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AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO SERRO/MG. 

 

 

 

 

URGENTE! 

 

 

 

 

________________________________________________________________,brasileir(a), 

estado civil________________________, profissão________________________________, 

RG________________________, CPF__________________________, endereço eletrônico 

(e-mail)  ______________________________________________________, título eleitoral 

nº __________________________________ (CÓPIA ANEXA), residente e domiciliado(a) 

na _______________________________________________________________________;  

 

________________________________________________________________,brasileir(a), 

estado civil________________________, profissão________________________________, 

RG________________________, CPF__________________________, endereço eletrônico 

(e-mail)  ______________________________________________________, título eleitoral 

nº __________________________________ (CÓPIA ANEXA), residente e domiciliado(a) 

na _______________________________________________________________________;  

 

________________________________________________________________,brasileir(a), 

estado civil________________________, profissão________________________________, 

RG________________________, CPF__________________________, endereço eletrônico 

(e-mail)  ______________________________________________________, título eleitoral 

nº __________________________________ (CÓPIA ANEXA), residente e domiciliado(a) 

na _______________________________________________________________________;  

 

________________________________________________________________,brasileir(a), 

estado civil________________________, profissão________________________________, 

RG________________________, CPF__________________________, endereço eletrônico 
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(e-mail)  ______________________________________________________, título eleitoral 

nº __________________________________ (CÓPIA ANEXA), residente e domiciliado(a) 

na _______________________________________________________________________;  

 

________________________________________________________________,brasileir(a), 

estado civil________________________, profissão________________________________, 

RG________________________, CPF__________________________, endereço eletrônico 

(e-mail)  ______________________________________________________, título eleitoral 

nº __________________________________ (CÓPIA ANEXA), residente e domiciliado(a) 

na _______________________________________________________________________;  

 

vem, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei Federal nº. 4.717, de 29 de junho de 1965, 

propor a presente 

 

AÇÃO POPULAR, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

 

em face de: 

 

ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ nº 02.359.572/0004-30 (Matriz) e 02.359.572/0003-59 (Filial), com endereço 

na Rua Maria Luiza Santiago, 200, 11º andar – Bairro Santa Lúcia - CEP 30.360.740, 

Responsável Aline Faria Souza Trindade, Tel.: (31) 3516- 7128, endereço eletrônico 

<aline.trindade@angloamerican.com>; 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS, representado pela SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – JEQUITINHONHA (SUPRAM 

JEQUITINHONHA), órgão da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

(SEMAD), na pessoa de seu Superintendente Ângelo Márcio Gomes de Melo, com endereço 

profissional na Avenida da Saudade, 335 – Centro – Diamantina/MG, CEP: 39.100-000, 

Tel: (38) 3532-6650, endereço eletrônico <supram.jequi@meioambiente.mg.gov.br>; 
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, pessoa jurídica de direito 

público interno, CNPJ nº 18.303.156/0001- 07, sediada na Rua Daniel de Carvalho, nº 161, 

Centro, Conceição do Mato Dentro/MG, CEP 35.860-000, Tel.: (31) 3868-1219/2245; 

 

MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS/MG, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ nº 18.303.164/0001-53, sediada na Avenida José Madureira Horta, nº 190, 

Centro, Alvorada de Minas/MG, CEP 39.140-000, Tel.: (31) 3862-1121; 

 

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. 

 

I) SÍNTESE FÁTICA 

 

Por meio da presente Ação Popular, os cidadãos brasileiros abaixo assinados solicitam, 

COM URGÊNCIA, O CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre o 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) referente ao projeto “Extensão da Mina do Sapo” (Etapa 3 - Processo 

Administrativo COPAM nº 00472/2007/008/2015) da mineradora Anglo American 

Minério de Ferro Brasil S.A., marcada para o dia 11 de abril de 2017, às 18h, no 

Ginásio Poliesportivo Desembargador Moacyr Pimenta Brant (Rua Cassimiro de 

Souza, s/n, Bairro Brejo), em Conceição do Mato Dentro, pelas razões de fato e de 

direito aseguir expostas. 

 

O projeto de mineração denominado “Projeto Minas-Rio”, atualmente desenvolvido pela 

mineradora multinacional Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A., encontra-se em 

vias de expansão, sendo divulgado recentemente que está em análise, no órgão ambiental 

estadual competente, uma nova etapa do projeto, a “Etapa 3”, denominada “Extensão da 

Mina do Sapo”.  

