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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
3ª Vara Federal de Volta Redonda

Rua José Fulgêncio de Carvalho Neto, 38, 2º Andar - Bairro: Aterrado - CEP: 27213-340 -
Fone: (24) 2107-3034 - Horário de atendimento ao público: 12 às 17h - Email: 03vf-

vr@jfrj.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5001706-22.2018.4.02.5104/RJ

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: HARSCO METALS LTDA

RÉU: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

RÉU: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

RÉU: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA

DESPACHO/DECISÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MPE movem a presente
ação civil pública, em face de COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL – CSN, HARSCO METALS LTDA, INSTITUTO
ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA e MUNICÍPIO DE VOLTA
REDONDA.

Em sede liminar, os autores requerem (a) a determinação, à
CSN e Harsco, que limitem a quantidade de escória recebida
mensalmente a 50% do volume removido do pátio no mês anterior,
conforme balanços mensais a serem apresentados em juízo e ao INEA;
(b) determinação às rés que limitem a altura das pilhas a quatro metros,
de modo a interromper o crescimento desenfreado de resíduos no local
ora utilizado como "bota-fora"; (c) determinação ao INEA que fiscalize
o cumprimento dessa determinação mediante medições mensais
relatadas ao juízo, multas e outros instrumentos próprios ao exercício do
poder de polícia ambiental; (d) a determinação à CSN e à Harsco que
removam a escória processada por via férrea, para a prevenção de
poluição atmosférica pela movimentação desnecessária de caminhões
pesados, podendo, para tanto, as empresas doarem e entregarem a
escória acumulada, comprovada sua qualidade, para destinação de
interesse público, a exemplo do que faz a USIMINAS no Programa
Caminhos do Vale, ou conferir outra destinação ambientalmente
adequada à escória; (e) determinar à Harsco e CSN que procedam à
umectação das pilhas de escória, conforme especificações técnicas a
serem postas pelo INEA, de modo a atenuar a dispersão de particulados
durante a estiagem, bem como a apresentar laudo de lixiviação,
solubilização, teste de toxicidade e da caracterização, classificação e
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composição de todo o material armazenado, nos termos da NT ABNT
10004, mediante a colheita ampla de amostras pelo INEA, com suporte
operacional da Harsco, e encaminhamento a laboratório credenciado,
junto à autarquia estadual, escolhido mediante sorteio público, incluindo
a escória armazenada desde o início do funcionamento do "bota-fora",
na década de 1970; (f) determinar à CSN e Harsco, solidariamente,
custear estudos e ações para retratar, inclusive com dados estatísticos, a
saúde da população na área de influência direta e indireta do pátio de
escória e outras fontes de emissões poluentes da CSN; e, ao município
de Volta Redonda, executar tais estudos e ações, sob coordenação da
FIOCRUZ, do Ministério da Saúde ou de outra instituição capacitada a
ser indicada pelo juízo, devendo esse último apresentar relatório
trimestral das medidas implementadas e gastos correspondentes; (g)
determinar à CSN e à Harsco, solidariamente, custear, e ao INEA e ao
município de Volta Redonda planejar e estruturar serviços para o
monitoramento da qualidade do ar em Volta Redonda, submetendo a
debate em audiência pública o plano de controle, que deverá levar em
conta o efeito sinérgico dos diversos poluentes atmosféricos gerados
pela CSN e outras fontes da cidade e contemplar a instalação de ao
menos doze novas estações de monitoramento pelo INEA e Município
de Volta Redonda; (h) determinar à CSN e à Harsco, solidariamente,
custear, e, ao INEA e ao município organizar e sediar a realização de
audiências públicas trimestrais, para apresentar e debater com a
população afetada o resultado dos estudos sobre agravos à saúde da
população e monitoramento da qualidade do ar no período; e (i) notificar
o IBAMA para emitir parecer sobre os efeitos sinérgicos com outras
fontes de poluição atmosférica da CSN, o impacto sobre a saúde da
população e as medidas corretivas necessárias para adequação à
legislação ambiental federal, devendo, para tanto, visitar o pátio de
escória, a Usina Presidente Vargas e o monitor de qualidade de ar
mantido no bairro Volta Grande IV.

Afirmam que a CSN, proprietária de imóvel situado na
Rodovia BR393, Km 12,5, o utiliza como depósito de resíduos
siderúrgicos, que seriam provenientes da aciaria e do alto forno da Usina
Presidente Vargas. Por sua vez, a Harsco opera o beneficiamento de
escória, destinando-a a depósito no local ou a fornecimento a fabricantes
de cimento ou interessados na pavimentação de ruas e apoio de vias
férreas.

Nos termos da inicial, o pátio da Harsco serve de
verdadeiro “bota- fora” da CSN, desde a década de 1970, possuindo
composição incerta (risco de estarem enterrados detritos diversos sob as
pilhas mais recentes de escória) e estando dentro da área de preservação
permanente – APP do Rio Paraíba do Sul, e ao lado de diversos bairros
residenciais e uma unidade de conservação de proteção integral
(Refúgio da Vida Silvestre do Médio Paraíba).

