
15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  DESEMBARGADOR  RELATOR  LUIZ  GONZAGA  DA
COSTA NETO 

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804262-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS: GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., ESTADO DO PARÁ e outros.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,  vem, por intermédio de seu 15º
Procurador de Justiça Cível  infra-assinado, com fulcro no art.  994,  III,  e art.  1.021 do Código de
Processo Civil e art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, interpor 

AGRAVO INTERNO

Contra  a  r.  decisão  monocrática  de  ID  5347608,  proferida  pelo  Exmo.  Sr.
Desembargador Relator que deferiu o pedido de prorrogação de continuidade por mais 15 dias, ou
seja, até 30 de junho de 2021, sob o fundamento de se tratar de serviço público essencial, sem a
oitiva do Ministério Público e adoção de medidas de cautela necessárias.

Assim,  sendo o recurso  tempestivo  e  revestido de suas formalidades legais,  requer
antes  a  reconsideração  de  Vossa  Excelência  para  reconhecer  a  impossibilidade  de
prorrogação do acordo nos moldes realizados e, caso mantido vosso entendimento, nos termos
das razões desse Agravo Interno,  seja  o mesmo recebido e processado nas formas da lei  e do
Regimento Interno deste r. Tribunal. 

Pede Deferimento.

Belém, 16 de junho de 2021.

WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
15ª Procurador de Justiça Cível

RAIMUNDO DE JESUS COELHO DE MORAES
Promotor de justiça do Meio Ambiente da Capital

NILTON GURJÃO DAS CHAGAS
Promotor de Justiça do Meio Ambiente da Capital

ELIANE CRISTINA PINTO MOREIRA
Promotora de Justiça de Marituba
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804262-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADOS: GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., ESTADO DO PARÁ E OUTROS.

RELATOR: EXMO. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

COLENDA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,

DOUTO DESEMBARGADOR RELATOR,

RAZÕES DO AGRAVO INTERNO.

1. DO CABIMENTO:

Nos termos dos art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo
relator  para  o  respectivo  órgão  colegiado,  observadas,  quanto  ao  processamento,  as  regras  do
regimento interno do Tribunal.

Por sua vez, o art. 289 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça assim dispõe:

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação
originária do Tribunal cabe agravo interno para órgão colegiado, no prazo de
15 (quinze) dias.

2. DA TEMPESTIVIDADE:

O prazo para a interposição do presente agravo é de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 1.021, §2º, do CPC e art. 289,  caput, do  Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará. Ademais, conforme o disposto no art. 180 do CPC, o Ministério Público gozará de
prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal.

A decisão recorrida foi proferida no dia 14 de junho de 2021, razão pela qual o prazo
para o presente agravo encontra-se em curso, sendo, portanto, tempestivo.
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3. BREVE RELATO DOS FATOS:

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém
em face do Estado do Pará e da Guamá Tratamento de Resíduos Ltda. 

No bojo dos presentes autos, foi firmado acordo homologado judicialmente, tendo as
partes  desistido  expressamente  dos  prazos  recursais,  em razão  de  que  ocorrera  o  trânsito  em
julgado, conforme se verifica no ID 1945089, em julho de 2019, envolvendo os Municípios de Belém,
Ananindeua e Marituba, o Estado do Pará, as Empresas Gestoras do Aterro Sanitário de Marituba e o
Ministério Público, com o fim de regulamentar o funcionamento do citado empreendimento por mais
dois anos, de modo que sua extinção ocorreu em maio de 2021.

Sobredito acordo sofrera extensão por 15 (quinze) dias determinada antes de seu termo
final, ocasião em que se realizavam tratativas para a possível composição de novo acordo que viesse
a substituir o acordo anterior. Todavia, perante a negativa no Ministério Público de que os temas
tratados nos autos da ACP 0801228-09.2017.814.0133 fossem nele incorporados, o Juízo suspendeu
as tentativas de autocomposição. 

Ressalte-se que, por ocasião desta prorrogação ocorrida, em caráter excepcional e no
contexto  da  busca  de nova  composição  de  acordo,  ocorrera  a  manifestação  expressa  do órgão
ambiental estadual posicionando-se pela viabilidade técnica da prorrogação por 15 dias, bem como
fora colhida expressamente a manifestação do Ministério Público, antes da decisão proferida pelo E.
Relator. 

Deve-se mencionar, que as tratativas para composição de novo acordo resultante de
autocomposição realizada perante o Juízo,  ocorreram às vésperas do termo de encerramento do
acordo judicial  referido e sem que as partes envolvidas tivessem cumprido integralmente com as
obrigações assumidas, sobretudo no que tange à definição de alternativa para a disposição final dos
resíduos sólidos gerados pelos Municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. 

