
    

Procedimento Administrativo nº 1.23.001.000253/2020-75

RECOMENDAÇÃO Nº 1/2020 - GAB II/PRM/MBA/PA

Resumo:  Recomendação  à  Diretoria  de 
Licenciamento  Ambiental  (DILIC)  do 
IBAMA para que suspenda a audiência 
pública  relacionada  ao  licenciamento 
ambiental 

Ao Ilmo. Sr. JÔNATAS SOUZA DA TRINDADE
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO IBAMA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
e  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  pelos  Procuradores  da  República, 
procuradora  do  Trabalho  e  promotora  de  Justiça  signatárias,  no  exercício  de  suas  atribuições 
constitucionais e legais, outorgadas especialmente pelos arts. 127 e 129 da Carta Magna e pelos 
arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93; e

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO  que,  no  cumprimento  desse  múnus,  tem  o  Parquet  as  funções  de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos, bem como de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Lei Fundamental, notadamente aqueles 
de  natureza  indisponível  ou  de  repercussão  social  inata,  podendo,  para  tanto,  expedir 
Recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e à observância dos interesses, direitos e 
bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para adoção de providências cabíveis,  
tudo na forma do art. 129, incs. II, III e IX, do Estatuto Político, combinado com o art. 6º, incs. VII  
e XX, da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO  que,  nos  moldes  do art.  4º  da Resolução do Conselho Nacional  do 
Ministério  Público  –  CNMP nº  164,  de  28/3/2017,  as  Recomendações  Ministeriais  podem ser 
dirigidas, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou 
jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
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para salvaguardar interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público;

CONSIDERANDO que 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, a teor do art.  
225, caput, da Constituição; 

CONSIDERANDO que  incumbe  ao  Poder  Público  preservar  e  restaurar  os  processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, bem como definir,  
em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção; 

CONSIDERANDO  que  a  construção,  instalação,  ampliação  e  funcionamento  de 
estabelecimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais,  efetiva  ou  potencialmente 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependem de prévio 
licenciamento ambiental;

CONSIDERANDO que o art. 2º, IX, da Resolução CONAMA 01/1986 elenca a atividade 
de extração de minério como causadora de significativa degradação ambiental, sendo obrigatória a 
realização de EIA-RIMA;

CONSIDERANDO  a  tramitação,  na  Procuradoria  da  República  em  Marabá,  de 
Procedimento  Administrativo  n.  1.23.001.000253/2020-75,  destinado  a  acompanhar  o 
licenciamento  ambiental  do  empreendimento  Projeto  Mina  N3  -  Complexo  Minerador  Ferro 
Carajás, da empresa Vale S/A;

CONSIDERANDO que a extração de minério prevista no  empreendimento Projeto Mina 
N3 - Complexo Minerador Ferro Carajás ocorrerá em área do Município de Parauapebas atingida 
por diversos outros empreendimentos da Vale S/A, como os Projetos Salobo, Igarapé Bahia, Alemão 
e S11D;

CONSIDERANDO que parte da Terra Indígena Xikrin se localiza no interior do Município 
de Parauapebas e que são recorrentes as disputas judicias envolvendo os impactos minerários sobre 
a supracitada Terra Indígena;

CONSIDERANDO que a Portaria Intermunicipal n° 60/2015 determina que há presunção 
de  intervenção  em Terras  Indígenas  quando o  empreendimento  submetido  ao  licenciamento  se 
localizar em Terra Indígena ou apresentar elementos que possam ocasionar impacto socioambiental 
direto  na  Terra  Indígena,  respeitado  o  limite  mínimo  de  10  km para  os  empreendimentos  de 
mineração na Amazônia Legal;

CONSIDERANDO que o Projeto N3 se localiza em distância superior aos 10 km previstos 
na Portaria Intermunicipal n° 60/2015;
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CONSIDERANDO que  a  previsão  de  um  parâmetro  mínimo  no  qual  se  presume  a 
intervenção em Terras Indígenas não exime o órgão licenciador e o empreendedor de demonstrarem 
a ausência de impacto  em tais  áreas  quando houver  elementos  mínimos que  façam crer  que o 
empreendimento  pode  afetar  os  povos  indígenas  da  região  ou,  sendo  o  caso,  de  adotarem as 
medidas mitigadoras adequadas para diminuir tal impacto;

