"Então pra isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos 

nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, 

porque só fala de COVID e ir passando a boiada e mudando todo o 

regramento e simplificando normas. De IPHAN, de ministério da 

Agricultura, de ministério de Meio Ambiente, de ministério disso, de 

ministério daquilo.  

  

Citação tem como único objetivo demonstrar que, infelizmente, se constata 

que há um esforço para que, em meio a uma pandemia na qual as pessoas 

estão mobilizadas e focadas no isolamento social, os processos de 

licenciamento andem com maior rapidez.  À sociedade civil organizada e 
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voltada para a preservação do meio ambiente dentro do regramento 

absolutamente legal, não há outra via senão recorrer ao Poder Judiciário.  

 

 

3 - PEDIDO DE LIMINAR 

 

As normas do art. 5o, parágrafo 4o da lei n. 4717/65 autoriza o magistrado 

conceder liminar para suspender o ato lesivo ao patrimônio público. Para 

tanto, o juiz concederá a medida se estiverem presentes os requisitos do 

fundamento relevante e do perigo de dano.  

 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há 

vedação à concessão de medida liminar em ação popular, pois “o autor 

popular não litiga contra o Estado, mas, ao contrário, como seu substituto 

processual”. 

Hely Lopes Meirelles é ainda mais enfático: A ação popular tem fins 

preventivos e repressivos da atividade administrativa ilegal e lesiva ao 

patrimônio público    pelo quê sempre propugnamos pela suspensão liminar do 

ato impugnado, visando à preservação dos superiores interesses da 

coletividade. 

 

Como visto, a SEGUNDA anuência protocolada no processo administrativo de 

pedido de licenciamento pela GERDAU é ato administrativo nulo, por 

desrespeitar o comando de oitiva do Conselho. Mais: o ato não pode ser 

convalidado, dado que existe ordem judicial que suspendeu a reunião dos 

Conselho até decisão final do Mandado de Segurança.  

 

A autora demonstrou de forma contundente que a anuência dada pelo Gestor 

das Unidades de Conservação é ato nulo, além de lesivo ao meio ambiente 

por:  

 



_____________________________________________________________________________________________ 
R. PAULO AFONSO, 146 – SALA 211 – SANTO ANTÔNIO 

BELO HORIZONTE – MG – CEP 30.350-060 -TEL.: (31) 2513-0075 
Endereço eletrônico: rosangela.nmaciel@gmail.com 

a) vício de forma, dado que não houve a necessária oitiva do Conselho do 

Mona Serra da Moeda, formalidade indispensável para a existência do ato na 

forma do comando do art. 2o da Lei n. 4.717/65; 

b) ilegalidade, já que viola a lei art. 47 da Lei Estadual n. 20.922/2013, 

além da norma da resolução n. 428/2010 do CONAMA; 

b) desvio de finalidade, uma vez que o ato contraria frontalmente os 

objetivos do Monumento Natural da Serra da Moeda, disposto no Decreto 

45.472/2010, do qual o o Sr. HENRI é gestor.  

 

Portanto, a segunda anuência dada pelo Gestor por meio do MEMO n. 

12/2019/EEE Aredes/IEF/SISEMA, em 9 de maio de 2019, para 

prosseguimento do licenciamento ambiental (empreendimento Gerdau) n. 

01/2019 DEVERÁ SER DECLARADA NULA.  

 

O direito concreto está bem demonstrado com toda documentação 

anexa.  

 

Por outro lado, tal anuência tem já produzido efeitos. A anuência foi dada 

dentro do processo n. PA COPAM n. 1776/2004/028/2017 por meio do qual 

pretende a Gerdau obter licença ambiental Concomitante – LA2 (licença de 

instalação corretiva - LIC + Licença de Operação – LO) para ampliação do 

empreendimento Pilha de Estéril – PDE 01 Gerdau S.A.. Há uma questão 

ambiental séria em relação ao pedido da mineradora, já que a mina Várzea 

do Lopes está localizada na Zona de Amortecimento de duas Unidades de 

Conservação: Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda e Estação 

Ecológica de Arêdes.  

 

Esse processo estava para ser julgado no COPAM, por chamada convocada 

por seu presidente da 60a reunião ordinária da Câmara de Atividades 

Minerárias do COPAM, no dia 29.05.2020, não obstante as recomendações 

feitas pelo Ministério Público.  