Assim, iniciou-se uma rodada de novas negociações visando à composição de um novo
acordo com o objetivo de analisar a viabilidade do prosseguimento das atividades do Aterro Sanitário
de Marituba, mediante o compromisso de implantação e licenciamento de atividades essenciais ao
bom funcionamento da Central de Tratamento e Processamento de Resíduos de Marituba, porém tal
procedimento  de  autocomposição  em  sede  judicial  fora  interrompido,  pelo  Juízo,  conforme  já
asseverado.

No ID 5311103, constam Embargos de Declaração opostos pelos Municípios de Belém e
Ananindeua pleiteando o saneamento de omissão em Decisão que fixou o preço da tonelada de
resíduos no sentido de deixar evidenciada a obrigação da empresa em permanecer com o Aterro em
funcionamento na célula atual  (30/09/2021) e até o encerramento da vida útil  da etapa 2-B, cuja
instalação não estava prevista e, a rigor, seria vedada pelo Acordo judicial firmado em 2019, mas cuja
viabilidade fora discutida no procedimento autocompositivo instaurado por este Juízo em maio deste
ano.

Conforme Decisão de ID 5319709, os Embargos de Declaração supracitados não foram
conhecidos.

Por tal razão, no ID 5334256, os Municípios de Belém e Ananindeua peticionaram nos
autos requerendo o deferimento de Tutela Provisória de Urgência Incidental visando a determinação,
pelo Juízo, do funcionamento do Aterro Sanitário até o encerramento de sua vida útil em 2023 ou,
alternativamente,  a  determinação  de  recebimento  de  resíduos  até  setembro  de  2021,  quando
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encerraria a capacidade da célula atualmente em andamento. Isto é, os peticionários postularam a
revisão do acordo judicial firmado em 2019, o qual transitou em julgado e do qual participaram
expressamente o Ministério Público e o Município de Marituba. 

No ID 5349514,  consta  petição  do  Estado  do  Pará  encaminhando  Nota  Técnica  da
SEMAS,  que  indicaria  a  possibilidade  de  prorrogação  da  Licença  atualmente  concedida  ao
Empreendimento do Aterro Sanitário de Marituba, sob o fundamento de que esta contemplaria todos
os atos necessários ao regular desenvolvimento ambiental da atividade licenciada até 30 de setembro
de 2021, data limite considerada dentro da margem de segurança.

No ID 5360166, os Municípios de Belém e Ananindeua peticionaram requerendo a
prorrogação do prazo de funcionamento do Aterro por mais 15 dias, ou seja, até 30 de junho
de  2021,  com  o  fim  de  viabilizar  o  prosseguimento  das  negociações  em  curso  entre  os
referidos entes municipais, o Estado do Pará e a Empresa Guamá.

Em  seguida,  nos  IDs  5360156  e  5360990,  o  Estado  e  as  Empresas  manifestaram
concordância com o referido pedido de prorrogação.

Em vista de tais pedidos, foi proferida a Decisão de ID 5347608, ora recorrida, a
qual deferiu a prorrogação do prazo de funcionamento do Aterro Sanitário até o dia 30 de
junho de 2021.

Os  autos  não  vieram  para  manifestação  do  Ministério  Público.  Registre-se,
ademais, que outro signatário do acordo, qual seja o Município de Marituba, não fora intimado
para manifestar-se nos autos.

É o Relatório.

4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

A decisão recorrida merece ser revista conforme os fundamentos a seguir expostos:

4.1. Da ausência de oitiva do Ministério Público:

O  Ministério  Público  é  instituição  permanente  e  essencial  à  função  jurisdicional  do
Estado, isto segundo a própria Carta Magna do Estado Brasileiro em seu art. 127 e o art. 176 do
CPC/2015. 

Nesta linha,  o Ministério Público é sujeito processual  que,  na qualidade de  fiscal  da
ordem jurídica, é fundamental e inerente aos processos onde legalmente deva atuar, não podendo
sua atuação ser mitigada, ignorada ou impedida nas causas em que é obrigatória sua participação
sob pena de se ferir o princípio basilar do devido processo legal.

O caso em questão versa sobre relevante interesse público tocante à gestão de resíduos
sólidos de três municípios da Região Metropolitana de Belém, os quais alegam deter como única
alternativa para a disposição final dos rejeitos a Central de Tratamento e Processamento de Resíduos
Sólidos de Marituba, devendo-se registrar que tal situação decorreu da inércia dos sobreditos entes
públicos. 
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Diante da natureza da matéria objeto dos autos,  a necessária participação do órgão
ministerial neste tipo de litígio está prevista no art. 178, I do CPC/2015, in verbis:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta)
dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou
na Constituição Federal e nos processos que envolvam: 

I – interesse público ou social.