CONSIDERANDO a  discordância  existente  entre  a  empreendedora  e  as  comunidades 
indígenas  acerca  dos  impactos  causados  pela  atividade  minerária  dos  Projetos  Salobo,  Igarapé 
Bahia, Alemão e S11D;

CONSIDERANDO que,  já  no  ano  de  2011,  a  FUNAI,  ao  se  manifestar  sobre  o 
licenciamento  referente  ao  Projeto  Alemão,  apontou  que  “(l)evando-se  em  conta  os  inúmeros 
empreendimentos da Vale S.A na região, torna-se necessário um acordo com o empreendedor para 
desenvolver  um estudo de avaliação socioambiental  integrado que considere a sinergia  entre  as 
diversas atividades mineradoras do estado, assim como seus impactos cumulativos e globais, já que 
a TI Xikrin do Cateté está se tornando uma ‘ilha’ cercada de empreendimentos de mineração da 
Vale S.A.” (Informação n° 184/COLIC/CGGAM/11);

CONSIDERANDO que o Projeto N3 se trata de mais uma atividade minerária que favorece 
o ilhamento da Terra Indígena Xikrin, não havendo informações técnicas por parte da Vale S/A e de 
peritos autônomos e independentes que comprovem que a implementação de mais uma atividade 
minerária não impactará na vida das comunidades indígenas da área;

CONSIDERANDO que a Organização Internacional do Trabalho - OIT, em sua Convenção 
176, sobre segurança e saúde nas minas, ratificada pelo Brasil, informa que “os trabalhadores não 
só têm necessidade mas o direito de serem informados, de receber formação, assim como de serem  
realmente consultados e de participar na preparação e na aplicação de medidas de segurança e  
saúde relativas aos perigos e riscos a que estão expostos na indústria da mineração”  e que não 
houve tempo suficiente entre a divulgação do projeto aos trabalhadores e a audiência pública, o que 
inviabiliza  a  análise,  discussão,  levantamento  de  questões  e  comentários  pela  Categoria  de 
Trabalhadores;

CONSIDERANDO que  o  referido  diploma  reconhece  o  direito  de  criação  de 
procedimentos  efetivos  que  garantam  o  exercício  dos  direitos  dos  trabalhadores  e  de  seus  
representantes de serem consultados sobre questões relativas à segurança e à saúde no local de  
trabalho e de participarem das providências  pertinentes  (artigo 5º,  2,  f)  e  que “o empregador 
responsável pela mina deverá garantir que adequados planos de trabalho precedam o início das  
operações” (artigo 5º, 5) e a completa falta de tempo suficiente para a análise das questões relativas 
à segurança e saúde pela Categoria de Trabalhadores;

CONSIDERANDO  a necessidade de prevenção de acidentes fatais, lesão ou ameaça de 
lesão à saúde dos trabalhadores decorrentes de operações de mineração, em consonância com a 
Convenção 174 da OIT, sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, ratificada pelo Brasil, 
que prevê que instalações de maior risco de acidentes deverão promover as melhores tecnologias de 
segurança disponíveis (artigo 4º, 2), bem como define medidas que devem preceder a instalação, 
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quais sejam: a) identificação e estudo dos perigos e avaliação dos riscos, considerando inclusive  
possíveis interações entre substâncias; b) medidas técnicas que compreendam projeto, sistemas de  
segurança,  construção,  seleção  de  substâncias  químicas,  operação,  manutenção  e  inspeção  
sistemática  da  instalação;  c)  medidas  organizacionais  que  intimam  formação  e  instrução  do  
pessoal,  fornecimento  de  equipamentos  de  segurança,  níveis  do  pessoal,  horas  de  trabalho,  
definição de responsabilidades e controle de empresas externas e de trabalhadores temporários no  
local da instalação; d) planos e procedimentos de emergência que compreendam:  preparação de  
planos e procedimentos eficazes de emergência local, inclusive atendimento médico emergencial, a  
ser aplicados no caso de acidentes maiores ou de ameaça de acidente,  com testes e avaliação  
periódicos  de  sua  eficácia  e  revisão  quando  necessário;  fornecimento  de  informações  sobre  
possíveis  acidentes  e  planos internos de emergência a autoridades  e  órgãos responsáveis  pela  
preparação de planos e procedimentos de emergência para proteção do público e do meio ambiente  
fora do local ela instalação; toda consulta necessária com essas autoridades e esses órgãos; e)  
medidas para reduzir as consequências de um acidente maior; f) consulta com os trabalhadores e  
seus representantes; g) a melhoria do sistema, incluindo medidas para a coleta de informações e  
análise de acidentes ou ‘quase-acidentes’”, e ainda que “as experiências assim adquiridas deverão  
ser  debatidas  com  trabalhadores  e  seus  representantes  e  registradas  de  conformidade  com  a  
legislação e a prática nacionais”;

