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Decisão Decisão



 

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PA

Classe:AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
Assunto:[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Processo nº:0803673-45.2021.8.14.0008
Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Endereço: TRAVESSA CÂNDIDO NUNES, S/N, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARCARENA,
CENTRO, BARCARENA - PA - CEP: 68445-000

Nome: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
Endereço: Rodovia PA 483, KM 20, zona rural, BARCARENA - PA - CEP: 68445-000

 

DECISÃO

 

 

Proc. N° 0803673-45.2021.8.14.0008

 

Trata-se de ação civil pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em
face de IMERY RIO CAPIM CAULIM S/A, estando as partes regularmente qualificadas na
presente ação.

Com a inicial vieram documentos, em especial matérias jornalísticas, notícia de fato instaurada de
ofício pelo Ministério Público, relatório de diligências e inspeção na empresa com fotos, relatório
de vistoria técnica, cópias de licença de operação da empresa requerida, com validade mais
recente datando de 27/07/2021.

Em decisão de ID N° 45111611, a 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, determinou
redistribuição das ações entre as Vara Cíveis da comarca, bem como redistribuição por sorteio da
presente demanda.

A parte requerida apresentou manifestação constante do ID N° 45200980.

Narra o órgão ministerial requerente que na data de 06/12/2021, tomou conhecimento de incêndio
de grandes proporções na empresa requerida, sendo que a fumaça, supostamente, atingiu
moradores do entorno causando danos à saúde dos afetados.

Assevera o órgão Ministerial que o incêndio, possivelmente, teria sido causado pela combustão
de galões de substância de hidrossulfito de sódio em galpão de produtos químicos, efetuou-se
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reuniões entre órgãos estaduais e a empresa requerida, momento no qual se constatou que o
processo de licenciamento das atividades desenvolvidas pela ré não havia sido concluído pela
SEMAS (Secretaria Estadual de Meio Ambiente) e que a empresa requerida possui estocado em
um galpão 500 (quinhentas) toneladas de substância química de hidrossulfito de sódio, sendo que
13 (treze) toneladas se perderam com o incêndio.

A parte requerente informa que em função de não terem sido concluídas as perícias e relatórios
quanto ao acidente não é possível determinar a extensão e natureza dos danos ambientais.
Contudo, as condições de estocagem do produto seriam irregulares, aduzindo que a empresa
requerida já causou e permanece causando danos à sociedade, posto que, supostamente, o risco
de novos incêndios e até explosões de dimensões catastróficas é iminente, razão pela qual
ingressou com a presente demanda requerendo, liminarmente, tutela inibitória para imediata
suspensão das atividades exercidas pela ré relativas à aquisição e utilização do Hidrossulfito de
sódio, retirada das 500 (quinhentas) toneladas de substância do produto, acima indicado, em até
três meses para local distante, isolado e seguro às expensas da requerida sob fiscalização do
Ministério Público e apreensão de todos os GALÕES DE HIDROSSULFITO existentes no Galpão
de Químicos, designando-se a própria IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A como depositária, com
a aposição de lacre visando impedir que qualquer pessoa ou maquinário ingresse no local, salvo
para providências de manutenção e segurança, minimizando os riscos de danos irreparáveis, até
que se possa remover o material ou se comprove a absoluta segurança da área de estocagem.

É O BREVE RELATO.DECIDO.

Defiro a gratuidade pleiteada.

A legitimidade do Ministério Público é indiscutível nos termos do disposto no artigo 5º, I e II da lei
7.347/85.

Consoante o artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado constitui um direito difuso, sendo imposta a sua defesa e
preservação para as presentes e futuras gerações e, para tanto, as condutas lesivas devem ser
coibidas por meio das sanções penais, administrativas, independentemente do dever de
reparação civil pelos danos causados.

Nesse caminho, resta inequívoco que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é de suma
importância para a vida terrestre, motivo pelo qual foi alçado à condição de cláusula pétrea, pela
Constituição Federal, lhe atribuindo importância equiparada ao princípio da dignidade da pessoa
humana.

A petição inicial está regular e instruída com os documentos necessários para análise da tutela de
urgência. A hipótese é de concessão parcial de tutela de urgência, estando presentes os
requisitos de verossimilhança do pedido e perigo de dano que demanda o artigo 300, do CPC.

Os documentos técnicos apresentados com a exordial, juntamente com as notícias veiculadas,
nas mais diversas mídias, demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência do sinistro narrado.
Contudo, deve-se ressaltar que em função de não haver conclusões dos órgãos técnicos quanto
às perícias efetivadas não se pode concluir com um Juízo de certeza cabal que a empresa já
causou dano ambiental conforme aduz o Ministério Público, nesse mesmo caminho, não há
perecer efetivo relativo à possibilidade de futuros incêndios e explosões. Vale salientar que a
Secretaria de Meio Ambiente se mostrou contrária à interrupção das atividades da requerida,
sendo esse o órgão técnico competente para aferição dos riscos da atividade.
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Ocorre que não se pode denegar a existência de possíveis riscos na atividade da ré à
coletividade, riscos esses agravados pela não observância dos requisitos necessários de cautela
na armazenagem do produto, planos de contingências em caso de novos desastres e obediências
às normas da ABNT como demonstra, por provas documental, o órgão ministerial, o que implica
na necessidade de intervenção do Poder Judiciário, frente a presunção de veracidade e
legitimidade das provas apresentadas pelo órgão ministerial.  

