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PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAPANEMA  
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPANEMA 

 

 

AO JUÍZO DA      VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA 

A QUEM COUBER POR DISTRIBUIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio de sua 

Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, legitimada pelos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal, 25, inciso IV, 

alínea a, da Lei nº 8.625/93, 5º, caput, da Lei n° 7.347/85 e 82, inciso I, da Lei nº 

8.078/90, vem perante Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE, em face de 

 

CIBRASA – CIMENTOS DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sociedade por ações, CNPJ 04.898.425/0002-00, com estabelecimento sede na 

Rodovia BR 316 – Km 158, neste município de Capanema.  

 

GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, sociedade limitada, CNPJ/MF 

14.683.131/0001-25, com atos constitutivos devidamente registrados na Junta 

Comercial do Estado do Pará sob o NIRE 15.201.221.180; com sede na Tv. Da Paz 

s/n., bairro Santa Lúcia I, Marituba-PA; e seus sócios (contrato social, fls. 277-285): 

 

GERODE TRANSPORTES EIRELI-ME, empresa individual sob responsabilidade do  

Sr. Rodrigo Nunes láudano, inscrita no CNPJ/MF  11.281.083/0001-50, localizada na 

rua Lino Costa s/n, Cruzeiro, Pojuca, no estado da Bahia, e-mail 

gerodetransportes@hotmail.com 

 

ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno que deverá ser citado, 
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nos termos do art. 75, II, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade-SEMAS, na pessoa representada por seu atual Secretário de Estado 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Sr. José Mauro de Lima O’ de Almeida e 

judicialmente representada pela Procuradoria Geral do Estado, sito à Rua dos Tamoios 

nº 1671, bairro Batista Campos, Belém-PA;  

 

1. DOS FATOS 

 

Trata-se de Inquérito Civil SIMP 001124-029/2018 e 001346-029/2018, 

instaurado para apurar possíveis danos ambientais decorrentes da queima irregular 

de chorume nos fornos da empresa CIBRASA S/A, sendo o material orgânico transportado 

por caminhões da empresa GERODE TRANSPORTES EIRELI-ME do aterro de Marituba, 

contratada da empresa GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, que é 

responsável por gerir o aterro de MARITUBA,  para efetuar o transporte de chorume 

até a sede da empresa CIBRASA em Capanema. 

Desde o primeiro semestre de 2020, esta signatária recebeu denúncias a 

respeito do mal cheiro proveniente dos fornos da empresa CIBRASA, tendo sido 

denunciado que se tratava de chorume trazido do aterro de Marituba para serem 

queimados nos fornos da referida empresa em Capanema. Imediatamente solicitamos 

informações da empresa CIBRASA e uma análise técnica por parte do corpo técnico 

do próprio MPE.  

É válido frisar que já tramita na 3ª Promotoria de Capanema dois 

procedimentos administrativos sob os números SIMP 001346-029/2018 e 001124-

029/2020, visando fiscalizar o monitoramento das emissões atmosféricas incluindo as 

emissões de dióxido e furanos, bem como o monóxido de carbono (CO), que foram 

condicionantes para o deferimento da licença de operação nº 10300/2016.  

No bojo dos procedimentos administrativos em curso expedimos o ofício nº 

216/2020-MP/3ªPJCAP, em 25/06/2020, a empresa CIBRASA, requerendo 

informações e documentos sobre a aquisição de licenciamento para queimada de 

chorume em seus fornos, expedido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade.  
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Oportunamente, foi encaminhado o ofício nº 217/2020-MP/3ªPJCAP em 

25/06/2020 ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, Exmo. Sr. José Mauro O’ de 

Almeida, requerendo informações sobre a expedição de licenciamento para queimada 

de chorume nos fornos a empresa CIBRASA.  

O Secretário de Meio Ambiente de Capanema, por meio do ofício nº 

178/2020 GAB/SEMMA, encaminhou ao MPE cópia das licenças expedidas pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará, autorizando a queima do chorume 

pela CIBRASA.  

A licença de operação nº 12121/2020, com data de validade até 22/08/2021, 

foi expedida em 02/04/2020. A referida licença autoriza a produção de 1.178 

toneladas/dia de cimento, utilizando dois (02) fornos rotativos de clínquer, com 

coprocessamento de resíduos e a utilização de 150 m3/dia de chorume em substituição 

a agua utilizada no processo de fabricação.  

Já a licença de operação nº 11763/2019, com a mesma data de expedição 

e validade, autoriza a produção de 1.178 toneladas/dia de cimento, constituído de três 

(03) fornos rotativos de clínquer, com coprocessamento de resíduos e a utilização de 

150 m3/dia de chorume em substituição a água utilizada no processo de fabricação. 

Ambas contendo várias condicionantes. 

Em seguida, foi encaminhado ao MPE o Ofício nº 709/2020/GAB/PMC, de 

30/06/2020, informando que os técnicos da SEMMA Municipal foram até a empresa 

CIBRASA apurar a denúncia de queima de chorume e emitiram o relatório nº 084/2020, 

munido de fotos e de abaixo assinado dos moradores que estão se sentindo 

prejudicados com a queima do chorume.  

 Nas denúncias que compõem o relatório do município as pessoas relatam 

mal cheiro, elevada produção de cinzas que causam sujeira e poluição, inclusive nas 

residências; além de reclamarem da irritação causada nos olhos e dificuldade de 

respirar, piorando esses sintomas durante a noite.  

Em resposta ao ofício encaminhado a CIBRASA, recebemos apenas um 

email encaminhando a CE 66050/2020 e a licença de operação nº 11763/2019, 

informando que em 23/08/2019, a empresa recebeu a LO nº 11763/19, autorizando o 

coprocessamento e a utilização de chorume no processo de fabricação do cimento. 
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Foi relatado que não houve ampliação da atividade da empresa.  

Objetivando verificar as questões técnicas da atividade de queima de 

chorume na CIBRASA, solicitamos apoio técnico e a parceria do Centro de Apoio 

Operacional do Meio Ambiente do MPE, que elaborou um relatório técnico anexado ao 

procedimento administrativo.  

O grupo de apoio técnico interdisciplinar emitiu a análise técnica nº 

607/2020, em 29/09/2020, considerando a documentação apresentada, bem como 

através de pesquisa ao sistema integrado de monitoramento e licenciamento 

ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará e 

também através da sistematização e organização das informações da análise técnica.  

Trazemos partes da análise técnica abaixo dispondo todos os pontos 

relevantes, tendo sido anexada a presente ação:  

 

 

“ANÁLISE TÉCNICA N° 607/2020 

 

 

ASSUNTO: Apoio técnico na apuração do cumprimento das 

condicionantes do licenciamento ambiental da empresa CIMENTOS 

DO BRASIL S.A - CIBRASA, que possui como atividade principal 

a fabricação de cimento, situada no município de Capanema/PA. 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A demanda trata de Inquérito Civil (IC) instaurado pela Promotoria 

de Justiça de Capanema, sobre SIMP nº 001346-029/2018, 

referente a apuração de danos ao meio ambiente praticados pela 

empresa CIBRASA em razão da emissão atmosférica de dioxinas 

e furanos no município de Capanema. 

II – METODOLOGIA 
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 Análise da documentação apresentada; 

 Pesquisa ao Sistema Integrado de Monitoramento e 

Licenciamento Ambiental - Módulo Público (SIMLAM Público)1, da 

Secretaria de Meio Ambiente de Sustentabilidade do Estado do 

Pará (SEMAS/PA); 

 Sistematização e organização das informações na presente 

análise técnica. 

III – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

III.1 – Resposta aos quesitos 

 

1. Avaliar se as licenças emitidas seguiram os Termos 

de Referência para a atividade de queima de chorume e 

produção de cimento. 

 

RESPOSTA: Prejudicado, pois durante a análise da 

documentação apresentada no IC e pesquisa realizada no 

SIMLAM Público, o Termo de Referência não foi identificado. 

 

2. Avaliar se há comprovação documental suficiente para 

demonstrar o cumprimento das condicionantes das licenças 

ambientais emitidas pelo órgão ambiental. 

 

RESPOSTA: No que tange a avaliação de emissões atmosféricas, 

vale destacar que a empresa não conseguiu demonstrar, dentro 

do prazo de 30 dias estabelecido na notificação nº 

82251/GEIND/CIND/DLA/SAGRA/2016, a comprovação de que 

realiza o monitoramento regular dos parâmetros Dioxinas e 

Furanos; tendo inclusive isso levado a empresa a ser autuada 

conforme auto de infração Nº 7001/08596-2017/GERAD. 
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Na sua defesa, empresa CIMENTOS DO BRASIL S.A - CIBRASA 

encaminhou posteriormente a SEMAS os laudos de 

monitoramento de emissões atmosféricas para os parâmetros 

Dioxinas e Furanos emitidos pelo laboratório MAGMA ANÁLISES 

conforme exigência do órgão ambiental, porém  ao consultarmos 

a regularidade do laboratório junto ao site do INMETRO, foi 

constatado que o escopo da acreditação na norma ISO/IEC 

17025/2017 do referido laboratório, não consta a certificação para 

os parâmetros Dioxinas e Furanos, o que gera dúvidas quanto aos 

resultados expressos no laudo apresentado pela empresa que 

atestam que tais estariam em cumprimento ao que determina a 

legislação. 

 

3. Avaliar se há comprovação documental suficiente para 

demonstrar o cumprimento das pendências do auto de 

infração, emitido pela SEMAS. 

 

RESPOSTA: Em relação ao Auto de Infração nº 

74651/2017/GERAD, expedido pela SEMAS/PA, dentre os 

documentos analisados no IC e no SIMLAM Público, não há como 

comprovar o cumprimento da condicionante nº 7 da Licença de 

Operação nº 2785/2015, expedida pela secretaria, que visava a 

melhoria do sistema de tratamento de efluentes para o 

atendimento da legislação ambiental. 

 

4. Avaliar se há licença de outorga, caso haja, sua 

coerência com a atividade e respectiva validade. 

 

RESPOSTA: De acordo com a pesquisa realizada no SIMLAM 

Público, a empresa CIMENTOS DO BRASIL S.A – CIBRASA 

possui Outorga de captação de águas subterrâneas nº 3612/2019 

Num. 25867278 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: AMANDA LUCIANA SALES LOBATO ARAUJO - 22/04/2021 21:21:51
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042221215153100000024277689
Número do documento: 21042221215153100000024277689



PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAPANEMA  
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPANEMA 

 

(processo nº 2017/0000043334), expedida pela SEMAS/PA em 20 

de fevereiro de 2019 (ANEXO I), com validade até 19/02/2024. A 

captação de água é realizada por 03 (três) poços tubulares, com 

a finalidade de abastecimento industrial. 

No que tange o Processo Punitivo nº 19385/2017 (ANEXO II) 

lavrado pela SEMAS/PA, onde consta o Memorando nº 

147470/2016/GEIND/CIND/DLA/SAGRA, foi constatado durante  

As vistorias realizadas em 24/09/2015 e 03/05/2016 que os 

efluentes gerados pela empresa estavam sendo lançados em 

corpo hídrico. Desta forma, a empresa foi notificada pela 

SEMAS/PA (Notificação nº 

87339/GEIND/CIND/DLA/SAGRA/2016) a apresentar a Outorga 

de lançamento de efluentes em um prazo de 60 dias. No entanto, 

a notificação não foi cumprida, sendo a empresa notificada 

novamente (Notificação nº 

129543/GERAD/COFISC/DISFISC/SAGRA/2020 – ANEXO III) do 

não cumprimento e do referido processo punitivo. 

