Promotoria de Justiça Agrária da I
Região (Castanhal)

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2019-8ªPJ
Inquérito Civil nº 000980-040/2018 - MP/8ªPJ

RECOMENDA à ALUNORTE ALUMINA DO NORTE
DO BRASIL S.A., NORSK HYDRO BRASIL LTDA,
ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA ESTADO DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS
e

COMPANHIA

DE

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO DO PARÁ – CODEC que adotem
medidas para a efetivação da cláusula resolutiva de
natureza socioambiental integrante do Registro de
Imóveis da Matrícula nº 7456, relativa a imóvel
situado no Município de Barcarena, bem como
respeitem os direitos territoriais da Comunidade do
Tauá incidentes na referida área.
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público exercer a defesa
dos direitos assegurados na Constituição Federal e Estadual e cuidar de garantir-lhes
o respeito, podendo, para tanto, entre outras alternativas, conforme o art. 27, IV, da
Lei n° 8625/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), expedir recomendações
dirigidas aos órgãos e entidades, requisitando, ao destinatário, sua divulgação
adequada e imediata, assim como a resposta por escrito;
CONSIDERANDO os elementos colacionados nos autos do Inquérito
Civil SIMP nº 000980-040/2018 instaurado em 19 de fevereiro de 2018, no âmbito da
Promotoria Agrária da I Região, em decorrência de “notícias veiculadas pela imprensa
local acerca de suposto rompimento de barragens de rejeitos da empresa Norsk
Hydro, localizada em Barcarena, Nordeste do Pará, ocorrido na madrugada do dia 17
de fevereiro de 2018” e que, nesta ocasião, fora indicado como objeto do
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procedimento a aferição de impactos em territórios de comunidades tradicionais;
CONSIDERANDO que, por ocasião das investigações e perante as
notícias amplamente veiculadas que indicavam potenciais danos às comunidades
locais, dentre as quais se inserem comunidades tradicionais e rurais, fora expedida
Recomendação Conjunta, em 23 de fevereiro de 2018, assinada por representantes
do Ministério Público do Estado do Pará, Ministério Público Federal e Defensoria
Pública do Estado, para a adoção de diversas providências, e notificada a empresa
para que apresentasse diversos documentos, dentre eles “certidão de inteiro teor da
cadeia dominial do imóvel no qual se situa a planta da empresa em Barcarena, bem
como memorial descritivo da área”, dando início à apuração da regularidade fundiária
e registral da Empresa Hydro Alunorte;
CONSIDERANDO

que,

no

curso

do

referido

procedimento

investigatório, restou evidenciada a competência da Justiça Federal no que tange à
questão estritamente ambiental sendo tudo quanto se referia ao citado tema remetido
ao Ministério Público Federal e restando o procedimento investigatório adstrito à
questão fundiária e agrária, nos termos do despacho de 19 de setembro de 2018;
CONSIDERANDO que, no curso das investigações, foi possível
observar a existência de Cláusula Resolutiva de natureza agroambiental integrante do
negócio jurídico de compra e venda realizado pela antiga Companhia de
Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI, atual Companhia de Desenvolvimento
Econômico

do

Pará

–

CODEC,

como

vendedora,

e

as

Empresas

ALBRÁS/ALUNORTE, como compradoras, constante na Escritura Pública de Compra
e Venda lavrada na fl. 169/172, L 20-B, Ato nº 101, do 4º Ofício de Notas e nos
respectivos Registros Imobiliários, especialmente a Matrícula n.º 7456, Livro 2 – X,
estando previsto que, do total adquirido pelas empresas, 2.497ha47a48ca foram
gravados com finalidade ambiental e 536ha com finalidade agrária;
CONSIDERANDO que o descumprimento da referida obrigação pelas
atuais proprietárias ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A. e NORSK
HYDRO BRASIL LTDA importou em graves danos ao meio ambiente e à finalidade
agrária nela estabelecida, perpetrada pela Empresa Hydro Alunorte, em comunhão de
vontades com o Estado do Pará e a CODEC;
CONSIDERANDO ter restado evidenciado que a imposição da
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referida cláusula resolutiva decorre de obrigações legais, registrais, administrativas e
contratuais de interesse público;
CONSIDERANDO que sobredita cláusula tem imediata relação com
o processo histórico e jurídico de instalação do Complexo Albrás/Alunorte que teve
início em 1976 desencadeando a realização de estudos para a implantação do referido
empreendimento destinado à produção de alumínio em decorrência da descoberta de
novas jazidas no Estado do Pará e que, como resultado destes estudos, fora
elaborado, em 1977, o Relatório intitulado “Análise de Situação e Concepção
Espacial para a Implantação do Complexo de Alumínio em Barcarena – PA”1;
CONSIDERANDO que, em 1979, foi publicado o Decreto n.º 83.436,
de 10 de maio de 1979, que incluiu o “Programa Especial de Desenvolvimento
Regional - Infra-Estrutura do Complexo Alumínio – ALBRÁS” entre os programas
especiais de desenvolvimento regional do País (art. 2º, inc. XIII) e no mesmo Decreto
foi prevista a aplicação de recursos nos referidos programas (art. 3º), com a indicação
de que a elaboração da programação e dos planos de aplicação do Programa Albrás
incumbiria à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM),
constando no art. 4º a previsão dos programas de crédito como parte dos programas
especiais de desenvolvimento regional;
CONSIDERANDO que, em 1980, o “Programa Especial de
Desenvolvimento Regional - Infra-Estrutura do Complexo Alumínio – ALBRÁS”, foi
alterado para "Programa de Apoio ao Complexo Industrial de Barcarena", por força do
Decreto nº 86.417, de 1º de outubro de 1981;
CONSIDERANDO que o referido Decreto estendeu o regime especial
de incentivos para os empreendimentos integrantes do Programa Grande Carajás,
instituído pelo Decreto-Lei nº 1.813, de 24 de novembro de 1980, “aos
empreendimentos integrantes do Complexo Industrial de Barcarena, na área
delimitada pelo artigo 1º do Decreto-lei nº 1.813, de 24 de novembro de 1980”;
CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 6.803/1980 que dispõe sobre as
diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição e dá

1MAIA,

Rosane de Oliveira Martins. Territorialidades específicas em Barcarena confrontadas com
projetos de "desenvolvimento". 2017. 321 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo
de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Sustentável do Trópico Úmido. p. 223
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outras providências, a qual permanece vigente e prevê que, “nas áreas críticas de
poluição a que se refere o art. 4º do Decreto-lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, as
zonas destinadas à instalação de indústrias serão definidas em esquema de
zoneamento urbano, aprovado por lei, que compatibilize as atividades industriais
com a proteção ambiental (grifamos)”;
CONSIDERANDO que as chamadas áreas críticas de poluição eram
estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 1413/1975 e referiam-se às indústrias instaladas
ou por se instalarem no território nacional, impondo a estas a adoção de medidas
destinadas a prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da poluição e
contaminação do meio ambiente (art. 1º)2. Conforme os fundamentos dispostos neste
Decreto, deveria ser adotado um zoneamento urbano, inclusive nas situações já
existentes e determina a instalação de equipamentos capazes de controlar a poluição;
CONSIDERANDO que a Lei 6.803/1980 prevê que, nas áreas críticas
de poluição, devem ser definidas zonas destinadas à instalação de indústrias por
intermédio de zoneamento urbano, aprovado por lei, que compatibilize as atividades
industriais com a proteção ambiental, além de prever categorias de zonas e a
necessidade de que as zonas estritamente de uso industrial deveriam observar em
sua localização a necessidade de evitarem perigo à saúde, ao bem estar e à
segurança das populações, determinando expressamente que tais áreas devem
ser circundadas (ter em seu entorno) anéis verdes de isolamento destinados a
proteger as populações:
Art. 2º As zonas de uso estritamente industrial destinam-se,
preferencialmente, à localização de estabelecimentos industriais cujos
resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e
radiações possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das
populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de controle
e tratamento de efluentes, nos termos da legislação vigente.
§ 1º As zonas a que se refere este artigo deverão:
I - situar-se em áreas que apresentem elevadas capacidade de assimilação
de efluentes e proteção ambiental, respeitadas quaisquer restrições legais ao
uso do solo;
II - localizar-se em áreas que favoreçam a instalação de infra-estrutura e
serviços básicos necessários ao seu funcionamento e segurança;

