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EXMA.  SRA.  VALÉRIA  CRISTINA  REZENDE  –  PRESIDENTE  DA  CÂMARA

NORMATIVA  E  RECURSAL  DO  COPAM  -  SECRETÁRIA  EXECUTIVA  DA

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL  

Com cópia para:

À  CÂMARA  DE  ATIVIDADES  MINERÁRIAS  (CMI)  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DE

POLÍTICA AMBIENTAL (COPAM)

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS (SUPPRI)

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

(SEMAD).

Prezada Sra. Valéria Cristina Rezende

Presidente da Câmara Normativa e Recursal

BEATRIZ DA SILVA CERQUEIRA,  professora,  brasileira,  solteira,  inscrita  no CPF 029.881.

836-19, domiciliada na rua Rodrigues Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte,

Minas  Gerais,  CEP:30.190-921,  com  endereço  eletrônico  dep.beatriz.cerqueira@almg.gov.br,  e

ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA brasileiro, casado, deputado federal, inscrito no

CPF 471.025.006-53, com endereço a Rua Araguari, 1541 - Terceiro andar - Santo Agostinho - BH/

MG, CEP 30190-111, endereço eletrônico  dep.rogeriocorreia@camara.leg.br , vem, com base no

art.  14,  inciso VII  da Lei  Estadual  21.972/2016 e arts.39 e  seguintes  do Decreto 47.383/2018,

interpor o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face  da decisão proferida pela Câmara de Atividades Minerárias (CMI) do Conselho Estadual

de Política Ambiental (COPAM), em sua 86ª reunião ordinária, realizada no dia 29/04/2022, no

processo administrativo para exame de licença prévia concomitante com a licença de instalação nº

1370.01.0021546/2019-49, referente ao empreendimento denominado Complexo Minerário Serra

do Taquaril  (CMST),  sob responsabilidade da empresa  Taquaril  Mineração S.A. -  Tamisa,  para

atividades de lavra a céu aberto, exploração de minério de ferro, com Unidade de Tratamento de
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Minerais (UTM), tratamento a seco, tratamento a úmido e pilhas de rejeito de estéril, no município 

de Nova Lima - PA/SLA/Nº 218/2020 - ANMs: 4.791/1961; 831.207/1985; 833232/2003; 

831.142/2005, de classe 6. 

DO OBJETO DO RECURSO 

Conforme se verificará pelos fatos e fundamentos que serão aduzidos nos tópicos seguintes, 

é extensa a lista de irregularidades e ilegalidades que permeiam o processo de licenciamento 

ambiental ao qual o projeto CMST, da mineradora Tamisa S.A., foi submetido pelo Estado de Minas 

Gerais, através do SISEMA (Sistema Estadual de Meio Ambiente).  

No entanto, o ensejo do presente Recurso se funda não só nas flagrantes transgressões técnicas 

e legais, mas, sobretudo, na realidade que vem sendo fortemente levantada por amplos setores da 

sociedade mineira, com repercussões nacionais e internacionais. 

Isso se dá porque o Poder Público Estadual tem agido com demonstrações claras de que 

pretende favorecer a atividade minerária na Serra do Curral, em detrimento da preservação de seus 

aspectos ambientais, hídricos, culturais, paisagísticos, históricos, arqueológicos, espeleológicos e 

simbólicos para o povo mineiro. 

O atual modelo de exploração minerária provocou crimes socioambientais, que vitimizaram 

de forma letal centenas de pessoas. Mas também, impacta negativa e permanentemente milhares de 

outras, pelos riscos e danos constantes, inerentes à atividade minerária. 

Assim, ao longo do processo de licenciamento ambiental do projeto CMST, foram se 

acumulando diversas manifestações da sociedade civil, que apontam para o esgotamento da atual 

lógica a qual o governo do Estado têm se fundado, em matéria ambiental, ignorando preceitos 

constitucionais e democráticos, sobretudo, aqueles traduzidos nas muitas vozes que se levantam em 

defesa da Vida, do meio ambiente, dos modos de vida, trabalho e renda preexistentes ao 

empreendimento. 

Nesse contexto, a negligência estatal em garantir a proteção e a preservação da Serra do Curral, 

de forma efetiva e integral, vem sendo denunciada nas manifestações massivas de rua e em abaixo-

assinados com dezenas de milhares de assinaturas, que reivindicaram a retirada de pauta do projeto 

CMST da Tamisa S/A da 86ª sessão da CMI realizada no dia 30/04/22 e reivindicam a concretização 

do tombamento integral da Serra e a revogação da licença ambiental concedida ao referido 

empreendimento minerário na Serra do Curral.  
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A Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 1º, que o “todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes”. De modo que, nenhuma suposta técnica 

procedimental ou legal deveria suplantar o forte apelo popular pela não destruição da Serra do Curral. 

 

1. Preliminares 

1.1- Da Tempestividade 

 

De acordo com o artigo 44 do Decreto 47.383/2018, o prazo para interposição de Recurso 

Administrativo contra decisão referente ao Licenciamento Ambiental é de 30 (trinta) dias, contados 

da data da publicação da decisão. 

 

Considerando que a Decisão Administrativa referente à concessão da licença do processo 

em questão foi publicada do Diário Oficial de Minas Gerais no dia 03/05/2022, página 11, tem-se 

como tempestivo o Recurso Administrativo ora apresentado. 

 

1.2- Da competência para conhecer do presente recurso 

 

A lei 21.972/2016 estabelece em seu art. 14, inciso VII a competência da Conselho Estadual 

de Política Ambiental -COPAM a competência para decidir em grau de recurso os processos de 

licenciamento e intervenção ambiental, da seguinte forma:  

 

Art. 14 – O Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – tem por finalidade 

deliberar sobre diretrizes e políticas e estabelecer normas regulamentares e técnicas, 

padrões e outras medidas de caráter operacional para preservação e conservação do meio 

ambiente e dos recursos ambientais, competindo-lhe: 

VII – decidir, em grau de recurso, sobre os processos de licenciamento e intervenção 

ambiental, nas hipóteses estabelecidas em decreto; 

 

 O Decreto 47.383/2018 por sua vez confere a Câmara Normativa Recursal- CNR do Copam 

a competência para decidir sobre recurso referente a processo de licenciamento ambiental, conforme 

se depreende de seu art. 42, vejamos:  

 

Art. 42 - Compete à Câmara Normativa Recursal - CNR do Copam decidir, como última 

instância administrativa, o recurso referente ao processo de licenciamento ambiental 

decidido pelas câmaras técnicas ou pelas URCs do Copam. 
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 Da mesma forma, estabelece o art. 8º, inciso II, alínea “a” do Decreto 46.953/2016, a saber:  

 

Art. 8º – A Câmara Normativa e Recursal é unidade deliberativa e normativa que detém 

as seguintes competências: 

II – decidir, em grau de recurso, sobre: 

a) processos de licenciamento ambiental e suas respectivas intervenções ambientais, 

decididos nas câmaras técnicas; 

 

  Nos termos do art. 15, inciso VI do Decreto 46.953/2016 estabelece a atribuição da Secretaria 

Executiva do Copam para o recebimento de recurso interposto contra decisão relativa a processo de 

licenciamento ambiental, determinando ainda em seu parágrafo único que a respectiva função será 

exercida pelo Secretário Executivo da SEMAD, vejamos:  

 

Art. 15 – A Secretaria Executiva é a unidade de apoio administrativo à Presidência, ao 

Plenário, à CNR, às Câmaras Técnicas Especializadas e às URCs, que tem as seguintes 

competências: 

(...) 

VI – deliberar sobre os pedidos incidentais no âmbito dos recursos interpostos contra 

decisão relativa a processo de licenciamento ambiental ou a outra questão sob 

competência das Câmaras Técnicas Especializadas, encaminhando-os, quando for o caso, 

para análise e julgamento da CNR, devidamente instruídos.] 

(...) 

Parágrafo único – A função de Secretário Executivo do Copam é exercida pelo Secretário 

Executivo da Semad. 