Adicionalmente, conforme Manifestação Técnica nº 208/2017 da 

SEMAS (ANEXO II), referente ao Auto de Infração nº 

74651/2017/GERAD, a condicionante nº 7 da Licença de 

Operação nº 2785/2015, expedida pela secretaria, que visava a 

melhoria do sistema de tratamento de efluentes para o 

atendimento da legislação ambiental em relação ao parâmetro 

Coliformes termotolerantes, não foi atendida. Desta forma, o 

referido auto de infração foi lavrado. 

Ressalta-se que em pesquisa realizada no SIMLAM Público, 

nenhuma outorga de lançamento de efluentes foi encontrada para 

a referida empresa. 

 

5. Há a necessidade de vistorias ou pareceres técnicos e/ou 

novas análises? 
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RESPOSTA: Sim, pois a verificação in loco irá possibilitar a 

comprovação do atendimento aos projetos apresentados perante 

os órgãos licenciadores, uma vez que poderá ser identificado o 

real funcionamento das instalações da empresa. Além, durante a 

diligência poderão ser solicitados outros documentos necessários 

para a comprovação do correto funcionamento das atividades. 

Desta forma, sugere-se a realização de vistoria técnica prévia pelo 

GATI. Posteriormente, a realização de perícia técnica por parte do 

Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, com possível 

acompanhamento dos técnicos do GATI, uma vez que é 

fundamental a realização de análise qualitativa   e quantitativa dos 

parâmetros, visando a constatação de danos ambientais. 

 

6. Que seja informado se em caso de descumprimento das 

condicionantes, quais os possíveis danos ambientais que 

podem ser causados ao meio ambiente humano. 

 

RESPOSTA: Em relação ao não cumprimento da condicionante nº 

7 da Licença de Operação nº 2785/2015, expedida pela secretaria, 

que visava a melhoria do sistema de tratamento de efluentes para 

o atendimento da legislação ambiental, como os efluentes eram 

lançados em um corpo hídrico com os  parâmetros de qualidade 

dos efluentes em desacordo com as legislações vigentes, podem 

ter ocorrido prejuízos em diversos usos da água, como 

abastecimento humano, dessedentação de animais, irrigação, 

pesca, lazer, dentre outros. 

O parâmetro coliforme termotolerante é um indicador de 

contaminação fecal por microrganismos patogênicos (bactérias, 

vírus, protozoários e helmintos). Desta forma, se o parâmetro 

estiver acima do limite estabelecido pela legislação, os poluentes 
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podem causar doenças de transmissão hídrica (diarreias e 

disenterias, febre tifóide, esquistossomose e etc.). 

 

Em relação aos poluentes atmosféricos dioxinas e furanos, 

destaca-se que estes são altamente   tóxicos, sendo prejudiciais à 

saúde humana e animal. 

Segundo CEBEST (2020)2, a exposição humana a altos níveis de 

dioxinas e furanos por curto prazo pode resultar em lesões na 

pele, como cloracne, e alterações no fígado. A exposição crônica 

às dioxinas é associada a danos aos sistemas imunológico, 

nervoso, endócrino e funções reprodutivas. Estudos com crianças 

indicaram atraso no neurodesenvolvimento e efeitos 

neurocomportamentais, incluindo hipotonia neonatal. 

Ainda segundo a CEBEST (2020), os efeitos críticos mais 

sensíveis observados na exposição de animais foram: 

endometriose, perda de audição, efeitos reprodutivos (contagem 

de esperma, má formação no sistema urogenital feminino), 

imunotóxicos e no desenvolvimento neurocomportamental. 

 

IV – CONCLUSÕES 

 

A presente análise técnica objetivou atender à solicitação de 

Protocolo SIMP ATEC nº 151/2020, encaminhada à Supervisão 

Administrativa dos Centros de Apoio Operacional, com o intuito 

apoiar tecnicamente a apuração do cumprimento das 

condicionantes do licenciamento ambiental da empresa 

CIMENTOS DO BRASIL S.A - CIBRASA, que possui como 

atividade principal a fabricação de cimento, situada no município de 

Capanema/PA. 

Salienta-se a necessidade da realização de uma vistoria técnica 

nas instalações da empresa pelos técnicos do GATI e a realização 
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de perícia técnica por parte do Centro de Perícias Científicas 

Renato Chaves. 

Esta é a análise técnica, à qual submetemos à apreciação de Vossa 

Excelência.” 

 

Em 18/01/2021 foi enviado o ofício nº 

68581/2021/DLA/SAGRA/GABSEC ao MPE, encaminhando o PARECER TÉCNICO e a 

NOTA TÉCNICA sobre a queima do chorume na CIBRASA, que passamos a mencionar 

os trechos mais importantes. 

 

- PARECER TECNICO  

 

Foi exarado o Parecer Técnico para renovação da Licença de Operação 

nº 10300/2016, que era válida até 13/09/2019, bem como foi solicitado a inclusão do 

chorume no processo de fabricação de cimento pela empresa CIBRASA.  

No pedido consta que a CIBRASA recebeu uma autorização nº 

3831/2018, para a realização dos testes com chorume em substituição à água utilizada 

no processo industrial. 

1 - O item 1 fala do histórico do processo, que passaremos a transcrever 

alguns pontos:  

“A empresa detém autorização para coprocessamento de resíduos de 

madeiras, estopas, trapos, graxa usada, lâmpadas, mangas de filtro, EPI’s, sacarias 

rasgadas, papel/papelão, plásticos/bags, moinho de carvão e coque verde de petróleo 

usados, os quais foram autorizados através do Parecer Técnico nº 8603/2014, em que 

foi substituído parcialmente o combustível fóssil por outros materiais que possuem 

elevado poder calorífico.  

Em 24/04/2017, a empresa solicitou dispensa para apresentar o 

monitoramento de emissões dos parâmetros dioxina e furanos, conforme exigido na 

condicionante da licença. Após análise do referido documento foi encaminhada a 

notificação nº 3858/GEIND/CIND/DLA/SAGRA/2017, datada de 31/08/2017.  

Em 27/10/2017 a empresa protocolou o documento nº 2017/36240, 
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solicitando prorrogação do prazo de 120 dias para atendimento da notificação nº 

3858/2017, alegando falta de laboratórios habilitados a realizarem análises como 

dioxinas e furanos. 

Como resposta à notificação, em 07/11/2017, a empresa protocolou o 

documento nº 2017/37234, no qual solicitou a mudança de periodicidade para a 

apresentação do monitoramento de semestral para anual; exclusão dos parâmetros: 

Cádmio, Tálio, Chumbo, Mercúrio, Metais, Acido Fluorídrico e THC como propano, dos 

monitoramentos e a exclusão definitiva dos parâmetros poeira sedimentável e taxa de 

sulfactação; 

O documento foi analisado pela Nota Técnica nº 16793/2018 e 

respondido ao interessado, através da notificação nº 

111342/GEIND/CIND/DLA/SAGRA/2018. 

Em 23/02/2018, a empresa solicitou através do documento nº 

2018/8883, autorização para a utilização de um quantitativo de 1.000 t de chorume, 

proveniente do aterro sanitário de Marituba, operado pela empresa Guamá Tratamento 

de Resíduos Ltda., para fins de realização de teste industrial de termodestruição do 

chorume no processo de fabricação de cimento.  

Durante a análise preliminar do documento observou-se a ausência de 

informações técnicas necessárias à anuência do pleito, desta forma em 10/04/2018, o 

empreendimento foi notificado através da notificação nº 

5460/GEIND/CIND/DLA/SAGRA/2018, a qual foi respondida por meio do documento nº 

2018/32161 (09/07/2018) sendo apresentado o estudo de dispersão atmosférica no 

período de fevereiro de 2014 e assinado por Carlos Alberto Passos Nascimento.  

O estudo foi encaminhado, em 24/09/2018, para a Diretoria de 

Meteorologia, Hidrologia e Mudanças Climáticas – DIMEH, que se manifestou em 

22/10/2018, através da Nota Técnica nº 17849/COMVC/DIMEH/SAGRH/2018, pelo 

ajuste no estudo, visto que a rosa dos ventos apresentada está divergente dos dados 

apresentados no estudo, mas de modo geral o atendimento foi satisfatório.  

Em 10/09/2018, houve uma reunião com a empresa, quando foi 

solicitado que o caminhão contendo chorume fosse liberado para adentrar na empresa 
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desde o dia 04/10/2019. Também foi apresentado nessa mesma reunião o documento 

nº 2018/43468 em complementação à resposta da notificação nº 5460/2018 contendo 

mais informações como o balanço de massa, a porcentagem de substituição da água 

pelo chorume e um cronograma para a realização dos testes.  

Em 13/09/2018, foi encaminhado e-mail contendo uma tabela (fl. 1031-

1032) para melhor ilustrar os percentuais de substituição de água em relação ao 

chorume.  

Em 14/09/2018, foi elaborado o Parecer Técnico nº 43236/2018, que 

deferiu a Autorização nº 3831/2018, com validade até 13/03/2019, para a realização do 

teste de inserção do chorume no processo de fabricação de cimento.  

Em 18/12/2018 foi protocolado documento nº 2018/59576 referente ao 

andamento/cumprimento dos itens das condicionantes da AU nº 3831/2018. 

Ressalta-se que devido ao curto período entre o término da vigência da 

LO (13/09/2019) e o pedido de inserção de chorume, solicitou-se que a empresa entrasse 

com o pedido da renovação, afim de que as modificações fossem realizadas na nova 

licença.  

Foi quando a empresa entrou com o processo nº 2019/23290 objeto 

deste parecer técnico.”  

2 – Atendimento das Condicionantes da LO nº 10300/2016. 

Prazo 180 dias 

1 – “Apresentar, semestralmente, relatório de monitoramento das 

emissões atmosféricas...”  

Comentário: cumprido, porém fora do prazo.  

- Documento: 2018/26370 (04/06/2018), referente ao monitoramento de 

qualidade do ar, com análises coletadas nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017. Os 

resultados foram considerados satisfatórios, conforme Nota Técnica nº 16792/2018; 

- Documento: 2018/26371 (04/06/2018), referente ao monitoramento de 

emissões atmosféricas, incluindo dioxinas e furanos, com análises coletadas nos dias 12 

e 13 de dezembro de 2017. No geral, os resultados foram considerados satisfatórios, 

conforme Nota Técnica nº 16798/2018. E os valores de CO permaneciam acima do 
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estabelecido pela Resolução 264/1999. Portanto, em 25/06/2018, foi encaminhada 

Notificação nº 5991/2018, solicitando que a empresa realizasse melhorias no sistema de 

tratamento de emissões e que realizasse um monitoramento exclusivo para monóxido 

de carbono, afim de que contemplasse todo o horário de funcionamento da empresa, 

pois os resultados apresentados contemplam a média obtida em 3 coletas (com 

intervalos de 30 min cada), o que não reflete o comportamento real do parâmetro.  

(...)  

“Em resposta, foi protocolado documento nº 2019/14802, foi informado 

que as melhorias no sistema de emissões iriam ocorrer em paralelo ao uso do chorume, 

visto que os investimentos são altos. Também foi apresentado o monitoramento 

exclusivo para monóxido de carbono (CO) com duração de 34 h no total, realizado nos 

dias 14 e 15 de dezembro de 2018. Os resultados mostraram que a média em 24 h foi 

de 148,54 ppmv, valor este acima do permitido (100 ppmv)”. 

- Documento: 2017/37239 (07/11/2017), referente ao 1º RIAA, do 

período de 2016/2017, que foi analisado pela Nota Técnica nº 16034/2018 em que foi 

constatado que no monitoramento de emissões no ano de 2017, os valores de monóxido 

de carbono estão com valores acima do permitido. Já no monitoramento referente à 

drenagem, os parâmetros DBO e coliformes termotolerantes estão em desacordo com a 

legislação.  