Art. 1º As indústrias instaladas ou a se instalarem em território nacional são obrigadas a promover as
medidas necessárias a prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da poluição e da
contaminação do meio ambiente.
Parágrafo único. As medidas a que se refere este artigo serão definidas pelos órgãos federais
competentes, no interesse do bem-estar, da saúde e da segurança das populações.
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III - manter, em seu contorno, anéis verdes de isolamento capazes de
proteger as zonas circunvizinhas contra possíveis efeitos residuais e
acidentes (grifamos);

CONSIDERANDO que a referida Lei, já vigente à época da alienação
de terras ora em discussão realizada pela CDI às Empresas ALBRAS/ALUNORTE,
previa a necessidade de que, ressalvadas as competências da União, os Estadosmembro aprovassem os padrões de uso e ocupação do solo nestas áreas e de zonas
de reserva ambiental, nas quais, por suas características culturais, ecológicas,
paisagísticas, ou pela necessidade de preservação de mananciais e proteção de
áreas especiais, ficará vedada a localização de estabelecimentos industriais:
Art . 7º Ressalvada a competência da União e observado o disposto nesta
Lei, o Governo do Estado, ouvidos os Municípios interessados, aprovará
padrões de uso e ocupação do solo, bem como de zonas de reserva
ambiental, nas quais, por suas características culturais, ecológicas,
paisagísticas, ou pela necessidade de preservação de mananciais e proteção
de áreas especiais, ficará vedada a localização de estabelecimentos
industriais (grifamos).

CONSIDERANDO que a previsão legal acima transcrita deixa
evidente a incumbência dos Estados no estabelecimento de padrões de uso e
ocupação do solo e de zonas de reserva ambiental em áreas industriais e que não
cabe aos Municípios (embora estes devam ser ouvidos) alterar o planejamento
estadual estabelecido;
CONSIDERANDO que, no escopo do Programa Grande Carajás,
existiu um Conselho Interministerial que aprovou a Resolução n.º 01/1981
estabelecendo “políticas e os critérios gerais a serem observados na apreciação e
aprovação de empreendimentos com vistas a se integrarem no PROGRAMA
GRANDE CARAJAS” e que, em seus “considerandos”, a Resolução já prenunciava “a
relevância dos recursos renováveis para o abastecimento regional e os excedentes
exportáveis em alimentos, matérias-primas e energias alternativas impõem especial
atenção para o setor agropecuário e florestal” e que a “compatibilização dos
empreendimentos com a conservação dos recursos naturais e a preservação do
meio ambiente é de suma importância para o equilíbrio ecológico”;
CONSIDERANDO que, por intermédio da referida Resolução, o
Conselho decidiu:
I - Estabelecer zoneamentos, definindo distritos industriais, agrícolas,
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pecuários e florestais, com o aproveitamento da infra-estrutura
implantada, em implantação ou programada;
II - Aceitar, para apreciação, projetos de empreendimentos para os quais os
recursos financeiros estejam definidos pelas respectivas fontes, depois de
aprovada a carta-consulta;
III - Outorgar incentivos fiscais e financeiros apenas nos limites, prazos
e condições que entender necessários para viabilizar economicamente
empreendimentos que se ajustem às políticas, objetivos e critérios
gerais estabelecidos para o PROGRAMA;
IV - Encorajar, sempre que possível, o florescimento e a preservação da
pequena e média empresa;
V - Ensejar progressivo desenvolvimento da indústria brasileira de bens de
capital e de serviços, atribuindo prioridades, entre empreendimentos da
mesma natureza aos de maior participação de máquinas e equipamentos de
fabricação nacional ou com programas de nacionalização aprovados pelos
órgãos competentes;
VI - Adotar providências para acelerar os levantamentos de recursos naturais
e a geração e/ou adaptação de tecnologias compatíveis com a especificidade
do trópico úmido;
VIl - Estabelecer, quando for o caso, dentro do horizonte definido pelo
Decreto-lei n.º 1.813, de 24.11.80, para a necessária proteção ao trabalho
nacional, qual o grau mínimo de elaboração para exportação dos produtos da
região;
VIII - No caso de participação do capital externo, e nos termos da legislação
vigente, atribuir a seguinte escala de prioridade: capital de risco; introdução
de tecnologia; financiamento resgatável pela exportação de produtos que a
operação financeira busca desenvolver; e financiamentos correntes;
IX - Estabelecer que os empreendimentos considerem medidas de
proteção ao meio ambiente;
X - Ter sempre presente, na apreciação dos projetos e dentro da noção do
conjunto que formam, o imperativo da economia de divisas e conservação
energética possíveis;
XI – Estimular a formação profissional na região, no sentido de ajustá-la,
qualitativa e quantitativamente, às exigências dos projetos aprovados de
forma a privilegiar a mão-de-obra local; XII - Determinar aos órgãos
envolvidos o encaminhamento, à Secretaria Executiva, das estimativas de
gastos totais e respectivos cronogramas de dispêndio correspondentes à
infraestrutura mínima em implantação ou a ser implantada a partir da
definição dos zoneamentos e do estabelecimento dos distritos;
XIII - Credenciar a Secretaria Executiva para gestionar junto às
Superintendências Regionais, Governos Estaduais e demais órgãos públicos
intervenientes na região-programa, no sentido da máxima convergência de
diretrizes, critérios e ações, considerado o disposto no artigo 3." do Decretolei n:' 1.813, de 24.11.80 (grifamos).

CONSIDERANDO que, objetivando dar cumprimento à legislação
vigente e planejar a instalação do ALBRÁS/ALUNORTE, a SUDAM elaborou o
documento denominado “Plano Urbanístico de Barcarena” em 1980 que planejou a
infraestrutura para a implantação do Complexo ALBRAS/ALUNORTE, com a previsão
de instalação de unidades industriais, núcleo urbano, porto, uma subestação da
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Eletronorte, além de um distrito industrial e uma área de proteção ambiental3;
CONSIDERANDO que este histórico foi documentado em diversos
planos de governo que compunham os estudos e projetos para a instalação do Distrito
Industrial de Barcarena e no qual se instalaria o Complexo ALBRAS/ALUNORTE:
A partir de 1976, foram feitos os estudos sobre a viabilidade dos projetos de
mineração e da criação do núcleo urbano. Em 1977, foi entregue um relatório
final intitulado Análise de Situação e Concepção Espacial para a Implantação
do Complexo de Alumínio em Barcarena – Pa, organizado pela Rio Doce
engenharia e planejamento S.A. Em 1980, foi entregue em três volumes o
Plano Urbanístico de Barcarena, organizado pelo arquiteto Joaquim Guedes
e Associados. Os volumes foram feitos para a SUDAM, mas especificamente
para o Programa Especial Regional – Infraestrutura do Complexo
Albras/Alunorte.
O documento Complexo Albrás/Alunorte afirma:
O Complexo do alumínio abrange uma área aproximada de 19 mil hectares
onde serão instaladas as unidades industriais da ALUNORTE (com
capacidade inicial de 800 mil ton/ano de alumínio) constituídas pela
associação nipo-brasileira em que o sistema de Companhia Vale do Rio Doce
representa o segmento econômico nacional.
A referida área, além de abrigar as aludidas unidades industriais, disporá
também de um núcleo urbano com capacidade, de absorver 40 a 50 mil
habitantes, de um porto, com calado para navios de até 70.000tdw,
denominado Vila do Conde; a de uma subestação distribuidora da
ELETRONORTE, que fornecerá energia necessária ao pleno funcionamento
do projeto, além de um distrito industrial e da área de proteção ecológica
(BRASIL, 1979, p. 1) (grifamos)4.