 

 Por fim, art. 60 do Regimento Interno do Copam determina em seu art. 60 que o juízo de 

admissibilidade do recurso quanto a licenciamento ambiental caberá à Secretaria Executiva do Copam, 

da seguinte forma:  

Art. 60 - Compete à Câmara Normativa e Recursal - CNR do Copam decidir, como última 

instância administrativa, recurso de decisão relativa ao requerimento de licença ambiental 

concedida pela URC, admitida reconsideração por estas unidades. 

 Parágrafo único.  O juízo de admissibilidade do recurso a que se refere o caput compete 

ao Secretário Executivo do Copam. 

 

 Deste modo, para fins do juízo de admissibilidade e direcionamento do presente recurso, resta 

demonstrado o cumprimento do previsto no art. 45, inciso I do Decreto 47.383/2018. 

 

 Dada a relevância do tema, o volume de ações judiciais que envolvem a matéria, a indignação 

da população e a comoção social de âmbito nacional que envolvem o processo de licenciamento 

ambiental de empreendimentos minerários na Serra do Curral, requer que a Câmara Normativa e 
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Recursal, ao receber o presente recurso remeta-o ao Pleno do COPAM para conhecimento e 

julgamento pela instância máxima do órgão. 

 

1.3 Da Legitimidade 

   

Os Recorrentes figuram como partes legítimas, de acordo com o Decreto nº 47.383, artigo 43, 

II, sendo cidadãos, Deputada Estadual e Federal, respectivamente, representantes de direitos e 

interesses coletivos e difusos, motivo pelo qual, resta demonstrado o cumprimento do previsto no art. 

45, inciso II do Decreto 47.383/2018. 

 

Os recorrentes exercem mandatos de Deputada Estadual e Deputado Federal e, portanto, 

exercem a fiscalização dos atos do Poder Executivo, em exercício de atribuição típica do Poder 

Legislativo, conforme art. 49, X, da Constituição da República e art. 62, XXXI da Constituição do 

Estado. 

  

1.4 – Do processo de licenciamento ambiental ora impugnado 

 

 O presente recurso é interposto em face da decisão proferida pela Câmara de Atividades 

Minerárias (CMI) do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), em sua 86ª reunião 

ordinária, realizada no dia 29/04/2022, no processo administrativo para exame de licença prévia 

concomitante com a licença de instalação nº 1370.01.0021546/2019-49, referente ao empreendimento 

denominado Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), sob responsabilidade da empresa 

Taquaril Mineração S.A. - Tamisa, para atividades de lavra a céu aberto, exploração de minério de 

ferro, com Unidade de Tratamento de Minerais (UTM), tratamento a seco, tratamento a úmido e 

pilhas de rejeito de estéril, no município de Nova Lima - PA/SLA/Nº 218/2020 - ANMs: 4.791/1961; 

831.207/1985; 833232/2003; 831.142/2005, de classe 6, publicada em 03/05/2022 no Diário Oficial 

de Minas Gerais (página 11). 

 

1.5- Do endereço eletrônico dos Recorrentes para recebimento de intimações e notificações, 

intimações e comunicações relativas ao recurso. 

 

Conforme declinado no preâmbulo do presente recurso administrativo os endereços 

eletrônicos para recebimento de para recebimento de notificações, intimações e comunicações 

relativas ao recurso são os seguintes: dep.beatriz.cerqueira@almg.gov.br e 

dep.rogeriocorreia@camara.leg.br . 
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2. Dos Fatos e dos Fundamentos 

 

A Serra do Curral possui fundamental importância pela sua biodiversidade, por abrigar 

espécies da flora e fauna dos biomas mata atlântica e cerrado, bem como, diversos mananciais que 

integram as bacias do Rio Paraopeba e do Rio das Velhas, essenciais à segurança hídrica da população 

belo-horizontina e da região metropolitana, abrigando espécies vegetais e animais endêmicas, 

cavidades, registros históricos e arqueológicos. 

 

A relevância da Serra do Curral é reconhecida por ser um patrimônio ambiental, hídrico, 

paisagístico cultural, histórico, arqueológico e espeleológico, é símbolo da capital mineira desde a 

sua fundação em 1897, presente, inclusive, com destaque no brasão da cidade, motivo pelo qual foi 

tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1960 e pela Lei 

orgânica de Belo Horizonte em 1991. 

 

O Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), empreendimento da Taquaril Mineração 

S.A. (Tamisa), pretende instalar-se em área tombada pelo IPHAN. Além disso, toda a extensão da 

Serra do Curral está sendo objeto de tombamento a nível estadual, cujo processo aguarda a votação 

do dossiê produzido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) no Conselho 

Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP). 

 

A revogação da licença, objeto do presente recurso, se faz necessária mediante as flagrantes 

irregularidades e ilegalidades que violam frontalmente requisitos indispensáveis para a validade do 

ato administrativo, visto que os princípios norteadores da administração pública não foram 

respeitados, uma vez que o licenciamento ambiental infringiu os limites e procedimentos previstos 

no ordenamento legal vigente, especificamente pelas questões expostas a seguir: 

 

2.1. Da nulidade da votação – Conselheiro impedido de participar do processo 

 

 O Decreto 46.953/2016 que dispõe sobre a organização do Conselho Estadual de Política 

Ambiental – Copam, estabelece em seu art. 23 que:  

 

Art. 23 – Ao conselheiro do Copam, no exercício de suas funções, aplicam-se as 

suspeições e impedimentos previstos no art. 61 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, 

neste decreto e no Regimento Interno do Copam. 
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 Por sua vez, o art. 61 da Lei 14.184/2002 que regulamenta o processo administrativo no 

âmbito do Estado de Minas Gerais, estabelece as hipóteses de impedimento da seguinte forma:  

Art. 61 – É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou a autoridade que: 

I – tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

II – tenha participado ou venha a participar no procedimento como perito, testemunha ou 

representante, ou cujo cônjuge, companheiro, parente ou afim até o terceiro grau esteja 

em uma dessas situações; 

III – esteja em litígio judicial ou administrativo com o interessado, seu cônjuge ou 

companheiro; 

IV – esteja proibido por lei de fazê-lo. (g.n.) 

 Da mesma forma, estabelece o Regimento Interno do COPAM1 em seu art. 51, vejamos:  

Art. 51 - O membro do Copam, no exercício de suas funções em qualquer das unidades 

do Conselho, é impedido de atuar em processo administrativo que: 

 I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

 II - tenha vínculo jurídico, empregatício ou contratual com pessoa física ou jurídica 

envolvida na matéria; 

  A votação realizada pelo Copam restou maculada de vício insanável de nulidade, na medida 

em que o Conselheiro Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima, representante da Sociedade Mineira de 

Engenheiros figura como sócio de duas sociedades empresárias, quais sejam: SCORPION 

MINERACAO LTDA e YKS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 

 

 Em ambas as sociedades, conforme registros da Junta Comercial, o referido conselheiro atua 

como “administrador”, o que denota a sua plena atuação em prol da atividade empresarial voltada 

para o mesmo ramo (mineração) objeto do licenciamento ambiental, motivo pelo qual, resta 

configurado o conflito de interesse a ensejar o impedimento e consequente nulidade da decisão 

proferida pelo Copam, com auxílio e voto do Conselheiro Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima.  

 

 Conforme a página na rede social Facebook da empresa YKS, cujo endereço é o mesmo 

declinado na certidão obtida na JUCEMG, a atividade empresarial se desenvolve principalmente em 

consultoria na área de meio ambiente, se apresentando da seguinte forma:  

 

Com mais de 25 anos de experiência e cerca de 300 projetos desenvolvidos para 

importantes clientes, a empresa adquiriu grande conhecimento sobre oportunidades de 

parcerias público-privadas e de incentivos junto às agências de fomento internacionais. 

Portanto, hoje é a empresa de consultoria ambiental que melhor integra as políticas 

 
1 Disponível em : http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=21855 - Deliberação Normativa COPAM nº 

177, de 22 de Agosto de 2012 – Acesso em 13/05/2022 
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públicas com as tendências de mercado e as demandas socioambientais dos 

empreendimentos.  