Há tormentosa incerteza a respeito da estabilidade e
capacidade de suporte do solo não impermeabilizado sob as pilhas, além
do INEA não ter estabelecido limites à acumulação de escória, como
anteriormente efetivado pela FEEMA[1]. Ademais, nos termos da
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inicial, a licença de operação do empreendimento (L.O. FE10104)
venceu há mais de 8 (oito) anos, havendo medidas de fiscalização,
controle e sanção insuficientes por parte do INEA.

Ainda que não se considere que o depósito de resíduo se
encontre na APP do Rio Paraíba do Sul, conforme afirmam os autores, a
NT/ABNT 13.896/97, anterior à última licença ambiental concedida,
determina que os depósitos epigrafados se situem a uma distância
mínima de 200 (duzentos) metros de qualquer curso de água e 500
(qinhentos) metros de núcleos populacionais.

Nos termos da exordial, a altura das pilhas favorece o
arraste eólico no topo, havendo, ainda, contaminação da água sob o solo,
com a passagem das torrentes de chuvas pelos montes e sua absorção
pela terra.

Afirmam que a poluição atmosférica causada pela
dispersão de partículas já foi objeto do Auto de Constatação
SUPMEPCON/01002097, como capaz de gerar prejuízos aos moradores
dos bairros Volta Grande II e IV, Santo Agostinho, Brasilândia e outros.
Não há notícia de adoção de meios eficazes de controle de poluição
atmosférica.

Segundo a narrativa apresentada, há aproximadamente 10
(dez) anos,  houve o funcionamento informal do pátio, eis que o
depósito data da década de 1970, ao passo que a fiscalização passou a
ocorrer apenas em 1985.

São apontadas, na inicial, diversas omissões das rés no
sentido de atender as determinações dos órgãos de controle ambiental,
tais como a elaboração de relatório de monitoramento de águas
subterrâneas e relatório de avaliação preliminar e confirmatória de
passivo ambiental do solo e água subterrânea. Também dá-se destaque à
falta de plano de contingência para acidentes ambientais ou estudos de
estabilidade das pilhas de escória, mormente pela proximidade do pátio
de aglomerados habitacionais e do leito do rio Paraíba do Sul.

O MPF e o MP afirmam que não se aplica a teoria do fato
consumado em direito ambiental (súmula 613 do STJ), razão pela qual,
ainda que se cogite de que normas anteriores não estabelecessem
vedações ao depósito de escória em sua configuração atual, deve ela se
conformar aos ditames normativos vigentes.

Há notícia de que o Superintendente Regional Médio
Paraíba do Sul do INEA foi Superintendente de Desenvolvimento e
Manutenção da CSN entre 1978 e 1997, sendo inexperiente em matéria
ambiental e conduzindo a questão por parâmetros estritamente políticos
(seu filho é prefeito de Barra Mansa).

Aduzem que o decurso do prazo de licenciamento, sem a
emissão de licença ambiental, autoriza a competência supletiva do
IBAMA, a teor do artigo 14, § 3º, c/c 15 da LC 140/2011.
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Segundo os elementos argumentativos, a conduta dos réus
pode ser caracterizada como poluidora, por prejudicar a saúde,
segurança e bem-estar da população, vitimada pela poluição atmosférica
e visual e sob ameaça de comprometimento da água, por afetar,
desfavoravelmente, a biota, eis que há ocupação irregular da Faixa
Marginal de Proteção – FMP do rio Paraíba do Sul, além de afetar as
condições estéticas do ambiente.

A inicial veio acompanhada dos anexos 01/64, tendo sido
emendada em 27/07/2018 e 30/07/2018.

No depoimento constante do áudio 02, que acompanha a
emenda de 30 de julho, de relevante colhe-se: (i) a sucata, que é
separada da escória, volta para a CSN como matéria prima; (ii) o
material restante é utilizado em substituição da brita, possuindo um
cunho ambiental positivo; (iii) o processo sempre foi terceirizado, sendo
os licenciamentos sempre expedidos no nome das empresas; (iv) há uma
canaleta que alcança todas as águas pluviais que saem do local desde
2012, remetendo-as para um poço de acúmulo, de onde as águas são
retiradas e reutilizadas para umectação do processo; (v) se houver um
surto maior do que o que é possível comportar no tanque, há o envio
para a estação de tratamento, com a neutralização e descarte; (vi) o
material que está no local é não perigoso (NBR 2004); (vii) a definição
de material não perigoso depende de análises de lixiviação e
solubilização, a qual é efetivada a jusante da emissão; (viii) não há
monitoramento do lençol freático; (ix) não há conhecimento do
monitoramento de fauna ou de danos à saúde pública; (x) no tocante
ao meio ambiente, há a presença de biólogos; (xi) não se sabe dizer se
houve EIA/RIMA para o empreendimento; (xii) o pátio de escória é
todo de propriedade da CSN; (xiii) há um muro ao redor da pilha, que
está intacto; (xiv) a CSN apenas cumpre as demandas do órgão
ambiental; (xv) a zona de APP é a maior na região; (xvi) o INEA retirou
a condicionante dos 4m de altura, haja vista solicitação da empresa;
(xvii) o material é granuloso e solidifica, não sabendo, entretanto,
precisar qual o tempo que leva para solidificar; (xviii) o material é
estável, sólido e não perigoso; (xix) o que está estocado é produto e
precisa esperar a demanda da sociedade, para fins de consumo, tendo
sua principal destinação a pavimentação; (xx) toda a escória da CSN vai
para o pátio da Harsco; (xxi) há uma possibilidade de doação do produto
ao Governo do Estado; (xxii) a coleta de água para análise no Rio
Paraíba do Sul, a jusante do pátio de escória, fica em Vargem Alegre;
(xxiii) não há monitoramento para a fauna do rio; (xxiv) há um
monitoramento da qualidade do ar no Volta Grande, por parte do INEA;
(xxv) a qualidade do ar é monitorada, pela CSN, no receptor, ou seja,
dentro dos bairros; (xxvi) não há estação de monitoramento da
qualidade do ar da CSN próxima ao pátio de escória; (xxvii) não há um
acompanhamento referente à saúde das pessoas; (xxviii) a CSN só faz o
que a lei determina; (xxix) não sabe afirmar se houve
impermeabilização embaixo da pilha de escória; (xxx) entende que, pela
característica do material, não há um plano de contingenciamento;
(xxxi) há funcionários da CSN no pátio de escória apenas na segurança
patrimonial; (xxxii) que há um muro desde 2000, indicando que não há
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avanço da pilha de escória; (xxxiii) que a licença que previa 4 metros de
altura é da década de 1980; (xxxiv) há um processo de peneiramento do
material, sendo a atividade realizada a céu aberto, conforme licenciada e
(xxxv) devido à umectação, sempre se forma uma lama.

