
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Subprocuradoria-Geral do Contencioso

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

Autos na origem: 5146574-26.2022.8.13.0024

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ente federativo da República,

inscrito no CNPJ n. 18.715.383/0001-40, com sede na Avenida Afonso Pena 1.212,

vem, pela PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE –

PGMBH, no exercício de seu dever institucional de tutela dos direitos coletivos, com

fundamento no artigo 15 da Lei n. 12.016/09 e no artigo 309, caput, do Regimento

Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ajuizar o presente pedido de

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
com pedido de medida liminar

Em face da decisão interlocutória que concedeu, inaudita altera parte, a tutela

provisória de urgência pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n.

5146574-26.2022.8.13.0024, processado na 5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da

Comarca de Belo Horizonte, para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria

IEPHA no 22/2022, bem como, o sobrestamento de análise, deliberação e decisão da

matéria tombamento da referida área pelo CONEP.

1. SÍNTESE FÁTICA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela TAQUARIL

MINERAÇÃO S/A contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E

TURISMO - SECULT; do PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO

PATRIMÔNIO CULTURAL - CONEP e da PRESIDENTE DO INSTITUTO
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ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - IEPHA/MG, em que alega ser titular de direitos minerários outorgados

pela Agência Nacional de Mineração - ANM, os quais compõem o empreendimento

Complexo Minerário Serra do Taquaril - CMST, situado na Serra do Curral.

O referido empreendimento foi objeto do processo de licenciamento ambiental

n. 218/2020 e tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - SEMAD. Alega que a Câmara de Atividades

Minerárias - CMI do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, na 86ª

Reunião Ordinária da CMI, finalizada na madrugada do dia 30/04/2022, concedeu

ao empreendimento a Licença Ambiental Concomitante - LAC 2 (Licença Prévia - LP

+ Licença de Instalação – LI).

Afirma que a autoridade coatora, por meio da Portaria IEPHA no 22/2022, ad

referendum do órgão competente para deliberar sobre o tombamento na esfera

estadual, instituiu proteção provisória da Serra do Curral, mediante criação de

restrições para o uso e ocupação do solo que podem resultar em proibição para o

exercício de atividades minerárias na região.

Sustenta que a prática do ato de acautelamento provisório é da competência

exclusiva do CONEP e que não poderia ter sido praticado pela presidente do IEPHA,

uma vez que a competência não foi objeto de delegação prévia e expressa.

Aduz, ainda, que para a proteção provisória se exige como pressuposto a

iminente e comprovada ameaça do bem, que a presidência do IEPHA incluiu na

pauta da Reunião Ordinária do CONEP, a ser realizada no dia 13/7/2022, a

deliberação acerca do: “referendo da Portaria 22/2022 de 19 de junho de 2022

conforme determina a Portaria 29/2012 do IEPHA/MG em seu artigo 12, parágrafo

2º”.

O Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias assim decidiu:

Afirma a impetrante que a Portaria IEPHA 22/2022 contém nulidades referentes
a competência e incongruência dos motivos à realidade.
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Em análise perfunctória, razão lhe assiste, na medida em que a Lei Delegada
170/2007, em seu art. 2º atribui a competência do tombamento ao Conselho
Estadual do Patrimônio Cultural, e não ao Presidente do IEPHA, em que pese
este instituto tenha competência para a identificação, reconhecimento e
salvaguarda do patrimônio cultural.

Ou seja, a competência administrativa decisória é do CONEP.

Ademais, conforme Portaria IEPHA nº 22/2022 não há conclusão dos estudos
técnicos formadores do Dossiê, necessário a identificação do risco ao bem, não
podendo como previsto na referida norma “representar eventual risco”.

Nesse cenário, não houve observância ao art. 12, da Portaria IEPHA nº 29/2012,
transcrito alhures, base para edição da Portaria IEPHA 22/2022, que determina
que deve ser iminente e comprovada ameaça do bem cultural, baseada em
relatório técnico elaborado por equipe interdisciplinar do Instituto.

