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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

17ª PJ DEFESA DO PfilRIMONIO PUBLICO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE 
PORTARIA N.2 MPMG-0024.13.000221-5 

REPRESENTADO($): CBMM - COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E 
MINERAÇÃO, CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DE MINAS GERAIS 

REPRESENTANTE($): DE OFÍCIO 

DESCRIÇÃO DOS FATOS: Exploração de Nióbio em Araxá/MG - arrendamento do 
direito de exploração da jazida de nióbio, pertencente à CODEMIG, para à CBMM. 

Visando apurar os fatos acima descritos, o PROMOTOR(A) DE 
JUSTIÇA DA COMARCA DE BELO HORIZONTE no uso de suas atribuições legais, 
com fulcro no artigo 129, inciso 111, da Constituição da República de 1988, no artigo 
82, § 12, da Lei Federal n.º 7.347/1985, no artigo 26, inciso 1, da Lei Federal n�2 

8.625/93 - que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - e nos artigos 
66, inciso IV, 67, inciso 1, 74, inciso VIII, da Lei Orgânica do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais (Lei Complementar n.º 34/94) instaura Procedimento 
Preparatório, determinando que a Secretaria cumpra as seguintes diligências: 

DESIGNAÇÃO DE OITIVA - Prazo Determinado: 15 dia(s) - nOTIFICÇAÃO DA 
cbmm. 

Registre e autue esta portaria, afixando-a no local de costume. Cumpra-
se. 

BELO HORIZONTE, 11 de . 

EDUARDO NEPO �r._N S SA 
PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

E ainda (http:/ /revistadeciframe.com/2010/03/01/niobio-a-riqueza
que-o-brasil-despreza/): 

O Brasil como único exportador mundial do minério não dá o preço no mercado externo, 
o preço do metal quase 100% refinado é cotado a 90 dólares o quilograma na Bolsa de
Metais de Londres, enquanto que totalmente bruto, no garimpo o quilograma é de 400
reais. Na cotação do dólar de hoje (R.$ 1,75), R$ 400,00 = $ 228,57. Portanto,$ 228,57 -$
90,00 = $ 138,57. Como conclusão, o sucesso do governo atual nas exportações é
"sucesso de enganação". O brasileiro é totalmente ludibriado com propagandas falsas de
progressos nas exportações, mas, cm relação aos negócios internacionais, de verdadeiro é
a concretização de maus negócios.

Nas jazidas de Catalão e Araxá o nióbio bruto, extraído da mina, custa 228,57 dólares e é 
vendido no exterior, refinado, por 90 dólares. Como é que pode ocorrer tal tipo de 
transação comercial com total prejuí:lo para a população do país, é muito descaso com as 
questões do país e o desinteresse com o bem-estar do povo brasileiro. Como os EUA, a 
Europa e o Japão são totalmente dependentes do nióbio e o I3rasil é o único fornecedor 
mundial, era para todos os problemas econômicos, a liquidação total da dívida externa e 
de subdesenvolvimento serem totalmente resolvidos.Deve ser frisada a grande 
importância do nióbio e a questão do desmembramento de gigantescas fatias de territórios 
da Amazônia (a REBIO Morro dos Seis Lagos), ricas deste metal (2.897.000.000 t) e de 
outras jazidas minerais (ferro, manganês) já divulgadas. 

As pressões externas são demasiadas e visam à desmoralização das instituições brasileiras 
das mais diversas formas, conforme pode ser comprovado nas políticas educacionais e nos 
critérios de admissão de candidatos às universidades. Métodos que corrompem 
autoridades destituídas de valores morais são procedimentos que contribuem para a 
desmontagem do país. Uma gama extensa de processos que permitam os traidores 
obterem vantagens faz parte para ampliar a divulgação da descrença, anestesiando o povo, 
dando a certeza de que o Brasil não tem mru.s jeito. 

A questão cio nióbio é tão vergonhosa que na realidade o mw1do todo consome 100% do 
nióbio brasileiro, sendo que os dados oficiais registram como exportação somente 40%. 
Anos e anos ele subfaturamento tem acumulado wn prejuízo para o país de bilhões e 
bilhões de dólares anuais. 

Considerando a necessidade de verificar 
administrativo que arrendou o direito de exploração 
pertencente à CODEMIG, para a CBMM. 

a natureza do ato 
da jazida de nióbio, 
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