No depoimento constante do áudio 03, consta que (i) entre
2013/2014 houve uma piora sensível do volume de saída; (ii) que
atualmente há uma saída de 40% do material que entra no depósito; (iii)
que cada caminhão possui a média de 25 toneladas; (iv) que o material é
submetido a um tempo de cura pela Harsco; (v) não há nada de químico
no processo da Harsco; (vi) que o material é não perigoso; (vii) que o
material pode ser usado para filtragem de efluentes industriais; (viii) o
beneficiamento da Harsco é o mesmo em todos os países do mundo,
havendo a observância da legislação de cada local; (ix) a Harsco não faz
monitoramento da água do Paraíba do Sul, do lençol freático ou do ar;
(x) os monitoramentos são feitos apenas para controle da saúde dos
empregados (LTCAT); (xi) a empresa opera 24 horas por dia, todos os
dias; (xii) há pilhas de cerca de 20 metros hoje; (xiii) as pilhas mais
antigas são as que ficam paradas, razão pela qual ficam quase que
solidificadas; (xiv) o caminhão pipa molha as vias, porque o tráfego de
caminhões pode gerar pó; (xv) as pilhas maiores não tem recebido mais,
em função da altura a que chegaram; (xvi) há duas áreas, chamadas de
back log, que são compostas de materiais muito antigos; (xvii) a Harsco
possui um plano de emergência para sua área, onde se estabelece o que
deve ser feito em cada evento; (xviii) a Harsco não faz monitoramento
de água do rio, lençol freático ou de poeira; (xix) todo o material
acumulado pertence à CSN, sendo certo que a Harsco faz apenas a
intermediação; (xx) no momento imediato da venda há a emissão de
nota fiscal da CSN vendendo para a Harsco e da Harsco vendendo para
o cliente; (xxi) não há prova nenhuma de que, ante o alto poder de
compactação da escória, o material se tornou impermeável, sendo que
tal matéria foi objeto de uma solicitação do INEA para a CSN; (xxii)
não há limite para a capacidade de processamento; (xxiii) o
armazenamento não é de responsabilidade da empresa, mas apenas da
CSN; (xxiv) vão continuar recebendo enquanto eles remeterem, sem
limites e (xxv) a empresa Usiminas faz doação do material a prefeituras,
para escoar o material, em uma experiência com bastante sucesso.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, recebo as emendas à inicial apresentadas em
27 e 30 de julho do corrente ano.

A definição de meio ambiente se extrai do artigo 3º, I, da
Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente –
PNMA. Veja-se:

 

"Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
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I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas;"

 

Em sede doutrinária, há críticas à definição, eis que ela se
detém exclusivamente no meio ambiente natural (elementos bióticos e
abióticos), desconsiderando as outras possibilidades de meio ambiente
(cultural, artificial e do trabalho). Dentre esses, merece destaque o meio
ambiente artificial, que se compõe de todos os bens de criação humana
que não integraram o meio ambiente cultural ou do trabalho.

Partindo dessa premissa, verifica-se que o artigo 225 da
CRFB/88, ao assegurar que “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida” garante ao cidadão (titular do bem em questão),
o direito de que o ambiente, em todas as suas configurações, seja
preservado de modo a que não seja violada a “sadia qualidade de vida”,
também garantida constitucionalmente.

Não é por outra razão, que a baliza constitucional
insculpida no artigo 225 da CRFB/88 impõe “ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo [o meio ambiente] para
as presentes e futuras gerações”, obrigando-se o primeiro a “proteger o
meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”
(artigo 23, VI da CRFB/88).