Imperioso salientar, que em análise preliminar, como as licenças ambientais
expedidas são válidas, em que pese ser de conhecimento deste juízo as várias
ações ajuizadas para sua desconstituição, não houve decisão ainda contrária, não
é possível considerar tal fato a ameaça descrita no artigo mencionado.

Posto isso, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, determinando a suspensão dos
efeitos da Portaria IEPHA nº 22/2022, do Edital de Comunicação IEPHA nº
01/2022, bem como, o sobrestamento de análise, deliberação e decisão da
matéria tombamento da referida área pelo CONEP, e desconstituição de eventual
decisão sobre o tema tombamento, que repercuta negativamente na esfera
jurídica e patrimonial da Impetrante, sobretudo no que se refere às suas licenças
ambientais e direitos minerários, tomada pelo órgão colegiado durante a
Reunião Ordinária convocada para 13/7/2022 ou em sessões seguintes,
extraordinárias ou ordinárias, até o julgamento definitivo deste writ.

É a síntese do essencial.

2. CABIMENTO E COMPETÊNCIA

A Suspensão de Segurança está expressamente prevista no artigo 15 da Lei

12.016/09 e no artigo 309 do RITJMG:

Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou
do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do
respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da
sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco)
dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

Art. 309. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do
Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
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economia públicas, o Presidente poderá suspender, em decisão fundamentada e nas
causas de competência recursal do Tribunal, a execução de liminar e de sentença
concessiva em mandado de segurança, bem como de liminar ou tutela antecipada em
ação cautelar, ação popular e ação civil pública proferidas em primeira instância.

O Município de Belo Horizonte se afigura como pessoa jurídica de direito

público interessada, na medida em que o empreendimento da TAMISA possui

grande potencial de impacto sobre a capital mineira, conforme longamente

expendido na inicial da ACP 5141024-50.2022.8.13.0024, bem como no Parecer

Técnico anexo.

Com efeito, são vários impactos e riscos causados pelo empreendimento

minerário da TAMISA em Belo Horizonte, que evidenciam o interesse do Município

de Belo Horizonte na suspensão da decisão atacada para que o órgão estadual possa

prosseguir com o tombamento da Serra do Curral. Esses impactos são assim

sintetizados:

1) Riscos relativos à preservação do meio biótico (fauna e flora) de Belo

Horizonte, com destaque para o corredor ecológico da Serra do Curral e

agravamento do risco a espécies ameaçadas de extinção.

2) Riscos à fauna e à população de Belo Horizonte, inclusive usuários do

Hospital da Baleia, em razão do ruído, das vibrações e da alteração da

qualidade do ar da capital mineira decorrentes da atividade minerária.

3) Ameaça à integridade das cavidades e cavernas, impossibilitando a

prospecção espeleológica na vertente belo-horizontina da Serra do Curral.

4) Risco sobre as Unidades de Conservação, com destaque para os parques

municipais das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort Lauderdale, diante

da exclusão da Fundação de Parques do Processo de Licenciamento

Ambiental, cuja autorização prévia é exigida por lei.

5) Risco de perda do título de Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço,

tendo em vista o impacto nas áreas-núcleo (Parque das Mangabeiras e Mata

da Baleia), destinadas à proteção integral.
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6) Risco à segurança hídrica de Belo Horizonte, incluindo o comprometimento

dos mananciais subterrâneos e das águas superficiais, bem como a ameaça

ao abastecimento de 70% da população de Belo Horizonte.

7) Ameaça à Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, cujo direito

de consulta prévia foi desrespeitado pelos órgãos estaduais.

8) Risco geológico ao perfil montanhoso da Serra do Curral e, em especial, ao

Pico Belo Horizonte, patrimônio cultural, paisagístico e histórico tombado

pelo Município de Belo Horizonte.

Ademais, uma vez que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais possui a

competência recursal na causa, é evidente a competência de seu Presidente para

apreciar esta Suspensão de Segurança.