 

Trata-se de um projeto marcado por intensos conflitos socioambientais, sendo altamente 

fragmentado, complexo e fonte de discriminação e concentração de poder, o que faz com 

que seu histórico seja marcado por inúmeras polêmicas, críticas e denúncias de violações de 

direitos por parte de ambientalistas, comunidades acadêmicas, movimentos sociais e, 

principalmente, pelas comunidades atingidas. 

 



4 
 

Em que pesem todas as denúncias e críticas exaustivamente apresentadas aos órgãos 

competentes, o processo de licenciamento do referido empreendimento continua em curso, 

razão pela qual foi convocada a referida Audiência Pública, objeto da presente ação popular.  

 

Destaca-se que essa Audiência Pública foi convocada poucos dias antes da data de sua 

realização, sendo “divulgada” por meio de edital de convocação no Diário Oficial do 

Estado de Minas Gerais (DOE - jornal este que as comunidades atingidas não têm 

acesso!), e uma pequena nota em um jornal de CIRCULAÇÃO LOCAL (CÓPIA 

ANEXA), sem dar a oportunidade para que as comunidades, direta e/ou indiretamente 

afetadas pelas novas estruturas do empreendimento, se inteirassem por completo do 

conteúdo dos documentos a serem apresentados (EIA/RIMA), incluídas aqui as 

comunidades de Alvorada de Minas/MG e Dom Joaquim/MG. 

 

DESTACA-SE QUE A NOTA DIVULGADA NO “JORNAL POR DENTRO” NÃO 

CUMPRE COM O DEVER DE PUBLICIDADE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, UMA 

VEZ QUE TAL VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO POSSUI CIRCULAÇÃO APENAS 

NO ÂMBITO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO 

DENTRO, O QUE IMPEDE O CONHECIMENTO, POR PARTE DAS 

COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, DE 

ALVORADA DE MINAS E DOM JOAQUIM, DA REALIZAÇÃO DA RESPECTIVA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA! 

 

Como se não bastasse a falta de uma divulgação ampla dessa audiência, foi identificado 

que, na publicação de tal convocação no Diário Oficial de Minas Gerais, não há 

referência acerca da localização do empreendimento no município de Alvorada de 

Minas, mesmo estando descrito, no início do Relatório de Impacto Ambiental 

elaborado pela empresa, que o empreendimento abrange, também, esse 

município.(RIMA – ANGLO AMERICAN, p. 13). 

 

Nesse mesmo estudo, a empresa menciona Serro e Dom Joaquim como “Áreas de Estudo 

Regional” (AER) e Alvorada de Minas e Conceição do Mato Dentro como “Áreas de Estudo 

Local” (AEL), tendo em vista aproximidade destes municípios em relação ao 

empreendimento. Veja-se o que diz o estudo:  
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A definição das Áreas de Estudo do Meio Socioeconômico foi baseada 

principalmente pela proximidade em relação ao empreendimento, tendo em 

vista seus efeitos sobre a qualidade de vida das pessoas e suas relações 

econômicas e sociais, diretamente ligadas as mudanças na dinâmica e na 

infraestrutura dos municípios da região. A Área de Estudo Regional (AER) 

compreende os municípios de Dom Joaquim e Serro, enquanto a Área de 

Estudo Local (AEL) engloba Alvorada de Minas e Conceição do Mato Dentro. 

Dentro da AEL, são de especial interesse as comunidades que possuem maior 

proximidade com as estruturas do empreendimento ou que possuem melhores 

infraestruturas, como São Sebastião do Bom Sucesso, Cabeceira do Turco, 

Turco, Gondó, Água Quente, Passa Sete, Beco, Córregos, São José da Ilha, 

Itapanhoacanga e São José do Jassém. (RIMA – ANGLO AMERICAN, p. 71, 

grifo nosso – DOCUMENTO ANEXO). 

 

Trata-se de um empreendimento cujo processo de expansão da mina trará consequências 

graves às comunidades residentes no entorno do mesmo, “(...) tendo em vista seus efeitos sobre a 

qualidade de vida das pessoas e suas relações econômicas e sociais, diretamente ligadas as mudanças na 

dinâmica e na infraestrutura dos municípios da região.”(RIMA – ANGLO AMERICAN, p. 71, grifo nosso 

– DOCUMENTO ANEXO). 

 

Entretanto, grande parte da população a ser direta ou indiretamente atingida pelas atividades 

minerárias desconhecema magnitude e a extensão dos impactos a serem produzidos, não 

havendo, portanto, a transparência necessária das informações relacionadas ao projeto, 

o que inviabiliza uma efetiva participação popular,por parte das comunidades, durante a 

audiência pública. 

