
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 9ª VARA

FEDERAL DE BELÉM – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Processo n.º 1001173-84.2018.4.01.3900

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  ("MPF"),  representado  pelos

Procuradores da República no Pará abaixo subscritos, ALUNORTE ALUMINA

DO NORTE DO BRASIL S.A.  ("Alunorte")  e  NORSK HYDRO BRASIL

LTDA.  (“Hydro”  ou,  em  conjunto  com  a  Alunorte,  "Requeridas"),  ambas

devidamente representadas pelos advogados abaixo assinados, vêm, com base no

sistema de cooperação preconizado pelo Código de Processo Civil, bem assim 

CONSIDERANDO  que  a  Alunorte  está  sujeita  a  embargo  de  50%

(cinquenta por cento) da sua produção, determinado nestes autos, a pedido

do MPF;

CONSIDERANDO  que  o  MPF e  a  Alunorte  firmaram em 11/03/2019

Termo de Compromisso no qual ficou acordada a contratação de assessoria

técnica independente para avaliar o relatório elaborado pela ATECEL (Doc.

01),  pessoa jurídica de direito privado ligada à Universidade Federal  de
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Campina Grande (“UFCG”), através do qual afirmou que a Alunorte possui

condições  para  operar  com  100%  (cem  por  cento)  da  sua  capacidade

produtiva de forma segura (“Relatório ATECEL” – ID 22898985);

CONSIDERANDO que através do Termo de Compromisso mencionado

acima ainda ficou pactuado que a assessoria técnica contratada realizaria

análise  da  Nota  Técnica  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Sustentabilidade  do  Estado  do  Pará  (“Nota  Técnica  SEMAS”  –  cuja

comunicação  se  deu  através  da  Notificação  nº

116511/GEIND/CIND/DLA/SAGRA/2019  –  ID 29094947),  que  também

concluiu que a Alunorte está plenamente apta a operar com 100% (cem por

cento) da sua capacidade produtiva;

CONSIDERANDO que a empresa contratada na forma prevista no Termo

de Compromisso firmado entre MPF e Alunorte (Ramboll) concluiu análise

no dia 11/04/2019 (Doc.  02) e se manifestou no sentido de confirmar a

adequação técnica dos documentos produzidos pela ATECEL e SEMAS; 

CONSIDERANDO a  existência  de  decisão  de  tutela  antecedente  que

impossibilita  a  continuidade  das  atividades  previstas  na  Licença  de

Instalação  e  Comissionamento  do  Depósito  de  Resíduos  Sólidos  2

("DRS2"), bem como a divergência entre o MPF e as Requeridas quanto a

procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental do DRS2;

CONSIDERANDO que o Ministério Público, o Governo do Estado e as

Requeridas firmaram o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta

(“TAC” – ID 16370508),  por  meio do qual  ficou acordada a adoção de

várias  medidas  por  parte  das  Requeridas,  tendo  como  pressuposto  a

apuração dos fatos ocorridos entre os dias 16 e 25 de fevereiro de 2018,

tendo o mencionado documento sido objeto de homologação por parte deste

MM. Juízo, através de sentença proferida em 27/11/2018 (ID 14056022);
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CONSIDERANDO que ficou acordado na Cláusula 8.1 do TAC a extinção

dos itens "a.2" e "a.3", exceto subitem XI, do pedido liminar formulado na

presente  demanda,  uma  vez  que  estabelecem  relação  direta  com  as

obrigações firmadas no TAC; e

CONSIDERANDO que a decisão de ID 40998993, proferida nestes autos,

determinou a realização de perícia de engenharia ambiental  e civil,  bem

como inspeção judicial,

informar  o  MM.  Juízo  que  as  Partes  alcançaram entendimento  a  respeito  da

possibilidade técnica de retorno imediato da produção em 100% (cem por cento)

da planta industrial da Alunorte, razão pela qual o MPF, com suporte nos dados

técnicos mencionados, que atestam a segurança da operação, especialmente por

conta das modificações implementadas na planta industrial, declara não se opor

ao  pedido  formulado  pelas  Requeridas  (ID  30151500),. Não  obstante  a

concordância quanto ao retorno imediato da produção em 1005, fica acordado

que serão adotadas, no prazo de seis meses, as recomendações constantes do item

7 do relatório da Ramboll (Doc. 02).

Neste sentido, em razão da remessa dos autos da Medida Cautelar Criminal da

Justiça Estadual para a Justiça Federal, a qual foi distribuída sob o n. º 0011507-

97.2018.4.01.3900,  em curso  perante  este  MM.  Juízo,  o  MPF requer  que  os

efeitos da presente manifestação se estendam àqueles autos para fins de subsidiar

análise do MM. Juízo quanto à revogação da tutela cautelar deferida.

Quanto ao DRS2, as Partes entendem pertinente a continuidade das tratativas

com o objetivo de identificar medidas que venham equacionar a controvérsia,

resguardada  a  necessidade  de  participação do  Estado do  Pará  como entidade

responsável pelo licenciamento ambiental em referência.
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Ademais,  tendo  em  vista  as  avaliações  atualizadas  acima  mencionadas,  bem

como as avaliações que serão realizadas em razão do TAC homologado por este

Juízo, e o avanço das tratativas sobre o DRS2, as Partes entendem que a perícia

determinada através da decisão de ID 40998993 se torna desnecessária.

Diante  do  exposto,  as  partes  requerem  a  revogação  da  tutela  de  urgência

relacionada ao embargo da produção da Alunorte, de sorte a permitir o retorno de

100% (cem por cento) da sua capacidade produtiva.

Nestes Termos,

Pede-se Deferimento.

Belém, 12 de abril de 2019.

MINSTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF

RICARDO AUGUSTO NEGRINI
Procurador da República

UBIRATAN CAZETTA
Procurador da República

NATHÁLIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA
Procuradora da República

ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A e NORSK HYDRO

DO BRASIL LTDA.

JORGE ALEX NUNES ATHIAS

OAB/PA Nº. 3.003
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PEDRO BENTES PINHEIRO

FILHO

OAB/PA 3.210

FÁBIO PEREIRA FLORES

OAB/PA Nº. 13.274

VILMAR LUIZ GRAÇA

GONÇALVES

OAB/RJ Nº. 111.023
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