Ademais, sobre a ausência do Ministério Público no feito em que deveria intervir, o art.
279 do CPC/2015 declara a nulidade do processo, como vemos a seguir: 

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. 

Diante disso, sabe-se que o Ministério Público já atua perante este caso há anos, tendo
participado da construção do acordo anteriormente firmado nos presentes autos,  sendo inclusive
signatário  e  parte  diretamente  interessada,  registrando-se,  ademais,  que  participou  das  últimas
negociações realizadas, as quais restaram sem êxito. 

Além  disso,  para  além de  sua  intervenção  como  fiscal  da  ordem  jurídica,  o  órgão
ministerial  é parte autora da Ação Civil  Pública n.º  0801228-09.2017.814.0133,  na qual uma das
decisões  fora  objeto  do  Agravo  de  Instrumento  nº  0804251-03.2019.814.0000  interposto  pelas
Empresas rés, o qual tem tramitado conjuntamente ao presente feito. 

Em razão disso, observa-se que a prorrogação ora recorrida foi deferida sem que tenha
sido oportunizada ao órgão ministerial a manifestação sobre o pedido apresentado pelos Municípios
de Belém e Ananindeua, sobrepujando sua qualidade de parte e fiscal da ordem jurídica.

Desse  modo,  o  Ministério  Público  entende  que  a  decisão  deixou  de  observar  a
intervenção obrigatória do órgão ministerial, de maneira que merece ser reformada. 

4.2. Impossibilidade jurídica de prorrogação do acordo:

Inicialmente, vale colacionar abaixo as seguintes cláusulas extraídas do acordo firmado
nos presentes autos, conforme ID 1945089:
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Da leitura das cláusulas acima, abstrai-se que o acordo referido culminou na extinção
dos feitos nos quais foi firmado, incluindo, portanto, os Agravos de Instrumento nº 0804262-
32.2019.814.0000 e 0804251-03.2019.814.0000, além de outras ações então em trâmite perante o 1º
grau de jurisdição nele expressamente elencadas, com as ressalvas feitas pelo MP à época no que
tange à manutenção das questões objeto da ACP 0801228.09.2017.814.0133 e a discordância de
que a ACP 0800524-93.2017.814.0133 fosse extinta em relação aos danos materiais coletivos.

Diante  disso,  a  extinção  dos  feitos  mencionados com resolução  de  mérito  e  com a
renúncia aos prazos recursais culminou, excepcionando-se as ressalvas realizadas nas próprias
cláusulas do acordo,  no trânsito em julgado,  gerando coisa julgada material,  o que, portanto,
impediria  a  tramitação  deste  processo  indefinidamente  como ora  se  verifica  e  a  prorrogação do
acordo nos moldes pleiteados pelos Municípios de Belém e Ananindeua, Estado do Pará e Empresas,
quando, na verdade, o que se deveria estar em curso seria a fase própria de cumprimento da decisão
judicial.

O art. 502 do CPC assim dispõe:

Art.  502.  Denomina-se  coisa  julgada  material  a  autoridade  que  torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 

O Código de Processo Civil é claro ao impor o caráter imutável e indiscutível da
coisa julgada, de maneira que, ao ter sido acordado extinguir vários feitos em trâmite na 1ª
instância e os próprios recursos no bojo dos quais o acordo foi  firmado, as partes foram
beneficiadas pela reunião de diversas das matérias em litígio no seio do acordo judicial cuja
prorrogação ora se pretende, não tendo havido, porém, após dois anos desde a avença, o
cumprimento da maioria das obrigações assumidas.

O que se tem é  justamente a manutenção da situação fática pretérita, nada fora
alterado, nada mudou efetivamente, e aí está a gravidade da situação! 

Os entes municipais não adotaram providências para a definição de alternativa para a
disposição  final  de  rejeitos,  observando-se,  portanto,  situação  de  deliberado  descumprimento  do
compromisso assumido perante o Poder Judiciário, e, agora, veem-se novamente em situação crítica
quanto à gestão dos seus resíduos sólidos.

Desse modo, o Ministério Público entende que não é juridicamente possível do ponto de
vista processual a prorrogação deste acordo perante o Tribunal de Justiça, tratando-se, na verdade,
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de hipótese que demandaria a execução da avença no que tange às obrigações descumpridas, o que
foi, inclusive, reiteradamente requerido pelo órgão ministerial nos autos dos Agravos de Instrumento
nº 0804262-32.2019.814.0000 e 0804251-03.2019.814.0000.