3. FUNDAMENTOS: LESÃO À ORDEM PÚBLICA

3.1. COMPETÊNCIA DO IEPHA PARA DECLARAR A PROTEÇÃO

PROVISÓRIA DA SERRA DO CURRAL

Os fundamentos serão repartidos em dois tópicos. Neste primeiro, será

demonstrada a atribuição da presidência do IEPHA para expedir a Portaria IEPHA n.

22/2022. No tópico seguinte, será analisada a alegada inexistência de iminente e

comprovada ameaça ao bem cultural.

Inicialmente, a Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 207, inc.

IV (correspondente ao art. 215 da CF), estabelece a incumbência do Poder Público de

garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, sendo devido, para isso, a

adoção de medidas adequadas à identificação, proteção, conservação, revalorização e

recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e científico do Estado.

De forma complementar, prevê o art. 209, da Constituição Estadual

(equivalente ao art. 216, caput, da CF). Veja-se:

Art. 209. O Estado, com a colaboração da comunidade, protegerá o
patrimônio cultural por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, de outras formas de acautelamento e
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preservação e, ainda, de repressão aos danos e às ameaças a esse
patrimônio.

O art. 67 da Lei Estadual n. 22.257/2016, por sua vez, atribui ao Iepha a

competência para, além de outros, proteger o patrimônio cultural no Estado, assim

entendidos os bens de natureza material e imaterial que contenham referência à

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade

mineira.

O Estatuto do Iepha, contido no Decreto Estadual n. 47.921/2020, estabelece

suas atribuições no art. 2º, entre as quais destacamos as seguintes:

II – identificar os bens culturais do Estado, promovendo a pesquisa,
a guarda e a difusão das informações em seus aspectos jurídicos,
técnicos e conceituais;
III – promover a identificação, o reconhecimento e a salvaguarda do
patrimônio cultural do Estado, por meio de medidas
administrativas como inventário, registro, tombamento e outras
formas de acautelamento;
(...)
XI – promover a preservação e o desenvolvimento de planos de
gestão e de monitoramento dos bens culturais acautelados pelo
Estado;
(...)
XX – avaliar o impacto no patrimônio cultural, para fins de
licenciamento ambiental de obra ou empreendimento, público ou
privado, em área ou bem de interesse cultural ou acautelado pelo
Estado, com prerrogativa para exigir medidas compensatórias e
mitigadoras de danos, bem como reformulações nos respectivos
projetos;
(...)
§ 2º – No exercício das competências previstas neste artigo, os bens
acautelados pelo Estado devem receber tratamento preferencial na
ordem de atendimento das demandas recebidas pelo Iepha-MG.

Por sua vez, o art. 8º, inc. I, do Estatuto estabelece a competência da

Presidência do Instituto para: “exercer a Direção Superior do Iepha-MG, praticando os

atos de gestão necessários à consecução de sua competência”.
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O art. 12 da Portaria IEPHA n. 29/2012, ademais, prevê que, em caso de

iminente ameaça ao bem cultural, a Presidência do IEPHA/MG poderá declarar a

proteção provisória do bem ameaçado, ad referendum do CONEP.

Ressalta-se, por fim, que o Decreto Estadual n. 48.443/2022 reconheceu a Serra

do Curral, localizada nos Municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará, “como

bem de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais por sua importância

metropolitana e seus valores histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,

ecológico e científico”. Em seu art. 2º, o referido ato normativo dispõe:

Art. 2º. A Serra do Curral, nos termos do art. 1º, poderá ser objeto
de proteção específica, por meio de inventário, tombamento,
registro, outras iniciativas e procedimentos administrativos
pertinentes, a critério técnico dos órgãos e das entidades
responsáveis pela política ambiental e de patrimônio cultural do
Estado, observada a legislação aplicável.

Portanto, ainda que se reconheça ser do CONEP a atribuição para decidir

sobre o tombamento, determinando a sua inscrição no Livro de Tombo (Lei Delegada

n. 170/2007, art. 2º, inc IV), é igualmente evidente a competência do Iepha, conforme

exposto acima, para tomar medidas necessárias para salvaguardar e promover o

acautelamento do patrimônio cultural do Estado até que o caso esteja pronto para

deliberação a respeito do tombamento.