Nessa perspectiva, o risco da demora é cristalino, vez que por envolver valores consideráveis há
que se acautelar o resultado útil da demanda. Todavia, se deve pautar a decisão sob a
perspectiva de uma análise prudente e de padrões justos, sempre tendo o enfoque de que o
indeferimento do pleito liminar vai em sentido contrário ao princípio da reparação integral de dano
ambiental e expõe à risco de tutela deficitária.

Logo, em um juízo de ponderação, se mostra razoável e proporcional acolher, parcialmente, a
tutela liminar já que a situação narrada pelo Ministério Público demonstra um risco à população
de Barcarena/PA, que se encontra exposta à possíveis riscos a curto, médio e longo prazo não só
à saúde, como à vida, já que, pela provas colacionadas à demanda, a inércia possui o condão de
gerar riscos de desastre ambiental de grandes proporções, contaminado rios locais e, pela
proximidade com a capital do estado, podem extrapolar a abrangência deste Município.

Dessa forma, em obediência aos princípios da precaução e prevenção, verificando que não se
mostra demasiadamente invasiva o deferimento parcial da liminar, sob o patrimônio da parte
requerida, sem prejuízo de um futuro reexame para ampliar ou reduzir o alcance da tutela
concedida, com foco em adoção de medidas que possam minimizar ou evitar danos, entendo ser
caso de acolher o pleito, de forma parcial, consubstanciado na tutela inibitória requerida pelo
órgão ministerial, determinando:

1- A retirada das 500 (quinhentas) toneladas de HIDROSSULFITO DE SÓDIO, que se encontram
estocadas no galpão da requerida, sem observância das norma necessárias, para local isolado,
seguro e afastado do centro urbano de Vila do Conde/Pará, no prazo de 6 (seis) meses), às suas
expensas, sob pena de multa diária de R$ 100.00,00 (cem mil reais), devendo os planos de
retirada serem apresentados ao órgão ministerial e ao Juízo no prazo de trinta dias, até
comprovação de licença para a atividade, apresentação de planos de contingência de desastres
ambientais e obediência das normas reguladoras federais (ABNT) para armazenamento dos
produtos químicos, com manifestação do órgão estadual competente.   

2-Autorizo o ingresso do Ministério Público nas instalações da empresa requerida,
unicamente para verificação de cumprimento do acima determinado.

3-No tocante aos requerimentos de suspensão de atividades exercidas pela empresa ré e
apreensão de galões, observo que o deferimento, frente o acolhimento liminar para retirada do
material incendiário do local até comprovação dos requisitos para manutenção desses na área, se
revestiria de conotação muito mais punitiva do que acautelatório, razão pela qual INDEFIRO o
requerimento.

4-Ressalto à requerida que em caso de descumprimento, poderá essa responder por crime de
desobediência, sem prejuízo da multa imposta.

5-Sem prejuízo do acima determinado, intime-se o Ministério Público Federal para que se
manifeste quanto seu interesse em ingressar na presente demanda.

Saliento que na hipótese de descumprimento da liminar deferida, nada impede que o órgão
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ministerial apresente novo pleito para análise.

Cite (m) a (s) parte (s) requerida (s), e intime-se a parte autora, para comparecer (em) à audiência
de conciliação a ser realizada em 30/01/2022 às 09h:00min.

 

Ficam as partes desde já advertidas – advertências essas que deverão constar do mandado/carta
de citação – de que: a) o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência
será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa (CPC, § 8º do art.
334); b) as partes devem fazer-se acompanhar de advogado na audiência (CPC, § 9º do art. 334);
c) o prazo de 15 dias para contestar terá como termo inicial a data da audiência de conciliação,
caso não se obtenha a autocomposição ou não compareça(m) a(s) parte(s) (CPC, art. 335, I); na
hipótese de pedido de cancelamento da audiência formulado necessariamente por ambas as
partes (CPC, art. 334, § 4º, I), o prazo de 15 dias para oferecer contestação terá como termo
inicial a data do protocolo do respectivo requerimento (CPC, art. 335).

Intimem-se às partes desta decisão.

Cumpra-se em caráter de urgência.

Barcarena/PA, data da assinatura eletrônica.

 

ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA

Juiz de Direito

Respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena

 

 

SE NECESSÁRIO
SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A) DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/PRECATÓRIA conforme autorizado
pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o disposto em seus nos artigos 3º e 4º.
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