CONSIDERANDO que  OIT,  com  rígida  política  de  proteção  do  operário,  aprovou  a 
Convenção nº 155, ratificada pelo Brasil,  que determinou a definição e execução de uma política 
nacional que vise “prevenir os acidentes  e os danos para a saúde que sejam consequência do  
trabalho,  guardem  relação  com  a  atividade  profissional  ou  sobrevenham  durante  o  trabalho,  
reduzindo ao mínimo, na medida do possível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente do  
trabalho”(art. 4º);

CONSIDERANDO  que os grandes projetos minerários provocam significativos impactos 
sociais com o aumento do fluxo migratório para o município;

CONSIDERANDO  que o aumento da população flutuante no Município,  provocada na 
implantação dos grandes projetos, tem reflexos nos serviços públicos urbanos, como transporte, 
mobilidade, saúde etc;

CONSIDERANDO que os reflexos sociais dos projetos minerários devem ser considerados 
nos estudos de impactos ambientais vez que o homem não podem ser excluído do meio natural no 
qual vive;

CONSIDERANDO que o licenciamento ambiental  só pode ser considerado legítimo se 
garantir a participação adequada de toda a comunidade que pode ser afetada pelo empreendimento;

CONSIDERANDO que a participação adequada da comunidade exige a possibilidade de 
participação nas audiências públicas promovidas pelo órgão licenciador e em eventuais discussões 
sobre os impactos do empreendimento;

CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19, ao impedir a participação pessoal de 
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diversos interessados, limita a participação dos eventuais afetados pelo procedimento, diminuindo a 
pluralidade dos debates e, consequentemente, a legitimidade do próprio procedimento de licença;

CONSIDERANDO que  a  realização  de  audiência  pública  online  afeta  de  maneira 
desproporcional a população do campo e as comunidades indígenas, tanto pela menor familiaridade 
com certos meios tecnológicos, quanto pela precariedade de conexão nos interiores do Brasil;

CONSIDERANDO que, além de garantir uma participação plural, adequada e eficaz de 
todos aqueles que possam ser atingidos pelo empreendimento, o procedimento de licenciamento 
deve garantir  que todos os  atores sociais,  sejam eles integrantes  da sociedade civil,  sejam eles 
vinculados aos órgãos públicos intervenientes, tenham acesso aos documentos e estudos referentes 
ao impacto ambiental em prazo suficiente para uma análise técnica da metodologia adotada e para 
um levantamento de eventuais questões sócio-ambientais até então não tratadas;

CONSIDERANDO  que  a  Resolução  CONAMA  09/1987  disciplina  a  realização  de 
audiência pública para expor aos interessados o RIMA produzido no licenciamento ambiental de 
dado  empreendimento  poluidor  ou  ambientalmente  degradante,  oportunidade  em  que  serão 
dirimidas dúvidas e recolhidas dos presentes as críticas e sugestões pertinentes; 

CONSIDERANDO que a realização de audiência pública é obrigatória quando solicitada 
pelo  Ministério  Público,  devendo  a  convocação  ser  feita  pelo  Órgão  licenciador,  através  de 
correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgãos da imprensa local, nos termos 
da Resolução CONAMA 09/1987;

CONSIDERANDO  que  a  audiência  pública  deverá  ocorrer  em  local  acessível  aos 
interessados;