Destaca-se, em conclusão, que a decisão impugnada se serviu justamente para

impedir que o CONEP, no exercício das suas atribuições, em reunião marcada para

acontecer na manhã do dia 13.07.2022, pudesse referendar a decisão da proteção

provisória pela Portaria IEPHA 22/2022.

3.2. RISCO IMINENTE À INTEGRIDADE DA SERRA DO CURRAL

Nesse tópico será demonstrado o impacto histórico da atividade minerária na

Serra do Curral e a incompatibilidade do exercício da mineração em relação à

pretensão acautelatória do patrimônio, cujo relevante interesse cultural foi

reconhecido pelo Estado de Minas Gerais.
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A importância cultural, simbólica, histórica, paisagística, natural e científica

da Serra do Curral é de conhecimento público e notório para todos os mineiros,

sendo sua vertente belo-horizontina tombada em âmbito municipal há mais de duas

décadas e alguns de seus trechos, entre eles o Pico Belo Horizonte, tombados também

em âmbito federal desde a década de 1960.

Antes mesmo de a Taquaril Mineração protocolar o pedido de licenciamento

ambiental do Complexo Minerário Serra do Taquaril, já era público o

reconhecimento, pelo Estado de Minas Gerais, por meio do Iepha, da importância da

Serra do Curral para o Estado de Minas Gerais. Não por outro motivo, em 2018, foi

iniciado o Processo PTE – 163/2018, o qual tem como objetivo final o tombamento

estadual do conjunto histórico e paisagístico da Serra do Curral. Nesse sentido,

extrai-se do Termo de Referência para contratação do Dossiê de Tombamento:

A Serra do Curral representa marco constitutivo da identidade de
alguns dos municípios que compõem a região metropolitana de
Belo Horizonte em função da sua importância histórica, paisagística
e simbólica. Estes diversos aspectos da importância da serra
coexistem com a ocorrência de impactos negativos originados por
empreendimentos minerários que transformaram a região e a
paisagem. A atividade minerária, visível desde Belo Horizonte
apenas pela alteração do perfil da crista da serra, passou a constituir
elemento significativo no imaginário dos moradores da capital.
Mais recentemente, também influem na sua visibilidade
empreendimentos imobiliários que avançam sobre a serra e propostas
de projetos nas áreas degradadas da vertente de Nova Lima, que não
conta com proteção cultural

Pontua-se, quanto ao impacto da mineração na Serra do Curral, haver um

histórico preocupante em relação ao meio ambiente amplamente considerado, sendo

a atividade evidentemente incompatível com a pretensão acautelatória por parte do

Estado de Minas Gerais.

No final da década de 1950, com o aumento da atividade mineradora no local

e a intenção da mineradora MBR (Minerações Brasileiras Reunidas) de operar na

Serra do Curral, o então Governador do Estado José Francisco Bias Fortes solicitou o

seu tombamento em âmbito federal. Como resultado, o Departamento Patrimônio
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Histórico e Artístico Nacional - DPHAN decretou, em 21 de setembro de 1960, o

tombamento em nível federal.

Contudo, na década de 70, em período marcado por contradições na legislação

ambiental e atuação descoordenada e autoritária dos órgãos ambientais da ditadura

militar, houve o destombamento de parte da Serra do Curral pelo marechal Castelo

Branco, excluindo do tombamento a área localizada ao fundo do Parque das

Mangabeiras, com o objetivo de permitir que a mineração continuasse na vertente sul

da Serra, no Município de Nova Lima.

A partir desse momento histórico e sobretudo pelo início da execução do

projeto de “Águas Claras”, elaborado ao final da década de 1960 para exploração de

minério de ferro, a mobilização da sociedade civil pela defesa da Serra do Curral

ganhou força. À época, diante da pressão exercida pela mobilização social, o

engenheiro chefe da empresa mineradora negou na imprensa que a Serra do Curral

sofreria danos ou que ocorreria o agravamento dos problemas ambientais em Belo

Horizonte:

Não representa uma verdade que a Serra do Curral será destruída.
Nem isto seria possível. Não é também verdade que o clima de Belo
Horizonte irá se modificar com a poeira proveniente de Águas
Claras, já que até aqui temos de tomar as nossas precauções para a
preservação de máquinas caríssimas1.