CONSIDERANDO que a existência de uma parcela da área para
proteção ecológica e realização de atividades rurais é parte da concepção e
planejamento do Complexo ALBRAS/ALUNORTE, ocasião em que foi previsto:
A microárea destinada ao Complexo Alumínio foi dividida em área industrial,
área de implantação do novo núcleo urbano, área de proteção ecológica,
área rural e sistema viário. Na área industrial, previa-se a área programada,
composta pelo Porto, Alunorte, Albrás, Eletronorte, lago de lama (depósito de
rejeitos industriais poluentes e não degradáveis), distrito industrial (Zonas de
remanescente da área industrial, assim como área de expansão sob a
responsabildiade da CDI/Pará); área de expansão, para atender à demanda
de lotes industriais, a logo prazo; havia a área de transição, entre a área
industrial e a área de proteção ecológica, correspondente ao que o
documento afirma ser uma área de proteção e apoio 5 (grifamos).

MAIA, Rosane de Oliveira Martins. Territorialidades específicas em Barcarena confrontadas com
projetos de "desenvolvimento". 2017. 321 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo
de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Sustentável do Trópico Úmido. P. 223-224.
4 Idem. p. 223-224.
5 MAIA, Rosane de Oliveira Martins. Territorialidades específicas em Barcarena confrontadas com
projetos de "desenvolvimento". 2017. 321 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo
de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Sustentável do Trópico Úmido.
3
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CONSIDERANDO que o reordenamento territorial constante de
planos oficiais baseava-se na previsão de áreas de proteção ambiental e agrícola:
A área definida para a instalação do complexo industrial produtor de alumínio
em Barcarena, localizado a 7 km da sede do município, ocupa 40.000ha,
distribuídos da seguinte forma (MAPA 3) : a)- a área industrial: compreende o
porto localizado em Ponta Grossa, na Vila do Conde; a área da Alunorte,
próximo ao porto; a área da Albrás, situada em frente ao porto e contínua ao
lote da Alunorte; a área da Eletronorte, situada próxima ao lote da Albrás
destinada a instalação da subestação rebaixadora de tensão, que chega da
hidrelétrica de Tucuruí; e a área de expansão, colocada à disposição da
Companhia de Distritos Industriais do Pará - CDI, para a instalação do Distrito
Industrial; b)- a área de expansão urbana reservada a atender a demanda de
lotes industriais; c)- a área de transição: destinada à proteção da Reserva
Ecológica e apoio das atividades diversificadas, de natureza industrial;
d)- a área de implantação do Novo Núcleo Urbano de Barcarena onde estão
instaladas as residências dos trabalhadores da Albrás/Alunorte(grifamos)6.

CONSIDERANDO que tais informações foram evidenciadas no Mapa
referido pelo pesquisador João Santos Nahum, em Tese Defendida na Universidade
de São Paulo, demonstrando, com clareza, o planejamento elaborado à época, com
a localização destinada à área de proteção ambiental conforme observa-se no Mapa
por ele referenciado anteriormente sob o número 03:

NAHUM, João Santos. O uso do território em Barcarena: modernização e ações políticas
conservadoras. 2006. 126 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências
e Ciências Exatas, 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/104358>.
6
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CONSIDERANDO que o Plano Urbanístico de Barcarena sustenta
também a necessidade de manutenção de uma parcela da área com destinação rural7:

CONSIDERANDO que a disposição da ocupação das áreas fora

MAIA, Rosane de Oliveira Martins. Territorialidades específicas em Barcarena confrontadas com
projetos de "desenvolvimento". 2017. 321 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo
de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Sustentável do Trópico Úmido. p. 130
7
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representada no Plano Urbanístico de Barcarena conforme o seguinte mapa, no qual
restam evidenciadas a destinação de áreas ambientais e rurais8:

CONSIDERANDO que, a partir deste planejamento que previa a
instalação de um complexo industrial, bem como áreas destinadas à proteção
ambiental e ao desenvolvimento rural, foram desencadeados os procedimentos de
venda de terras para a ALBRAS E ALUNORTE com o intuito de dar cumprimento a
este planejamento e tendo em vista que a obrigação de preservação de áreas verdes
florestadas na área decorria da legislação que já vigorava à época das negociações
em questão;
CONSIDERANDO que este processo também é relatado pela
Empresa nos documentos apresentados para a obtenção das licenças ambientais,
como é possível observar do documento intitulado “RELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta do Complexo

MAIA, Rosane de Oliveira Martins. Territorialidades específicas em Barcarena confrontadas com
projetos de "desenvolvimento". 2017. 321 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo
de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Sustentável do Trópico Úmido. p. 131
8
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Industrial Albrás-Alunorte em Implantação no Município de Barcarena”, o qual foi
apresentado pela ALUNORTE em 30 de junho 1985 ao órgão ambiental licenciador
do Estado do Pará, no qual retoma o histórico do empreendimento (fls. 2.01 a 2.07),
bem como reafirma a destinação de áreas de proteção ambiental e agrária na
área do complexo:

CONSIDERANDO que é possível constatar no texto supra,
apresentado

oficialmente

pela

Empresa

Hydro

Alunorte

em

1985,

o

reconhecimento da previsão de uma zona de proteção ecológica e de aproveitamento
e realocação da população pré-existente na área, que era resultante tanto dos planos
oficiais para o Complexo Albras/Alunorte, quanto da legislação vigente e também da
Cláusula Resolutiva constante do Contrato de Compra e Venda firmado em 1982
pela referida empresa com a CDI que obrigou a primeira a manter uma área de
proteção ambiental e destinação agrária, obrigação que tem sido sistematicamente
violada pelas empresas com a anuência do Poder Público estadual;
CONSIDERANDO que, neste processo, as empresas adquiriram
terras do patrimônio fundiário estadual com o objetivo não apenas de instalar as áreas
da planta industrial, como também para que fossem estabelecidas áreas de proteção
ambiental e atividades agrárias, resultando na realização de negócios jurídicos que
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culminariam com a aquisição de uma área total de 4.539 hectares pela HYDRO
ALUNORTE oriundos do Patrimônio Fundiário do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que, no bojo destes compromissos, a Empresa
Hydro Alunorte adquiriu uma área total de 4.539 hectares, formada por 04 Matrículas,
quais sejam: 2959, 7456, 7444 e 9116. Registra-se que a matrícula nº 2959 decorreu
da aquisição de uma área de 95 ha 47 a 97 ca, datada de 15 de março de 1979. A
Matrícula nº 9116 refere-se a uma área de 56 ha 35 a 82 ca, transmitida em 22 de
julho de 1983. As Matrículas nº 7444 e nº 7456 são as que constituem o objeto da
presente RECOMENDAÇÃO em relação às quais faz-se necessária a adoção de
medidas que restaurem as obrigações de natureza socioambiental corporificadas no
Registro de Imóveis e que a Empresa Hydro Alunorte nega-se a cumprir, contando
para isto com a histórica omissão dos órgãos estatais;
CONSIDERANDO que as matrículas nº 7444 e nº 7456 tiveram como
origem a Escritura Pública de Venda e Compra e outras avenças, formalizada em 14
de maio de 1982 perante o 4º Ofício de Notas de Belém – PA, Livro 20 – B, fls. 169/172,
Ato n.º 101 que consubstanciou a avença entre a Companhia de Desenvolvimento
Industrial (CDI) – antecessora da CODEC - e as empresas ALBRAS e ALUNORTE,
relativas à venda de um imóvel do Estado do Pará com área total de 4.480 ha 12 a 45
ca, o qual, antes da realização do contrato de compra e venda citado, já havia sido
integralmente destinada à finalidade de Reserva Ecológica e outros fins, conforme
matrícula nº 7444 em compatibilidade com a legislação vigente e planos
governamentais que antecederam a instalação do Complexo Albras/Alunorte e as
normas federais e estaduais vigentes à época;
CONSIDERANDO que a avença pode ser observada espacialmente
por intermédio da seguinte figura:
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CONSIDERANDO que é possível observar que, da área total
adquirida da CDI pela ALBRAS, parcela de 92 ha fora mantida sob o domínio da
ALBRAS, posto que o restante da área foi cedido pela ALBRAS à ALUNORTE
com o compromisso de destinação de 1.354 ha 64 a 97 ca para as atividades
industriais e 3.033 ha 47 a 48 ca restaram destinados para finalidade
exclusivamente agrícola e de proteção ambiental;
CONSIDERANDO que a área destinada à proteção ambiental e a fins
agrários, a seguir destacada, teve sua finalidade desviada conforme evidenciado:
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CONSIDERANDO que o desvio da finalidade da área de proteção
ambiental e agrária é evidenciado pela construção de 02 equipamentos industriais,
quais sejam os Depósitos de Resíduos Sólidos DRS 01 e DRS 02;
CONSIDERANDO que as destinações agrícola e ambiental das áreas
vendidas são de fato a motivação do ato administrativo que lhes deu consequência e
resultaram no negócio jurídico formalizado em 1982 constante do Registro Público de
Imóveis (Matrículas 7456 e 7444), razão pela qual é importante evidenciar a natureza
das obrigações assumidas por intermédio da Escritura Pública de Compra e Venda e
Registro de Imóveis:

Escritura que deu origem
à M 7444 e 7456
Albras

2%
30%
68%

Atividades
Industriais da
Hydro Alunorte
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CONSIDERANDO que a concretização do negócio jurídico que
resultou nas Matrículas nº 7444 e nº 7456 visava dar cumprimento ao planejamento
realizado para a instalação do Complexo Albras/Alunorte e decorria dos planos e
estudos até então elaborados, bem como da legislação vigente, em especial a Lei
6.803/1980 que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas
áreas críticas de poluição e que a finalidade socioambiental da área destinada era o
verdadeiro fundamento da avença que transmitiu o patrimônio público ao privado e
que resultaria nas referidas Matrículas;
CONSIDERANDO que tais obrigações eram a condição imposta para
a instalação do Complexo Albras/Alunorte, bem como a contrapartida das empresas
perante todos os benefícios de ordem fiscal, tributária e mesmo política recebidas por
intermédio da intervenção do governo no contexto amazônico;
CONSIDERANDO que a motivação do ato administrativo derivava de
verdadeira limitação administrativa e impunha uma obrigação propter rem que
culminou com a Escritura do Contrato de Compra e Venda na qual fora imposta a
Condição Resolutiva que expressava a necessidade de que a área de 3.033 ha 47 a
48 ca tivesse uma destinação socioambiental de interesse público que
constituiu a própria razão de concretização do negócio jurídico, prevendo não
somente a expressa possibilidade de reversão ao patrimônio público, como também
a demolição e embargo das obras que fossem construídas em desacordo com tal
finalidade:
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CONSIDERANDO que, por intermédio da efetivação do contrato de
compra e venda, ocorreu a imposição de uma obrigação com a expressa aposição de
sua finalidade, qual seja: proteção do meio ambiente e acolhimento de populações
rurais;
CONSIDERANDO que a Escritura Pública fora levada a Registro
Público em 16 de junho de 1982 perante o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício
de Belém – PA, dando origem a distintas Matrículas de tal sorte que, na Matrícula n.º
7456, Livro 2 – X, fora registrada uma área de 3.033 ha 47 a 48 ca, dos quais 2.497
ha 47 a 48 ca foram gravados com finalidade ambiental e 536 ha com finalidade
agrária:
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CONSIDERANDO que a Matrícula nº 7444 passou a corresponder ao
imóvel de 1.354 ha destinado à finalidade industrial:

CONSIDERANDO que, mesmo perante a obrigação socioambiental
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incidente no imóvel Registrado na Matrícula nº 7456, a Empresa Hydro Alunorte
ofereceu o imóvel como garantia de dívidas ao constituir Hipoteca sobre a
integralidade da área, com o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações
contratuais decorrentes do contrato 82.2.029.3.1 perante o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o que, em si, constitui uma
irregularidade posto que a mencionada cláusula resolutiva, ao gravar a área com
destinação ambiental, retira-lhe da possibilidade de alienação que descaracterize sua
finalidade;
CONSIDERANDO que a finalidade prioritariamente ambiental da
área já constava da origem do imóvel que resultaria na Matrícula nº 7456, antes
mesmo de sua transmissão à Empresa HYDRO ALUNORTE, isto porque, na Matrícula
nº 7442, que lhe deu origem, era indicada tal finalidade sobre a área total de 4.480
ha 12 a 45 ca, na qual observa-se a inscrição “destinada à reserva ecológica
(proteção do meio ambiente) e outros fins”;
CONSIDERANDO que tal finalidade pré-existente também apoiou as
desapropriações que deram origem à unificação do referido imóvel na Matrícula nº
7442, o qual nascera da unificação de 45 lotes contíguos objeto de doação por parte
de terceiros e desapropriações amigáveis que fundamentaram, na finalidade
ambiental, a realização do ato de império consistente nas desapropriações, bem como
na confecção dos negócios jurídicos de doação:
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CONSIDERANDO, portanto, que, tendo sido a proteção ambiental o
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fundamento das desapropriações realizadas pela CDI antes da alienação das terras à
ALBRÁS/ALUNORTE com base nas determinações legais então vigentes, bem como
tendo em vista que a questão ambiental se constituiu, também, no fundamento e na
condição da transferência do patrimônio público fundiário em decorrência dos
comandos legais, a cláusula resolutiva imposta à ALBRÁS/ALUNORTE não pode
ser compreendida como mera obrigação de ordem privada, estando sustentada
na legislação e no interesse público;
CONSIDERANDO que tanto a Escritura Pública quanto a Matrícula nº
7456 expressaram uma obrigação de natureza socioambiental imposta à Empresa
HYDRO ALUNORTE que permanece plenamente exigível, embora a empresa tente
dela se esquivar;
CONSIDERANDO que a transmissão do patrimônio público fundiário
ao particular se deu sob a forma de Compra e Venda Condicional com Cláusula
Resolutiva Expressa averbada no Registro Público de Imóveis;
CONSIDERANDO que a venda fora realizada pela antecessora da
CODEC no bojo da implantação do Distrito Industrial de Barcarena, cuja área havia
sido afetada pelo Decreto Estadual n.º 10.064/77, ato que caminhou em paralelo aos
planos e programas conduzidos pela SUDAM e que, na figura a seguir, é possível
visualizar a relação da área objeto da venda com o delineamento do Distrito Industrial
de Barcarena, observando-se que a área do Distrito Industrial exclui a maior parte da
área de proteção ambiental e rural justamente para preservar sua finalidade:
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CONSIDERANDO que tão somente a área em vermelho está
disponível à realização de atividades industriais e, ainda assim, somente na parcela
incidente no Distrito Industrial, sendo possível perceber com clareza que a empresa
além de não utilizar a área que lhe fora destinada para tais finalidades, ainda avançou
sobre as áreas objeto de proteção socioambiental;
CONSIDERANDO que, apesar da evidente obrigação que recaiu
sobre si, a Empresa, por sua vontade e moto próprio, simplesmente descumpriu a
obrigação socioambiental que compõe a própria razão da avença, dando destinação
diversa à área e causando-lhe degradação;
CONSIDERANDO a obrigação de proteção socioambiental da
mencionada área tem sido historicamente descumprida pela Empresa que alega a
perda de eficácia da cláusula pelo decurso do tempo e que as alterações do Plano
Diretor de Barcarena teriam convenientemente lhe beneficiado, desonerando-a da
sobredita obrigação;
CONSIDERANDO que tal alegação tem sido, espantosamente,
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corroborada pelo Estado do Pará e pela Codec em total inobservância à finalidade
pública de tal obrigação, observando-se que estes entes, ao longo da história, aliaramse à empresa com a finalidade de atender seus interesses em contraposição aos
interesses coletivos;
CONSIDERANDO