 

 Inclusive, em seu site (www.yks.com.br) a empresa oferece consultoria em processos, 

“facilitando os diversos estágios do processo de licenciamento”2, logo, o conflito de interesse é 

evidente.  

 

 Com relação à empresa SCORPION MINERAÇÃO LTDA. não há dúvidas do conflito de 

interesse para análise do processo de licenciamento ambiental da empresa Tamisa, já que a atividade 

da empresa está registrada na JUCEMG como PESQUISA MINERAL, EXTRAÇÃO, 

BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIO, INCLUSIVE IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES.  

 

 Deste modo, jamais deveria ser admitido o Conselheiro Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima 

como membro do Copam, especialmente para análises de processos de licenciamento ambiental que 

visam conceder licença para instalação de empreendimentos de mineração, motivo pelo qual, deve 

ser declarada nula o processo de licenciamento ora impugnado.  

 

2.2- Tombamento e ausência de anuência do IEPHA 

 

O CMST se encontra na área do entorno do tombamento da Serra do Curral pelo IPHAN, nos 

limites definidos pelas Portarias IPHAN nº 444/2016 e 437/2018, deste modo, a área afetada pelo 

CMST é parcialmente tombada. 

Conforme informa o Ministério Público nos autos do processo 5052107-55.2022.8.13.0024, 

em 2017, foi celebrado Termo de Compromisso com o MPMG, por meio do qual o IEPHA assumiu 

a obrigação de contratar os estudos necessários para a elaboração do dossiê de tombamento 

estadual da Serra do Curral. Em contrapartida, o MPMG viabilizou recursos financeiros 

provenientes de medidas compensatórias para o custeio dos estudos. 

Em 2018, foi formalizado o processo administrativo para o tombamento da Serra do Curral, 

sendo que, em 2020, foi apresentado o Dossiê de Tombamento, elaborado sob a supervisão do 

IEPHA/MG. Em novembro de 2021, atendendo pedido do Poder Executivo Estadual, foi celebrado 

aditamento ao Termo de Compromisso entre o IEPHA e o MPMG, prevendo que o processo de 

tombamento da Serra do Curral será submetido à votação do CONEP até o dia 24/08/2022. (g.n.) 

 
2Disponível em: http://yks.com.br/setores/mineracao/ (acesso em 06/05/2022 – 17:20) 
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Desse modo, incumbe ressaltar que o Decreto-Lei nº 25 de 1937 garante que: 

 

Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado 

provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação 

ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo. 

Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o 

tombamento provisório se equiparará ao definitivo. 

 

Ou seja, após iniciado o processo de tombamento, o bem encontra-se provisoriamente 

tombado, devendo, portanto, ser resguardado, gozando dos mesmos efeitos do tombamento definitivo. 

 

Nesse sentido, é de fundamental importância ressaltar que o Decreto-Lei nº25/37 também 

dispõe que: 

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, demolidas 

ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de 

cinquenta por cento do dano causado. 

 

Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes á União, aos Estados ou aos 

municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá 

pessoalmente na multa. 

 

 

Também tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) nº67/2021, assinada por 30 parlamentares, que tem como objeto promover a 

necessária proteção do marco geográfico mais importante da região metropolitana, abrangendo toda 

a extensão da Serra do Curral, que inclui não só a área no território do município de Belo Horizonte, 

mas também dos municípios de Sabará e de Nova Lima. 

 

Com efeito, o ato administrativo de concessão da licença ambiental para a eminente 

ampliação da atividade minerária na Serra do Curral padece de evidente ilegalidade, sendo 

incompatível com a imperiosa necessidade de se preservá-la, ferindo de morte a determinação legal 

que lhe confere os efeitos provisórios do tombamento, bem como, o dever do Poder Público em zelar 

para que este bem de relevante interesse social não seja destruído. 

 

  O perímetro de tombamento estadual e seu entorno foram definidos no robusto dossiê de 

tombamento (documento anexo) contratado e aprovado pelo IEPHA, que se baseou nos seguintes 

critérios: 
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• Toponímia: o topônimo Serra do Curral aparece pela primeira vez em 1862, atribuído 

ao trecho situado entre as povoações de Curral Del Rei e Congonhas do Sabará, atual 

Nova Lima. 

• Contextualização histórica: a ocupação e uso na região durante os séculos XVII e 

XVIII caracterizava-se pela concentração de sesmarias destinadas à produção de víveres 

na vertente norte, onde se estabeleceu o povoado de Curral Del Rey; e mineração de ouro 

na vertente sul, território de Congonhas do Sabará, atual Nova Lima; ambas em trecho 

identificado como Serra do Curral; 

• Geomorfologia e interpretação da paisagem: situadas na borda norte do 

quadrilátero ferrífero, uma grande sela divide os geossítios do Rola Moça e o Geossítio 

Serra do Curral; 

• Marco simbólico e de identidade cultural: a Serra do Curral possui forte identidade 

cultural e é apropriada pelos cidadãos/moradores de Belo Horizonte e Nova Lima, o que 

não ocorre com os moradores de outros municípios, que adotam outros alinhamentos 

montanhosos como referência; 

• Áreas protegidas: os limites dos polígonos de tombamento federal (IPHAN) e do 

município 

de Belo Horizonte foram considerados na delimitação dos perímetros; assim como as 

unidades de conservação ou parques municipais formalmente existentes. 

•  Aspectos legais: as áreas que coincidem com a ADE Serra do Curral, instituída pelo 

município de Belo Horizonte, foram incluídas no perímetro de entorno de tombamento, 

assim como as áreas classificadas nos planos diretores como Zonas de Interesse Social e 

as áreas de ocupação informal e as áreas já comprometidas com o parcelamento, ocupação 

e uso do solo urbano; para as quais foram estabelecidas diretrizes objetivando evitar novos 

comprometimentos à visibilidade e função paisagística da Serra do Curral. 

• Áreas degradadas pela mineração foram incluídas nos perímetros de proteção, 

objetivando recuperá-las e reintegrá-las, de forma harmônica, à paisagem cultural da 

Serra do Curral. Não foram incluídas nos perímetros de proteção as áreas já licenciadas 

por empreendimentos econômicos, devidamente aprovados pelos órgãos ambientais 

competentes. 

• Áreas que sofreram intervenções modificadoras da paisagem natural, como 

antenas de comunicação e inserção de ramal ferroviário, assim como áreas ocupadas por 

usos institucionais ou por edificações ou equipamentos de interesse público, consolidados, 

que mantêm convivência harmônica com a paisagem cultural da Serra do Curral, foram 
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inseridas na área de proteção com estabelecimento de diretrizes específicas de proteção 

com vistas a promover a melhoria das condições de integração à paisagem cultural da 

Serra do Curral. 

 

Ademais, a anuência do IEPHA é condição indispensável à apreciação e à concessão da 

licença ambiental. Todavia, conforme consta na petição inicial do Ministério Público de Minas Gerais, 

nos autos do processo nº5052107-55.2022.8.13.0024, em trâmite perante a 4ª Vara da Fazenda 

Pública Estadual, na comarca de Belo Horizonte, o presidente do IEPHA declarou por meio do ofício 

GAB. n. 229/2022, emitido em 22/03/2022, que o licenciamento ambiental do empreendimento 

CMST não passou pela devida análise e não possui manifestação ou anuência expedida pelo referido 

órgão estadual. 

 

Isto porque, a única manifestação apresentada pelo IEPHA no processo de licenciamento 

ambiental está contida no OF. GAB. PR. Nº 1.403/2018, no entanto, se refere a projeto totalmente 

diverso do analisado pelo COPAM , uma vez que conforme é de amplo conhecimento e consta dos 

autos do presente licenciamento ambiental, a empresa TAMISA S/A desistiu do processo de 

licenciamento ambiental anterior que versava sobre atividade minerária em outro local da Serra do 

Curral, bem como, tinha especificações totalmente diversas do projeto ora analisado e licenciado pelo 

Copam.  