Mesmo com o discurso oficial da empresa, a preocupação com o avanço da

mineração permaneceu viva, obrigando o então governador Rondon Pacheco a

declarar, em 1973, que a Serra do Curral seria preservada2. As promessas da empresa

mineradora e do então Governador de Minas Gerais, apesar de reiteradamente

repetidas, porém, mostraram-se falsas na sucessão temporal da história. As

declarações oficiais foram lembradas pela mídia, principalmente pelo Jornal de

Minas, e pela população durante os anos em que a atividade minerária esteve

presente na Serra do Curral.

2 RONDON mostra que a serra será preservada. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 15 de ju1. de 1973. p.3

1 ENGENHEIRO fala tudo sobre Serra do Curral. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 10 de jun. de 1973.
s.p.
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O histórico apresentado, portanto, indica que a mera existência da mineração

na Serra do Curral já se configura como uma ameaça à sua preservação enquanto

símbolo cultural, histórico e paisagístico de Minas Gerais e, sobretudo, de Belo

Horizonte.

É preciso ter em vista, ademais, que o Decreto Estadual n. 48.443/2022, o qual

reconhece a Serra do Curral como bem de relevante interesse cultural do Estado de

Minas Gerais, foi editado após a concessão das licenças prévia e de instalação à

TAMISA, levando as entidades estaduais de proteção ao patrimônio cultural a fazer

uma análise acerca da compatibilidade, ou não, da atividade minerária com a

pretensão acautelatória prevista no art. 2º do Decreto n. 48.443/2022.

Dessa forma, a existência prévia das licenças concedidas à mineradora não

obsta que o Estado de Minas Gerais, diante do reconhecimento da Serra do Curral

como bem de relevante interesse cultural, faça um juízo acerca da existência de

iminente ameaça ao bem cultural, seja pela mineração ou qualquer outro fator

vislumbrado em uma análise técnica.

Pontua-se, ademais, que chega a ser intuitiva a incompatibilidade da

atividade minerária com o acautelamento provisório, com vista ao tombamento, de

um conjunto montanhoso, uma vez que, nas palavras de Milaré3, “[..] não há como

extrair um mineral sem danos. Constitui tal atividade, sem dúvida, uma agressão sumária à

natureza adormecida, representando um dos ramos industriais mais perversos do ponto

de vista ambiental.”

Em outros termos, se o acautelamento provisório pela Portaria IEPHA

22/2022, a qual já se demonstrou estar incluída no rol de atribuições da entidade,

tem em vista o tombamento estadual da Serra do Curral, a iminente instalação de um

empreendimento minerário é elemento suficiente para se vislumbrar a ameaça ao

bem cultural. Isso porque o Decreto-lei 25/37, em seu art. 17, é cristalino ao vedar a

3 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário.
6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 178.
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intervenção no bem tombado, ao dispor que “as coisas tombadas não poderão, em

caso nenhum ser destruidas, demolidas ou mutiladas”.

Ou seja, se o fim pretendido é o tombamento da Serra do Curral, é

fundamental a sua proteção provisória, na forma do art. 12 da Portaria IEPHA

29/2012, uma vez que a atividade minerária não faria outra coisa que não a

destruição e mutilação do bem de relevante interesse cultural reconhecido, o que se

pretende evitar desde já.

Trata-se, além do mais, de uma avaliação que deve ser feita pelo Poder

Executivo, amparada em elementos técnicos, e não pelo Poder Judiciário, quanto

mais quando munido apenas das informações prestadas pela mineradora

impetrante, sem ouvir a parte contrária e sem qualquer auxílio de especialistas.

Destaca-se que decisões judiciais têm o condão de afetar gravemente as

políticas públicas destinadas à proteção do patrimônio cultural, de forma que a

postura do Poder Judiciário deve ser tanto mais deferente ao ato técnico da

Administração quanto maior o grau de especialização do conhecimento envolvido.