 

Exigências mínimas de transparência e compartilhamento de informações não tiveram seu 

cumprimento comprovado e, tampouco, tiveram eficácia, uma vez que não foi dada a devida 

publicidade sobre a convocação da Audiência Pública, tampouco sobre a disponibilização 

dos estudos ambientais (EIA/RIMA) referente ao empreendimento.   

 

Aliás, no caso em espécie, a ausência de transparência e o descumprimento da obrigação de 

dar publicidade à disponibilização do EIA/RIMA e da convocação da Audiência Pública é 

ainda mais grave. Isso porque a empresa mineradora encontra-se obrigada, por força de 

condicionantes
1
,a realizar a comunicação social com as comunidades atingidas. Para 

tanto,mantém um programa diário na rádio local, além de um jornal informativo mensal 

(“DIÁLOGO”). Contudo, a Anglo American não utilizou destes espaços para dar 

publicidade sobre a disponibilidade do EIA/RIMA e tampouco da audiência pública! 

                                                           
1
Condicionantes 58 da Licença Prévia (LP); condicionantes 45 e 54 da Licença de Instalação – Fase I (LI – 

Fase I); condicionante 33 da Licença Prévia + Licença de Instalação (LP + LI) do Projeto de Otimização da 

Mina do Sapo.  
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Mais ainda, a ausência de transparência prejudicou também os atingidos e a sociedade civil 

organizada que possuíam interesse em serem proponentes da Audiência Pública.  

 

A ausência de publicidade do EIA/RIMA implica, ainda, em violação ao direito de 

informação e de livre esclarecimento, ambos indispensáveis à participação efetiva dos 

atingidos durante o momento consultivo da Audiência Pública. 

 

NÃO SE PODE PERDER DE VISTA QUE A AUDIÊNCIA PÚBLICA É O ESPAÇO 

DE PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES ATINGIDAS E TEM POR 

FINALIDADE PERMITIR A MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS. É O 

MOMENTO DA COLETA DAS INFORMAÇÕES, DAS CRÍTICAS E SUGESTÕES 

DAS COMUNIDADES, SENDO TAIS INFORMAÇÕES INCORPORADAS AO 

PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA SEREM ATENDIDAS 

PELO EMPREENDEDOR! 

 

Portanto, a eficácia da Audiência Pública só se realiza com o conhecimento prévio do 

EIA/RIMA pelas comunidades atingidas! Esta é também a única forma de se garantir a 

observância do PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE AS PARTES, uma vez que não é 

razoável convocar uma audiência em que só uma das partes (Estado e mineradora) tem 

conhecimento prévio das questões a serem discutidas.   

 

Portanto, o princípio da igualdade entre as partes milita em favor da necessidade de 

conhecimento prévio dos estudos de impacto ambiental pelas comunidades que serão 

atingidas, outra razão para que não se descuide da observância desta regra que justifica o 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA até que seja oportunizado um tempo 

suficiente e necessário para a leitura dos documentos pelos atingidos, assessorados pelos 

grupos de apoio que julgarem legítimos! 

 

Destaca-se que as famílias e moradores residentes em áreas próximas ao 

empreendimento, bem como no entorno do mesmo, não tiveram condições de conhecer 

o projeto “Extensão da Mina do Sapo”, tampouco de compreendê-lo em sua 

integralidade e de debatê-lo com os interlocutores de sua confiança!  
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Tal fato se configura como uma ação unilateral por parte da empresa Anglo American e do 

Estado de Minas Gerais, representado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

(SEMAD) e por seu Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM). 

 

Há, assim, a necessidade de se garantir a oportunidade do exercício do 

CONTRADITÓRIO neste processo de licenciamento ambiental, a ser exercido pelas 

comunidades que serão direta e indiretamente atingidas pelos inevitáveis impactos 

negativos do empreendimento. 

 

Considerando o projeto “Extensão da Mina do Sapo” e a respectiva Audiência Pública 

convocada, bem como a possiblidade de graves violações a direitos fundamentais devido às 

atividades previstas para a Etapa 3 do referido empreendimento, solicitamos, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA, O CANCELAMENTO  DA REFERIDA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA, por esta ter sido convocada sem a observância de princípios fundamentais da 

República Federativa Brasileira, ferindo, assim, os princípios da participação popular e 

da transparência na administração pública, norteadores do Estado Democrático de 

Direito brasileiro. 

 

Pedimos a Vossa Excelência que se sensibilize com a situação, como forma de garantir e 

defender os direitos das comunidades atingidas e a possibilidade de manter os seus modos 

de vida e garantir a preservação de sua dignidade enquanto sujeitos de direitos, o que já vem 

sendo drasticamente precarizadoao longo dos anos desde que a mineração se instalou na 

região.  