 

Tal fato viola o Decreto Estadual nº 47.400/2018, que determina em seu artigo 2º, XIV, que 

o IEPHA, no exercício de sua competência precípua, de proteção dos bens de natureza material e 

imaterial que integram o patrimônio cultural no Estado, tem a atribuição de avaliar o impacto no 

patrimônio cultural, para fins de licenciamento ambiental, com a prerrogativa de exigir medidas 

compensatórias e mitigadoras de danos, bem como, possíveis reformulações nos respectivos projetos. 

 

Não resta dúvidas de que ao não submeter previamente o projeto ao IEPHA, a licença 

ambiental é nula de pleno direito, razão pela qual a sua votação pela CMI - COPAM, representa uma 

grave violação ao ordenamento jurídico vigente e a consequente insegurança jurídica que deve ser 

sanada. 

 

2.2-1 – Do descumprimento da medida liminar deferida nos autos do processo 1013555-

21.2018.4.01.3800, em trâmite na 22ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais 

– Tribunal Regional Federal da 1ª região. 
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 A reunião do COPAM foi realizada e com a participação dentre os membros votantes do 

representante da Agência Nacional de Mineração, Sr. Claudinei Oliveira Cruz, que se manifestou 

favoravelmente ao licenciamento do empreendimento minerário da empresa Tamisa S.A.  

 Ocorre que o Ministério Público Federal em conjunto com o Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais ajuizaram em 2018, ação civil pública em face da Agência Nacional de Mineração para 

que tome as providências práticas necessárias para a proteção do bem tombado, a fim de que os réus 

se abstenham de autorizar a realização de atividades que venham a degradar ao meio ambiente na 

área denominada “Serra do Curral” e cesse a expedição de autorizações que possibilitam a 

exploração mineral. 

 Em análise do pedido de medida liminar realizada pelo MPF e MPMG nos referidos autos, o 

magistrado relacionou os diversos documentos que dão conta do tombamento e proteção de toda a 

extensão da Serra do Curral, vejamos:  

 

Deliberação n. 25/2002, que aprovou o tombamento provisório da Serra do Curral, 

Subárea 3, Serra, Acaba Mundo, Processo n. 01.045035.02.20, definiu o perímetro de 

tombamento, estabeleceu as diretrizes de proteção e ao tratar das restrições às novas 

atividades minerarias assinalou: “O órgão executivo de proteção do patrimônio cultural 

deve comunicar ao DNPM que as áreas da Serra do Curral, objeto do presente 

tombamento, não estão sujeitas a novas autorizações para pesquisa ou lavra mineral.” 

(documento ID 18866964 - Pág. 3. 

 

A Deliberação n. 24/2002, que aprovou o tombamento provisório da Serra do Curral, 

Subárea 2, Bom Sucesso, Cercadinho, Processo n. 01.045032.02.32, definiu o perímetro 

de tombamento, estabeleceu as diretrizes de proteção e ao tratar das restrições às novas 

atividades minerarias repetiu o teor da restrição contida na Deliberação n. 25/2002 

(documento ID 18866968 - Pág. 4). 

 

A Deliberação n. 23/2002, ao aprovar o tombamento provisório da Serra do Curral, 

subárea 1, Barreiro, Processo n. 01.045030.02.07, definiu o perímetro de tombamento, 

estabeleceu as diretrizes de proteção e ao tratar das restrições às novas atividades 

minerarias fez constar a mesma restrição contida na Deliberação n. 25/2002 (documento 

ID 18866974 - Pág. 2). 

 

A Deliberação n. 26/2002, que aprovou o tombamento provisório da Serra do Curral, 

subárea 4, Taquaril, Processo n. 01.045036.02.93, assim como nas deliberações anteriores 
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reiterou as restrições às novas atividades minerarias (documento ID 18866990 - Págs. 2 

e 3). 

 

A Deliberação n. 147/2003, ao aprovar o tombamento definitivo das 04 Subáreas da Serra 

do Curral, Processo n. 01.000332-04-45, manteve as restrições às novas atividades 

minerarias (documento ID 18866995 - Pág. 15). 

 

O Termo de transação formalizado entre o MP-MG e a EMPABRA (Empresa de 

Mineração Pau Branco Ltda.), no processo n. 0024.05.778.262-5; 024.05.778263-3, foi 

homologado pelo Juízo da 9ª. Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, teve por objeto 

a implementação de medidas de recuperação, emergenciais e indenização por danos 

ambientais, na Fazenda Corumi, localidade Taquaril, em Belo Horizonte. (documento ID 

18868992). 

 

O laudo de constatação 01/2017 – PE Baleia, de 20/11/2017, assinado pelo servidor 

Carlos José Andrade Silveira, do IEF-MG (Instituto Estadual de Floresta de Minas 

Gerais), consigna: “ Emissão ao órgão licenciador de manifestação nos termos da 

Resolução CONAMA 428/2010 pelo indeferimento da solicitação da permanência da 

atividade mineraria. A solicitação de Autorização será indeferida sumariamente, 

prescindindo de análise técnica, pois o empreendimento demonstra-se inviável perante 

os objetivos estabelecidos na Lei 9.985/2000 para a categoria da unidade de conservação 

que foi afetada.” (documento ID 18869539 – Pag.11). 

 

O laudo técnico de constatação, data da vistoria 13/12/2015, realizada na EMPABRA, 

realizado pela Diretoria de Áreas Protegidas do IEF-MG registra no item “5. No processo 

de licenciamento apresentado pela empresa, não consta anuência ou Ato de Ciência 

conforme normas da resolução CONAMA 428/2010, do órgão gestor das unidades de 

conservação...” (documento ID 18869539 – Pag. 20). 

 

O Relatório técnico conjunto SEMAD/IEF n. 01/2018, de 20/06/2018, descreve a situação 

ambiental do empreendimento da EMPABRA. Nesta fiscalização participaram 

representantes da SEMAD (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável), do IEF-MG, do IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado de Minas Gerais), do Município de Belo Horizonte e da UFMG 

(Universidade Federal de Minas Gerais). [Documentos IDs 18871948 e 18871957). 
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Ofício do Superintendente Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana da 

SEMAD comunica a EMPABRA as providencias que deverão ser adotadas por essa 

empresa (documento ID 18871994). 

No relatório técnico referente aos títulos minerários inseridos na área do tombamento 

municipal da Serra do Curral e entorno, Belo Horizonte, elaborado em 03/10/2018, foram 

identificados 41 títulos minerários sobrepostos ao perímetro e entorno, sendo 16 

registrados anteriormente e 25 após 1991. O relatório destaca que após o ano de 2003, 

notou-se um aumento de títulos minerários registrados sobre a área tombada. (documento 

ID 18867522 - Pág. 6). 

 

 Por fim, foi deferida liminar determinando que a ANM INDEFIRA todos os 

requerimentos de novos direitos minerários na região da Serra do Curral, da seguinte forma:  

Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para determinar a ANM que 

indefira todos os requerimentos de novos direitos minerários (requerimentos de 

autorização de pesquisa, registro de licenciamento, de permissão de lavra garimpeira e de 

registro de extração), assim como a prática de todos os atos de sua competência para fins 

de indeferimento dos requerimentos de concessão de lavra na região protegida pelo 

tombamento da Serra do Curral (levando-se em conta os tombamentos apresentados na 

inicial apontados pelos autores), sem prejuízo de sua reapreciação após a realização da 

audiência de conciliação e/ou da juntada das contestações. 

 

A audiência de conciliação mencionada na decisão liminar foi realizada e determinada a 

suspensão do processo, sendo expressamente mantida a vigência da decisão liminar, motivo pelo 

qual, o referido comando resta plenamente em vigor e exigível, o que macula a decisão do COPAM 

de nulidade absoluta.  