Ressalte-se que tal acordo fora o fundamento do trânsito das decisões proferidas nos
recursos e em diversas ações judiciais que tramitavam no 1º grau, cabendo, agora, a execução de
suas cláusulas descumpridas a fim de que a prorrogação não acabe por se configurar em prêmio pela
inércia dos atores na adoção das medidas necessárias ao funcionamento regular do Aterro e do
aprimoramento  da  gestão  de  resíduos  sólidos  na  Região  Metropolitana  de  Belém,  devendo-se
registrar a máxima jurídica de que a ninguém cabe beneficiar-se da própria torpeza (princípio nemo
auditur propriam turpitudinem allegans).

Nesse sentido, ressalta-se que seria necessária a composição de um novo acordo ou o
ajuizamento de uma nova demanda como já repisado, e prevendo-se a imposição das sanções e
compensações cabíveis principalmente ao meio ambiente e à sociedade de Marituba.

Além  disso,  deve-se  destacar  que  o  pedido  de  prorrogação  foi  apresentado  pelos
Municípios de Belém e Ananindeua com a anuência do Estado do Pará e das Empresas. 

Vê-se, pois, que, até o momento, a manifestação do Município de Marituba foi contrária à
prorrogação do acordo e, ainda, não houve a sua manifestação para a prorrogação ora questionada.
Tal posição, segundo verificado em oportunidades anteriores, seria subsidiada nos danos sofridos
pela população de Marituba ao longo destes anos de funcionamento do Aterro Sanitário, constituindo-
se, assim, em agente que, de modo algum, pode estar fora de qualquer nova negociação e é parte
essencial do acordo de 2019.

Vale indicar que o Ministério Público não desconhece as discussões que vêm sendo
travadas acerca de processos de natureza estrutural, como se entende que seja o presente caso.
Conforme os estudos doutrinários em curso, o processo estrutural seria caracterizado por ter como
objeto um problema estrutural marcado por um estado de desconformidade de coisas que precisaria
de  reorganização1.  No  âmbito  desse  tipo  de  processo,  vem sendo  construído  pela  doutrina  um
entendimento  aceca  da  necessidade  de  flexibilização  do  procedimento  do  processo  tradicional,
especialmente em relação ao próprio cumprimento da decisão judicial,  a qual poderia ocorrer em
etapas e até mesmo possibilitar a revisão de algumas de suas disposições. 

Ocorre  que,  apesar  disso,  o  acordo  judicial  em  questão  e  sua  própria  decisão
homologatória  não  foram construídos  com base  nessa  percepção,  tendo  disposto  o  trânsito  em
julgado da decisão e deixado de prever  mecanismos mais efetivos de acompanhamento de sua
implementação pelos atores envolvidos.

Diante disso, desde logo,  o Ministério Público entende que, no presente caso, não
caberia a arguição dessa flexibilização procedimental atinente aos processos estruturais que
viabilizasse  a  discussão  da  prorrogação  de  um  acordo  flagrantemente  descumprido,  cuja
possível necessidade de revisão de cláusulas não foi oportunamente suscitada pelos interessados,
mas somente agora no apagar das luzes do prazo de vigência e na persistência da situação de
ausência de alternativa de disposição de rejeitos, trazendo à luz novamente a crise da gestão de
resíduos  sólidos  da  Região  Metropolitana  de  Belém.  Assim,  pretende-se,  simplesmente,  a
prorrogação do acordo e a escusa das consequências referentes ao seu franco descumprimento.

1 DIDIER Jr., Fredie; ZANETI Jr, Hermes; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Elementos para uma teoria do pro-
cesso estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
nº  75,  jan./mar.  2020.  Disponível  em:  http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1606558/Fredie_Didier_jr_
%26_Hermes_Zaneti_Jr_%26_Rafael_Alexandria_de_Oliveira.pdf. 

7

15ª Procuradoria de Justiça Cível
Agravo Interno em Agravo de

Instrumento
0804262-32.2019.8.14.0000

http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1606558/Fredie_Didier_jr_%26_Hermes_Zaneti_Jr_%26_Rafael_Alexandria_de_Oliveira.pdf
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1606558/Fredie_Didier_jr_%26_Hermes_Zaneti_Jr_%26_Rafael_Alexandria_de_Oliveira.pdf


15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

4.3. Das questões técnicas aplicáveis à prorrogação do pra-
zo de funcionamento do Aterro:

O Aterro  Sanitário  de Marituba opera atualmente por  meio da Licença de Operação
12363/2020, emitida em 26/08/2020, para a operação da etapa 3B 2 Fase 1 com prazo prorrogado
até  15/05/2021  em razão  de  decisão  judicial  proferida  nos  autos  do  Agravo  de  Instrumento  nº
0804262-32.2019.814.0000. Ademais, a Empresa Guamá também possui a Licença de Operação nº
12577/2021, emitida em 22/01/2021, autorizando a operação da etapa 3B 2 Fase 2, Alteamento 4 A3
e balança rodoviária com prazo até 31/05/2021, cujo prazo também foi prorrogado até 15/06/2021
pela decisão judicial já mencionada.