CONSIDERANDO que por meio do OFÍCIO 582/2020 GABPRM2-ILGO – PRM-MAB-
PA-00004478/2020, expedido no âmbito do PA  n. 1.23.001.000253/2020-75, o Ministério Público 
do Estado do Pará, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal requisitaram a 
realização de audiência pública para discutir os impactos sócio-ambientais que serão causados pelo 
empreendimento  Projeto Mina N3 - Complexo Minerador Ferro Carajás;

CONSIDERANDO  que  até  a  presente  data  não  houve  comunicação  feita  pelo  Órgão 
licenciador,  através de correspondência registrada aos solicitantes acima indicados, tampouco se 
tem notícia sobre a divulgação em órgãos de imprensa local da realização da audiência pública 
necessária  para  o  licenciamento  ambiental  do  Projeto  Mina  N3,  em  flagrante  desrespeito  à 
Resolução CONAMA 09/1987;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal foi informado pela própria empresa 
Vale S/A sobre a audiência pública ter sido designada já para o próximo dia 8 de outubro;

CONSIDERANDO  que  a  proximidade  da  data,  a  metodologia  estabelecida  para  a 
realização da audiência a distância, a ausência de comunicação antecedente aos órgãos ministeriais 
que requisitaram a audiência pública e a falta de efetiva divulgação da ocasião nos veículos de 
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imprensa frustra os objetivos normativos estabelecidos na Resolução CONAMA 09/1987;

RESOLVE,  com  fulcro  no  artigo  6º,  inciso  XX,  da  Lei  Complementar  Nº  75/93, 
RECOMENDAR  ao  IBAMA,  na  pessoa  do  seu  Diretor  de  Licenciamento  Ambiental,  que 
suspenda a  realização  a  audiência  pública  relacionada  ao licenciamento  ambiental  do 
empreendimento Projeto Mina N3 - Complexo Minerador Ferro Carajás,  da empresa Vale S/A, 
marcada para o dia 08 de outubro de 2020 até que sejam cumpridas as seguintes condições:

a)  haja  comunicação  formal feita  pelo  órgão  licenciador,  através  de  correspondência 
registrada,  ao  Ministério  Público  Federal,  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  e  ao  Ministério 
Público do Estado do Pará, com prazo razoável e adequado para o estudo dos documentos técnicos 
relacionados ao licenciamento ambiental em debate; 

b) haja efetiva e comprovada divulgação da audiência pública em veículos de imprensa, 
com prazo razoável e adequado para que a população de Parauapebas e municípios circunvizinhos 
possam se apropriar das informações disponíveis no EIA-RIMA;

c)  haja  possibilidade  de  participação  efetiva,  segura  e  presencial  das  comunidades 
afetadas pelo empreendimento, em especial, do povo indígena da TI Xikrin do Cateté, o que apenas 
será possível após a cessação do estado de emergência sanitária decorrente da pandemia causada 
pelo vírus Sars-CoV-2 (COVID-19).

Com fundamento no artigo 6º da Lei Complementar 75/93, parte final do inciso XX e dada a 
urgência da situação, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ fixam o prazo de 2 (dois) 
dias para a resposta sobre a suspensão da audiência pública indicada. 

Esclarecem,  por  fim,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  o  MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ  que o não 
acatamento infundado do presente documento,  ou a insuficiência dos fundamentos apresentados 
para não acatá-lo total ou parcialmente poderá ensejar a adoção das medidas judiciais cabíveis.

Dê-se  ciência  do  conteúdo  desta  recomendação  às  4ª  e  6ª  Câmaras  de  Coordenação  e 
Revisão do Ministério Público Federal e à interessada Vale S/A.  

Local e data da assinatura eletrôncia

ADRIANO AUGUSTO LANNA DE OLIVEIRA
Procurador da República

IGOR LIMA GOETTENAUER DE OLIVEIRA
Procurador da República

SADI FLORES MACHADO 
Procurador da República
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JULIANA BERALDO MAFRA
Procuradora do Trabalho

CRYSTINA MICHIKO TAKETA MORIKAWA
Promotora de Justiça 
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