As definições mais amplamente aceitas de degradação
ambiental e poluição são encontradiças no artigo 3º, incisos II e III do
PNMA:

 

"II - Degradação da qualidade ambiental, a alteração
adversa das características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental
resultante de atividades[2] que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente;
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e) lancem matérias ou energia em desacordo com os
padrões ambientais estabelecidos;"

 

A mera conjugação dos dispositivos permite que se chegue
à óbvia conclusão de que é dever do Estado (em sentido amplo) o
combate a todas as atividades humanas que possam prejudicar a saúde,
segurança e bem-estar da população, possam afetar desfavoravelmente a
biota, possam afetar condições estéticas ou sanitárias do ambiente ou
possam lançar matérias em desacordo com padrões ambientais
estabelecidos[3].

Por óbvio que não se trata de vedação absoluta, havendo
exceções que permitem a atuação humana diretamente no meio
ambiente que, ainda que lhe traga prejuízos, acarreta outros benefícios
que, dentro de um juízo de ponderação, se entendeu por privilegiar. Não
é outra conclusão que se tira do disposto no artigo 170 da CRFB/88, que
estabelece a ordem econômica, valorizando-se o primado da livre
iniciativa (artigo 1º, IV da CRFB/88), ao mesmo tempo em que se erige
o meio ambiente a bem a ser preservado. Veja-se:

 

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração
e prestação;                               (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua
sede e administração no País."
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Para a consecução dessa finalidade, de instrumentalizar a
compatibilização do progresso, decorrente do empreendedorismo que é
a tônica da ordem econômica, com a necessária proteção do ambiente de
forma responsável, à luz do equilíbrio intergeracional, necessária a
atuação do Estado, por meio do exercício do poder de polícia
administrativa, seja fiscalizando e autuando violações inadmissíveis,
seja licenciando aquelas que são admitidas. Além disso, compete ao
Estado a atuação administrativa, por meio de diversas políticas públicas
de conscientização, controle e desenvolvimento, nos termos do previsto
na Lei Complementar 140/11.

Fixadas essas balizas, passo à análise do caso dos autos
que, em linhas gerais, se refere a um depósito de agregado siderúrgico
(escória), situado nos arredores do bairro Brasilândia, em Volta
Redonda, no qual a CSN deposita, desde a década de 1970, os resíduos
decorrentes de sua atividade produtiva (segundo a ré, apenas escória),
tendo esse depósito experimentado, ao longo dos últimos anos um
considerável aumento na quantidade de material depositado, tendo as
pilhas de material, que antes eram limitadas a 04 metros de altura,
passado a ter, em alguns casos, até 20 metros, o que, segundo os relatos,
prejudica a saúde da população no entorno, pelo arraste de material
particulado, além de trazer danos potenciais ao lençol freático, ao solo,
ao leito do Rio Paraíba do Sul e à sua APP.

De fato, a análise dos autos é capaz de causar espanto, já
evidenciando, sem maiores ilações, a ocorrência de poluição visual.

Destacam-se, dentre outros, os relatórios fotográficos
constantes do anexo 07 (demonstra a magnitude da pilha de escória), do
anexo 10 (evidenciando o tamanho do pátio e sua proximidade do corpo
hídrico), do anexo 13 (no qual se vê, à fls. 292, o detalhe da pilha de
escória se avolumando sobre imóveis residenciais) e do anexo 19
(evidencia o tamanho da montanha de resíduos e sua proximidade de
residências). Esses elementos claramente se subsumem ao disposto no
artigo 3º, inciso III, “d” da lei do PNMA, eis que caracterizam a
alteração das condições estéticas do meio ambiente, sem licença
ambiental para tanto, como comprova o documento constante do anexo
15, documento esse que evidencia que a licença de operação do
empreendimento está vencida desde 19/12/2010.

De fato, a última licença ambiental do empreendimento foi
concedida em 2005 (anexo 56), tendo seu prazo de validade encerrado
em 19 de dezembro de 2010, não havendo, até então, sido renovada,
apesar de ter sido requerida sua renovação tempestiva pela Harsco.
Chama a atenção, no documento em epígrafe, que os laudos de
caracterização do material, que apontaram que nenhum dos parâmetros
avaliados estão acima dos limites máximos de lixiviação e solubilização,
foram apresentados pelas empresas, não havendo notícias que que
tenham sido realizados testes pelo INEA. Esses mesmos laudos
classificaram o material como inertes e não tóxicos.
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Salta aos olhos a omissão ou má-fé da gestão do INEA, no
sentido de não emitir nova licença de operação para o empreendimento,
na qual possam ser fixados parâmetros de compatibilização da atividade
com os interesses da coletividade. Ao contrário, o órgão de polícia
ambiental estadual quedou-se inerte ou, no mínimo, desidioso, no
efetivo acompanhamento e limitação das atividades desenvolvidas no
local.

Ademais, me parece bastante temerária a não realização de
testes a respeito dos materiais que são depositados no pátio de escória,
outorgando à CSN e a Harsco a total discricionariedade acerca do
controle da qualidade do que é depositado no pátio.

Nesse ponto, merece destaque o que foi afirmado nos
áudios 2 e 3 constantes da emenda à inicial do dia 30 de julho, no
sentido de que há depósito de materiais no local desde a década de
setenta, tendo a fiscalização se iniciado apenas em meados dos anos
oitenta. Quais resíduos podem estar depositados por baixo das pilhas
mais recentes de escória?