 

Deste modo, diante da ilegalidade dos atos administrativos praticados pela ANM, através de 

seu representante, no processo de licenciamento ambiental do empreendimento minerário da empresa 

Tamisa S.A., bem como, a ilegalidade do voto favorável da representação da referida agência na 

reunião do COPAM que deferiu a licença para tanto, deve ser o presente recurso julgado procedente 

para revogar a licença ambiental concedida, uma vez que maculada por nulidade absoluta, conforme 

amplamente demonstrado.  
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2.3. Ausência de EPIC, REPIC e da anuência do Conselho Estadual de Cultura 

 

O processo de licenciamento do CMST também viola a Política Cultural do Estado de Minas 

Gerais, Lei nº11.726/1994, que determina: 

 

Art. 10 - A realização de obra ou projeto público ou privado que tenha efeito real ou 

potencial, material ou imaterial, sobre área ou bem identificado como de interesse 

histórico, artístico, arquitetônico ou paisagístico pelo Estado depende de estudo prévio 

de impacto cultural e da aprovação, pelo Conselho Estadual de Cultura, do 

respectivo relatório de impacto cultural. 

 

Ou seja, aos empreendimento de grande porte com potencial impacto ao patrimônio cultural 

é exigida a elaboração do Estudo Prévio de Impacto Cultural (EPIC)  e do Relatório de Impactos ao 

Patrimônio Cultural (REPIC) que devem ser submetidos ao Conselho Estadual, o que não ocorreu no 

caso em tela. 

A elaboração do EPIC e a aprovação do respectivo RIPC devem ocorrer na fase de 

planejamento do empreendimento, sendo uma inafastável condição para concessão da licença de 

instalação ou licença de operação emitida pelo órgão ambiental, conforme estabelece o art. 7º, caput 

e § 3º, da DN CONEP 007/2014, vejamos:  

Art. 7º A elaboração do Estudo Prévio de Impacto Cultural (EPIC) e a aprovação do 

respectivo Relatório de Impacto no Patrimônio Cultural (RIPC) devem ocorrer na fase 

de planejamento do empreendimento, obra ou projeto.  

§ 1º A análise do EPIC e aprovação ou não do respectivo RIPC devem ser concluídas no 

prazo de 45 dias, contados da entrega ao IEPHA/MG de todos os documentos exigidos, 

podendo tal prazo ser prorrogado por igual período mediante decisão fundamentada.  

§ 2º A análise do EPIC e aprovação do respectivo RIPC são condições para concessão 

da licença prévia ambiental pelo órgão ou entidade ambiental responsável.  

§ 3º A anuência do IEPHA/MG quanto ao cumprimento das obrigações relacionadas 

ao patrimônio cultural é condição para concessão da licença de instalação ou licença 

de operação emitida pelo órgão ou entidade ambiental responsável.  

§ 4º A análise do EPIC e aprovação do respectivo RIPC, pelo IEPHA/MG, não 

desobrigam o empreendedor da obtenção de outras licenças ou autorizações 

eventualmente exigidas pela legislação ambiental e do patrimônio cultural.  
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Para o cumprimento da referida obrigação, deverá o empreendedor apresentar ao IEPHA a 

documentação relativa ao projeto e solicitar análise técnica com a emissão do respectivo parecer, 

conforme disciplina a Portaria IEPHA/MG nº 52/2014:  

 

Art. 2º A abertura de processo administrativo no IEPHA se dará a partir do protocolo da 

documentação prevista no artigo 5° desta portaria, para análise e emissão de parecer 

técnico.  

§ 1º - O IEPHA/MG poderá solicitar documentação e estudos complementares.  

§ 2º - Após a análise da documentação protocolada, o parecer expedido pelo 

IEPHA/MG poderá: aprovar integralmente o empreendimento e os programas 

afeitos ao Patrimônio Cultural; aprovar parcialmente o empreendimento e propor 

medidas condicionantes ou indeferir o empreendimento, obra ou projeto.  

§ 3º - O parecer poderá indicar condicionantes ou adequação de projeto. § 4º - A 

aprovação do RIPC estará vinculada ao atendimento das condicionantes em fase 

posterior do licenciamento ambiental 

 

Desta forma, não tendo o empreendedor se desincumbido da sua obrigação legal, o Copam 

não poderia proceder a análise e ao deferimento de licença ambiental que não cumpriu com requisitos 

obrigatórios e etapas do processo de licenciamento ambiental e que maculam de nulidade todo 

o processo, devendo assim ser declarado por esta câmara recursal.   

 

2.4. Ausência de Anuência dos Municípios de Belo Horizonte e Sabará 
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O projeto apresentado pela mineradora afetará uma área que corresponde a 12 mil campos 

de futebol, prevê uma infraestrutura complexa que conta com diversas obras, tais como, três cavas, 

pilhas de rejeito e estéril, estradas para transporte de minério e estéril, posto de abastecimento, linhas 

de transmissão de energia elétrica, dentre outras intervenções. 

 

É espantoso o fato de que apenas o município de Nova Lima foi consultado acerca da 

instalação do projeto CMST, que pretende instalar-se em área extensa e limítrofe, entre Belo 

Horizonte e Sabará. 

 

Assim, áreas urbanas desses municípios serão intensamente atingidas pela contaminação do 

ar, pelas vibrações decorrentes da exploração minerária, pelo trânsito intenso de caminhões, pela 

perda de biodiversidade, pela perda dos cursos de água, pela afetação a bens tombados e patrimônios 

imateriais, dentre outra formas. Uma das cavas previstas, por exemplo, no bairro Taquaril, está 

localizada a vinte minutos do centro de Belo Horizonte. 

 

A região é próxima ao Pico Belo Horizonte, ponto mais alto da capital, cujo acesso pela 

população e sua existência encontram-se ameaçados. O CMST também vai interferir seriamente na 

segurança hídrica, pois afetará mananciais e cursos de água, essenciais para o abastecimento da 

população da região metropolitana, bem como, a adutora taquaril, responsável por levar água para 

cerca de 70% das moradias em BH. 

 

O instrumento apropriado para o município se manifestar quanto a essas questões é a 

declaração de conformidade ou não conformidade ao empreendimento, de modo a garantir que o 

licenciamento ambiental não deixe de observar as normas locais, tais como o plano diretor, o 

zoneamento, o uso e ocupação do solo e a totalidade das normas municipais. 

 

Conforme preconiza a Resolução CONAMA nº 237/1997, em seu artigo 10, § 1º, devem ser 

consultados os municípios atingidos pelos impactos ambientais do empreendimento. Em que pese ter 

havido tentativas por parte da prefeitura de Belo Horizonte, tal direito foi negado no presente caso. 

 

2.5. – Da ausência de estudo técnico quanto aos impactos no abastecimento de água para a 

população de Belo Horizonte e região.  

 

O processo de licenciamento ambiental foi analisado e o Copam decidiu por deferir o 

empreendimento sem que tenha sido realizado estudo técnico sobre a viabilidade e qual o 
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impacto do empreendimento sobre o abastecimento de água para a população de Belo 

Horizonte e região.  

 

O empreendimento pretendido criará bacias de sedimentos que poderão afetar e impactar o 

Sistema Rio das Velhas, não tendo sido realizado estudo técnico que demonstrasse a possibilidade de 

estabelecer a atividade sem oferecer risco ao abastecimento de água de Belo Horizonte e região.  

 

Ademais, a COPASA e a TAMISA assinaram termo de compromisso referente ao projeto 

de empreendimento anteriormente apresentado pela empresa (Processo nº 

04421/2013/001/2014) mas que foi arquivado em 29/05/2019, conforme publicação no diário 

oficial do Estado, devido a pedido de desistência da própria companhia e que inclusive versava 

sobre pedido de licenciamento ambiental para exploração minerária em área diversa do 

empreendimento atual.  

 

Ainda no referido termo de compromisso, a COPASA identificou diversas inconsistências e 

riscos à adutora do Sistema Rio das Velhas, sendo estabelecido entre as partes rigoroso sistema de 

avaliação e acompanhamento, bem como, diversas outras condicionantes que deveria a empresa 

cumprir.  

 

Conforme já dito, a análise da COPASA acerca dos riscos para o abastecimento de água 

da população de Belo Horizonte se deu com base em projeto de empreendimento diverso do 

presente, motivo pelo qual, não há estudo técnico que garanta segurança e afaste por completo 

qualquer risco a população mineira.  