 

Portanto, está claro que o ato administrativo está produzindo efeitos. O 

processo está para ser votado e como se vê, há uma certa pressa para que 
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isso aconteça. E mais: o documento de anuência necessário para a 

instauração do processo contém vícios e deve ser anulado.   

 

Além disso, como visto, o Sr. Presidente da Câmara de Atividades Minerárias 

não acatou a recomendação do Ministério Público para retirar o julgamento 

do processo da pauta.  

 

Assim, a autora pede liminarmente que a suspensão do ato lesivo 

impugnado, (a concessão formal de autorização/anuência pela Estação 

Ecológica e Arêdes e MONAE Serra da Moeda por meio do MEMO n. 

12/2019/EEE Aredes/IEF/SISEMA, em 9 de maio de 2019), e, por 

consequencia a suspensão do processo administrativo. Pede, ainda, que seja 

expedido ofício para o Presidente YURI RAFAEL DE OLIVEIRA TROVÃO, 

presidente da Câmara  de Atividades Minerárias  do COPAM, para que se 

retire da pauta da 60a  reunião ordinária da Camara o o Processo 

Administrativo para exame de Licença de Instalação Corretiva concomitante 

com a Licença de Operação da empresa Gerdau Açominas S.A./Mina de 

Várzea do Lopes (Pilha de estéril PDE-01)  - PA/N. 

001776/2004/028/2017. 

 

 

 

5 - PEDIDOS  

 

Por todo o exposto, tendo sido evidenciado por meio de provas a nulidade do 

ato, assim como os efetivos prejuízos que podem ocorrer se não for 

declarada sua nulidade, a autora pede:  

 

a) concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício 

para o Instituto Estadual de Florestas e o COPAM para que seja suspensa a 

concessão formal de autorização/anuência pela Estação Ecológica e Arêdes e 

MONAE Serra da Moeda por meio do MEMO n. 12/2019/EEE 

Aredes/IEF/SISEMA, em 9 de maio de 2019, bem como o andamento do 

processo de pedido de licenciamento n. 1776/2004/028/2017 e ainda, 
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expedição de ofício para o Presidente da da Câmara  de Atividades 

Minerárias  do COPAM, para que se retire da pauta da 60a  reunião 

ordinária da Camara o o Processo Administrativo - PA/N. 

001776/2004/028/2017; 

 

b)  a procedência do pedido de DECLARAÇÃO de nulidade do ato de 

anuência por meio do MEMO n. 12/2019/EEE Aredes/IEF/SISEMA, em 9 de 

maio de 2019 e de todos os demais atos dele decorrentes. 

 

Requer:  

 

a) a citação das autoridades públicas citadas, HENRI DUBOIS COLLET, 

no Parque Estadual Serra do Rola Moça, Portaria I, Endereço: R. W-2, 1 – 

Pongelupe, Belo Horizonte, MG, CEP 30628 060, o IEF, na pessoa do seu 

na pessoa de seu Diretor Geral,  Sr. ANTÔNIO AUGUSTO MELO 

MALARD, com endereço na Rodovia João Paulo II, n. 4143, Bairro Serra 

Verde e YURI RAFAEL DE OLIVEIRA TROVÃO, no endereço do COPAM, 

rua espírito Santo, n. 495, 3o andar, centro, Belo Horizonte, intimando-as 

para que apresentem também os documentos necessários para 

esclarecimento dos fatos para que, no prazo legal, apresentem defesa e 

possam acompanhar o feito até sua extinção, na forma prevista no artigo 

7o, inciso I, alínea a, da Lei 4717/65.  

b) intimação do Ministério Público, na forma do artigo 6o, parágrafo 4o e 

artigo 7o, parágrafo 1o da Lei 4717/65 na forma de fiscal da lei (art. 178, 

I do CPC); 

c) a condenação ao ônus da sucumbência. 

d) o cadastramento dos nomes e OAB’s dos signatários para recebimento 

de futuras intimações do processo.  

 

6 - DAS PROVAS 

   Requer a produção de todas as provas de admitidas em direito permitidas.  

 

   7 -  VALOR DA CAUSA 

      Atribui-se à causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais).  
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Pede deferimento  

 

 

 

Belo Horizonte, 07 de maio de 2020.  

 

 

 

Rosangela Neuenschwander Maciel 

OABMG 58.052 

 

Nilma Coelho 

OABMG 115431 

 

Fernando Souza Assumpção 

OABMG 58752 

 

 

 

 

 