- Documentos: 2018/56723 (30/11/2018) e 2018/58579 (12/12/2018) 

referente ao 2º RIAA, do período de 2017/2018, foram analisados pela Nota Técnica nº 

19709/2019 e considerados satisfatórios.  

4 – Atendimento das Condicionantes da AU nº 3831/2018, que foi 

recebida em mãos em 17/09/2018 pelo Sr. Leomárcio Tessarolo, a SEMAS realizou o 

acompanhamento das duas etapas do teste, com vistoria in loco nos períodos de 17 a 

21/09/2018 e 08 a 12/10/2018, conforme Relatório de Vistória nº 11088/2019. 

Ressalta-se que a primeira etapa do teste foi apenas para verificação 

dos ajustes de inserção do chorume, enquanto que na etapa seguinte ocorreu a análise 

das emissões atmosféricas.  

(...) 
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A segunda etapa do teste ocorreu nos dias 08 a 12/10/2018, e, somente 

nos dias 09 e 10/10/2018, é que foram realizadas as análises das emissões atmosféricas 

e, complementarmente uma segunda análise foi realizada nos dias 14 e 15/12/2018, 

exclusivamente para o monóxido de carbono e, conforme laudo apresentado, não houve 

modificações significativas nos parâmetros analisados, somente o monóxido de carbono 

que permaneceu fora do limite (100 ppmv) estabelecido pela Resolução CONAMA nº 

264/1999, em ambos os monitoramentos. Porém, esta realidade não foi diferente do 

apresentado nos relatórios de monitoramento juntados aos RIAAs dos períodos 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018.  

01 – “Reencaminhar estudo de dispersão atmosférica atualizado e com 

dados recentes e obtidos de estações metereológicas mais próximas...” 

Comentário: cumprido. Foi protocolado documento nº 2019/3516, em 

30/01/2019, o qual foi analisado pela Nota Técnica nº 18930/DIMUC/SAGRH/2019, que 

aprovou o estudo com algumas ressalvas e incluiu a necessidade de implantação de 

uma estação de qualidade do ar para monitorar os parâmetros Partículas Totais em 

Suspensão (PTS), óxido de enxofre (SO) e óxido de nitrogênio (NO).  

Recomendou, também, a instalação de estação meteorológica para 

registro dos dados de tempo, principalmente direção e velocidade.  

02 – “Realizar, quando o processo já estiver em regime estabilizado da 

utilização de 150 m3  e 200 m3, a análise dos gases incluindo os parâmetros CO, CO2, 

NOx, SOx, Cl, Fenol, AI e Cianeto ...” 

Comentário: Cumprido. Foi protocolado documento nº 2018/59576 

contendo as análises dos gases, no período de teste, oriundo dos fornos utilizados na 

empresa, assim como as análises do monitoramento da qualidade do ar e não foram 

observadas alterações significativas em relação aos resultados já apresentados nas 

emissões anteriores. O monóxido de carbono permaneceu com valor médio de 177,51 

ppmv.  

Como já explicitado anteriormente, historicamente a CIBRASA 
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apresentava valores que ultrapassavam os limites estabelecidos pela legislação, porém, 

conforme argumento apresentado no documento 2019/14802, a empresa expõe que 

pode ultrapassar o limite de CO (100 ppmv), pois está amparada na discrição do art. 28, 

inciso II da Secção VII, da Resolução 264/1999, que diz:  

“O limite de 100 ppmv, em termos de média horária e que não seja 

ultrapassado o limite superior de CO de 500 ppmv, corrigido a sete por cento de O2 (base 

seca), em qualquer instante”.  

(...) 

Entretanto a empresa não observou ao art. 33 da mesma Resolução que 

diz: “Deverão ser monitorados de forma contínua os seguintes parâmetros: pressão 

interna, temperatura dos gases do sistema forno e na entrada do precipitador 

eletrostático, vazão de alimentação do resíduo, material particulado (através de 

opacímetro), Ox, CO2, NOx e/ou THC quando necessário”.  

Portanto, para que o valor de 100 ppmv seja ultrapassado, a CIBRASA 

deverá instalar no interior da empresa uma estação de monitoramento com aferição 

contínua, para os parâmetros citados acima.  

Observou-se também que as emissões de material particulado estavam 

acima do limite permitido. Em relação aos parâmetros NOx, SOx, CO, os mesmos 

estiveram em conformidade com a Resolução 003/1990 nas duas estações 

apresentadas.  

03 – “Realizar o balanço de massa e relatar se a inserção do chorume 

poderá contribuir negativamente nas emissões de CO (monóxido de carbono).  

Comentário: cumprido. Foi protocolado documento nº 2018/54180 o qual 

foi considerado satisfatório.  

(...) 

05 – Novas Instalações na empresa para recepção do chorume.  

Após o atendimento das condicionantes da autorização foi encaminhada 
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a Notificação de Pendência nº 7702/GEIND/CIND/DLA/SAGRA/2019 (11/01/2019), 

solicitando informações complementares à inserção do chorume na planta da indústria, 

que foi atendido através do documento nº 2019/3516, onde informa quais modificações 

serão realizadas na planta industrial, entre elas o sistema para recebimento, contenção, 

armazenamento e o sistema de inserção do chorume na moagem de pasta.  

(...) 

6 – Conclusão  

Considerando que a empresa Cimento do Brasil-CIBRASA, possui dois 

fornos com temperatura de aproximadamente 1.400 0 C, e que nessa temperatura os 

microrganismos patológicos serão destruídos; que nas análises físico-químicas 

apresentadas após a inserção do chorume no processo de fabricação do cimento, a 

empresa afirma que não houve qualquer alteração nas características de seu produto 

final; que nas análises apresentadas quanto às emissões atmosféricas não houve 

alterações significativas quanto aos valores já encontrados anteriormente, portanto os 

técnicos manifestam-se e sugerem o deferimento da solicitação da renovação da LO nº 

10300/2016, com a inclusão de 150 m3/dia de chorume em substituição à água utilizada 

no processo de fabricação de cimento.  

Sugere-se que, para que a empresa obtenha autorização para a 

utilização de 300 m3 /dia seja condicionada à instalação e funcionamento do sistema de 

monitoramento contínuo para os parâmetros: material particulado, O2 e CO, THC 

conforme art. 33 da Resolução CONAMA 264/99, o qual só poderá fazer mediante nova 

solicitação, com a devida comprovação do monitoramento das emissões, demonstrando 

que os parâmetros estão de acordo com o estabelecido na Resolução 264/1999, 

apresentando os resultados após o mês subsequente da operação da estação de 

monitoramento continuo. 

Sugere-se também que, o órgão estabeleça limites, para os parâmetros 

SOx e NOx, visto que esta competência é atribuída ao mesmo conforme art 30 da 

Resolução CONAMA 264/200. 
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CONDICIONANTES  

Prazo 30 dias 

01. Apresentar documento que comprove a solicitação de revisão das 

Outorgas nº 2455/2016 e 3612/2019. 

Prazo 365 dias 

02. Instalar estação de monitoramentos contínuo para os parâmetros: 

Material Particulado, O2, CO, NOx e THC conforme art. 33 da Resolução CONAMA 

264/99. 

03. Instalar estação de qualidade do ar para monitorar os parâmetros 

partículas totais em suspensão (PTS), óxidos de enxofre (SOx) e óxidos de Nitrogênio 

(NOx). 

04. Instalar estação meteorológico para registro dos dados de tempo, 

principalmente de direção e velocidade. 

05. Apresentar semestralmente, o monitoramento dos parâmetros 

Material Particulado, O2, CO, NOx e THC, obtidos após a instalação da estação de 

monitoramento contínuo, com encaminhamento junto ao RIAA. 

06. Apresentar semestralmente, o monitoramente dos parâmetros 

Partículas Totais em Suspensão (PTS), Óxidos de Nitrogênio (NOx), obtidos após a 

instalação da estação de qualidade do ar com encaminhamento do relatório de 

monitoramento, junto com o RIAA, nos termos da Resolução CONAMA nº 264/1999, 

incluindo as emissões de dioxinas e furanos, nos termos da Resolução CONAMA nº 

316/2002.  

07. Apresentar campanhas semestrais de monitoramento da caixa 

separadora de água e óleo constantes no empreendimento, encaminhando junto ao 

RIAA, os laudos conclusivos das análises físico-químicas, por empresa devidamente 

registrada e habilitada, envolvendo, no mínimo, os seguintes parâmetros de análises: 
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Ph, DQO, condutividade elétrica, óleos e graxas, turbidez, fenóis, sulfetos e materiais 

sedimentáveis.  

08. Realizar periodicamente limpeza da caixa SÃO, bem como a 

manutenção no sistema de controle ambiental implantado;  

09. Realizar os treinamentos quanto a medidas de combate a incêndio, 

primeiros socorros e outras temáticas de segurança, bem como os simulados conforme 

o Plano de Ação Emergencial – PAE aprovado por esta SEMAS, encaminhando os 

relatórios dos simulados e comprovantes de treinamentos junto ao RIAA.  

10. Apresentar, anualmente, Relatório de Informação Ambiental – RIA, 

em atendimento ao Decreto Estadual nº 1.120/2008, alterado pelo Decreto 1881/2009, 

acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART. do profissional 

responsável pela elaboração, declaração de veracidade das informações, assinada pelo 

representante legal e responsável técnico da empresa e Documento de Arrecadação 

Estadual- DAE, quitado, visando à manutenção da validade da licença.  

Juntamente com o RIAA, encaminhar planilhas de dados mensais 

(qualitativa e quantitativa), armazenamento temporário, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos gerados na operação do empreendimento, bem como, documento 

comprobatório de destino final dos mesmos, anexado das respectivas licenças de 

operação, de acordo com a legislação vigente;  

Obs 1: Juntamente com o RIAA, encaminhar planilhas de dados mensais 

(qualitativa e quantitativa, em meio eletrônico, em formato xls ou xlsx), armazenamento 

temporário, transporte e destinação final dos resíduos sólidos gerados na operação do 

empreendimento, bem como, documento comprobatório de destino final dos mesmos, 

anexado das respectivas licenças de operação, de acordo com a legislação vigente;  

Obs 2: Segundo o parágrafo único do artigo supracitado, o 

descumprimento desta exigência (apresentação do RIAA) e o não recolhimento da taxa 

administrativa anual referente à atividade licenciada, implicará na suspensão ou 

cancelamento da licença, ora concedida, bem como a instauração de procedimento 
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administrativo;” 

 

A NOTA TÉCNICA apresentada repete as condicionantes do 

PARECER TÉCNICO.  

Excelência, é válido frisar que quanto a essa questão do despejo do 

chorume vem gerando demandas em vários municípios da região metropolitana de 

Belém, como por exemplo no Município de Benevides e Marituba. 

No entanto, estranhamente consta no PARECER TÉCNICO que a 

CIBRASA desde 2017, vem protocolando requerimentos solicitando a dispensa de 

monitoramento de emissões dos parâmetros dioxinas e furanos, sendo que sempre 

foram condicionantes da licença de operação. Posteriormente, requereram a dilação do 

prazo de apresentação desse monitoramento para 120 dias e, em seguida, a empresa 

requereu que o monitoramento fosse apresentado anualmente alegando falta de 

laboratório habilitado a realizar a referida análise e por fim, apresentou um relatório de 

monitoramento não habilitado, conforme foi apontado pelos técnicos do MPPA.  