Assim, sob pena de violação ao princípio da tripartição de Poderes, estampado no

art. 2º da Constituição Federal, o Poder Judiciário deve evitar se sobrepor às

avaliações dos corpos técnicos que estão dedicados a estudar a questão e encontrar

uma solução com amparo científico.

Ademais, o processo de licenciamento ambiental do projeto CMST, conduzido

pela SEMAD, é objeto de questionamento em várias Ações Civis Públicas,

destacando-se: 5109701-27.2022.8.13.0024; 5003841-30.2022.8.13.0188 (ajuizadas pelo

MP); 5050219-51.2022.8.13.0024 (ajuizada pelo Instituto Guaicuy) e

5141024-50.2022.8.13.0024 (ajuizada pelo Município de Belo Horizonte).

Nessas ações são questionados uma série vícios formais do procedimento,

destacando-se, entre outros: a indevida fragmentação do empreendimento e do PLA

em fases; a exclusão do Município de Belo Horizonte do processo, embora

enormemente impactado pelo empreendimento; a exclusão da Fundação de Parques
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do Processo de Licenciamento Ambiental, cuja autorização prévia é exigida por lei; a

ameaça ao abastecimento de 70% da população de Belo Horizonte; o desrespeito ao

direito de consulta prévia do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango; a completa

exclusão do IEPHA, embora já estivesse em curso o procedimento para o

tombamento estadual da Serra do Curral.

Não obstante a existência de elementos robustos pela nulidade das licenças

aprovadas, o juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública preteriu a análise das medidas de

urgência requeridas nas ACPs, ajuizadas há mais de um mês, para priorizar o

Mandado de Segurança impetrado pela TAMISA, proferindo decisão liminar em

menos de 24h.

Destaca-se, por curiosidade, que, coincidentemente, também tramita na 5ª

Vara de Fazenda Pública Estadual a Ação Civil Pública 5100656-96.2022.8.13.0024,

ajuizada pelo Município de Belo Horizonte, em que se requer a suspensão de

atividade minerária ilegal exercida pela empresa Gute Sicht em área da poligonal de

tombamento municipal da Serra do Curral. Ajuizada em 25 de maio de 2022, até

então não houve sequer a análise da medida de urgência pleiteada, tornando, a cada

dia que passa, mais graves os danos provocados em área tombada pelo Município de

Belo Horizonte desde 2003.

A 5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias, portanto, além de não apreciar

as medidas urgentes nas ações, ajuizadas há meses, em que se questiona a

legalidade da atividade minerária na Serra do Curral, ainda obstaculiza, sem

qualquer amparo técnico e apenas com base nas alegações da empresa mineradora,

o exercício, pelo Poder Público, da atribuição de proteger os bens de relevante

interesse cultural.

Em conclusão, ao negar a evidente competência da presidência do IEPHA

para declarar a proteção provisória da Serra do Curral e ao realizar um juízo, apenas

com base nas alegações da empresa mineradora, de inexistência de iminente ameaça

ao bem cultural, a decisão atacada violou a ordem pública, com destaque para a

atribuição constitucional do Poder Público para tutelar o patrimônio cultural (arts.
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215 e seguintes da CF), bem como para o princípio da separação dos poderes (art. 2º

da CF).

Diante do exposto, é imprescindível que seja atribuído efeito suspensivo ao

presente pedido, sustando-se imediatamente os efeitos da decisão impugnada, com

fundamento no art. 15 da Lei n. 12.016/2009.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, nesse momento, em razão de a decisão causar grave

ameaça à ordem pública, impedindo a efetivação da tutela do patrimônio cultural,

além da colisão frontal com as normas constitucionais, requer-se a urgente concessão

de ordem, em caráter de medida liminar, para suspender a eficácia da decisão

atacada, nos termos do artigo 15 da Lei n. 12.016/09.

Belo Horizonte, 13 de julho de 2022.

CAIO PERONA
Subprocurador-Geral do Contencioso

OAB/MG 184.507
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