 

Os cidadãos brasileiros que assinam o presente documento estão de acordo com o exposto e 

manifestam sua indignação frente à grave violação de direitos prevista na expansão da mina 

de minério de ferro a ser efetuada pela empresa Anglo American.   

 

II – FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1 – DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR 

 

A Ação Popular é prevista no art. 5°, inciso LXXIII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, sendo este um importante instrumento de controle popular da 

administração e do bem público, a ser exercido pelo cidadão, com o objetivo de anular ato 
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lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

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

 

Tal ação é regida procedimentalmente pela Lei Federal nº 4.717, de 29 de junho de 1965, a 

qual estabelece, em seu art. 1º, caput, a possibilidade de qualquer cidadão pleitear, como 

parte legítima, a anulação de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 

Estados, dos Municípios, dentre outras entidades de caráter público.  

  

Sendo assim, busca-se, por meio da propositura da presente Ação Popular, a ANULAÇÃO 

do ato administrativo que autorizou a realização da referida Audiência Pública, tendo 

em vista a possibilidade de lesão a direitos humanos e fundamentais, como o direito de 

acesso à informação (art. 5º, inc. XXXIII da CR/1988) e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo (art. 225 da CR/1988), 

considerando, ainda, a possiblidade de lesão grave à qualidade de vida das pessoas 

residentes no entorno da mina!!! 

  

Por ser o meio ambiente objeto de tutela específica por meio de Ação Popular, conforme 

dispõe o já citado dispositivo constitucional, bem como a moralidade administrativa e o 

patrimônio histórico e cultural, ambos estes direitos ameaçados pela continuidade do 

procedimento de realização da referida audiência pública no processo de licenciamento 

ambiental, tem-que o ajuizamento da presente Ação Popular é plenamente cabível. 

 

II.2 –COMPETÊNCIA 

 

Por ser o município de Alvorada de Minas pertencente à comarca do município de 

Serro/MG, justifica-se a competência de jurisdição do juízo desta comarca para o 

julgamento da presente Ação Popular, haja vista a violação de direitos fundamentais (acesso 

à informação e transparência dos atos públicos) e a possibilidade de sua continuação em 

relação à comunidade não só de Conceição do Mato Dentro, mas também, de Alvorada de 

Minas e, ainda, Dom Joaquim, conforme explicitado anteriormente. 
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II.2 – LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA 

 

A Ação Popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão, sendo o mesmo parte legítima do 

polo ativo caso encontre-se no regular gozo dos seus direitos políticos. Para tanto, a lei 

pertinente à matéria exigiu, como prova de cidadania, a cópia do título eleitoral ou de 

documento que a ele corresponda (art. 1º, § 3º da Lei Federal 4.717/1965 – Lei da Ação 

Popular), como é o caso dos autores da presente Ação Popular, cujas cópias dos títulos 

eleitorais seguem anexas.  

 

Quanto aos réus da presente Ação Popular, diga-se que os mesmos são efetivamente os 

responsáveis pela produção dos atos aos quais se pretende impugnar, posto que ferem os 

princípios da legalidade, moralidade administrativa e transparência dos atos públicos, sendo 

assim, por consequência, lesivos ao meio ambiente e principalmente às pessoas a serem 

atingidas direta e indiretamente pela expansão do empreendimento, conforme dispõe o art. 

6° da Lei 4.717/65:  

 

A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 

1°, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, 

aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 

oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. (BRASIL, 1965). 

 

O Estado de Minas Gerais, bem como os municípios de Alvorada de Minas e Conceição do 

Mato Dentro, se legitimam como réus na presente Ação Popular tendo em vista que são 

entes que atuam diretamente no processo de licenciamento ambiental em debate (Processo 

Administrativo COPAM nº 00472/2007/008/2015). Veja-se. 

 

No que tange ao município de Alvorada de Minas, ressalta-se a emissão da Declaração de 

Conformidade Ambiental do empreendimento emitida pelo município referente à essa 

etapa de expansão, cuja cópia segue anexa. Sendo assim, há a participação direta deste 

município no processo de licenciamento ambiental, haja vista a ocorrência de atividades 

minerárias em seu território, o que o insere no campo de incidência dos impactos negativos 

da mineração.  