que

este

desprezo

pelas

obrigações

socioambientais contou com a associação da CODEC e do Estado do Pará que,
mesmo sabedores das obrigações, licenciaram empreendimentos na área e, em
comunhão de vontades, absorveram a tese da Empresa, premiando-a com a
desoneração de uma obrigação de interesse público;
CONSIDERANDO que esta atitude é concretizada na concessão de
licenciamentos ambientais irregulares por parte do órgão ambiental estadual que
culminou com a ampliação do DRS 01 sobre a área de proteção ambiental e com a
posterior construção do DRS 02 nas áreas destinadas à proteção socioambiental. Tal
descumprimento é claramente visualizável na sucessão de imagens históricas a
seguir reproduzidas:
1982

1994

1997

2005

2009

2013
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2014

2016

CONSIDERANDO que a área de proteção socioambiental deveria
circundar a área industrial, constituindo-se, também, em um sistema de proteção e
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amortecimento das atividades industriais, conforme determinava (e ainda determina)
a Lei 6.803/1980 que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial
nas áreas críticas de poluição, mas que, em descumprimento à cláusula resolutiva, a
empresa instalou os Depósitos de Rejeitos Sólidos DRS 01 (ampliação) e DRS 02
(construção) na área que deveria ser protegida e cuja finalidade jamais poderia ser
industrial. Observando-se que, em decorrência desta atitude, a empresa avançou
sobre as áreas de comunidades que historicamente já ocupavam as áreas próximas
à reserva ambiental e que, ao desviar sua finalidade, vulnerou a segurança e saúde
da população;
CONSIDERANDO restar evidenciado que a área destinada à
proteção ambiental e a fins agrários teve sua finalidade desviada pela Empresa Hydro
Alunorte sob os auspícios do Estado do Pará e da CODEC e, para que não restem
dúvidas, destacamos somente a área de 3.033 ha 47 a 48 ca que deveria ter finalidade
exclusivamente socioambiental em decorrência das imposições legais e do interesse
público, além das obrigações registrais, contratuais e administrativas assumidas pelas
adquirentes:
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CONSIDERANDO que a mera visualização da área já permite
detectar o desvio da finalidade da área de proteção ambiental e agrária em
decorrência da construção de 02 equipamentos industriais, quais sejam os Depósitos
de Resíduos Sólidos DRS 01 e DRS 02;
CONSIDERANDO que a cláusula resolutiva constante da Matrícula
7456 constitui uma obrigação que deriva da legislação federal sobre áreas críticas e,
também, do planejamento estatal a época dela decorrente, não podendo o Plano
Diretor do Município alterá-la, posto que esta cumpre a função de cinturão verde que
deveria propiciar o amortecimento da poluição e a proteção da sociedade, não se
constituindo em cláusula de natureza privada, mas sim de natureza pública;
CONSIDERANDO que a proteção ambiental e destinação agrária do
imóvel eram a natureza pré-determinada à área e o próprio fundamento do negócio
jurídico de compra e venda em decorrência dos planos projetados para o Complexo
ALBRAS/ALUNORTE, que previam a destinação de áreas ambientais e rurais e que
a venda da área relativa às matrículas nº 7444 e nº 7456 se deu sob a imposição de
limitações administrativas;
CONSIDERANDO que a cláusula resolutiva constante da Matrícula nº
7456 expressou no negócio jurídico realizado uma limitação administrativa de
natureza socioambiental pré-existente;
CONSIDERANDO que a melhor doutrina esclarece o conceito de
limitação administrativa:
“Toda limitação do Estado de caráter geral, que condiciona direitos
dominiais do proprietário, independente de qualquer indenização”9.
“As limitações podem, portanto, ser definidas como medidas de caráter
geral, impostas com fundamento no poder do Estado, gerando para os
proprietários obrigações positivas e negativas, com o fim de
condicionar o direito de propriedade ao bem-estar social”10.

CONSIDERANDO que a imposição da limitação administrativa como
condição contratual resultou na correta prevenção, por parte do gestor público, de que
a adquirente não suscitasse, posteriormente, que poderia ter se operado uma
desapropriação indireta decorrente do estabelecimento de uma reserva ecológica no
9

Diógenes Gasparini in Direito administrativo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1993.

10

Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito administrativo. 8a ed. São Paulo: Atlas, 1997.
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local, argumento polêmico, mas que poderia vir a ser suscitada na hipótese da
limitação incidir posteriormente à aquisição e sem a anuência do particular 11 e que a
formalização da referida cláusula resolutiva também destinou-se a evitar posteriores
questionamentos indenizatórios, podendo-se mesmo afirmar que, pelo valor da
compra, já fora considerada a compensação financeira ao adquirente, além de todos
os benefícios fiscais, tributários e incentivos governamentais;
CONSIDERANDO que a avença constante da Escritura Pública
referente à negociação de compra e venda entre a CDI e a ALBRAS/ALUNORTE
recaiu sobre uma área de cerca de 3.033 ha de floresta primária existente na
Amazônia e que as florestas públicas e privadas desde 1965 já possuíam um regime
de proteção que consistia em verdadeira limitação administrativa;
CONSIDERANDO que, ao efetivar-se a compra e venda da área
descrita na Matrícula nº 7456, a extensa área de florestas nela corporificada passaria
ao domínio privado da HYDRO Alunorte e, para que esta propriedade cumprisse
efetivamente sua função social, deveriam ser impostas as limitações administrativas
constantes do Código Florestal de 1965, então vigente;
CONSIDERANDO que o Contrato de Compra e Venda por força de
lei deveria ser compatibilizado com as limitações administrativas de ordem ambiental
já impostas pelo Código Florestal então vigente (LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO
DE 1965) que expressamente reconhecia o interesse público primário incidente sobre
todas as florestas existentes no território nacional, estabelecendo àquela época que,
sobre as propriedades, deveriam incidir as limitações administrativas
necessárias à sua proteção e que as ações ou omissões contrárias importariam
em uso nocivo da propriedade:
Art. 1º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de
propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente
“A criação de parque nacional em terras particulares consubstancia-se em verdadeira expropriação
indireta que obriga a indenização do proprietário, pelo justo preço. Precedentes (AC 2002.38.0205292/MG, DJ 25/10/2005, p. 27, 4a Turma, Des. Federal Carlos Olavo)”.
“Registre-se, apenas a título de ilustração, que esta egrégia Corte Superior de Justiça pacificou o
entendimento segundo o qual é devido o pagamento das indenizações relativas àqueles imóveis
desapropriados devido à criação do Parque Estadual da Serra do Mar. Com efeito, não se discute, que
quando a limitação administrativa causa prejuízo, deve ser indenizada, por importar em perda dos
poderes inerentes ao domínio, constituindo verdadeira desapropriação indireta (STJ, Resp.
226444/SP, DJ 22.03.2004, p. 265, T2- Segunda Turma, Rel. Ministro Franciulli Netto)”.
11
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esta Lei estabelecem.
Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições deste
Código na utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo
da propriedade (art. 302, XI b , do Código de Processo Civil).