 

A ausência de estudo técnico específico ao empreendimento aprovado pelo COPAM e objeto 

de impugnação pelo presente recurso restou informada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

e pela própria COPASA, através da nota técnica DGAU/SMOBI – PGM – 003/2022 e Comunicação 

Externa nº 036/2022, respectivamente.  

 

Na nota técnica, a PBH narra os fatos acima expostos e apresenta elementos que denotam a 

ausência de estudo técnico específico realizado pela COPASA e da impossibilidade do 

aproveitamento da análise realizada em 2018, que se baseou em projeto de empreendimento 

diverso do aprovado pelo COPAM e que ora impugnamos, além de que, no termo de compromisso 

assinado entre a TAMISA e a COPASA consta cláusula resolutiva em caso de encerramento do 

processo de licenciamento objeto do instrumento, vejamos o inteiro teor da referida nota: 
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   O termo de compromisso assinado entre a COPASA e a empresa TAQUARIL 

MINERAÇÃO S/A - TAMISA estabeleceu em sua delimitação o processo nº 4421/2013/001/2014 

do COPAM, vejamos:  

 

 

 A cláusula 1.1 delimitou o objeto do termo de compromisso da seguinte forma:  

 

 

 Por sua vez, a cláusula décima quarta estabeleceu as hipóteses de rescisão, determinando a 

rescisão em caso de utilização diversa daquela pactuado no preâmbulo do termo de 
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compromisso, bem como, caso o processo de licenciamento da TAMISA fosse indeferido pelo 

órgão ambiental em caráter definitivo e quando não couber mais qualquer recurso ou medida 

de irresignação, tal como ocorreu na hipótese do processo nº nº 4421/2013/001/2014, conforme 

publicado no diário oficial do Estado de Minas Gerais (29/05/2019 – pag. 15):  

 

 

 Por fim, a própria COPASA em resposta a Prefeitura de Belo Horizonte informa que não 

apresentou qualquer manifestação ao empreendimento minerário da TAMISA, não aditando 

ou fazendo qualquer alteração ao termo de compromisso firmado em 2018, motivo pelo qual, 

resta confesso que o projeto CMST ora impugnado NÃO OFERECE SEGURANÇA HÍDRICA 

PARA SUA MANUTENÇÃO, NÃO SENDO REALIZADA QUALQUER ANÁLISE DE SEU 

ESCOPO PELA COPASA, motivo pelo qual deve ser revogado o licenciamento ambiental ora 

deferido. 

  

 Cabe reafirmar que o projeto ora aprovado e objeto da presente impugnação é diverso daquele 

que foi objeto do processo nº 04421/2013/001/2014, conforme informa o próprio Parecer único do 

COPAM SLA 2018/2020, páginas 6 e 7, inclusive se utilizando de processos diversos, o que denota 

ainda mais a impossibilidade de aproveitamento de estudos anteriores que visam a análise de impacto 

no abastecimento de água à população.  

 

Ademais, deve ser considerado que as bacias de sedimentos pretendidas pela Tamisa são 

semelhantes às da empresa Vallourec que romperam em Janeiro de 2022, trazendo prejuízo e risco a 

população.  

 

Desta forma, na ausência de estudo completo, técnico e com foco específico na análise do 

empreendimento em debate, por força do princípio da precaução, não poderia ter sido concedido 

licença ambiental para empreendimento deste porte, haja vista o contexto de crise climática e hídrica 

em que estamos inseridos.  
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Por fim, devemos considerar que às fls.109 do Parecer Único da SUPPRI/SEMAD há 

impactos previstos relativos à redução da disponibilidade hídrica em cursos de água de média 

significância,  o que por sí só afasta a possibilidade de deferimento do licenciamento, haja vista que 

a redução mencionada impactará drasticamente o abastecimento de água para Belo Horizonte e região 

metropolitana, sendo necessário garantir a integridade do sistema hídrico que fornece água à 

população em respeito ao princípio da precaução. 

 

2.6. Da ausência de anuência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) 

 

Conforme elucidado pelo Ministério Público de Minas Gerais à empresa Taquaril Mineração 

S.A. em sua Recomendação nº07 de 09 de maio de 2022 (em anexo), em referência ao Inquérito Civil 

nº 1.22.000.000230/2017-11, é indispensável a anuência do Ibama antes de se iniciar na região do 

empreendimento qualquer ato de supressão de vegetação da Mata Atlântica, bioma especialmente 

protegido pela Lei nº 11.428/2006 e, conforme determina a CF/88 em seu artigo 225, § 4º, trata-se de 

um “patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”. 

Sabe-se que importância conferida pela legislação pátria constitucional e infraconstitucional 

ao bioma de Mata Atlântica advém de sua reconhecida relevância para a preservação da fauna e flora, 

dos mananciais e dos cursos hídricos e, ainda, no atual cenário global de “emergência climática”, 

contribui para melhoria da qualidade do ar e para a estabilidade do clima. 

 

Assim, importante destacar que o artigo 14 da Lei 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização 

e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica estabelece que: 

 

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de 

regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a 

vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos 

de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e 

motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica 

e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e 

nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei. 

§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão 

ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão 

federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. 

§ 2º A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área urbana 

dependerá de autorização do órgão ambiental municipal competente, desde que o 

município possua conselho de meio ambiente, com caráter deliberativo e plano diretor, 
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mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em 

parecer técnico. 

§ 3º Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na alínea b do inciso VII do 

art. 3º desta Lei, caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o 

interesse nacional. 

 

Já o Decreto nº 6.660/08, que regulamenta o dispositivo legal supramencionado, estabelece 

que: 

Art.19 - Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 14 da 

Lei no11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata o §1º do 

referido artigo, somente quando a supressão de vegetação primária ou secundária em 

estágio médio ou avançado de regeneração ultrapassar os limites a seguir estabelecidos: 

I- cinquenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou 

II- três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando localizada em 

área urbana ou região metropolitana. 

 

 Ou seja, não resta dúvida quanto à imprescindibilidade de anuência prévia do IBAMA no 

presente caso, visto que a supressão de vegetação pelo empreendimento CMST ultrapassa os 50 

hectares, conforme determinação do Decreto supra. De acordo com as informações do empreendedor 

nos autos do processo de licenciamento, estão previstos 101,24 hectares de supressão de vegetação 

no bioma Mata Atlântica, sendo 41,27 hectares na primeira fase e 58,46 hectares na segunda fase do 

empreendimento.  

 

Nesse sentido, considerando o princípio da legalidade que norteia a administração pública, 

bem como, os princípios da precaução e da prevenção, que norteiam o direito ambiental brasileiro, 

faz-se mister que os órgãos licenciadores adotem medidas efetivas no sentido de se evitar danos 

ambientais eminentes, irreversíveis e de difícil reparação, como ocorrerá caso a licença ambiental 

concedida pela CMI objeto do presente recurso, não seja revogada. 

 

Deste modo, diante do descumprimento da Lei 11.428/2006 e do Decreto nº 6.660/08 

consubstanciado na ausência de autorização prévia do órgão competente e de anuência do IBAMA 

para a supressão de vegetação prevista no projeto aprovado pelo COPAM, deve ser deferido o recurso 

ora interposto para que seja revogado o licenciamento ambiental ora impugnado.  
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2.7. Da Violação ao Direito de Participação Popular 

 

No curso do processo de licenciamento do CMST, o direito constitucional à informação e à 

participação mostrou-se controverso, motivo pelo qual as audiências públicas convocadas pela 

empresa em plena onda roxa da pandemia em meados de 2021, foram alvo de suspensão judicial pela 

4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. 

 

Por falta de condições de efetiva participação e pela denúncia das pessoas potencialmente 

atingidas de que não estavam conseguindo acessar os documentos que instruíam o processo de 

licenciamento, conforme determina a Lei 21.972/2016, em seu artigo 31, as audiências públicas foram 

canceladas em caráter liminar. 

 

A Deliberação Conjunta Copam/CERH-MG nº 19/2020 que estabeleceu a realização de 

reuniões virtuais do Copam e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG), é 

compreensível e justificável pelas restrições sanitárias que se fizeram necessárias para a contenção 

da COVID-19 em momentos mais críticos. 