Na mesma época a empresa pede exclusão dos parâmetros de medição 

o Cádmio, Tálio, Chumbo, Mercúrio, Metais, Ácido Fluorídrico e THC como propano, bem 

como dos parâmetros de poeira sedimentável e taxa de sulfactação, sendo que no ano 

de 2018 já solicitou a inclusão de chorume em substituição a água utilizada no processo 

de fabricação do cimento. Parece-nos propositalmente que a CIBRASA já sabia quais 

metais compõem o chorume e objetivando se furtar ao monitoramento pediu a exclusão 

da análise dos mesmos, gerando um caos na vida da população afetada no entorno da 

fábrica.  

Verificamos ainda que apesar do monóxido de carbono sempre ter sido 

superior ao autorizado pela Resolução 264/1999 do CONAMA, bem como ter sido 

solicitado que a empresa realizasse melhorias no sistema de tratamento de emissões e 

que realizasse o monitoramento exclusivo para monóxido de carbono, não consta em 

nenhum momento que a adequação foi realizada e pior, os técnicos da SEMAS 

autorizaram a utilização de chorume mesmo assim pela CIBRASA.  
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A CIBRASA nunca comprovou a outorga para descartar efluentes em 

cursos hídricos, inclusive a atividade de inserção de chorume na fabricação do cimento 

já estar ocorrendo há mais de um ano e nem sequer há comprovação do cumprimento 

das condicionantes, sendo que o prazo para cumprimento das mesmas seria de 365 

dias, tendo vencido em agosto de 2020.  

Excelência, fazendo um paralelo com o caso de Benevides, podemos 

afirmar que como o resultado das análises no solo coletado no aterro sanitário e que 

havia sido retirado do terreno em Benevides, todas as amostras apresentaram valores 

de Cádmio (Cd) e Cromo (Cr) acima do permitido pela Resolução CONAMA. Esse 

valor elevado de elementos químicos coincide com as características resultantes do 

chorume. Inclusive foi informado no laudo que o lançamento inadequado de resíduos 

causa ou pode causar danos à saúde das pessoas e do meio ambiente.  

Portanto, estranho a empresa CIBRASA querer se isentar de monitorar 

vários itens danosos a saúde humana e ao meio ambiente em geral de substâncias 

justamente encontradas no chorume.  

O parâmetro coliforme termotolerante é um indicador de contaminação 

fecal por microrganismos   patogênicos (bactérias, vírus, protozoários e helmintos). 

Desta forma, se o parâmetro estiver acima do limite estabelecido pela legislação, os 

poluentes podem causar doenças de transmissão hídrica (diarreias e disenterias, febre 

tifoide, esquistossomose e etc.), sendo que o PARECER TÉCNICO da SEMAS indicou 

que o mesmo sempre esteve acima do limite permitido.  

Em relação aos poluentes atmosféricos dioxinas e furanos, destaca-se 

que estes são altamente   tóxicos, sendo prejudiciais à saúde humana e animal. 

Segundo CEBEST (2020)2, a exposição humana a altos níveis de 

dioxinas e furanos por curto prazo pode resultar em lesões na pele, como cloracne, e 

alterações no fígado. A exposição crônica às dioxinas é associada a danos aos 

sistemas imunológico, nervoso, endócrino e funções reprodutivas. Estudos com 

crianças indicaram atraso no neurodesenvolvimento e efeitos neurocomportamentais, 
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incluindo hipotonia neonatal. 

Ainda segundo a CEBEST (2020), os efeitos críticos mais sensíveis 

observados na exposição de animais foram: endometriose, perda de audição, efeitos 

reprodutivos (contagem de esperma, má formação no sistema urogenital feminino), 

imunotóxicos e no desenvolvimento neurocomportamental. 

Considerando ainda que as pessoas estão reclamando de dificuldade 

respiratória, ardência ocular e excesso de fuligem e fumaça, a situação torna-se mais 

tensa e preocupante, já que estamos em uma pandemia e um dos órgãos mais afetados 

é o pulmão.  

Segundo o relatório técnico do MPPA verificou-se a ausência do Termo 

de Referência que deveria compor o processo administrativo e também ter sido enviado 

ao MPE, objetivando demonstrar que a atividade está seguindo parâmetros técnicos.  

Por outro lado, desde 2016 que a empresa CIBRASA não comprova a 

realização de monitoramento regular dos parâmetros de dioxinas e furanos, levando 

inclusive a autuação da empresa.  

É importante focarmos na informação de que o laudo do suposto 

monitoramento realizado pela empresa MAGMA ANALISES não merece ser considerado 

apto, já que a referida empresa não possui regularidade para o exercício dessa atividade 

no site do INMETRO. 

Outro fator que merece ser ressaltado na presente ação e que precisa 

ser comprovado por parte da CIBRASA é o cumprimento do auto de infração nº 

74651/2017/GERAD, expedido pela SEMAS/PA, que determinava a melhoria do sistema 

de tratamento de efluentes, visto que há comprovação que a empresa lança efluentes 

no corpo hídrico e isso pode estar perdurando até os dias atuais, sem que a empresa 

tenha comprovado essa outorga e a realização das melhoras.  

Portanto, Excelência a preocupação aumentou visto que além de 

dioxinas e furanos, agora ainda temos o risco de haver contaminação por cromo e 
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cádmio, todos capazes de causar danos graves a saúde humana e animal, bem como a 

possiblidade de os resíduos estarem sendo depositados na água poluindo o solo.  

Por esses motivos, a presente ação judicial se faz necessária, com o 

fito de suspender a utilização de chorume como substituto da água na produção de 

cimento, visto que segundo os técnicos não há comprovação apta de que a empresa 

CIBRASA pode lançar resíduos em seu efluentes, bem como o monitoramento da 

atividade foi declarado apto por uma empresa não habilitada e também precisa ser 

revisto esse lançamento de elementos químicos no ar.  

Em seguida, objetivamos ainda compelir as empresas requeridas a se 

adequarem às normas ambientais, bem assim responsabilizá-las pelos danos 

materiais e morais, por ventura, causados, já que também não verificamos o 

cumprimento das condicionantes. 

Por fim, queremos compelir o Estado do Pará, através de sua 

Secretaria de Meio Ambiente a realizar a devida fiscalização da atividade altamente 

poluidora e quiçá rever a Licença de Operação concedida sem que a beneficiária 

tivesse cumprido condicionantes anteriormente impostas.  

2. DO DIREITO 
 

 
2.1 DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 

Chama-se em doutrina interesse transindividual ou direito coletivo “latu 

sensu” aquele que se caracteriza por pertencer a um grupo, categoria ou classe de 

pessoas que tenham entre si um vínculo, seja de natureza jurídica, seja de natureza 

fática. 

Tais direitos coletivos “latu sensu” são entendidos como gênero, dos quais 

são espécies: os direitos difusos, os direitos coletivos “strictu sensu” e os direitos 

individuais homogêneos. 

Pois bem, o caso em exame tem como objeto, como doravante se verá, a 
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violação de um destes direitos coletivos em sentido amplo, qual seja, os direitos difusos 

de toda a comunidade de ter um meio ambiente equilibrado, à salvo do risco de 

doenças, assegurando-se a integridade do ecossistema para as presentes e futuras 

gerações. 

De forma que é cediça a legitimidade do Ministério Público para intentar Ação 

Civil Pública em casos como o presente, em que se postula a cessação da atividade 

ilegal, destacando-se, para efeitos elucidativos, as disposições constitucionais e 

imperativos legais correlatos. 

A Constituição Federal, em seu art. 127, caput, estabelece: 
 
 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos; 

 

Conforme se verifica expressamente na Constituição Federal, o Ministério 

Público não apenas está legitimado à defesa dos interesses difusos e coletivos por meio 

da ação civil pública, como, essencialmente, é seu dever assim agir. 

Em âmbito estadual, a Lei Complementar n.° 57/06 (Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado do Pará), em seu art. 52, VI, "a", prescreve: 

 
Art. 52. Aos órgãos de execução do Ministério Público, nos 
limites de suas atribuições, observados os atos normativos sobre 
a distribuição interna dos serviços, e além das funções previstas 
nas Constituição Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público dos Estados, nesta Lei Complementar ou em 
qualquer outro diploma legal, incumbe: 

VI – promover o inquérito civil (IC) e a ação civil pública (ACP), na 
forma fixada em lei ou em ato normativo do Colégio de 
Procuradores de Justiça: 

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados 
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ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a 
outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis 
e homogêneos; 

 
 

2.2 DO DANO AMBIENTAL 
 
 

O dano ambiental pode ser considerado como a lesão causada por qualquer 

ação humana (culposa ou não), diretamente ou indiretamente, ao meio ambiente ou 

aos recursos naturais, com a consequente degradação ou alteração do equilíbrio 

ecológico. 

Por esse motivo, o dano ambiental sempre implicará uma ruptura no 

equilíbrio ecológico, podendo afetar exclusivamente os recursos naturais ou atingir bens 

ambientais que impliquem lesão na qualidade de vida humana e outros valores 

agregados, tais como a propriedade privada. 

O caso em exame, como visto, trata de danos ambientais causados por 

empresas responsáveis por dá uma destinação adequada ao chorume oriundo do 

aterro sanitário do município de Marituba, queimando-os nos fornos da CIBRASA em 

Capanema, em substituição a água que era utilizada com a devida autorização da 

licença de operação concedida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 

No entanto, deixou-se de fiscalizar a questão de que a empresa CIBRASA 

nunca comprovou a realização da melhoria no sistema de tratamento de efluentes, visto 

que há comprovação que a empresa lança efluentes no corpo hídrico e isso pode estar 

perdurando até os dias atuais, bem como que esteja realmente regular com a questão 

de lançamentos de dióxido e furanos no meio ambiente, já que o laudo de adequação foi 

emitido por empresa comprovadamente não habilitada.  

A grande preocupação é que ainda para agravar o quadro de irregularidades, 

agora queima chorume e pode estar lançando no meio ambiente altíssimos índices de 

cádmio e cromo, já que o chorume é proveniente do aterro de Marituba e em laudo 

produzido pelo Instituto Renato Chaves em uma ação em corre na comarca de 
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Benevides, já foi detectado que esse material possui essa composição alta dos poluentes 

acima mencionados. 

Já em relação a empresa GUAMÁ TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LTDA 

e a empresa GERODE TRANSPORTES EIRELI-ME, não está comprovado que a 

empresa preenche os requisitos ambientais para realizar o transporte de chorume e 

nem que possui a devida licença dos órgãos ambientais.  

Por outro lado, não encontramos o Termo de Referência que vincula a 

licença de operação concedida pela SEMA Estadual para o transporte e queima do 

chorume, criando obrigações para a CIBRASA e a empresa GUAMÁ TRATAMENTOS 

DE RESÍDUOS.  

Sabe-se que a Resolução nº 01/86 do CONAMA define impacto ambiental 

como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. 

A Lei 6.938/81, por sua vez, define degradação da qualidade ambiental como 

a alteração adversa das características do meio ambiente. 

Essa mesma lei, ao dispor sobre poluição, diz o seguinte: 
 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante 
de atividades que direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos. 

 
Como se vê, o conceito de poluição na legislação brasileira é abrangente, 

acolhendo a poluição hídrica, atmosférica, sonora, visual, do solo. A ausência de 

poluição ambiental visa proporcionar à população uma sensação de bem-estar e 
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ambiente propício para o desenvolvimento de uma vida digna, sendo a cidade 

sustentável um direito público subjetivo. 

