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DESPACHO N.º 1.412/05/DIJUR/IBAMA/PGFAGU 
PROCESSO:  02018.000087/05-74 
INTERESSADO: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD) 
ASSUNTO: REF. A SOL.DE SUPRESSÃO DE COBERTURA VEGETAL. 
 
  Á Senhora Procuradora Chefe, 
 
  Em atenção ao r. despacho de fls. 365, da lavra de V.Sa., para dar 
continuidade na análise dos documentos juntados, como cópia do DOU – Secção 3, 
datado de 30.05.2005 (fls337); Termo de Compromisso para Supressão de 
Vegetação (fls.339/344), complementação do Inventário Florestal  (fls.345), Licença 
Prévia n.º 022/2004, da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente – SECTAM (fls.358), Notificação n.º 914/2004-DMA/SECTAM 
(fls.359/361), Expediente s/n.º, datado de 02.06.2005, assinado pelo Eng° Enc° do 
Setor de Desmatamento (fls.367) e Autorização de Desmatamento Para Uso 
Alternativo do Solo n.º 1500.2005.5.000001, assinado pelo Sr. Gerente Executivo 
Subst° (fls.363); temos a informar a essa Chefia que o processo em tela já foi objeto 
de análise e parecer conclusivo pôr parte deste Procurador, às fls.328/331, 
entendendo ser imperioso um maior e mais profundo estudo técnico sobre o 
impacto ambiental (EIA/RIMA), em relação à extensão do mineroduto em face 
dos rios atingidos pelo projeto, pôr parte da Diretoria de Licenciamento e 
Qualidade Ambiental – DELIQ/IBAMA, ou, se assim entendesse V.Sa., 
recomendar que a requerente promovesse o seu pedido de supressão de 
vegetação, perante a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente – SECTAM, Órgão licenciador, tendo em vista as recomendações da 
supracitada Diretoria desta Autarquia Federal, ás fls.332/333, destes autos. 
 
  Ocorre, que o Sr. Gerente Executivo não fez nem uma coisa e nem 
outra. Limitou-se a encaminhar  o processo em tela à DMAF (!!!) “para publicação, 
em ato continuo encaminhar a DMSA, para acompanhar o andamento da execução 
do Termo”. 
 
 



 
  A continuar esse procedimento desrespeitoso para com esta 
Procuradoria, visto que o parecer foi acatado pôr essa Chefia, é preferível que o Sr. 
Gestor se abstenha de encaminhar os processos de interesse da Companhia Vale do 
Rio Doce a esta Procuradoria, haja vista que, em recente manifestação no Processo 
n.º 02018.000404/2004-71, objeto do Parecer n.º 1.237/05-
DIJUR/IBAMA/PGF/AGU, também, de interesse da supracitada Empresa, referente 
à supressão de vegetação, o Sr. Gerente Executivo resolveu autorizar 
PREVIAMENTE o desmatamento, para, um ano após a autorização, submeter o 
presente processo a esta Procuradoria, para emissão do respectivo parecer. 
Sinceramente, é querer subestimar a nossa inteligência!. É querer brincar com as 
coisas publicas. É oportuno lembrar que, a teor do § 2º, do art.12, da Instrução 
Normativa n.º 08, de 19.09.2003, do Sr. Presidente do IBAMA, o parecer jurídico é 
obrigatório e vinculante pôr parte da Autoridade Administrativa competente. É 
evidente que o Sr. Gestor poderá até discordar, mas, para tento, é necessário a 
fundamentação jurídica. 
 
  Essa Chefia encaminha os autos para dar continuidade na análise dos 
documentos juntados após a emissão do respectivo parecer. 
   

Constam às fls.358., Licença Prévia, expedida pela Secretaria 
Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, com validade até 09.05.2005, 
bem como a Notificação n.º 914/2004-DMA/SECTAM, datado de 10.05.2004, 
solicitando a requerente a apresentar (entre outros), num prazo máximo de 
180 dias, a documentação complementar constante do referido expediente, 
detalhando os programas e planos ali listados, entre os quais, imprescindíveis, 
manter condições de acesso nas margens dos grandes rios e áreas de várzeas 
que garantam o deslocamento das equipes de inspeção; manutenção e de 
emergência no caso da ocorrência de acidentes, sem prejuízos das medidas de 
mitigação necessárias para prevenir a ação antrópica nas áreas de preservação 
permanente; apresentar posicionamento da FUNAI sobre a inexistência de 
populações indígenas na área de influencia do mineroduto, afora as já 
reconhecidas e contempladas no EIA, assim como a avaliação referente aos 
impactos do projeto sobre os grupos indígenas existentes; apresentar relatórios 
de desenvolvimento do Programa de Salvamento Arqueológico; realizar 
estudos complementares, visando identificar as espécies da mastofauna, 
listadas no EIA; apresentar a anuência das prefeituras locais envolvidas no 
traçado do mineroduto e apresentar proposta de compensação em 
cumprimento ao art.36 da Lei n.º 9.985/2000. 
 