 



10 
 

Já em relação ao município de Conceição do Mato Dentro, reitera-se a legitimidade do 

mesmo para fazer parte do polo passivo da presente Ação Popular, novamente pelo fato de o 

mesmo emitir a Declaração de Conformidade Ambiental do empreendimento em relação à 

etapa de extensão da mina do Sapo, localizado em seu território. Trata-se de uma etapa do 

empreendimento que compreende grande parte do território rural do distrito de São 

Sebastião do Bom Sucesso, conforme se confirma pelos mapas anexos. Sendo assim, as 

comunidades residentes do entorno sofrerão, inevitavelmente, danos de altíssima proporção, 

o que enseja o dever de esclarecimentos, tanto por parte do empreendedor como do próprio 

município de Conceição do Mato Dentro, sobre a extensão e magnitude desses impactos, já 

o mesmo declarou sua conformidade com as leis municipais. 

 

Por fim, o Estado de Minas Gerais, ente responsável pela publicação do edital de 

convocação da referida Audiência Pública, também se legitima como sujeito passivo na 

presente demanda, tendo em vista que o mesmo é o ente responsável pelo ato de publicação 

da convocação da Audiência Pública no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, bem 

como pelo processo de licenciamento ambiental do empreendimento no âmbito de seu órgão 

responsável (Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM), nos termos do disposto 

no art. 6º da Lei da Ação Popular:  

 

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 

referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que 

houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, 

por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos 

do mesmo. (BRASIL, 1965). 

 

II.3 - DO ATO LESIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA, AO MEIO 

AMBIENTE E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL – 

DESCUMPRIMENTO DE DEVERES LEGAIS (PUBLICIDADE E 

TRANSPARÊNCIA – ACESSO À INFORMAÇÃO) 

 

O ato ao qual se buscaimpugnar é a convocação/realização da AUDIÊNCIA 

PÚBLICAsobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) referente ao projeto “Extensão da Mina do Sapo” (Etapa 3 - 

Processo Administrativo COPAM nº 00472/2007/008/2015) da mineradora Anglo American 

Minério de Ferro Brasil S.A., marcada para o dia 11 de abril de 2017, às 18h, no Ginásio 

Poliesportivo Desembargador Moacyr Pimenta Brant (Rua Cassimiro de Souza, s/n, 

Bairro Brejo), em Conceição do Mato Dentro. 
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Tal ato foi praticado sem a observância daquilo estabelecido na Deliberação Normativa do 

COPAM nº 12, de 13 de dezembro de 1994 (DN COPAM 12/1994), deliberação normativa 

esta que dispõe sobre a convocação e realização de audiências públicas em matéria 

ambiental no âmbito do Estado de Minas Gerais,violando, assim, os princípios da 

publicidade ou da transparência, bem como o direito fundamental de acesso à 

informação, ambos insculpidos no texto constitucional da República Federativa 

brasileira de 1988. 

 

Cabe ressaltar que os estudos ambientais (EIA/RIMA) também não foram publicados com 

antecedência, de modo que as comunidades rurais direta e indiretamente atingidas pelo 

projeto minerário, bem como toda a sociedade, pudessem acessá-los de forma livre para 

compreendê-los e participar efetivamente da Audiência Pública convocada.  

 

Ressalta-se ainda que tais estudos são construídos por meio de uma linguagem 

extremamente técnica, que não se adaptam à linguagem do cidadão comum, tampouco 

à realidade das comunidades rurais situadas próximas ao empreendimento, compostas, 

em sua grande maioria, por analfabetos, semianalfabetos ou analfabetos funcionais, 

algo notório na realidade regional.  

 

Há, portanto, extrema dificuldade de compreensão do conteúdo desses estudos por parte da 

maioria dessas comunidades, seja pela assimetria informacional da linguagem utilizada, seja 

pelo elevado número de páginas que esses estudos possuem
2
. 

 

Por estes motivos, faz-se necessário o CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

REFERENTE AO PROJETO “EXTENSÃO DA MINA DO SAPO”, tendo em vista a 

necessidade de se dar tempo e oportunidade para que as comunidades direta ou 

indiretamente atingidas se reúnam com interlocutores de sua confiança para se inteirarem 

das informações constantes desses estudos (EIA/RIMA). 