A poluição causada por queima irregular de chorume, lançando vários 

gases e metais pesados no meio ambiente, bem como a possível contaminação do 

solo precisam ser investigadas urgentemente. No entanto, já temos algum indícios e 

relatórios técnicos que embasam no mínimo a suspensão dessa atividade, por meio 

das denúncias da população prejudicada, relatório dos técnicos ambientais do 

município e relatório técnico do MPPA, bem como a prova emprestada por meio da 

análise laboratorial realizada pelo Instituto Evandro Chagas no solo retirado de 

Benevides com resíduos do chorume de Marituba, sendo que o resultado das amostras 

do solo coletado apresentou valores de Cromo (Cr) acima do valor máximo 

permitido pela Resolução Conama nº 420/2009, e uma apresentou Cádmio (Cd) 

acima do valor máximo permitido pela referida Resolução. 

Como se observa pelas denúncias a queima do chorume, além de gerar um 

odor muito forte, tem gerado muito folículo, ardência nos olhos e dificuldade 

respiratória aos indivíduos.  

Portanto, Excelência precisamos avançar com a realização de uma perícia 

nas dependências da empresa CIBRASA, afim de verificar as adequações legais do 

espaço de queima do chorume, bem como quais metais ou elementos químicos estão 

sendo lançados no meio ambiente, para verificar também a questão do lançamento de 

efluentes e a poluição do recursos hídricos.  

Diante de todo o exposto e provas inequívocas juntadas, faz-se premente 

suspender a atividade de queima de chorume nos fornos da CIBRASA, bem como 

continuar investigando a adequação da CIBRASA as demais normas ambientais, tais 

como lançamento de poluentes e efluentes nos recursos hídricos e no ar.  
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2.3 DO DANO MORAL COLETIVO 
 
 

O art. 1º, I, da Lei nº 7.347/85 prevê que a ação civil pública pode ter como 

objeto a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao meio 

ambiente, dentre outros bens protegidos. 

Na seara ambiental, o dano moral coletivo está intrinsecamente ligado à 

própria natureza do bem afetado (dano in re ipsa), o meio ambiente, que é típico direito 

pertencente não apenas à atual, mas também às gerações futuras, e sua degradação 

causa sempre prejuízos materiais e psicológicos à comunidade em geral. 

A doutrina brasileira reconhece pacificamente a existência de um sentimento 

coletivo que é abalado por um caso grave de contaminação ambiental. Nesta senda, 

afirma Rodolfo de Camargo Mancuso1: 

 
Também nos parece ser de natureza objetiva a responsabilidade 
pelos danos morais (= extrapatrimoniais) infligidos ao meio 
ambiente, nesse sentido de que esse dever de reparar decorre da 
configuração, no caso concreto, do binômio dano-nexo causal. 

 

Por sua vez, diferentemente do dano material, a responsabilidade pelo dano 

moral não possui função reparadora, pois não há condições de se reconstituir o status 

quo ante, além de ser impossível estabelecer a equivalência entre o dano 

extrapatrimonial causado e o ressarcimento. 

Dessa forma, a par da natureza indenizatória, a reparação pelo dano moral 

assume também um papel pedagógico e preventivo, uma vez que busca desestimular 

a reiteração da prática ilícita, constituindo também uma forma de expressar o nível de 

reprovação social da atividade poluidora. 

Assim, ao arbitrar o valor da indenização decorrente do dano ambiental 

extrapatrimonial e alcançar os fins a que se propõe, o julgador deve considerar a 

reprovação social, a repercussão do fato, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do 

agente, bem como os benefícios alcançados pelo responsável a partir do dano 

ambiental e a sua capacidade patrimonial. 

                                                
1 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores. – 8. 
ed. ver. E atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p.331 
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Desta forma, Bittar concebe o dano moral coletivo como a injusta lesão na 

esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, violação antijurídica de um 

determinado ciclo de valores coletivos2. Para ele, quando se fala em dano moral 

coletivo, deve-se entender que o patrimônio valorativo de uma comunidade foi 

agredido de maneira absolutamente injustificável juridicamente, significando 

que, em última instância, feriu-se a própria cultura, em seu aspecto imaterial. 

O sentimento de dor, em sua acepção de sofrimento, pesar, mágoa, antes 

necessário para a caracterização do dano moral individual, cede espaço a outros 

valores que afetam negativamente a coletividade, como é o caso da lesão imaterial 

ambiental: 

 
A dor em sua acepção coletiva, é ligada a um valor equiparado ao 
sentimento moral individual, mas não propriamente este, posto 
que concernente a um bem ambiental, indivisível, de interesse 
comum, solidário e relativo a um direito fundamental de toda 
coletividade. Trata-se de uma lesão que traz desvalorização 
imaterial ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
concomitantemente a outros valores inter-relacionados como a 
saúde e a qualidade de vida. A dor referida ao dano 
extrapatrimonial ambiental, é predominantemente objetiva, pois 
se procura proteger o bem ambiental em si (interesse objetivo) e 
não o interesse particular subjetivo3. 

 
Constatando-se um dano ecológico, deve-se ter em mente que este não 

consiste apenas na lesão ao equilíbrio ecológico, na medida em que afeta igualmente 

outros valores precípuos da coletividade a ele ligados, tais como qualidade de vida e 

saúde, o sossego, o senso estético, os valores culturais, históricos e paisagísticos. O 

próprio interesse difuso da sociedade está sendo lesado, com o que se reconhece uma 

dimensão imaterial do dano ecológico, mormente quando se considera que a qualidade 

de vida deve ser compreendida de forma ampla. 

As repercussões físicas nos bens ambientais, a destruição de uma mata, o 

desaparecimento de uma espécie e mesmo as repercussões sobre os indivíduos 

decorrentes da degradação, tal como atingir a saúde de uma grande parcela da 

                                                
2 Idem, ibidem; 
 
3 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2a ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 
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população, é dano patrimonial, é dano sensível, palpável. 

Quando, além das lesões materiais ao patrimônio ambiental, houver ofensa 

a sentimento difuso ou coletivo, ou seja, quando a ofensa ambiental constituir dor, 

sofrimento ou desgosto de uma comunidade, haverá o dano moral ambiental. Este dano 

não tem repercussão no mundo físico, material, é de cunho subjetivo, à semelhança do 

dano moral individual. Aqui também se repara o sofrimento, a dor, o desgosto do ser 

humano, pela perda do patrimônio ambiental. Só que o dano moral ambiental é 

sofrimento de diversas pessoas dispersas em uma certa coletividade ou grupo social 

(dor difusa ou coletiva), em vista de um certo dano ao patrimônio ambiental4. 

Verificou-se ser esta a situação ocorrida no município de Capanema, uma 

vez que se o dano causado contra o meio ambiente, vier a ser comprovado, não atingiu 

apenas o patrimônio ecológico, já que o desequilíbrio ambiental advindo da lesão afetou 

a coletividade, alcançando valores morais inerentes à pessoa humana, como a vida e 

a saúde. Inclusive as pessoas já vem reclamando dessas lesões físicas como, ardência 

nos olhos, dificuldade de respirar e um incômodo enorme devido ao odor fético da 

queima da chorume. 

No caso em epígrafe, a conduta dos Requeridos é grave e o dano coletivo 

ambiental é ainda mais patente quando considerado que, além de prejuízos ao meio 

ambiente, em razão da degradação da área, há degradação também da qualidade de 

vida e saúde humana. 

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a degradação 

do meio ambiente, ainda que de forma reflexa, dá ensejo ao dano moral coletivo, 

assim vejamos: 

 
ADMINISTRATIVO    E    PROCESSUAL     CIVIL.     VIOLAÇÃO     
DO   ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.CONDENAÇÃO  A   DANO   
EXTRAPATRIMONIAL   OU  DANO MORAL COLETIVO. 
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação 
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 
enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 
2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido 

                                                
4 PACCANELLA, Luis Henrique. Dano moral ambiental. In Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 4, 
v.13, jan./mar, p.47, 1999. 
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de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio 
ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria contra 
sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano 
moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo 
tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste 
mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 
4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se 
destinam, ou seja, necessária a interpretação e        a integração 
de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura. 
Recurso especial improvido. 

 
O acórdão supracitado considerou que o “abesto”, substância altamente 

nociva derivada do amianto, expôs ao risco de doenças graves o público em geral e, 

principalmente, a dos trabalhadores envolvidos na cadeia de produção, distribuição e 

comercialização de três empresas. 

De acordo com o relator, existe na Segunda Turma posição firmada no 

sentido de que a gravidade do problema ambiental, em vista da ameaça de danos à 

sociedade, torna a indenização cabível, e acrescenta ainda que a responsabilidade 

civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que 

a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar 

– juízos retrospectivo e prospectivo. 

Ressalte-se que o dano moral ambiental coletivo tem sua base legal 

estabelecida pelo art. 1º da Lei da Ação Civil Pública, possibilitando a responsabilidade 

pelos danos morais ou extrapatrimoniais coletivos, esmiuçando e tornando concreta 

uma previsão constitucional. Trata-se da consagração, no ordenamento jurídico 

brasileiro, da reparação de toda e qualquer espécie de dano coletivo, no que toca a sua 

extensão. 

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, dispõe expressamente 

sobre a possibilidade de indenização por danos morais, que se aplica a todos os 

interesses difusos e coletivos, podendo-se deduzir que há expressa disposição legal no 

sentido da reparação dos danos morais ambientais. 

A jurisprudência brasileira consagra a possibilidade de cumulação de 

pedidos de recuperação do meio ambiente e dano moral coletivo, a saber: 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CUMULAÇÃO 
DAS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOSIÇÃO DO MEIO 
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AMBIENTE E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL 
COLETIVO. 

Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano 
ambiental, é possível que a sentença condenatória imponha 
ao responsável, cumulativamente, as obrigações de 
recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia em 
dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo. 
Isso porque vigora em nosso sistema jurídico o princípio da 
reparação integral do dano ambiental, que, ao determinar a 
responsabilização do agente por todos os efeitos decorrentes da 
conduta lesiva, permite a cumulação de obrigações de fazer, de 
não fazer e de indenizar. Ademais, deve-se destacar que, embora 
o art. 3º da Lei 7.347/1985 disponha que "a ação civil poderá ter 
por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer", é certo que a conjunção "ou" – 
contida na citada norma, bem como nos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, 
da Lei 6.938/1981 – opera com valor aditivo, não introduzindo, 
portanto, alternativa excludente. Em primeiro lugar, porque vedar 
a cumulação desses remédios limitaria, de forma indesejada, a 
Ação Civil Pública – importante instrumento de persecução da 
responsabilidade civil de danos causados ao meio ambiente –, 
inviabilizando, por exemplo, condenações em danos morais 
coletivos. Em segundo lugar, porque incumbe ao juiz, diante das 
normas de Direito Ambiental– recheadas que são de conteúdo 
ético intergeracional atrelado às presentes e futuras gerações –, 
levar em conta o comando do art. 5º da LINDB, segundo o qual, 
ao se aplicar a lei, deve-se atender “aos fins sociais a que ela se 
dirige e às exigências do bem comum”, cujo corolário é a 
constatação de que, em caso de dúvida ou outra anomalia 
técnico-redacional, a norma ambiental demanda interpretação e 
integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro 
natura, haja vista que toda a legislação de amparo dos sujeitos 
vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos há sempre de ser 
compreendida da maneira que lhes seja mais proveitosa e melhor 
possa viabilizar, na perspectiva dos resultados práticos, a 
prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. Por fim, a 
interpretação sistemática das normas e princípios ambientais leva 
à conclusão de que, se o bem ambiental lesado for imediata e 
completamente restaurado, isto é, restabelecido à condição 
original, não há falar, como regra, em indenização. Contudo, a 
possibilidade técnica, no futuro, de restauração in natura nem 
sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor 
integralmente, no âmbito da responsabilidade civil, as várias 
dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os 
deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da 
reparação integral do dano. Cumpre ressaltar que o dano 
ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e 
patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do 
vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à 
coletividade, às gerações futuras e aos processos ecológicos 
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em si mesmos considerados). Em suma, equivoca-se, jurídica 
e metodologicamente, quem confunde prioridade da recuperação 
in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação 
simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de 
fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro 
(obrigação de dar), e abstenção de uso e nova lesão (obrigação 
de não fazer). REsp 1.328.753-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 28/5/2013. 