Da Nota Técnica nº 27080/GEPAS/CINFAP/DLA/SAGRA/2021, juntada aos autos dos
Agravos de Instrumento nº  0804262-32.2019.814.0000 e 0804251-03.2019.814.0000,  abstrai-se a
conclusão de que as Licenças de Operação supracitadas já estariam expiradas, tendo havido a sua
prorrogação por meio de decisão judicial, logo sem a prévia análise e deliberação técnica do órgão
ambiental, constituindo-se em situação inadequada do ponto de vista do regramento do licenciamento
ambiental e dos princípios de Direito Ambiental.

Vale destacar que o aterro funciona desde 2015, havendo, desde então, irregularidades
ambientais,  notadamente  em  relação  ao  tratamento  do  chorume,  também  identificado  como
percolado, e de gases oriundos dos rejeitos, que foram, inclusive, objeto de assinatura de Termo de
Ajustamento de Conduta em 2017 nos autos da Ação Civil Pública n. 0801228-09.2017.8.14.0133 (ID.
5519289). 

Em manifestação anterior, este órgão ministerial já pontuou as obrigações descumpridas
por  parte  dos  signatários  do  acordo  judicial.  Em  relação  ao  Estado  do  Pará,  suscitou-se,  no
licenciamento ambiental,  a  inobservância  da normativa  acerca  do  licenciamento  emergencial  e  a
verificação de condução fragmentada do denominado licenciamento corretivo.

Por sua vez, em relação à Empresa Guamá, foi pontuada a inobservância da cláusula
referente  ao  cumprimento  das  condicionantes  das  Licenças  Ambientais.  O  Ministério  Público  já
constatou situação de descumprimento da condicionante de comunicação imediata à SEMAS, pela
empresa, de quaisquer eventos potencialmente danosos ao meio ambiente e à população, de modo
que, em fevereiro de 2020, ocorreu fato de extravasamento de chorume que não foi prontamente
notificado à SEMAS, tendo sido a empresa, inclusive, autuada por tal ocorrência.

Ademais, pelo funcionamento irregular do Aterro sem estruturas básicas de operação, já
se vislumbra um histórico de descumprimento de condicionantes, especialmente diante da pendência,
até hoje, da ETE e da Usina de Biogás, por exemplo, os quais são essenciais para o tratamento
adequado do chorume e dos gases gerados pelo Aterro.

Por fim, como já destacado, o principal em relação aos Municípios é o descumprimento
das obrigações referentes à definição de metas para a constituição de alternativa para a disposição
final de rejeitos. 

Esses os aspectos que apontam as irregularidades que permeiam o funcionamento do
Aterro Sanitário e apontam o amplo descumprimento do acordo judicial firmado em 2019, os quais
devem  ser  tomados  em  consideração  para  a  deliberação  sobre  possível  prorrogação  de
funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba. 

5. DO PEDIDO:

Pelo  exposto,  este  Procurador  de  Justiça  infra-assinado  entende  que  a  decisão
monocrática  que  determinou  a  prorrogação  do  prazo  de  funcionamento  do  Aterro  Sanitário  de
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15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

Marituba merece ser  INTEGRALMENTE REFORMADA,  tendo em vista o trânsito em julgado do
acordo homologado em 2019 que não foi cumprido pela empresa Guamá e Prefeituras envolvidas, o
que impossibilita a prorrogação do acordo judicial firmado em 2019, ainda mais sem a garantia da
efetivação das condicionantes e licenciamentos previstos na Lei de Resíduos Sólidos  e os demais
aspectos jurídicos e técnicos, que constam desta peça e dos autos, que demonstram o seu claro
descumprimento.

Termos em que

Pede deferimento,

Belém, 16 de junho de 2021.

WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
15º. Procurador de Justiça Cível

RAIMUNDO DE JESUS COELHO DE MORAES
Promotor de justiça do Meio Ambiente da Capital

NILTON GURJÃO DAS CHAGAS
Promotor de Justiça do Meio Ambiente da Capital

ELIANE CRISTINA PINTO MOREIRA
Promotora de Justiça de Marituba
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