 

                                                           
2
É sabido que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) possui 2041 (duas mil e quarenta e uma) páginas, e o 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) possui 156 (cento e cinquenta e seis) páginas! Além do mais, há o 

Plano de Controle Ambiental (PCA), que também faz parte dos estudos ambientais referentes ao projeto 

“Extensão da Mina do Sapo”, onde são detalhadas as medidas ambientais propostas pela empresa destinadas à 

prevenção, controle, mitigação e compensação dos impactos vislumbrados para o empreendimento. Esse PCA 

possui 821 (oitocentas e vinte e uma) páginas! Assim, fica fácil perceber a impossibilidade das 

comunidades interessadas de se inteirarem de tais estudos em apenas 15 (quinze) dias.  
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Somente assim será possível uma participação efetiva na respectiva Audiência Pública. Caso 

contrário, a “participação popular”, que deve ser garantida e promovida no contexto do 

Estado Democrático de Direito brasileiro atual, reduzir-se-á a uma mera “presença” de 

membros das comunidades atingidas, que certamente ouvirão as exposições do 

empreendedor, sem compreender “patavinas” do que estará sendo exposto, comprometendo, 

assim, a qualidade democrática da audiência, que funcionará como “mera formalidade” no 

processo de licenciamento ambiental, legitimando ações unilaterais por parte do Estado e da 

empresa Anglo American. 

 

Antes de a empresa Anglo American tratar desses estudos junto às comunidades, é 

necessária a disponibilização desses estudos a quem se interessar e a publicidade ampla 

dos mesmos, em tempo hábil, de modo que as comunidades possam debater o projeto 

com interlocutores de sua confiança, escolhidos pelas próprias comunidades. 

 

A disponibilização desses estudos em locais de fácil acesso do público interessado, ou 

mesmo no site do Sistema de Informações Ambientais do Estado de Minas Gerais (SIAM) é 

uma medida obrigatória e necessária para o livre exercício do direito do cidadão comum em 

obter as informações necessárias para o exercício de sua cidadania e participação efetiva no 

processo de licenciamento ambiental em curso, inclusive no intuito de contribuir com 

elementos e dados que poderão subsidiar os conselheiros do COPAM que representam a 

sociedade civil no âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. 

 

Esse procedimento é essencial para a garantia do direito fundamental de acesso à 

informação, em linguagem acessível, de todos os cidadãos atingidos direta ou indiretamente 

pelas atividades minerárias em questão, bem como de toda a sociedade. 

 

Caso isso não ocorra, ter-se-á a divulgação de informações por apenas uma via, que é a da 

empresa Anglo American, contaminando, assim, todo o processo de análise e compreensão 

dos estudos a serem apresentados na Audiência Pública.  

 

Caso a Audiência Pública se realize na data, horário e local previstos, ver-se-á claramente a 

violação de um dos princípios fundamentais da administração pública brasileira, o 

princípio da publicidade e, por consequência, a violação de um direito fundamental, o 
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direito de acesso à informação, constante do art. 5º, incs. XIV e XXXIII da Constituição 

Brasileira de 1988, os quais dispõem:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional;  

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (...). (BRASIL, 1988, grifo 

nosso). 

 

Tais princípios foram corroborados na chamada “Lei de Acesso à Informação” ou “Lei da 

Transparência” (Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011), com o objetivo de dar 

efetividade a um dos princípios básicos do Estado Democrático de Direito Brasileiro, o da 

participação popular efetiva junto à administração pública, conforme disposto no 

parágrafo único do art. 1º da Constituição Brasileira de 1988, o qual estabelece que “Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição.” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

A Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011), em seu 

art. 3º, assegura o direito fundamental de acesso às informações de caráter público em 

consonância com os princípios básicos da administração pública por meio das seguintes 

diretrizes:  

 

Art. 3º. Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade 

com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. (BRASIL, 

2011). 

 

Já a Lei Estadual/MG nº 15.971, de 12 de janeiro de 2006 – que ASSEGURA O ACESSO A 

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O MEIO AMBIENTE, em atendimento ao disposto 

no inciso II do § 1º do art. 214 da Constituição do Estado de Minas Gerais –, em seu art. 2º, 

estabelece que: 
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Art. 2º Os órgãos e entidades da administração pública estadual, direta, indireta e 

fundacional, participantes do sistema estadual de meio ambiente, assegurarão o 

acesso público aos documentos, expedientes e processos administrativos que 

tratem de matéria ambiental e fornecerão as informações relativas ao meio 

ambiente que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou 

eletrônico, especialmente as que se refiram a: 

I - qualidade do meio ambiente; 

II - políticas, planos e programas potencialmente causadores de impacto ambiental; 

III - resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição 

e de atividades potencialmente poluidoras, bem como de planos e ações de 

recuperação de áreas degradadas; 

IV - acidentes, situações de risco ou de emergência ambientais; 

V - emissões de efluentes líquidos e gasosos e produção de resíduos sólidos; 

VI - substâncias tóxicas e perigosas; 

VII - diversidade biológica; 

VIII - organismos geneticamente modificados. (MINAS GERAIS, 2006). 