  Pôr sua vez, o Eng° Florestal, encarregado do Desmatamento, desta 
Unidade Gestora, em expediente datado de 02.06.2005, às fls.362, comunica à 
Gerência Executiva que foi apresentado Inventário Florestal da área do 



Mineroduto envolvendo 320,00 ha num total de 700,00 há e que a análise 
técnica da cobertura vegetal pelo Setor  de Sensoriamento Remoto, pôr lapso, 
só foi procedida em 500,00 há ao longo do mineroduto e não foi analisada a 
área de 200,00 há adicionais para infra-estrutura do empreendimento 
(fls.325/326), e que, nesta data, o Analista Ambiental responsável pela análise 
está em viagem a serviço, não sendo possível a complementação dos dados 
necessários para sua  avaliação/comparação do Inventário florestal 
apresentado pela Empresa. Diz, pôr fim, considerando que a GEREX 
I/IBAMA-PA celebrou, em 17 de maio de 2005, Termo de Compromisso com a 
CVRD, publicado no DOU, em 30 de maio de 2005, o qual, em seu Parágrafo 
Primeiro da Cláusula Primeira, determina ao IBAMA conceder a Autorização 
de Supressão de Cobertura Vegetal, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da 
assinatura do terno,  preparou a Autorização n.º 1500.200.5.000001, para 
deliberação do Gestor. 
 
  Localiza-se, de fato, às fls.363, a supracitada Autorização de 
Desmatamento de Uso Alternativo do Solo n.º 1500.2005.5.000001, datada de 
02.06.2005, já recibada pela Advogada da Companhia requerente, COM ÁREA 
AUTORIZADA: 700,00 há. 
 
  Conforme se observa, além da inobservância do Parecer de 
fls.328/331, sobre a séria recomendação conclusiva,  houve a violação normativa ao 
conceder a Autorização de Desmatamento irregularmente, violando procedimento 
de natureza normativa necessário aos pedidos de supressão de vegetação. 
 
  O fato é grave, não se trata aqui de trazer a lume o conceito e 
idoneidade da requerente, não; o fato é que, diante da inobservância dos 
procedimentos normativos indispensáveis, em projetos de seu interesse ou de 
outros, há de se ter as devidas e imprescindíveis cautelas, sob pena de danos 
irreversíveis ao meio ambiente. É oportuno lembrar, também, que a Administração 
pode praticar atos com liberdade, de acordo com sua conveniência e oportunidade, 
sem, contudo, distanciar-se dos limites previstos ou permitidos em Lei, incluindo 
instruções e atos normativos, em seu poder de policia. É o exercício de seu poder 
tipicamente discricionário. 
 
  Assim, diante da infrigencia normativa, requeremos a V.Sa., as 
indispensáveis providencias para a correção regular do procedimento em relação a 
este expediente, pela Administração deste Unidade Gestora, sem prejuízo de outras 
medidas enérgicas, no caso de não atendimento, perante a quem de direito, inclusive 
Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União; e, pôr fim, ratificando, 
assim, em todos os seus temos, o Parecer de nº 1.238/05, datado de 28.04.2005, às 
fls.328/1231, prolatado pôr este Procurador, observando-se os demais tramites de 
estilo. 



 
  Pôr ultimo, diante desses fatos acintosos a esta Procuradoria Jurídica, 
levamos ao conhecimento dessa Chefia imediata que, a partir desta data, somos 
forçados a nos abster de receber processos em que a Companhia Vale do Rio Doce  
- CVRD seja parte interessada, em face da ostensiva desconsideração pôr parte da 
Administração desta Unidade Gestora, em processos sob nossos pronunciamentos 
de seu interesse. 
 
  Em, 24 de junho de 2005. 
 
 

WILSON MONTEIRO DE FIGUEIREDO 
Procurador Federal 
Mat.SIAPE 0847727 
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