Chamam a atenção, igualmente, a fls. 757 do anexo 49, os
seguintes textos constantes do despacho exarado no INEA:
“considerando o alto teor de alcalinidade do resíduo, que está
disposto diretamente no solo” e “considerando as diversas reclamações
de moradores em processos apensados a este”.

No anexo 50 é de se frisar a avaliação do material
estocado, no qual se lê que “trata-se de uma empresa de pequeno porte
de serviços de natureza industrial no beneficiamento de escória de
potencial poluidor indefinido segundo a MN-050. Estranhamente,
outrossim, a FEEMA afirma que a atividade está dispensada de
verificação quanto ao risco à comunidade (item 4.5 – risco). No mesmo
documento a FEEMA afirma que “as emissões de material particulado
fugitiva das pilhas de produto acabado é uma fonte de poluição”. Não
apresenta, entretanto, esse elemento como um fator preocupante, eis que
“as pilhas de produto acabado não são superiores a 4 metros de altura de
forma a minimizar as emissões fugitivas”. Salta aos olhos a lógica: a
poluição não preocupa se as pilhas forem de até 4 metros de altura.

 O relatório constante do anexo 48 (fls. 749) evidencia,
mais uma vez, que a renovação da licença ambiental da Harsco foi
requerida em 2010. Nesse mesmo documento consta, a fls. 750, que
“apesar de estar chovendo no momento da vistoria, não sendo observada
a emissão de material particulado, a molhagem das vias internas e
externas, a nosso ver, é deficiente em dias de estiagem”. No dia da
vistoria constatou-se que “a nosso ver, e de acordo com o contato no
local, o arraste eólico é um dos fatores que agravam a situação de
emissões fugitivas, notadamente material particulado. A situação se
agrava devido ao fato de haverem tubulações e bicos danificados no
sistema de molhagem da cambagem dos vagões. As vias internas e
externas são outro foco de geração de particulados. [...] conclui-se que a
comunidade, a nosso ver, está reclamando com razão, haja vista a
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altura das pilhas de estocagem. Acreditamos que as medidas sugeridas
deverão conter a níveis aceitáveis a poluição gerada pela empresa.”
Dentre as medidas sugeridas constam a remoção do local e a destinação
adequada dos resíduos não coerentes com o beneficiamento realizado na
planta.

No anexo 39, consta (fls. 624) que a Câmara Municipal
documentou o pleito de determinados vereadores, no sentido de que seja
expedido ofício ao INEA, visando a instar as empresas a proceder à
umectação da escória, eis que o “compromisso em questão não estava
sendo cumprido, haja vista a intensa poluição percebida nos bairros
circunvizinhos do referido depósito”. A mesma constatação se faz no
anexo 41, em que o INEA recebeu manifestação externa anônima, no
sentido de que “a empresa Harsco Metals vem emitindo grande
quantidade de poeira para atmosfera. A partir das 19 horas há grande
movimentação de caminhões e máquinas na parte mais alta do monte de
escória, próximo ao bairro Volta Grande IV”.

No anexo 49, consta a Licença de Operação – LO 065/95,
na qual se constata, no item 18, que as pilhas de estocagem ao ar livre
poderão ter altura de no máximo 04 metros, para evitar o arraste de
material particulado, devido a ação dos ventos.

Constata-se, destarte, que a licença de operação anterior
previa uma limitação de 04 metros de altura das pilhas, não de forma
desarrazoada, mas com uma finalidade específica, qual seja, a de evitar
o arraste de partículas, arraste esse que se agrava, à medida que as pilhas
aumentam de tamanho, o que se evidencia pelos documentos constantes
do anexo 51, de fls. 304 em diante, onde se percebem diversas
reclamações de moradores acerca de emissão de poeira, a qual acontece,
em regra, à noite.

Merece destaque, no ponto, a afirmação constante do áudio
02, no sentido de que a poluição que afeta a população decorre da
grande quantidade de caminhões que trafega pela BR-393, o que se me
afigura como uma tentativa desesperada de atribuir a terceiros a
responsabilidade pelo dano ambiental que resta evidente.

Ademais, esse áudio 02 em questão, além de trazer alguns
esclarecimentos relevantes sobre os processos desenvolvidos no local,
deixam antever, aos olhos mais atentos, algumas contradições capazes
de revelar a realidade dos fatos. Por exemplo, os técnicos da CSN, que
foram ouvidos pelo MPF, insistem que o material constante do pátio se
solidifica, tornando-se semelhante a uma rocha. No entanto, durante a
inquirição, um dos técnicos, à guisa de demonstrar que o processo de
umectação é eficaz, esclarece que as botinas dos visitantes, quando da
vistoria que seria realizada, sairia do local cheia de lama. Ora, por óbvio
que a lama é formada por material particulado mais água, o que lança
dúvidas razoáveis sobre a rigidez das pilhas.
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Argumenta-se, nos áudios, que o controle da saúde dos
empregados envolvidos nos processos desenvolvidos no pátio demonstra
que não há danos decorrentes do arraste de material particulado, razão
pela qual, com maior razão, não os haveria na população situada no
entorno. Nesse ponto, deve-se destacar que a CSN adotou a conduta de,
mais uma vez, tentar minorar sua responsabilidade pelas externalidades
envolvidas no desenvolvimento de sua atividade empresária. Chegou-se
ao absurdo de afirmar que não há qualquer monitoramento ou
preocupação com a saúde da população.