 
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE. COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ. OFENSA AO 
ART. 535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE 
OBRIGAÇÕES DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. 
ART. 3º DA LEI 7.347/1985. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS 
COLETIVOS. CABIMENTO. 
1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem 
decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao 
julgamento da lide. 
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do 
art. 3º da Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações 
em obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em 
sede de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal 
reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. 
Microssistema de tutela coletiva. 
3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera 
repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua 
reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações 
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de 
personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a 
demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a 
indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. 

5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a 
possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as 
obrigações de fazer, bem como a condenação em danos 
morais coletivos, com a devolução dos autos ao Tribunal de 
origem para que verifique se, no caso, há dano indenizável e 
fixação do eventual quantum debeatur REsp 1269494/MG, 
Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Dj 
24/09/2013, DJe 01/10/2013. 

 

Portanto, havendo a devida confirmação do dano causado, por meio da 

perícia complementar as informações constante dos autos a ser designada por Exa. à 

população de Capanema, devem os Requeridos ser condenados também pelos danos 

morais coletivos para os quais contribuíram. 
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2.4 DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PELO DANO 

AMBIENTAL 

 
Três princípios basilares do Direito Ambiental norteiam a responsabilidade 

por dano causado ao meio ambiente: o da prevenção, o da máxima reparação do dano 

ambiental e o do poluidor-pagador. 

O princípio da prevenção é basilar em matéria ambiental, concernente à 

prioridade que deve ser dada às medidas que evitem o nascimento de atentados ao 

ambiente, de modo a reduzir ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a 

sua qualidade. O grande objetivo do Direito Ambiental é a prevenção. Sua atenção está 

voltada basicamente para o momento anterior à consumação do dano - o do mero risco. 

Diante da pouca valia da simples reparação, sempre incerta e, quando possível, 

onerosa, a prevenção é a melhor, quando não a única solução. 

O princípio da máxima reparação ou da reparação integral do dano 

causado ao meio ambiente traduz uma ideia que merece ser acolhida em toda a sua 

amplitude. Esse princípio - haurido da teoria geral da responsabilidade civil - prega, em 

linhas gerais, que todos os efeitos adversos provenientes da conduta lesiva devem ser 

objeto de reparação, para que ela possa ser considerada completa. Por força desse 

importante princípio, é possível afirmar que, no direito brasileiro, não há espaço para 

estabelecimento de limites máximos para indenizações (secção vertical) nem para 

limitar as espécies de reparações (secção horizontal). 

Pelo princípio do poluidor pagador, os custos sociais externos que 

acompanham o processo produtivo devem ser internalizados, ou seja, os agentes 

econômicos devem levá-los em conta ao elaborar os custos da produção e, 

consequentemente, assumi-los. Durante o processo produtivo, são produzidas 

externalidades negativas, porque, embora resultantes da produção, são recebidas pela 

coletividade, ao contrário do lucro, que é percebido pelo produtor privado. Com a 

aplicação do princípio do poluidor-pagador, procura-se corrigir este custo adicionado à 

sociedade, impondo-se sua internalização. 

No que diz respeito à responsabilidade civil por dano ambiental, é de se 

destacar que ela tem natureza objetiva, como expressamente estabelecem a 
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Constituição Federal e a Lei nº 6.938/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 

nos seguintes termos: 

 
Constituição 
Federal Art. 225. 
(...) 
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados. 

 
Lei nº 6.938/81 – Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente Art. 14. (...) 
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, 
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de 
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 
Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação 
de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente. 

Sendo objetiva essa responsabilidade, desnecessária qualquer discussão a 

respeito de dolo ou culpa do agente causador do dano ambiental, bastando a 

comprovação da conduta que tenha causado lesão a bem ambiental. 

Como bem anota José Rubens Morato Leite, a teoria da responsabilidade 

objetiva tem como base a socialização do lucro ou do dano, considerando que aquele 

que obtém lucro e causa dano com uma atividade deve responder pelo risco ou pela 

desvantagem dela resultante5. Prossegue o autor: 

 
No Brasil, e em muitos outros países, foi adotada, na área 
ambiental, a teoria da responsabilização objetiva, pelo risco criado 
e pela reparação integral. Entendem-se, por riscos criados, os 
produzidos por atividades e bens dos agentes que multiplicam, 
aumentam ou potencializam um dano ambiental. O risco criado 
tem lugar quando uma pessoa faz uso de mecanismos, 
instrumentos ou de meios que aumentam o perigo de dano. 
Nestas hipóteses, as pessoas que causaram dano respondem 
pela lesão praticada, devido à criação de risco ou perigo, e não 
pela culpa. 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a tutela do meio ambiente é norteada 

                                                
5 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2a ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 130. 
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pela teoria do risco integral, sendo a responsabilização do agente poluidor decorrente 

dos riscos advindos da atividade que desenvolve. Destaca-se, com amparo na doutrina 

de Annelise Monteiro Steigleder, que a criação de um risco seria suficiente para a 

imputação ao agente6. 

Com efeito, Nelson Nery Júnior, citado por Steigleder, assinala que: 
 

 
Em se tratando de responsabilidade objetiva, como o é da 
recomposição do dano ambiental, a prova do nexo causal é bem 
menos onerosa ao autor da ação de indenização. Basta que se 
demonstre a existência do dano para o qual o risco da atividade 
exerceu uma influência causal decisiva.7 

 

Registra, também, Morato: 
 

 
Os danos ambientais, na atual conjuntura da sociedade de risco, 
demandam um regime especial para a responsabilidade civil, 
diferente do convencional (BENJAMIN, 1998), que, dentre as suas 
inovações, dispense, para a configuração do nexo causal, um grau 
de certeza tão elevado quanto o exigível para os danos ‘normais’ 
(SENDIM, 2002, p. 45). Esse ajuste é indispensável para 
assegurar a imputação da responsabilidade à generalidade dos 
danos ambientais e para impedir que a sua função primordial, que 
é a reparação do bem ambiental lesado, não seja alcançada.8 

Significa que, com o propósito de resguardar o patrimônio ambiental e de 

buscar a restauração do equilíbrio ecológico afetado por um dano causado, torna-se 

incompatível uma discussão jurídica aprofundada sobre nexo de causalidade do agente 

causador, sendo suficiente, para tanto, a prova existência do dano e de que o agente, 

ainda que meramente criando um risco, tenha concorrido para o evento. 

A fragilidade e o alcance do próprio bem que se objetiva proteger, o meio 

ambiente saudável e equilibrado, direito fundamental de todos, nos termos do art. 225 

da Constituição, não permite que, de forma pródiga, se aguarde uma decisão acerca 

                                                
6 STEIGLEDER, Annalise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental. As dimensões do dano ambiental 
no Direito Brasileiro. 2 ed. Revista, atualizada e ampliada. Editora: Livraria do Advogado. Porto Alegre, 
2011: p. 172-173; 
7 STEIGLEDER, Annalise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental. As dimensões do dano ambiental 
no Direito Brasileiro. 2 ed. Revista, atualizada e ampliada. Editora: Livraria do Advogado. Porto Alegre, 
2011: p. 174.; 
8 STEIGLEDER, Annalise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental. As dimensões do dano ambiental 
no Direito Brasileiro. 2 ed. Revista, atualizada e ampliada. Editora: Livraria do Advogado. Porto Alegre, 
2011: p. 174. 
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da culpabilidade do agente, para que somente depois se proceda à reparação do dano. 

Ao contrário, as próprias circunstâncias inerentes ao dano ecológico exigem 

que se proceda à mitigação do dano de forma urgente. 

Na mesma esteira, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 

 
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 
AMBIENTAL PRIVADO. RESÍDUO INDUSTRIAL. 
QUEIMADURAS EM ADOLESCENTE. REPARAÇÃO   DOS   
DANOS   MATERIAIS   E   MORAIS.   1   -   Demanda 
indenizatória movida por jovem que sofreu graves queimaduras 
nas pernas ao manter contato com resíduo industrial depositado 
em área rural. 2 - A responsabilidade civil por danos 
ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente 
dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos 
individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na 
teoria do risco integral, em face do disposto no art. 14, § 10º, 
da Lei n. 6.938/81. 3 - A colocação de placas no local indicando 
a presença de material orgânico não é suficiente para excluir a 
responsabilidade civil. 4 - Irrelevância da eventual culpa exclusiva 
ou concorrente da vítima. 5 - Quantum indenizatório arbitrado com 
razoabilidade pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - 
Alteração do termo inicial da correção monetária (Súmula 
362/STJ). 7 - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
(STJ - REsp: 1373788 SP 2013/0070847-2, Relator: Ministro 
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 
de Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 20/05/2014) 

 
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ROMPIMENTO DE BARRAGEM. "MAR DE LAMA" QUE INVADIU 
AS RESIDÊNCIAS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE 
CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 397 
DO CPC. INOCORRÊNCIA. (...) 3. É firme a jurisprudência do 
STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria 
do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da 
responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 
225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), 
sendo, por conseguinte, descabida a alegação de 
excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a 
ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente 
advinda de uma ação ou omissão do responsável. (...). (STJ - 
REsp: 1374342 MG 2012/0179643-6, Relator: Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2013, T4 - 
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2013). 

 

O fato é que a queima de chorume está atingindo diretamente as pessoas, bem 
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como o ar que as mesmas respiram, sem que a empresa CIBRASA e a empresa GUAMÁ 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS, comprovem o cumprimento das condicionantes, a 

regularidade dos componentes dispersados no ar e nos recursos hídricos. Portanto, 

verificamos indícios e algumas provas de possível pratica reiterada de cometimento de 

infrações ambientais, consistentes em queimar e lançar no ar resíduos líquidos 

(chorume) em desacordo com a lei, bem como em desacordo com a autorização nº 

11763/2019.  

Está provado nos autos que as empresas Requeridas recalcitram em cumprir 

as leis de proteção ao meio ambiente, colocando em risco os bens ambientais naturais 

(solo, água, ar) e a própria saúde da população, eis que a água é bem essencial à vida 

e queima do chorume, de modo indiscriminado, certamente vem causando danos ao ar e 

ao solo, além das apenas, o que significa potencializar o dano que já vinha sendo causado 

com a produção de cimento normalmente, visto que já lançam regularmente dióxido, 

furano e monóxido. 

Também é de conhecimento geral que a empresa Guamá e as empresas 

que lhe são ligadas, por pertencerem ao mesmo grupo econômico, estão sendo 

processadas na Comarca de Marituba pelas infrações que vem reiteradamente 

praticando em prejuízo do meio ambiente e da população daquele município, o que 

induz à conclusão de que devemos ficar atentos ao município de Capanema. 