CONSIDERANDO que, sob o manto do Código Florestal de 1965, as
florestas públicas e privadas eram sujeitas a um regime de limitações administrativas
para sua utilização com a vedação de supressão vegetal em área superior a 50 % do
imóvel (independente de ser ele rural ou urbano), impunha ainda que esta atividade
fosse regulamentada a fim de que fosse realizada por mecanismos técnicos de
manejo:
Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas
da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a planos
técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder
Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano.
Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste enquanto não
fôr estabelecido o decreto de que trata o artigo 15, a exploração a corte razo
só é permissível desde que permaneça com cobertura arbórea, pelo menos
50% da área de cada propriedade.

CONSIDERANDO que a obrigação de proteção da área de floresta
privada já era uma limitação administrativa que decorria da legislação vigente em pelo
menos 50% do território à época da avença, vindo a ser ampliada nas legislações
posteriores, até o percentual de 80% na maior parte dos casos na Amazônia e que,
por esta razão, a cláusula resolutiva também expressava uma obrigação que tem
natureza de limitação administrativa ambiental, especificamente decorrente da
legislação florestal;
CONSIDERANDO que as normativas posteriores estabeleceram
restrições ainda maiores à exploração de florestas em face do avanço do
desmatamento na Amazônia e que os Códigos Florestais futuros passaram, inclusive,
a denominar citadas áreas de “reserva legal”, sendo que, a partir de 1989, passou a
exigir a averbação destas áreas no registro de imóveis;
CONSIDERANDO que a cláusula resolutiva também ressalta uma
limitação administrativa florestal, já vigente no Código Florestal à época que se
constitui em inegável obrigação propter rem a qual independente da alteração
legislativa do atual Código Florestal, que passou a exigir tal percentual apenas para
imóveis rurais, recaiu e se cristalizou nas obrigações da adquirente, pouco importando
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qualquer alegação de fato consumado, conforme já firmado pelas Súmulas do STJ:
Súmula 613: não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema
de Direito Ambiental.
Súmula 623: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo
admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à
escolha do credor.

CONSIDERANDO que a cláusula resolutiva de natureza ambiental e
agrária, reiteradamente ignorada pelas rés, constituiu uma área que, na ocasião fora
denominada de “reserva ecológica”, trazendo na sequência a referência “proteção
ao meio ambiente” e que, na ocasião da instituição da cláusula resolutiva, vigorava
a versão original da Lei n.º 6938/81 que, em seu texto, previa, como um dos
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, “a criação de reservas e
estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse
ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal” (art. 9º, inc. VI,
grifamos). Portanto, a instituição da mencionada reserva ecológica deu-se sob a égide
da necessidade de destacar parte da área para fins de proteção ambiental, conforme
os termos expressos na cláusula resolutiva;
CONSIDERANDO que, posteriormente, em 1988, a Constituição
Federal estabeleceu os Espaços Territoriais Especialmente Protegidos, dispondo, em
seu art. 225, § 1º, inc. III, que incumbe ao Poder Público “definir, em todas as unidades
da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção (grifamos)”;
CONSIDERANDO que tal alteração constitucional desencadeou a
alteração da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, cujo art. 9º, inc. VI passou a
vigorar com a seguinte redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989 “a criação de
espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual
e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico
e reservas extrativistas” (grifamos);
CONSIDERANDO que, em decorrência da alteração legislativa acima
referida, foram ampliadas as possibilidades de proteção ambiental dos espaços
protegidos dando origem à Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (Lei
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9.985, de 18 de julho de 2000), a qual regulamentou as Unidades de Conservação,
estabelecendo suas espécies. Com efeito, a espécie reserva ecológica deixou de ser
mencionada, todavia o gênero Espaços Territoriais Especialmente Protegidos
estabelecidos pela CF/88 foram mantidos;
CONSIDERANDO que, embora a denominação reserva ecológica
tenha sido alterada pela legislação posterior relativa ao SNUC e as reservas
ecológicas não tenham sido inseridas no rol desta lei, a área constituída pela
Matrícula 7456 trata-se de um espaço territorial especialmente protegido
independente de ter sido ou não recategorizado nos termos previstos no art. 55 da
citada lei e de seu regulamento12;
CONSIDERANDO

que,

independente

da

possibilidade

de

recategorização, a condição de Espaço Territorial Especialmente Protegido (ETEP)
ainda paira sobre a referida área e que as unidades de conservação são apenas uma
das espécies do gênero ETEP definidos por Márcia Leuzinger nos seguintes termos:
“pode-se definir espaço territorial especialmente protegido como qualquer
espaço ambiental, instituído pelo Poder Público, sobre o qual incida proteção
jurídica, integral ou parcial, de seus atributos naturais ETEP é, portanto,
gênero, que inclui as unidades de conservação, as áreas protegidas e os
demais espaços de proteção específica”13.

CONSIDERANDO que, em razão de sua condição de ETEP incidente
sobre a área da Matrícula nº 7456, também deriva a impossibilidade de sua alteração
ou supressão por meio de qualquer ato que não seja a lei em sentido estrito, ao ponto
de que, entender que outros mecanismos poderiam alterá-la ou suprimi-la, implica,
conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em verdadeiro retrocesso ambiental
que atinge o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado:
As medidas provisórias não podem veicular norma que altere espaços
Lei nº 9985/2000 – Sistema Nacional de Unidade de Conservação
Art. 55. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores
e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no
prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para
as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei.
Regulamento DECRETO Nº 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002
Art. 40. A reavaliação de unidade de conservação prevista no art. 55 da Lei no 9.985, de 2000, será
feita mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico que a criou.
Parágrafo único. O ato normativo de reavaliação será proposto pelo órgão executor.
13 Natureza e Cultura: unidades de conservação de proteção integral e populações tradicionais
residentes. Curitiba: Letra da Lei, 2009, p. 119.
12
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territoriais especialmente protegidos, sob pena de ofensa ao art. 225, inc. III,
da Constituição da República. As alterações promovidas pela Lei
12.678/2012 importaram diminuição da proteção dos ecossistemas
abrangidos pelas unidades de conservação por ela atingidas, acarretando
ofensa ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, pois atingiram
o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado previsto no art. 225 da Constituição da República (ADI 4.717, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 5-4-2018, P, DJE de 15-2-2019.)

CONSIDERANDO, portanto, que, em razão da legislação em vigor
no momento da elaboração dos atos de ordenamento territorial do Distrito
Industrial havia previsão legal de áreas a serem ambientalmente protegidas,
tanto no que tange ao entorno das atividades industriais, quanto no que tange
à proteção florestal, verifica-se que, em relação à área em discussão precedeu
a obrigação de sua proteção ambiental, como área especialmente protegida, a
qual foi transmitida às empresas adquirentes por meio de limitação
administrativa;
CONSIDERANDO que as Empresas e os órgãos estatais, ao serem
notificados para manifestarem-se quanto ao cumprimento da cláusula resolutiva,
constante dos documentos relativos à Escritura Pública e ao Registro de Imóveis
acima referidos, alegaram, em suma, que o decurso do tempo aliado ao advento do
Plano Diretor do Município de Barcarena apenas 04 (quatro) meses depois da
formalização do negócio jurídico teria premiado a Empresa Hydro Alunorte com a
desoneração da cláusula resolutiva acima referida;
CONSIDERANDO as alegações das Empresas e da CODEC de que,
com a publicação do Plano Diretor de Barcarena, em dezembro de 1982, a finalidade
da área teria sido alterada para que passassem a ter destinação de “Zona Industrial e
Zona de Proteção, motivo pelo qual não houve a reivindicação do retorno da área” e
que, em 2006, teria sido elaborado um novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
de Barcarena que “descartou as áreas da empresa como área potencial de
conservação e preservação realocando a área de cinturão verde, visando melhor
adequação ambiental”, concluíram pelo entendimento de que a área teria passado a
ser considerada como de utilização industrial e urbanizável, com o advento da Lei
Municipal n. 23/2006;
CONSIDERANDO que o tema foge à esfera de competência do
Município posto que a Lei n.º 6.803/1980 prevê que o zoneamento industrial das áreas