De fato, quando perquirido pelo MPF se a CSN possuía
algum sistema de monitoramento da população (obviamente como uma
forma de controle dos resultados de sua própria atividade poluidora e
não como uma indevida atribuição de responsabilidade que competiria
ao estado a uma entidade privada com fins lucrativos), o técnico e
preposto que foi perquirido no áudio 02 deixou claro que a empresa
“cuida” da saúde de seus funcionários. “Da saúde da população cabe
ao município cuidar”. Esses elementos demonstram que a empresa,
aparentemente, se acomodou em um cenário extremamente complacente
com sua atividade poluidora, não tendo a verdadeira noção da sua
responsabilidade ambiental.

Assim, considerando-se as provas acima indicadas, me
parece, em se de cognição sumária, que há evidências suficientes de
poluição atmosférica, as quais decorrem das alturas das pilhas e de um
processo de umectação ineficaz.

Também concluo, em se de tutela de urgência, que não há
certeza acerca do caráter inofensivo do material ao lençol freático e ao
rio.

Nesse ponto, verifico que, no anexo 04 da emenda da
inicial de 30/07/2018, há um laudo emitido pela própria Harsco, no
sentido de que o material constante do pátio de escórias é não inerte.

Como já citei acima, em diversos momentos o INEA
classifica o material como possuindo potencial poluidor desconhecido
ou possuindo alta alcalinidade. A isso se deve somar o fato de que
apenas a CSN, pelo que consta dos autos, mantem um controle da
natureza do material depositado a céu aberto e diretamente no solo não
impermeabilizado (não há qualquer evidência de impermeabilização.
Até os técnicos da CSN “desconhecem” qualquer informação nesse
sentido). Essa informação consta do áudio 03 da emenda à inicial de
30/07/2018, onde os técnicos da Harsco afirmam que a caracterização
(análise para verificação de sua composição) do agregado é feita depois
que ele estiver pronto (para fins de envio aos clientes, obviamente), não
havendo controle do material que entra, o que é de responsabilidade da
CSN. Esse sistema demonstra uma lógica perversa, que, mais uma vez,
dá à empresa a total discricionariedade acerca da natureza do material
depositado. De fato, os próprios técnicos de uma e outra empresa
afirmam que há uma grande retração do mercado, que levou à redução
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da compra dos materiais por terceiros, o que torna inconteste que não há
controle das condições químicas da grande quantidade de material
que entra no depósito e lá fica depositado.

Nesse ponto, poder-se-ia argumentar, como se argumenta
nos áudios 2 e 3, que a empresa faz testes de lixiviação e de solubilidade
nos agregados siderúrgicos, havendo evidências de que não possuem
potencial poluidor acima da média mínima exigida pelos órgãos de
controle ambiental.

No entanto, como já pontuei acima, salta aos olhos que há
uma severa omissão do órgão fiscalizador no ponto, ao passo que premia
as empresas envolvidas no processo com o direito de, elas próprias, se
fiscalizarem, o que, no meu ver, torna os testes existentes inidôneos.

Some-se a isso que, no anexo 11 há notícia, prestada pelo
Instituto Sul Americano de Desenvolvimento Aplicado, no sentido de
que “[o pátio] está a aproximadamente 65 metros do Rio Paraíba do Sul
e muito próximo de povoados em seu entorno, sendo um perigo
iminente de contaminação dos recursos hídricos que abastecem uma
enorme quantidade de pessoas”. Esse documento é acompanhado de
diversas fotos aéreas, nas quais se demonstra a situação do depósito de
escória e sua proximidade do curso d´água, com seu avanço sobre a APP
do rio. Essa informação é corroborada pelo constante do anexo 39, que
se consubstancia no resultado de reunião realizada na sede do MPF, na
qual se constatou que, segundo o INEA, o pátio avança até 30 metros de
distância do rio.

A lei 12651/12 define, no seu artigo 4º:

"Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente,
em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural
perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a
borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).      

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de
10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que
tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham
de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que
tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de
largura;
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;"

 

Evidencia-se que o depósito de escória avança pela faixa
marginal de proteção do Rio Paraíba do Sul, invadindo Área de
Preservação Permanente – APP, a qual deve ter sua vegetação mantida,
nos termos da lei:

 

"Art. 7o  A vegetação situada em Área de Preservação
Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área,
possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o  Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em
Área de Preservação Permanente, o proprietário da área,
possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a
promover a recomposição da vegetação, ressalvados os
usos autorizados previstos nesta Lei."

 

O artigo 3º, II do Código Florestal deixa clara a função
ecológica da APP, ao preconizar que “Área de Preservação Permanente
– APP é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas.”

O avanço de um aterro de escória sobre uma área de
preservação permanente é extremamente grave, de modo que,
obviamente, impossibilita a consecução de sua finalidade ecológica.