 

No entanto, a continuidade desse formato de reuniões é altamente questionável no atual 

estágio da pandemia. Visto que as atividades presenciais já retornaram e até mesmo o uso de máscaras 

foi desobrigado pelo governo estadual, em razão da maioria da população mineira já ter sido vacinada. 

 

Outrossim, sabe-se que a exclusão digital é realidade fática em nosso país e, 

consequentemente, em nosso Estado, fato que não pode ser ignorado. A participação popular, em 

consonância com o princípio da cidadania, figura como um dos fundamentos do Estado Brasileiro, 

previsto no artigo 1º, inciso II da Constituição Federal de 1988 e no presente caso, assume especial 

relevância em virtude de que seu objeto está relacionado com o direito constitucional ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida, conforme estabelece o artigo 225 da CF/88. 

 

Ademais, a manobra articulada na condução dos trabalhos da 86ª RO da CMI, estendendo 

até a madrugada do dia 30/04/2022 a reunião que contou com quase 19 horas de duração, demonstra 

afrontosa violação do direito de participação das mais de 280 pessoas inscritas no ítem 5.1 da pauta, 

para a deliberação da licença ambiental referente ao CMST, postura desarrazoada que acarretará em 

prejuízos graves irreversíveis para a população mineira. 
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Nesse sentido, é importante ressaltar também que diversas pessoas inscritas na referida 

reunião não conseguiram participar, pela limitação de pessoas comportadas na sala do zoom, por não 

terem recebido o link de acesso e, sobretudo, pelo tempo de duração descabido. 

 

O Decreto nº 46953/201, ao definir a finalidade e as competências do COPAM, estabelece 

que: 

 

Art. 3º – O Copam tem por finalidade deliberar sobre diretrizes e políticas e estabelecer 

normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional para 

a preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, competindo-

lhe: 

(…) 

IX – atuar conscientizando a sociedade acerca da necessidade de participação no 

processo de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, com vistas ao uso 

sustentável dos recursos naturais; 

 

 

Isto posto, é premente a necessidade do COPAM, através de suas câmaras técnicas 

especializadas, viabilizar a participação popular de forma ampla, efetiva e legítima, por tratar de 

assuntos de extrema relevância e com impactos ambientais irreversíveis, tem o dever de viabilizar a 

participação da população em suas reuniões de forma efetiva e presencial. 

 

2.8 – Das constatações durante a visita técnica realizada pela Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais (ALMG) 

 

A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

por meio do Requerimento da Deputada Estadual Beatriz Cerqueira (RQC 9.821/2021) realizou visita 

técnica em 09/05/2022 para verificar a situação da serra, tendo em vista o processo de tombamento 

em nível estadual de todo o seu conjunto e a recomendação do Ministério Público à Secretaria de 

Estado de Cultura para que o processo do referido tombamento seja submetido à apreciação do 

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural. 

 

Em 17/05/2022, foi aprovado o relatório da referida visita na 15ª Reunião da Comissão de 

Administração Pública.  

 

O referido relatório contextualizou e apontou com clareza o conflito estabelecido entre a 

tomada de decisões pelo COPAM, apontando em suas conclusões que:  
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(...) 

No Conjunto Taquaril, puderam observar os significativos danos à qualidade de vida dos 

moradores que a atividade minerária na Serra do Curral já provoca. E constataram que a 

perspectiva de que, com a instalação do empreendimento minerário, o tráfego intenso de 

caminhões, a poeira, o ruído, as vibrações e a degradação da paisagem sejam aumentados 

tem gerado insatisfação da comunidade.  

 

Nos locais visitados, há remanescentes arqueológicos de ocupação humana e alguns 

desses registros integram, inclusive, o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do 

Iphan, como o muro de pedra que acompanha parte do percurso realizado na visita. A 

região percorrida é rica em recursos hídricos, e apresenta vegetação bastante preservada, 

apesar do entorno antropizado.  

 

A paisagem contemplada na visita, em todas as direções, reúne, paradoxalmente, grande 

beleza cênica e o duro impacto da mineração. Isso ressalta a importância estratégica de 

que sejam pensados novos parâmetros de ocupação e exploração dos potenciais da região, 

que incluem novas vocações, como o ecoturismo, e a definição de áreas de proteção 

ambiental que possam assegurar a conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade 

e proporcionar a fruição, a contemplação e garantia do direito à paisagem.  

 

Em virtude dessas constatações, reconheceu-se a necessidade de ampliar ainda mais as 

discussões sobre a temática da proteção ambiental e cultural da Serra do Curral, inclusive 

no que se refere à legalidade das licenças ambientais concedidas para o empreendimento, 

de forma a garantir que o CMST não se concretize.  

 

(...) 

 

 Foram aprovadas as seguintes recomendações:  

 

• ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, presidente do Conep, e à presidente do 

Iepha, secretária executiva do conselho, solicita-se o imediato tombamento da serra, tendo 

em vista os estudos já elaborados.  

• à ALMG, demanda-se a votação e aprovação da PEC 67/2021, que pretende acrescentar 

artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de 

forma a dispor sobre o tombamento, para fins de conservação, da Serra do Curral.  

• à Semad, requer-se a anulação das licenças concedidas, haja vista as diversas 

irregularidades do processo expostas neste relatório e nas ações judiciais sobre o tema em 

tramitação. 

 

Portanto, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em atividade institucional e 

através de meio oficial, recomendou expressamente a anulação das licenças ambientais concedidas, 

tal como a objeto da presente impugnação, recomendação esta que deve ser seguida pelo COPAM e 

à qual requer que seja adotada por esta instância recursal.  
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2.9- Situações excepcionais e obscuras que envolvem potencialmente a concessão da licença 

ambiental ao empreendimento minerário na Serra do Curral. 

 

É prudente e recomendável a investigação de fatos incomuns que possam indicar a 

possibilidade dessa prática. A Taquaril Mineração S.A. foi ré, em conjunto com seus sócios Saulo 

Wanderley Filho, COWAN, Fundo de Investimento em Participações, Bruno Wanderley e WJ 

Consultoria e Participações LTDA, que figuram como réus no processo nº 5000341-

87.2021.8.13.0188, em tramitação na 2ª Vara Civil de Nova Lima, ajuizada pelos sócios minoritários 

da empresa Marcelo Borja Filgueiras de Moraes, Silvane Borja Filgueiras de Moraes Nolli, Synval 

Filgueiras de Moraes Junior, com o objetivo de obter informações empresariais sonegadas pelos 

sócios majoritários e a acusação de gestão temerária, onde levantam suspeitas que podem ter relação 

direta com a concessão das licenças ambientais, dentre elas, a ora impugnada.  

 

Alegam os autores da referida ação que o projeto demandou investimentos antecipados 

desproporcionais e desarrazoados que denominam de inconsistente e que teriam as comprovações a 

partir das informações sonegadas pelos sócios majoritários.  

 

Dentre as acusações levadas a efeito pelos sócios minoritários, figura a contratação do um 

escritório de advocacia, que segundo os autores, foi promovida de forma indevida por um dos sócios 

majoritário, inclusive forjando a aprovação em documentos indevidamente arquivados na Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais.  

 

Os autores, na inicial do referido processo judicial, evidenciam a irregularidade da seguinte 

forma que passamos a transcrever: 

 

“Em apertada síntese, no referido episódio (fundamental para compreensão dos fatos que 

ensejam a presente demanda), o Diretor Saulo firmou, em absoluto desacordo com as 

normas de representação da Companhia¹, com um escritório de advocacia, um contrato 

para acompanhamento e obtenção de licenças ambientais no valor de vultosos 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), importe este totalmente desconexo da realidade 

mercadológica da demanda (Doc. 05) e que representava, no momento da contratação, 

cerca de 30% (trinta por cento) do Capital Social da Taquaril Mineração S.A.  

Buscando encobrir, ilegal e indevidamente, o ato ilícito praticado – firmar o aludido 

contrato com a subscrição de, tão-somente, um Diretor ao invés de 2 (dois), reitere-se –, 

a Diretoria optou por fraudar uma Ata de AGE - Assembleia Geral Extraordinária (Doc. 