 

Por estes dispositivos, é fácil perceber que a ausência de publicidade dos estudos ambientais 

a serem apresentados na audiência pública, em tempo hábil para que as comunidades 

atingidas se inteirassem dos documentos, se configura como o descumprimento da obrigação 

do Estado e do empreendedor de informar, de forma abrangente e nos termos definidos pela 

lei, sobre os reais impactos do empreendimento e sua magnitude, impossibilitando, assim, a 

possibilidade de uma participação efetiva da sociedade civil na respectiva Audiência Púlica! 

 

Destaca-se que a realização de Audiência Pública, nos processos de licenciamento ambiental 

que exigem a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), é uma exigência 

constitucional, baseada no princípio da publicidade ou da transparência, princípio este 

norteador de todas as ações da administração pública (federal, estadual e/ou municipal), 

insculpido no artigo 37 da Constituição Brasileira de 1988. 

 

No que tange especificamente à publicidade dos estudos de impacto ambiental, tem-se o 

disposto em seu art. 225, inciso IV, que assim dispõe:  

 

Art. 225. Todos têm 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. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade; (...). (BRASIL, 1988, grifo 

nosso). 
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Corroborando esse princípio nos processos de licenciamento ambiental, o § 2º do artigo 11 

da Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986 dispõe que, caso seja determinada 

pelo órgão ambiental competente a realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e a 

apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o órgão estadual 

competente determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos 

órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a 

realização de Audiência Pública, destinada ao repasse de informações à sociedade sobre o 

projeto e seus impactos ambientais, bem como à discussão, debates e sugestões acerca do 

RIMA.(CONAMA, 1986). 

 

Nesse sentido, a Deliberação Normativa do COPAM (Conselho Estadual de Política 

Ambiental de Minas Gerais) nº 12, de 13 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a 

convocação e realização de audiências públicas em matéria ambiental, estabeleceu, em seu 

art. 3º, § 2º, o prazo de, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis para a convocação das 

audiências públicas, devendo esta ser feita através de jornal de grande circulação no 

Estado de Minas Gerais, de periódico local ou regional e do Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais. (MINAS GERAIS, 1994).   

 

Trata-se de um prazo exíguo se tal convocação for feita no limite do prazo estabelecido, 

como é o caso da convocação da Audiência Pública que, por este ofício, busca-se 

cancelar. 

 

Além do mais, o edital de convocação para a Audiência Pública, publicado no Diário Oficial 

do Estado de Minas Gerais (DOE), violou a citada norma (DN COPAM 12/1994) em três 

momentos, quais sejam:  

1. De acordo com o inc. I do § 6§ do art. 3º da DN COPAM 12/1994, no edital de 

convocação da Audiência Pública constará a “localização do empreendimento ou atividade”, 

No edital de convocação é informado que o mesmo está “localizado no município de 

Conceição do Mato Dentro/MG” quando, no entanto, também está localizado no município 

de Alvorada de Minas, conforme o Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA do 

empreendimento. 

2.  De acordo com o artigo 11º da Deliberação Normativa nº 12/1994, o “empreendedor 

deverá, no município em que e realizar a Audiência Pública, colocar o RIMA à disposição 
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de todos os interessados, durante o período mínimo de quinze dias úteis anteriores à 

realização da Audiência”. 

 

No entanto, no edital é informado que o RIMA “se encontra à disposição dos interessados na 

Superintendência Regional de Meio Ambiente Jequitinhonha - SUPRAM JEQ – Avenida da 

Saudade, 335, Centro, Diamantina/MG...”, sendo, portanto, INACESSÍVEL pelas 

comunidades rurais que residem no entorno do empreendimento, uma vez que o 

deslocamento até a cidade de Diamantina implica na disponibilização de recursos para este 

fim, o que não pode ser suportado por quem vive do cultivo da terra em regime de economia 

familiar. 

3. De acordo com o parágrafo único desse mesmo artigo, “deverá ser dada prévia e ampla 

publicidade a respeito do fato determinado no caput deste artigo”, ou seja, de onde se 

encontra à disposição o RIMA, o que não ocorreu em Conceição do Mato Dentro. 

 

Veja-se claramente, Excelência, o descumprimento de obrigações básicas por parte do 

Estado de Minas Gerais (COPAM), bem como por parte do empreendedor, que não ofereceu 

condições mínimas para o livre acesso, pelas comunidades atingidas e toda a sociedade, aos 

estudos ambientais objeto da Audiência Pública. 