Não se desconhece que a segurança é um dever implícito a toda atividade 

que envolva o manejo de produtos altamente perigosos e contaminantes, como o 

transporte e a queima de chorume e o descumprimento das normas de segurança deve 

acarretar a responsabilidade do grande capital (empresas com elevado poder 

econômico e que amealham vultosos lucros com suas atividades nem sempre 

cumpridoras das leis vigentes no país). Portanto, não se pode tolerar que um grupo 

econômico do porte das Requeridas CIBRASA, GUAMÁ TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS LTDA e GERODE TRANSPORTES EIRELI-ME, não priorize o 

cumprimento da legislação ambiental e, portanto, a segurança em todas as fases de 

seus processos de destinação adequada de resíduos sólidos e produção de cimento, 

tolerando danos ambientais de modo indiscriminado. 

Convém destacar que não sabemos nem se a empresa GUAMÁ, por meio 
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de seus administradores, reverteram-se das cautelas necessárias ao contratar a 

empresa GERODE TRANSPORTES EIRELI-ME  para o transporte de substância tão 

nociva à saúde humana e ao meio ambiente (chorume), uma vez que, conforme os 

documentos apresentados nos autos, que tramitou pela SEMA Estadual não consta 

nenhum documento da empresa que está fazendo esse transporte, principalmente se 

a empresa contratada apresenta profissionais habilitados para o transporte de tal 

material (idoneidade técnica).  

Convém destacar, neste ponto, as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 

420, de 28 de dezembro de 2009 – CONAMA: 

 
DAS DIRETRIZES PARA O
 GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS 
 
“Art. 21. São princípios básicos para o gerenciamento de 
áreas contaminadas: 

 

I - a geração e a disponibilização de informações; 
II - a articulação, a cooperação e integração interinstitucional 
entre os órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, os proprietários, os usuários e demais 
beneficiados ou afetados; 
III - a gradualidade na fixação de metas ambientais, como 
subsídio à definição de ações a serem cumpridas; 
IV - a racionalidade e otimização de ações e custos; 
V - a responsabilização do causador pelo dano e suas 
conseqüências; e, 
VI - a comunicação de risco.” 

 
“Art. 23. Para o gerenciamento de áreas contaminadas, o 
órgão ambiental competente deverá instituir 
procedimentos e ações de investigação e de gestão, que 
contemplem as seguintes etapas, conforme ilustrado no 
Anexo III: 
I - Identificação: etapa em que serão identificadas áreas 
suspeitas de contaminação com base em avaliação 
preliminar, e, para aquelas em que houver indícios de 
contaminação, deve ser realizada uma investigação 
confirmatória, as expensas do responsável, segundo as 
normas técnicas ou procedimentos vigentes. 
II - Diagnóstico: etapa que inclui a investigação detalhada e 
avaliação de risco, as expensas do responsável, segundo as 
normas técnicas ou procedimentos vigentes, com objetivo de 
subsidiar a etapa de intervenção, após a investigação 
confirmatória que tenha identificado substâncias químicas 
em concentrações acima do valor de investigação. III - 
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Intervenção: etapa de execução de ações de controle para 
a eliminação do perigo ou redução, a níveis toleráveis, dos 
riscos identificados na etapa de diagnóstico, bem como o 
monitoramento da eficácia das ações executadas, 
considerando o uso atual e futuro da área, segundo as 
normas técnicas ou procedimentos vigentes.” (grifos 
nossos). 

 
“Art. 34. Os responsáveis pela contaminação da área devem 
submeter ao órgão ambiental competente proposta para a 
ação de intervenção a ser executada sob sua 
responsabilidade, devendo a mesma, obrigatoriamente, 
considerar: 
I - o controle ou eliminação das fontes de contaminação; 
II - o uso atual e futuro do solo da área objeto e sua 
circunvizinhança; 
III - a avaliação de risco à saúde humana; 
IV - as alternativas de intervenção consideradas
 técnica e economicamente viáveis e suas 
consequências; 
V - o programa de monitoramento da eficácia das ações 
executadas; e VI - os custos e os prazos envolvidos na 
implementação das alternativas de intervenção propostas 
para atingir as metas estabelecidas. 
Parágrafo único. As alternativas de intervenção para 
reabilitação de áreas contaminadas poderão contemplar, de 
forma não excludente, as seguintes ações: 
I - eliminação de perigo ou redução a níveis toleráveis dos 
riscos à segurança pública, à saúde humana e ao meio 
ambiente; 
II - zoneamento e restrição dos usos e ocupação do solo e 
das águas superficiais e subterrâneas; 
III - aplicação de técnicas de 
remediação; e 
IV - monitoramento. 

 

O que se tem provado nos autos é que as Requeridas não estão tomando 

nenhuma providência em relação as denúncias da população sobre os efeitos que a 

queima de chorume tem provocado, cingindo-se apenas a afirmar que possuem licença 

ambiental de operação.  

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas convém destacar a 

previsão do artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais: 

 
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, 
civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em 
que a infração seja cometida por decisão de seu representante 
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legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 
benefício da sua entidade. 

 
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não 
exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do 
mesmo fato. 

 
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que 
sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados à qualidade do meio ambiente. 

 
 

Excelência, afim de comprovar os reiterados problemas que a empresa 

GUAMÁ vem causando com a destinação do chorume, informamos os números dos 

processos que tramitam na comarcas de MARITUBA nº 0009912-53.2017.8.14.0133 

(vara criminal de Marituba) e BENEVIDES nº 0801162-69.2019.8.14.0097. 

Quanto ao aterro de Marituba, local em que deveria existir uma Central de 

Processamento e Tratamento de Resíduos (CPTR), observa-se que desde o início da 

operação da CPTR, em 2015, em um curto espaço de tempo já houve várias mudanças 

de sócios da Requerida GUAMÁ, sociedade limitada, sendo que em período anterior já 

houve mais duas trocas de sócios. 

Percebe-se que até maio de 2016, a GUAMÁ abrangia dentre seus sócios 

somente pessoas físicas e a partir de maio de 2016, passaram a constar como sócios 

da GUAMÁ apenas pessoas jurídicas, sob a estrutura de sociedades anônimas: a 

REVITA e a VEGA, também controladas pela SOLVI, pulverizando e dificultando assim, 

de certa forma, a responsabilidade da pessoa física. Ressalte-se que essa mudança 

ocorreu justo na época em que a controlada GUAMÁ já praticava diversos crimes 

ambientais de forma reiterada e em desrespeito à SEMAS, seu projeto e à legislação, 

conforme consta nos autos do processo nº º 0009912-53.2017.8.14.0133, em tramite 

na Vara Criminal de Marituba/Pa. 

Verifica-se também que há uma sociedade controladora, que dispõe de 

poder de direcionamento e mando, que controla as outras (REVITA, VEGA) para 

implementarem a política de resíduos sólidos, e quando de fato, conseguem as licenças 

devidas, criam outra sociedade, local (GUAMÁ), também para dificultarem a aferição 

da responsabilidade, estrutura essa utilizada pela SOLVI no Brasil inteiro (fls. 198/200 

dos autos do processo nº 0009912-53.2017.8.14.0133 – Vara Criminal de Marituba). E 
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não é só isso. Acaso o empreendimento apresente problemas, não se vincula 

diretamente o nome das sócias e controladoras, para não “SUJÁ-LAS” no mercado, à 

atuação ilegal da sociedade local que operacionaliza a atividade, no nosso caso, a 

GUAMÁ. 

Portanto, verifica-se que a estrutura utilizada por todo o grupo favorece a 

prática de infrações ambientais e dificulta a imputação de responsabilidades, já que 

como a exemplo do que foi relatado acima, na prática as sócias da GUAMÁ: VEGA e 

REVITA, possuem os mesmos sócios-diretores, e a SOLVI é a controladora como 

acionista absoluta de todas. 

A organização tem ligação direta com a estrutura acima elencada, já que em 

face do que foi dito, quem executa o empreendimento, é uma sociedade local, a 

GUAMÁ, e está, desde o início de sua operação descumpre os preceitos de ordem 

ambiental, tendo sido já denunciada por crime ocorrido desde 2014 (processo nº 

0009912-53.2017.8.14.0133 – Vara Criminal de Marituba) e reitera nas infrações 

conforme verificamos na narrativa desta Ação Civil Pública, ao transportar sem 

autorização legal e ao despejar de forma irregular chorume em local sem qualquer 

tratamento adequado, causando dano ambiental, como no caso de Benevides. 

Observa-se, então, que as infrações ambientais relatadas nesta Ação Civil 

Pública tem ligação direta com a falta de organização, de utilização dos recursos 

adequados e necessários das Requeridas. 

Acrescente-se que a suspeita de falta de idoneidade técnica da empresa que 

transporta o chorume, essa ação ou omissão quanto à contratação da empresa 

GERODE, acaso comprovado, resta cristalino é que visou apenas o LUCRO para as 

pessoas jurídicas GUAMÁ e CIBRASA, já que o mesmo problema já foi detectado em 

BENEVIDES e MARITUBA. 

A responsabilidade pela correta destinação dos resíduos é integral e inclui 

a imprescindível segurança técnica para todas as fases do processo (transporte), até o 

local de destino (acompanhamento de toda a logística de destinação final de seus 

resíduos). Bem como a queima do chorume deve ser realizado dentro das regras de 

segurança previstas pelas normas do CONAMA, mas a CIBRASA é contumaz em 

descumpri-las. Isso demonstra também que deve ser atribuída a responsabilidade pelo 
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dano ambiental à empresa GERODE e a todos que contribuíram para o transporte de 

chorume sem licença e para o descarte deste resíduo perigoso (contaminante) nos 

fornos da CIBRASA em substituição a água, sem qualquer tratamento, bem como os 

que contribuíram para o agravamento da situação, ao se omitirem quando deveriam ter 

tomado as providências de fiscalizar a atividade e os reflexos causados na sociedade.  

 

2 . 5 DA RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAR A 

ATIVIDADE AUTORIZADA. 

 

Verificamos que apesar de todas as falhas que vem ocorrendo com a 

atividade desempenhada pela empresa CIBRASA, conforme consta no PARECER 

TÉCNICO, os agentes públicos que acompanham o processo das licenças concedidas 

apontam o que deveria ser feito e mesmo assim dados os reiterados descumprimentos 

ainda autorizaram a utilização do chorume na produção do cimento.  

Verificamos ainda que é de conhecimento público dadas as constantes 

matérias jornalísticas sobre toda a polêmica que envolve a questão dos resíduos sólidos 

e as ações judiciais envolvendo a empresa GUAMÁ e as demais empresas que envolvem 

o mesmo grupo econômico.  

No entanto, os técnicos da SEMA foram favoráveis a concessão de 

Licença de Operação a empresa CIBRASA, para que passasse a usar chorume na 

fabricação de cimento e nos parece que sequer estão acompanhando o comprimento das 

condicionantes e nem muito menos realizaram a devida fiscalização da atividade 

altamente poluidora, já que a população do entorno não está sendo ouvida.  

Inclusive a jurisprudência mais recente dos tribunais tem entendido da 

seguinte maneira a postura do ente público:  

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. 
MIGRAÇÃO DE ENTE PÚBLICO PARA O POLO ATIVO. 
INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. - Nos termos do 
parágrafo único do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil, a 
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do 
relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de 
dano grave, de difícil ou impossível reparação e se ficar 
demonstrada a probabilidade de provimento de recurso. Todavia, 
o recurso não comporta provimento - A jurisprudência do STJ é no 
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sentido de que o deslocamento de pessoa jurídica de Direito 
Público do polo passivo para o ativo na Ação Civil Pública é 
possível quando presente o interesse público, a juízo do 
representante legal ou do dirigente, nos moldes do art. 6º, § 3º, da 
Lei 4.717/1965, combinado com o art. 17, § 3º, da Lei de 
Improbidade Administrativa - Ademais, como bem colocado pelo 
Ministério Público (doc nº 28510687), "A Transpetro, porém, não 
foi acusada pela improbidade; ela só foi incluída no polo passivo, 
junto com a União, a Caixa Econômica Federal, o Município de 
Araçatuba e o Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, em 
razão dos reflexos administrativos, obrigacionais e indenizatórios 
dos pedidos, por ter-se pedido a nulificação do processo licitatório, 
bem como dos contratos decorrentes da licitação, e seus 
consectários, e para vinculá-la à pretensão de perda da função 
pública de seus agentes (ID 5074718, págs. 6 e 46/47)" - Recurso 
não provido. 