Um argumento apresentado no áudio 02 pelos técnicos da
CSN, em mais uma tentativa de minimizar os danos decorrentes de sua
atividade poluidora, é o de que a APP, no entorno do empreendimento, é
a mais preservada da região, no que lhe assiste razão, eis que há diversas
casas na beira do rio, sendo que a quase totalidade da APP já se encontra
violada, no que diz respeito à preservação de sua função ecológica.

No entanto, como cediço, um erro não justifica o outro,
não havendo que se falar em permissão para degradar porque já há
degradação significativa ao redor. Nessa linha:
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"ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL.
IMPRESCRITIBILIDADE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E TERRENO DE
MARINHA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 1.
[...] 3. A responsabilidade do autor do dano não é
desqualificada ou elidida, ainda que haja nas imediações
outras edificações em situação de irregularidade,
igualmente degradadoras da área de preservação
ambiental. 4. [...]" (TRF-4 - AC: 1951 SC
2006.72.08.001951-9, Relator: MARIA LÚCIA LUZ
LEIRIA, Data de Julgamento: 26/01/2010, TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 24/02/2010).

 

Também não me parece ser o caso de consolidação de
degradação anterior a 22 de julho de 2008 (artigo 61-A do Cflo), em
face da natureza das atividades ali desenvolvidas.

No áudio 02 da emenda à inicial de 30/07/2018, consta que
o ponto de medição da qualidade da água do rio, a jusante do depósito
de escória, situa-se em Vargem Alegre, à alguns quilômetros do local.
Esse fato, mais uma vez, lança dúvidas acerca da existência ou não de
danos, tanto ao lençol freático como ao leito do rio, eis que, como
confirmado pelos próprios técnicos das empresas envolvidas, não há
monitoração da qualidade da água proximamente ao local, não havendo,
ainda, qualquer monitoramento ou acompanhamento dos elementos
bióticos da fauna e flora do rio.

Frise-se que é irrelevante, para fins de proteção ambiental,
que não tenha sido demarcada a faixa marginal de proteção do rio, o que
é uma atividade eminentemente administrativa de natureza patrimonial,
até porque, com a edição do novo Código Florestal, a definição da FMP
não está mais adstrita a critérios relacionados ao ciclo hídrico (linha
média de cheias ordinárias), sendo a APP facilmente medida a partir da
borda da calha regular.

Por fim, nesse ponto, frise-se que a existência de um muro
e uma canaleta no entorno do pátio não é suficiente para que se
comprove, cabalmente, que não há arrasto de matéria sólida ou
elementos químicos para o curso d´água, uma vez que há grande
probabilidade de haver a permeabilidade do solo.

Como um último, mas não menos importante elemento
trazido aos autos, há, no anexo 51, evidências de trincas e
escorregamentos nas laterais das montanhas de resíduos e a ausência de
taludes e estruturas geotécnicas de proteção ou contenção. Nas imagens,
percebe-se que a proximidade do monte de escória do rio é flagrante e
assustadora. Ademais, há um muro de proteção que, certamente, não
oferece capacidade de contenção de deslizamentos que poderiam
acarretar danos à APP ou ao próprio curso d´água. Nunca é demais
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lembrar que as grandes tragédias ambientais decorrem de situações
aparentemente seguras, nas quais há uma grande omissão dos órgãos
públicos.

Assim, restou evidenciado, pelo corpo probatório, que o
status atual do pátio de agregado siderúrgico:

1. Prejudica a segurança da população (art. 3º, III, “a” do PNMA;
2. Prejudica a saúde da população pela emissão de partículas (art. 3º, III,

“a” do PNMA);
3. Afeta desfavoravelmente a biota, eis que suprime parte da APP do Rio

Paraíba do Sul (art. 3º, III, “c”);
4. Afeta as condições estéticas do meio ambiente humano (art. 3º, III, “d”);
5. Potencialmente afeta as condições sanitárias e lança materiais em

desacordo com padrões ambientais estabelecidos (art. 3º, III, “d” e “e”).

Os princípios da prevenção e precaução devem nortear a
atuação da Administração Pública, no que diz respeito aos riscos
ambientais. O primeiro, determina que haja uma atuação ex ante, por
meio de políticas que determinem limites e se antecipem a possíveis
degradações inadmissíveis. Já o segundo, estabelece a necessária
limitação de empreendimentos sobre os quais não se tem notícia do
potencial poluidor.

No caso dos autos, há uma infeliz omissão e
permissividade do INEA que, desde o término da vigência da L.O. de
1995, não estabeleceu limites à altura das pilhas, o que significou, na
visão da CSN, que não deveria observar limitação nenhuma nesse ponto.
Os áudios juntados deixam claro que a empresa se propõe a,
exclusivamente, cumprir o que for determinado pelo INEA.

De fato, como o INEA nada estabeleceu, as pilhas foram
crescendo até chegarem à absurda altura de, aproximadamente, 20
metros, sob a justificativa de não haver mercado para absorver a
produção, havendo, assim, uma estocagem contínua e sem previsão de
limite em um contexto que se revela pernicioso ao meio ambiente, eis
que acarreta dispersão de partículas pela via aérea, riscos de desastre
ambiental e potenciais danos à higidez do corpo hídrico, do solo e do
lençol freático circunjacente.