 

Tendo em vista a possibilidade de lesão grave a direitos, bem como o fato de que a 

Audiência Pública é um procedimento intrínseco ao processo de licenciamento ambiental, a 

sua realização, da maneira como foi convocada, certamente irá trazer prejuízos irreparáveis 

ao meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, além de legitimar ações 

unilaterais por parte do Estado de Minas Gerais e da mineradora Anglo American, que 

parecem desconhecer a realidade das comunidades que residem no entorno do 

empreendimento. 

 

Pede-se, desde já, a DECRETAÇÃO DO CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) referente ao projeto “Extensão da Mina do Sapo” (Etapa 

3 - Processo Administrativo COPAM nº 00472/2007/008/2015) da mineradora Anglo 

American Minério de Ferro Brasil S.A., marcada para o dia 11 de abril de 2017, às 

18h, no Ginásio Poliesportivo Desembargador Moacyr Pimenta Brant (Rua Cassimiro 

de Souza, s/n, Bairro Brejo), em Conceição do Mato Dentro. 
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III – DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

O Novo Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de TUTELA DE 

URGÊNCIA “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (Art. 300 do Novo CPC). 

 

Há, ainda, a presença indiscutível de elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

dos autores, haja vista os documentos anexos que denotam a ausência de uma publicidade 

ampla do edital de convocação da Audiência Pública, bem como dos Estudos Ambientais 

(EIA/RIMA). 

 

Sendo assim, cumpre-se o disposto no art. 300 e ss. do Novo CPC, que autorizam a 

concessão de tutela de urgência em casos específicos que merecem tal atenção, como é o 

caso da presente Ação Popular. 

 

Ressalta-se que os autores desta ação atuam como representantes de toda uma coletividade 

que sofrerá com os impactos negativos da mineração caso a referida Audiência Pública 

ocorra. 

 

Este procedimento de realização da Audiência Pública fará parte de um processo de 

licenciamento ambiental destinado a licenciar uma GIGANTESCA etapa de expansão da 

mina, motivo pelo qual busca-se, por meio desta tutela preventiva, garantir os direitos das 

comunidades a serem afetadas. 

 

Pede-se, assim, em caráter liminar, a DECRETAÇÃO DO CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO PROJETO “EXTENSÃO DA MINA DO 

SAPO” (Etapa 3 - Processo Administrativo COPAM nº 00472/2007/008/2015) da 

mineradora Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A., marcada para o dia 11 de 

abril de 2017, às 18h, no Ginásio Poliesportivo Desembargador Moacyr Pimenta Brant 

(Rua Cassimiro de Souza, s/n, Bairro Brejo), em Conceição do Mato Dentro, nos termos 

do art. 300 e ss. do Novo CPC, que assim dispõe:  
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Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa 

vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. 

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Art. 301.  A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 

Art. 302.  Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde 

pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: 

I - a sentença lhe for desfavorável; 

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios 

necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; 

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; 

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. 

Parágrafo único.  A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver 

sido concedida, sempre que possível. (BRASIL, 2015, grifo nosso). 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

            Por todo o exposto, os autores pedem a Vossa Excelência, em caráter de 

URGÊNCIA: 

 

a) que seja julgada PROCEDENTE a presente demanda para que seja conhecida, analisada e 

julgada em sua integralidade; 

b) que seja deferida, liminarmente,a DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ATO 

CONVOCATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, por descumprimento de requisitos 

formais legalmente instituídos e mencionados na presente ação popular; 

b) que, após a análisedo feito, seja decretado, em caráter definitivo, o CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO PROJETO DE “EXTENSÃO DA MINA 

DO SAPO”; 

c) a condenação dos réus no pagamentodas custas e demais despesas judiciais e 

extrajudiciais, tendo em vista a isenção de custas judiciais e do ônus de sucumbência 

prevista no art. 5º, inc. LXXIII da Constituição Brasileira de 1988; 

 

 

 

Para tanto, requer-se: 
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1) a citação dosréus para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 20 dias, sob pena 

de aplicação dos efeitos da revelia; 

2) a citação dos Municípiosde Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom 

Joaquim, em separado, na forma do art. 6°, §3° da Lei 4.717/65; 

c) a intimação dos ilustres representantes do Ministério Público que atuam nas comarcas dos 

municípios atingidos direta e/ou indiretamente pelo empreendimento, para atuarem como 

fiscais da lei. 

 

Os autores, desde já, requerem a produção de todas as provas em direito admitidas, 

especialmente prova documental. 

 

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

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Serro/MG, 07 de abril de 2017. 