(TRF-3 - AI: 50212530720184030000 SP, Relator: Desembargador 
Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de 
Julgamento: 21/04/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação 
via sistema DATA: 27/04/2020) 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE AUTORIZAÇÃO E 
LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. MIGRAÇÃO DE 
ENTE PÚBLICO PARA O POLO ATIVO. INTERESSE PÚBLICO. 
POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública 
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a 
Fazenda Pública do mesmo Estado para discutir a declaração de 
nulidade de licenças ambientais expedidas pelo DEPRN que 
autorizaram, ilegalmente, a intervenção em Área de Preservação 
Permanente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o 
deslocamento de pessoa jurídica de Direito Público do polo passivo 
para o ativo na Ação Civil Pública é possível quando presente o 
interesse público, a juízo do representante legal ou do dirigente, 
nos moldes do art. 6º, § 3º, da Lei 4.717/1965, combinado com o 
art. 17, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa. 3. O Estado 
responde - em regime jurídico de imputação objetiva e solidária, 
mas de execução subsidiária - pelo dano ambiental causado por 
particular que se valeu de autorização ou licença ilegalmente 
expedida, cabendo ao autor da Ação Civil Pública, como é próprio 
da solidariedade e do litisconsórcio passivo facultativo, escolher o 
réu na relação processual em formação. Se a ação é movida 
simultaneamente contra o particular e o Estado, admite-se que este 
migre para o polo ativo da demanda. A alteração subjetiva, por 
óbvio, implica reconhecimento implícito dos pedidos, sobretudo os 
de caráter unitário (p. ex., anulação dos atos administrativos 
impugnados), e só deve ser admitida pelo juiz, em apreciação ad 
hoc, quando o ente público demonstrar, de maneira concreta e 
indubitável, que de boa-fé e eficazmente tomou as necessárias 
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providências saneadoras da ilicitude, bem como medidas 
disciplinares contra os servidores ímprobos, omissos ou relapsos. 
4. No presente caso ficou assentado pelo Tribunal de Justiça que 
o Estado de São Paulo embargou as obras do empreendimento e 
instaurou processo administrativo para apurar a responsabilidade 
dos agentes públicos autores do irregular licenciamento ambiental. 
Também está registrado que houve manifesto interesse em migrar 
para o polo ativo da demanda. 5. Recurso Especial provido. 

(STJ - REsp: 1391263 SP 2011/0293369-5, Relator: Ministro 
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016) 

Segundo vem entendo o Superior Tribunal de Justiça o Estado responde 

em regime jurídico de imputação objetiva e solidária, mas de execução subsidiária pelo 

dano ambiental causado por particular que se valeu de autorização ou licença 

ilegalmente expedida, cabendo ao autor da Ação Civil Pública, como é próprio da 

solidariedade e do litisconsórcio passivo facultativo, escolher o réu na relação 

processual em formação.  

Caso a ação é movida simultaneamente contra o particular e o Estado, 

admite-se que este migre para o polo ativo da demanda. A alteração subjetiva, por óbvio, 

implica reconhecimento implícito dos pedidos, sobretudo os de caráter unitário (p. ex., 

anulação dos atos administrativos impugnados), e só deve ser admitida pelo juiz, em 

apreciação ad hoc, quando o ente público demonstrar, de maneira concreta e 

indubitável, que de boa-fé e eficazmente tomou as necessárias providências 

saneadoras da ilicitude, bem como medidas disciplinares contra os servidores ímprobos, 

omissos ou relapsos. 

Excelência, não podemos afirmar que houve pratica de ato de 

improbidade por parte dos servidores públicos, visto que precisamos de mais elementos 

afim de sustentar uma acusação desse porte. Inclusive vamos requerer perícia no 

presente feito.  

No entanto, já se percebe de plano que está havendo descaso com uma 

atividade altamente poluidora e que se deveria fiscalizar com mais rigor, um exemplo 

disso é aceitar uma declaração de conformidade em relação a medição de dióxidos e 

furanos advindo de uma empresa não habilitada para tal medição; bem como manter 

uma atividade poluente sabendo que os níveis de monóxido de carbono estão fora dos 
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limites tolerados, sendo que a empresa vem reiteradamente descumprindo a obrigação 

de adotar medidas para diminuir os danos.  

Portanto, dada todas as irregularidades apontadas na presente ação e 

visando cessar a atividade danosa que vem causando intenso sofrimento a população 

o MPE entende que deve ser imediatamente suspensa a utilização de chorume na 

produção da empresa, bem como deve ser feito imediata perícia afim de verificar todas 

as irregularidades no exercício da atividade de produção de cimento e o levantamento 

dos danos causados.  

 

3. DOS PEDIDOS 
 
 

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, na defesa 

de interesses difusos da sociedade, oferece a presente ação, requerendo a V. Exª. que 

a presente ação seja julgada procedente, impondo-se aos Requeridos a: 

 

a) Que seja determinado, no âmbito da TUTELA DE URGÊNCIA, o 

bloqueio judicial do valor de R$ 5.000,000. (cinco milhões de 

reais), de modo a garantir, minimamente, a reparação dos danos 

materiais e morais coletivos, devendo a constrição recair sobre o 

patrimônio das empresas Requeridas CIMENTO DO BRASIL S/A, 

GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, GERODE 

TRANSPORTES EIRELI-ME, mediante consulta a valores 

disponíveis em contas, aplicações financeiras e ativos financeiros, 

eis que a medida de reparação não pode aguardar decisão final, 

transitada em julgada, sob pena de perecimento do direito (bem 

ambiental) a ser reparado. Requer-se que o montante bloqueado 

seja creditado em conta judicial aberta para esta finalidade, 

enquanto se elegem ações para serem realizadas em prol da 

recuperação do meio ambiente afetado/reparação moral coletiva; 

b) Obrigação de NÃO FAZER, no âmbito da TUTELA DE URGÊNCIA 

para que as Requeridas CIMENTO DO BRASIL S/A, GUAMÁ 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, GERODE 
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TRANSPORTES EIRELI-ME sejam obrigadas a não transportar e 

nem utilizar chorume do aterro de Marituba na produção de 

cimento; 

c) Obrigação de FAZER consistente em apresentar em Juízo, no 

prazo de 15 dias, a comprovação do cumprimento das 

condicionantes e os documentos de habilitação da empresa 

GERODE, comprovando que possui qualificação técnica para 

transportar chorume;  

d) DETERMINAR, em sede de TUTELA DE URGÊNCIA, a realização 

de perícia cientifica pelo Instituto Renato Chaves juntamente com 

o grupo técnico interdisciplinar do MPPA, afim de verificar todas as 

irregularidades, por ventura, praticadas;  

e) Que seja suspensa a Licença de Operação concedida a empresa 

CIBRASA, até que seja conhecido o resultado da perícia para 

apurar a infração ambiental; 

f) Estipule multa diária, em valor não inferior a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), para a hipótese de descumprimento das 

decisões liminares favoráveis aos pedidos; 

 
Ainda no mérito, que V. Exa. determine: 

a) Obrigação de indenizar os danos materiais causados ao meio 

ambiente, no valor a ser arbitrado por este juízo, o qual deve ser 

suportado por todos os Requeridos, solidariamente, e revertido ao 

Fundo Municipal de Meio Ambiente, para que seja destinado a 

projetos de cunho ambiental; 

b) Obrigação de indenizar os danos morais causados à 

coletividade, titular do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, no valor a ser arbitrado por este juízo, o qual deve ser 

suportado pelos requeridos, solidariamente, e revertido ao Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, para que seja destinado a projetos de 

natureza ambiental; 
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c) Em sentença, a confirmação das decisões liminares; 

d) Multa diária, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), para a hipótese de descumprimento das decisões favoráveis 

aos pedidos; 

e) A citação dos Requeridos para, querendo, contestarem a ação no 

prazo legal, sob pena de revelia; 

f) A desconsideração da Personalidade Jurídica das empresas 

CIMENTO DO BRASIL S/A, GUAMÁ TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS LTDA E GERODE TRANSPORTES EIRELI-ME nos 

moldes do art. 133 e seguintes do CPC/15, em especial o disposto 

no art. 133, § 2º, com o fim de atingir o patrimônio pessoal dos 

sócios das empresas e, consequentemente, possibilitar a 

indenização por danos sociais provados nos autos; 

g) CONCEDER, com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/90, 

a inversão do ônus da prova, cabendo aos Requeridos 

comprovar, de forma cabal, que adotaram todos os procedimentos 

previstos, dentro dos padrões estabelecidos pela legislação 

vigente, para o transporte e a queima do chorume mencionado nos 

autos, bem assim, as cautelas devidas para que não houvesse 

dano ao meio ambiente; 

h)  A condenação do Estado do Pará, acaso se confirme por meio 

da perícia a ser produzida pratica de ato desidioso, 

negligência e/ou má-fé dos servidores públicos que atuaram 

na concessão da licença de operação e na fiscalização das 

atividades das empresas envolvidas no processo;  

i) Afim de ingressar no feito, caso tenha, interesse como litisconsorte 

ativo facultativo, requeremos seja intimado o MUNICIPIO DE 

CAPANEMA, através do Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Francisco 

Ferreira Freitas Neto, a ser encontrado na sede da PREFEITURA 

Municipal localizada na rua João Pessoa, nº 148, bairro Centro, no 

município de Capanema-PA;  
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j) Intimação pessoal do Ministério Público de todos os atos e termos 

processuais, consoante dispõe o Código de Processo Civil; 

k) Produção de todas as provas em direito admitidas; 

l) Condenação dos Requeridos nas custas processuais e demais 

ônus de sucumbência, incluindo honorários de peritos/análises 

laboratoriais de solo/água. 

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para efeitos 
fiscais. 

Pede deferimento. 

Capanema, 18 de abril de 2021. 

 

 

AMANDA LUCIANA SALES LOBATO ARAUJO 

3ª Promotora de Justiça de Capanema 

 

 

 
DOCUMENTOS: 

1) Inquérito Civil SIMP 001124-029/2018 e 001346-29/2018; 

2) Laudo pericial da Ação civil pública de Benevides nº 0801162-69.2019.8.14.0097. 
 
ROL DE TESTEMUNHAS: 

1)  Secretário Municipal de Meio Ambiente de Capanema, Sr. ELCIO PEREIRA 
RIBEIRO, avenida Barão de Capanema, nº 748, bairro Areia Branca, CEP 68703-027. 
(Sede da Secretaria de Meio Ambiente). 

2)   Antonio Valmique Alves da Silva Filho (agente de Fiscalização Ambiental), avenida 
Barão de Capanema, nº 748, bairro Areia Branca, CEP 68703-027. (Sede da 
Secretaria de Meio Ambiente). 

3) Thiago Rodrigues de Matos (engenheiro sanitarista e ambiental do MPPA), rua João 
Diogo Nº 100, bairro Cidade Velha, Belém/PA;  

4) José Orlando Sena do Rosário (engenheiro químico do MPPA), rua João Diogo Nº 
100, bairro Cidade Velha, Belém/PA;  
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