06), tendo por ordem do dia a alteração da forma de representação da Companhia, que 

passaria a poder ser representada por somente 1 (um) de seus diretores, e a consequente 

alteração do Estatuto Social para se adequar à nova forma de representação.  
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Ante tal mudança, a assinatura do aludido Contrato com o referido Escritório de 

Advocacia seria, pretensamente, válida.  

¹ E utiliza-se a expressão “em total desacordo com as normas de representação da 

Companhia”, pois o Estatuto Social determina, expressamente, que 2 (dois) Diretores 

assinem Contratos tais quais aquele firmado com este Escritório de Advocacia, tendo 

este sido subscrito, tãosomente, por 1 (um) dos Diretores, Sr. Saulo.” 

 

Já na ação principal os autores questionam a contratação injustificada, desarrazoada e com 

valor inexplicável de escritório de advocacia para a simples obtenção das licenças, cujo elemento 

central seriam o projeto e os estudos técnicos, sendo que a atuação jurídica seria apenas subsidiária e 

consultiva e limitada ao âmbito administrativo, já que naquele momento não existiam conflitos de 

interesses no que diz respeito à concessão das licenças, conforme relata a petição inicial: 

Em 6 de janeiro de 2017, a situação atingiu seu ápice, quando a Companhia, por meio do 

Diretor Saulo Wanderley Filho, firmou o “Contrato de Prestação de Serviços de 

Advocacia e Ajuste de Honorários” (Documento 13), no qual figurou como contratado o 

escritório de advocacia denominado “Santana de Vasconcellos Sociedade de Advogados”, 

CNPJ nº 25.079.236/0001-96, para a prestação dos seguintes serviços jurídicos, conforme 

Cláusula Primeira do referido contrato: 

 

 

O escritório contratado pela Companhia percebeu o exorbitante valor inicial de 

R$300.000,00 (trezentos mil reais) e ainda receberia, em caso de êxito, R$4.700.000,00 

(quatro milhões e setecentos mil reais), totalizando o valor absurdo de R$5.000.000,00 

(cinco milhões de reais), pela prestação dos serviços, pagos da seguinte forma: 
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(...)  

Apenas para fins ilustrativos, o Capital Social da Companhia é de R$ 15.500.000,00 

(quinze milhões e quinhentos mil reais). O pagamento integral do contrato firmado pelo 

Réu Saulo equivaleria a 30% (trinta por cento) do capital social total da Taquaril!  

Conforme documentação anexa (Documento 14), os Autores, desde os momentos de 

tratativa até o efetivo fechamento, manifestaram, veementemente, sua discordância em 

relação ao aludido contrato, mas a Diretoria decidiu, a seu bel desejo e sem prestar 

qualquer explicação, realizar a contratação em valores astronômicos. 

 

Conforme se pode depreender da irresignação dos sócios minoritários, não há justificativa 

razoável para a contratação do escritório de advocacia para a realização dos serviços objeto do 

contrato, pelo valor de honorários por parâmetros destoantes dos praticados no mercado, nem 

tampouco, se comparado ao próprio capital social da empresa. 

  

Do ponto de vista empresarial e societário a situação se escora em relação privada que, em 

tese, só afetaria a empresa e aos sócios, cabendo solução judicial ou arbitral, como previsto nos 

estatutos societários.  

 

Não obstante, se cotejado à luz do objeto do contrato, que seria a obtenção das licenças 

ambientais, a relação tem potencial de se estender para o possível desvio do real objeto do contrato 

que seria a influência “externa” indevida no âmbito administrativo, de forma a obter a aprovação do 

empreendimento cuja boa prática da gestão pública e os fundamentos de ordem pública possam ser 

afastados. 

 

Deste modo e considerando que todo o processo de licenciamento ambiental ora impugnado 

está cercado de irregularidades denunciadas por órgãos oficiais de controle como por exemplo o 

Ministério Público e o Poder Legislativo, além de ampla e notória discordância e indignação da 

sociedade civil, deve ser revogada a licença concedida imediatamente. 

 

3- DA NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DE MEDIDA INCIDENTAL – SUSPENSÃO DA 

DECISÃO ATÉ APRECIAÇÃO DO PRESENTE RECURSO – PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL 

 

 Diante de todo o narrado e considerando a manifestação do representante da empresa Taquaril 

Mineração S.A. – Tamisa na audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

no dia 05/05/20223, no sentido de que a empresa pretende iniciar imediatamente as atividades do 

 
3 Disponível em: 
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empreendimento na Serra do Curral, necessário que seja deferida medida incidental ao presente 

recurso e determinada a suspensão do licenciamento ambiental ora impugnado, haja vista o risco de 

dano irreparável, bem como a impossibilidade de reversão dos danos ao meio ambiente, caso seja 

iniciado o empreendimento minerário.  

 

 Conforme elucidado nas razões recursais, o processo de licenciamento ambiental contém 

vícios, com supressão de etapas que afrontam a legislação federal e estadual, sendo realizado em área 

afetada por tombamento histórico e cultural, motivo pelo qual, caso seja iniciado o empreendimento 

minerário na referida área, o meio ambiente sofrerá os impactos da atividade de forma irreversível, 

motivo pelo qual, deve ser deferida medida incidental para determina a imediata suspensão do 

licenciamento ambiental concedido, até a apreciação do inteiro teor e mérito do presente recurso.  

 

 4. Dos Pedidos 

 

Por todo o exposto, requer que seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso pra 

determinar a suspensão do licenciamento ambiental objeto do processo administrativo de licença 

prévia concomitante com a licença de instalação nº 1370.01.0021546/2019-49, referente ao 

empreendimento denominado Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), sob responsabilidade 

da empresa Taquaril Mineração S.A. - Tamisa, para atividades de lavra a céu aberto, exploração de 

minério de ferro, com Unidade de Tratamento de Minerais (UTM), tratamento a seco, tratamento a 

úmido e pilhas de rejeito de estéril, no município de Nova Lima - PA/SLA/Nº 218/2020 - ANMs: 

4.791/1961; 831.207/1985; 833232/2003; 831.142/2005, de classe 6. 

 

No mérito, requer-se que seja declarada nula a licença concedida pelo COPAM através 

Câmara de Atividades Minerárias durante sua 86ª Reunião Ordinária, na madrugada do dia 30/04/22 

referente ao processo Administrativo para exame de Licença Prévia concomitante com a Licença de 

Instalação, de responsabilidade de Taquaril Mineração S.A. / Complexo Minerário Serra do Taquaril 

(CMST) - Lavra a céu aberto - Minério de ferro, Unidade de Tratamento de Minerais (UTM), com 

tratamento a seco, Unidade de Tratamento de Minerais (UTM), com tratamento a úmido e Pilhas de 

rejeito/estéril - Minério de ferro - Nova Lima/MG - PA/SLA/Nº 218/2020 - ANMs: 4.791/1961; 

831.207/1985; 833232/2003; 831.142/2005 - Classe 6, apresentado pela Suppri e que foi concedida 

com condicionantes com validade de 06 anos, conforme publicado no Diário Oficial de Minas Gerais 

do dia 03/05/2022, página 11, por todos os argumentos expostos no presente recurso. 

 
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/internaPauta.html?idCom=799&dia=05&mes=05&ano=202

2&hr=09:00&tpCom=3&aba=js_tabPauta 
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Considerando a relevância do tema, o volume de ações judiciais que envolvem a matéria, a 

indignação da população e a comoção social de âmbito nacional que envolvem o processo de 

licenciamento ambiental de empreendimentos minerários na Serra do Curral, requer que a Câmara 

Normativa e Recursal, ao receber o presente recurso, remeta-o para apreciação pelo Pleno do COPAM 

para conhecimento e julgamento pela instância máxima do órgão. 

 

   Belo Horizonte, 17 de maio de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

Beatriz da Silva Cerqueira 

 

 

 

_____________________________________ 

Rogério Correia de Moura Baptista 
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