Promotoria de Justiça Agrária da I
Região (Castanhal)
críticas de poluição é de atribuição dos Estados, tanto assim que o Distrito Industrial
é até hoje de responsabilidade do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que a mencionada alteração legislativa alegada
pelas Empresas baseia-se numa interpretação que lhes é extremamente generosa,
todavia, extremamente onerosa para com a sociedade civil e que a cláusula resolutiva
socioambiental que vem sendo reiteradamente descumprida possui natureza legal,
registral, contratual e administrativa, a um só tempo não tendo o Plano Diretor o
Condão de retirar-lhe tal conteúdo.
CONSIDERANDO que o Plano Diretor jamais teria o condão de liberar
a compradora de uma cláusula resolutiva imposta como condição à celebração do
contrato de uma obrigação derivada da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO que o imóvel registrado na Matrícula nº 7456
mantém sua finalidade rural seja em decorrência da cláusula resolutiva de interesse
público que lhe fora imposta, seja pela efetiva destinação que comunidades locais préexistentes ao projeto permanecem destinando-lhe como é o caso da Comunidade do
Tauá;
CONSIDERANDO que, para além das obrigações de uso impostas
sobre a área relativa à cláusula resolutiva, a preservação dos recursos naturais é
considerada atividade agrária, conforme ensinamentos de EMÍLIO ALBERTO MAYA
GISCHKOW, transcrito por Benedito Marques14, que diz que a atividade agrária pode
ser considerada em três aspectos fundamentais, sendo um deles “os objetivos e os
instrumentos dessa atividade, compreendendo a preservação de recursos naturais; a
atividade extrativa de produtos inorgânicos e orgânicos; a captura de seres orgânicos
(caça e pesca) e a produtiva (agricultura e pecuária)”;
CONSIDERANDO que a classificação do imóvel quanto a sua
natureza rural ou urbana se dá a partir do critério de destinação da área qualquer
que seja sua localização, conforme se constata no art. 4º da Lei nº 4.504/64 (Estatuto
da Terra), que define in verbis:
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada (grifamos);

14

MARQUES, Benedito Ferreira. São Paulo: Atlas, 2015. 11ª Ed. p. 7.
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CONSIDERANDO,

afinal,

que,

independente

de

qualquer

alegação sobre se tratar de zona urbana, esta não teria qualquer aptidão para
afastar a obrigação de proteção ambiental, haja vista quem em primeiro lugar,
conforme já exposto, é a destinação que determina a natureza urbana ou rural
do imóvel, e que, além disso, não há qualquer incompatibilidade em relação á
existência de áreas ambientalmente protegidas em zona urbana;
CONSIDERANDO que, no bojo dos autos do presente Inquérito Civil,
veio ao conhecimento do Ministério Público que a Comunidade do Tauá sofrera ação
de reintegração de posse, processo nº 0012469-34.2016.814.0008, ajuizada pela
Empresa Hydro Alunorte para que esta fosse retirada da área relativa à Matrícula nº
7456 e que, para tanto, a empresa valeu-se da cláusula resolutiva de natureza
socioambiental

forçando

o

deslocamento

da

comunidade,

o

que

consta

expressamente suscitado na petição inicial:

CONSIDERANDO que o levantamento técnico de existência de
comunidades às proximidades das barragens DRS 01 e DRS 02 da Empresa Hydro
Alunorte resultou no Relatório de Análise n.º 612/2018 oriundo do GATI/MPPA que
noticiou que os comunitários do Tauá relataram que ocupavam a área na qual fora
instalada o DRS 02, nos seguintes termos:
Durante a visita a comunidade Tauá (fotografias anexas) foram ouvidos o
senhor Antônio Maria Moura Teixeira, Antônio Soares dos Santos, Carlos
Augusto Góes Espíndola, Dinei Augusto Pinto de Almeida e Raimundo
Barros. Eles relataram que a comunidade é composta de aproximadamente
182 famílias, com lotes de tamanhos diferenciados – 100m x 500 m; 200m x
500m; 250m x 500m; 200m x 250 m.
Eles informaram que a maioria dos comunitários nasceram à margem
do Rio Tauá, mas que algumas foram remanejados para dentro da área
da Companhia de Desenvolvimento Industrial (CDI)/PA.
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Eles informaram que a cabeceira do Rio Tauá era onde atualmente está
localizada uma das bacias de rejeitos e que a comunidade fica há 200
metros da nova bacia de rejeito da empresa (grifamos).
Com base nos dados cartográficos fornecidos, gerou-se um mapa com a
localização geográfica do limite da área da CDI e das comunidades/Vilas que
estão inseridas na área e aquelas que estão no seu entorno (anexo).
No mapa, observa-se que das 20 localidades espacializadas, 5 são
Comunidades Quilombolas reconhecidas (Burajuba, Sítio São João, Sítio São
Lourenço, Sítio Conceição e Cupuaçu).

CONSIDERANDO que os elementos colhidos indicam que a
comunidade após sofrer a reintegração de posse resultante do processo
supramencionado deslocou-se, mas permaneceu na área destinada à finalidade
ambiental e agrária, conforme previsto na Matrícula nº 7456, na qual realizam
atividades agrárias como o plantio de mandioca em compatibilidade com a destinação
da área:

CONSIDERANDO a figura a seguir que demonstra a localização das
comunidades da comunidade do Tauá, ao ser forçada a deslocar-se, reassentou-se
dentro da área destinada à finalidade ambiental e agrária.
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CONSIDERANDO que a existência da Comunidade do Tauá é
registrada desde 1892, convalidando os relatos dos comunitários que alegam a
presença da comunidade às margens do Rio Tauá, desde seus avós;
CONSIDERANDO a Tese de Doutorado “Territorialidades Específicas
em Barcarena Confrontadas com Projetos de ‘Desenvolvimento’” da pesquisadora
Rosane de Oliveira Martins Maia, defendida na Universidade Federal do Pará, que
apresenta um quadro com o Registro de Posse de Terras referente aos Distritos de
Barcarena e Conde entre 1892 e 1906, fls. 46, que demonstra a existência da
sobredita comunidade em época muito anterior à chegada da Empresa Hydro Alunorte
no local e que a pesquisadora aponta registros que noticiam, inclusive, que a
Comunidade do Tauá integraria o 2º Distrito da 3ª Circunscrição Judiciária da capital
integrando um universo de 542 eleitores vinculados ao referido distrito, fls. 53 e 54;
CONSIDERANDO que a pesquisadora apresenta um quadro dos
deslocamentos forçados realizados em Barcarena para a implantação do Projeto
ALBRAS/ALUNORTE que demonstra que a Comunidade do Tauá teria sido uma das
mais impactadas:
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CONSIDERANDO que os dados permitem observar com clareza
que a Comunidade do Tauá tem sido fortemente atingida pelos processos de
deslocamento forçado destinados à implantação da planta industrial da atual
Empresa Hydro Alunorte, inclusive na área destinada à finalidade rural que lhe
tem sido negada;
CONSIDERANDO que, na data de 20 de agosto de 2019,
conforme Termo de Declarações lavrado no bojo do presente Inquérito Civil,
foram ouvidos representantes da Comunidade do Tauá, os quais relataram que,
desde seus pais e avós, vivem na Comunidade do Tauá, a qual teria mais de
cem anos, contando, atualmente, com mais 150 famílias. Narraram que são
descendentes de povos indígenas e possuem tradições de alimentação e
trabalho, de maneira que, desde 1982, sofreram a retirada forçada da área
originalmente ocupada sem ter havido qualquer indenização;
CONSIDERANDO, ainda, o referido Termo de Declarações, em
1982, moravam na área próxima à bacia DRS 02, tendo esta ocupado áreas de
alguns terrenos de membros da comunidade. Narraram que, em decorrência da
construção do DRS 2, a comunidade foi forçadamente deslocada;
CONSIDERANDO que existem registros de violações de tal
natureza contra outras comunidades nos autos da Ação Ordinária indenizatória,
em trâmite na 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária da SJPA, sob o número
1002852-56.2017.4.01.3900, proposta pela Associação Afirmativa dos Direitos
Socioambientais e Civis em Defesa Organizada das Vítimas de Obras e
Atividades e de Combate à Improbidade no Estado do Pará – CAINQUIAMA, em
desfavor das empresas proprietárias dessas áreas em que também é relatado o
uso da cláusula resolutiva como fundamento para o pedido de reintegração de
posse, numa atitude que demonstra que a referida cláusula só ganha
reconhecimento perante situações convenientes à Empresa;
CONSIDERANDO