Nesse diapasão, os elementos constantes dos autos deixam
clara a presença da probabilidade do direito invocado pelo MPF e pelo
MPE.

O risco da demora, também, se faz claro, no que diz
respeito aos pedidos liminares consubstanciados nos itens de “a” até “e”
e “i”, eis que a perpetuação da situação pode acarretar prejuízos ao meio
ambiente e à saúde e segurança da população.

Entendo que não há risco da demora, apto a justificar a
concessão da liminar, no que diz respeito aos pedidos consubstanciados
nas alíneas “f”, “g” e “h”, eis que essas medidas não são essenciais, de
imediato, à supressão de dano ambiental atual ou iminente.



09/08/2018 Evento 5 - DESPADEC1

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511533584030063621048173348469&evento=5115335… 16/18

 

Por todo o considerado, nos termos da
fundamentação, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para
determinar que:

 (a) a CSN e a HARSCO, de imediato, limitem a
quantidade de escória recebida mensalmente a 100% do volume
removido do pátio no mês anterior, conforme balanços mensais a serem
apresentados em juízo e ao INEA. Frise-se que a conjugação da presente
medida ora deferida com a constante do item “b”, adiante, tornará
despicienda a limitação a 50% requerida pelo Parquet, que, a meu ver,
levaria à limitação da capacidade de operação do pátio sem elementos
probatórios suficientes de sua necessidade; 

(b) determinação às rés que limitem, de imediato, a altura
das pilhas a quatro metros, altura essa compatível com os elementos
probatórios carreados aos autos, como capaz de evitar a dispersão de
partículas; 

(c) determinação ao INEA que fiscalize o cumprimento
dessa determinação mediante medições mensais relatadas ao juízo,
multas e outros instrumentos próprios ao exercício do poder de polícia
ambiental; 

(d) a determinação à CSN e à Harsco que, para fins de
cumprimento da liminar, removam, caso possível[4], a escória excedente
(decorrente das limitações acima impostas) por via férrea, para a
prevenção de poluição atmosférica pela movimentação desnecessária de
caminhões pesados, podendo, para tanto, as empresas doarem e
entregarem a escória acumulada, comprovada sua qualidade, para
destinação de interesse público, a exemplo do que faz a USIMINAS no
Programa Caminhos do Vale, ou conferir outra destinação
ambientalmente adequada. Concedo o prazo de 120 dias para a
retirada do material decorrente das alíneas acima, podendo esse
prazo ser revisto, para mais ou para menos, de acordo com questões
técnicas a serem apresentadas no curso do processo; 

(e) determinar à Harsco e CSN que procedam, durante
todo o processo de remoção e após, durante a operação normal, à
umectação das pilhas de escória, conforme especificações técnicas a
serem postas pelo INEA, de modo a atenuar a dispersão de particulados
durante a estiagem; 

(f) determinar que as empresas apresentem laudo de
lixiviação, solubilização, teste de toxicidade e da caracterização,
classificação e composição de todo o material armazenado, mediante a
colheita AMPLA de amostras pelo INEA, com suporte operacional da
Harsco, e encaminhamento a laboratório credenciado, junto à autarquia
estadual, escolhido mediante sorteio público, incluindo a escória
armazenada desde o início do funcionamento do bota-fora, na
década de setenta; e 
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(g) seja notificado o IBAMA para emitir parecer sobre os
efeitos sinérgicos do empreendimento com outras fontes de poluição
atmosférica da CSN, o impacto sobre a saúde da população e as medidas
corretivas necessárias para adequação à legislação ambiental federal,
devendo, para tanto, visitar o pátio de escória, a Usina Presidente Vargas
e o monitor de qualidade de ar mantido no bairro Volta Grande IV.

Citem-se e intimem-se os supramencionados requeridos,
para que cumpram os termos da decisão acima, bem como para que,
querendo, apresentem contestações.

Intime-se o IBAMA.

Após as contestações, havendo motivo para tanto, aos
autores, em réplica.

Por fim, especifiquem as partes as provas que pretendem
produzir.

Após, voltem-me.

P.R.I.

 

[1] Nos termos da narrativa, em tempos pretéritos, a
FEEMA estabelecia um limite de 4 metros de altura para as pilhas.
Segundo os autores, esse procedimento não foi verificado pelo INEA,
acarretando a possibilidade de um “vale infinito de escória”.

[2] É consenso que o termo “atividades” constante do
inciso II do artigo 3º da Lei do PNMA diz respeito à atuação do homem,
razão pela qual se distingue a degradação ambiental da poluição, sendo
esta última, a degradação gerada pela atuação humana, que implique as
alterações previstas nas alíneas do inciso em questão.

[3] Procurou-se arrolar apenas as alíneas pertinentes ao
objeto da ação.

[4] A impossibilidade de cumprimento dessa determinação
deverá ser devidamente justificada e comprovada em juízo.

 

Documento eletrônico assinado por BRUNO OTERO NERY, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº
17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 510000068783v8 e do código CRC fff63d21. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): BRUNO OTERO NERY 
Data e Hora: 6/8/2018, às 17:10:47 
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