que

os

deslocamentos

forçados

são

considerados um problema de Direitos Humanos por diversas decisões da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, tais como Caso Masacre Plan de Sánchez
vs. Guatemala;. Comunidad Moiwana vs. Suriname; Caso de la Masacre de

PROMOTORIA DE JUSTIÇA AGRÁRIA DA I REGIÃO
(CASTANHAL)

Pueblo Bello vs. Colômbia; Caso Chitay Nech e outros vs. Guatemala; Caso das
Comunidades Afrodescendentes deslocadas da Bacia do Rio Cacarica
(operação Genesis) vs. Colômbia; Caso dos Povos indígenas Kuna de
Madungandí e Emberá de Bayano e seus membros vs. Panamá já tendo a Corte
considerado que os deslocamentos forçados são uma “desproteção de
fato”;
CONSIDERANDO

que

os

princípios

orientadores

sobre

Empresas e Direitos Humanos da ONU (2011), adotados pelo Conselho de
Direitos Humanos, oferecem parâmetros globais para prevenir e tratar impactos
negativos aos direitos humanos relacionados com atividades empresariais a
partir de três pilares essenciais: que os Estados possuem o dever de proteger
contra violações de direitos humanos cometidas por terceiros, incluindo
empresas, por meio de políticas, normas, bem como processos judiciais
adequados; que as empresas possuem a responsabilidade de respeitar normas
de direitos humanos, o que implica, essencialmente, controlar os riscos de
causar danos aos direitos humanos, buscando, em última instância, evitar tais
danos; e que as vítimas de direitos humanos devem ter acesso a remédios
efetivos, incluindo mecanismos não-judiciais de denúncia;
CONSIDERANDO o relatório do Grupo de Trabalho da ONU
sobre Empresas e Direitos Humanos relativo à visita ao Brasil feita em 2015, o
qual apresentou recomendações sobre questões cruciais acerca do atual estado
de proteção dos direitos humanos no Brasil, principalmente no tocante aos
grandes empreendimentos, destacando a existência de problemas estruturais
nos processos de licenciamento ambiental desses projetos, e explicitando
preocupação com a promíscua relação entre o capital privado e o poder público
no país, criticando o alto grau de influência que as grandes corporações têm no
processo decisório e de formulação de legislações e políticas públicas, além da
incoerente postura do Estado, que muitas vezes funciona como principal
financiador de tais projetos;
CONSIDERANDO que o documento Hydro's Human Rights
Policy estabelece entre os compromissos e princípios: “To meet this
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responsibility, we will take appropriate action, throughout our operations, to
assess, prevent, address and remedy potential adverse impacts on human rights,
as envisaged in the UN”, ou seja, que a empresa Hydro Alunorte adotará todas
as medidas adequadas em suas operações para avaliar, prevenir, gerir e
remediar possíveis impactos aos direitos humanos;
CONSIDERANDO que o documento Hydro's Human Rights
Policy estabelece a diretriz GD04 - Diretriz Global sobre Saúde, Segurança e
Meio Ambiente (The Global Directive on Health, Security, Safety and
Environment), em que a Empresa Hydro Alunorte compromete-se não somente
a apoiar, como também a não causar qualquer embaraço às demandas judiciais
ou judicializáveis que sejam relacionadas com meio ambiente e segurança, que
tenham impactos sobre direitos humanos, ipis litteris: “addresses issues related
to i.a. the environment and security that may have human rights impacts. Hydro
supports the principle of access to remedy for its stake holders, and is committed
not to interfere or hinder access to court. We are supportive of initiatives to
provide access to remedy where the public court system is non-functional”.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por
intermédio da Promotoria de Justiça Agrária da I Região, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, RECOMENDA
À ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A. e
NORSK HYDRO BRASIL LTDA:
1. A adoção de medidas imediatas para o cumprimento das
obrigações legais, registrais, administrativas e contratuais
constantes da cláusula resolutiva ambiental e agrária imposta na
Matrícula nº 7456, inclusive com providências para a remoção
de construções incidentes na área destinada à proteção
ambiental e a atividades agrária, inclusive a área ampliada do
DRS 01 e DRS 02;
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2. Que consigne a adoção de medidas para o cumprimento das
obrigações decorrentes da Matrícula nº 7456, inclusive
assumindo o compromisso de abster-se de constituir hipoteca
sobre o imóvel ou realizar qualquer negócio jurídico que venha
a descaracterizar sua finalidade;
3. Que se abstenha de turbar ou promover a remoção forçada
da Comunidade do Tauá, inclusive opondo-lhe a referida
cláusula resolutiva, conforme tem procedido de forma contumaz,
e indenize os deslocamentos forçados a que deu caso e o dano
existencial dela decorrentes;
AO ESTADO DO PARÁ, À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE - SEMAS e À COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ – CODEC:
1. Adote medidas imediatas destinadas à cobrança do
cumprimento da cláusula clausula resolutiva de natureza
ambiental e agrária incidente na Matrícula nº 7456, inclusive
embargo e demolição de obras realizadas em desacordo com
seus termos;
2. Caso não sejam tomadas as providências relativas ao
cumprimento

da

cláusula

resolutiva,

adote

medidas

administrativas destinadas à arrecadação da área e retorno ao
patrimônio fundiário do estado e posterior destinação conforme
os fins ambientais e agrários anteriormente estabelecidos;
3. Abstenha-se de contribuir por ação ou omissão com o desvio
de finalidade do imóvel constante da matrícula nº 7456, inclusive
em relação a futuros licenciamentos de atividades incompatíveis
com a finalidade ambiental e agrária;
4. Adote providências destinadas a assegurar a finalidade do
imóvel objeto da Matrícula nº 7456 considerando a necessidade
de observar as restrições para áreas críticas de poluição, a
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finalidade das imposições de limitação administrativa e a
característica de espaço territorial especialmente protegido;
O acatamento da presente Recomendação deve ser informado
em 10 dias úteis, e comprovado em 20 dias úteis, sob pena da adoção das
medidas judiciais cabíveis.
Encaminhe-se a presente Recomendação à Coordenação de
Promotorias do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa do Ministério
Público Estadual, tendo em vista a responsabilidade dos gestores que
historicamente se omitiram quando da exigibilidade das obrigações contratuais.
Dê-se ciência ao Ministério Público Federal e à Promotoria de Justiça
de Barcarena para as providências a seu encargo.
Determino:
1. A publicação da presente Recomendação no local de costume
desta Promotoria de Justiça;
2. A elaboração de extrato da presente Recomendação para
publicação no Diário Oficial do Estado do Pará.

Castanhal-PA, 20 de agosto de 2019.
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