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SENTENÇA TIPO A
CLASSE : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ASSUNTO : FLORA - MEIO AMBIENTE - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS 
MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
AUTOR : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RÉU : IMAFLORA - INSTITUTO MANEJO E CERTIFICACAO FLORESTAL 
AGRICOLA E OUTROS

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se  de  ação  civil  pública  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
FEDERAL em face de IMAFLORA – INSTITUTO MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E 
AGRÍCOLA,  EBATA  PRODUTOS  FLORESTAIS  LTDA,  GOLF  INDÚSTRIA,  COMÉRCIO  E 
EXPORTAÇÃO DE MADEIRA E LTDA e UNIÃO.

Requereu, liminarmente, a suspensão da certificação FSC das sociedades 
EBATA e GOLF.  Como pedidos finais, requereu que as rés IMAFLORA, EBATA E GOLF 
sejam condenadas à obrigação de não fazer, consistente em impedir a certificação 
FSC  enquanto  pendentes  situações  que  contrariam  os  princípios  estabelecidos  na 
cartilha de padrões de certificação do selo; danos morais coletivos, cujo valor deve ser 
rateado entre o fundo de defesa dos direitos difusos e o fundo dos grupos Sapucuá-
Trombetas;  promoção  de  campanhas  publicitárias  para  promoção  dos  direitos  de 
comunidades tradicionais. Síntese dos argumentos:

- A IMAFLORA é credenciada para atuar como certificadora do selo FSC – 
Forest  Stewardship  Council,  destinado  a  certificar  práticas  florestais  responsáveis, 
sendo  que  as  empresas  portadoras  do  selo  são  consideradas  como 
socioambientalmente corretas.

- As empresas GOLF e EBATA, que após vencerem concorrência firmaram 
contrato de concessão florestal  para atuação na Floresta  Nacional  Saracá-Taquera, 
estariam contrariando os princípios que devem ser observados para a obtenção do 
selo,  por  estar  desrespeitando  os  direitos  das  comunidades  tradicionais  do  local. 
Sustenta que que a concessão do selo a empresas que não observariam os critérios 
respectivos estariam induzindo o mercado consumidor a erro.

- Quatro fatos denotariam o desrespeito às populações tradicionais:

a) Danos à boca do Lago Acari: Tal lago seria canal de comunicação das 
populações tradicionais com o ambiente externo. Alega que o trânsito de balsas pelo 
local estariam causando danos à vegetação, assoreamento das margens, despejo de 
dejetos humanos na água utilizada pela comunidade e impedimento do tráfego dos 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO em 07/10/2019, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 6622293902242.

                                 Pág. 1/20



 

  0  0  0  0  7  7  8  7  4  2  0  1  6  4  0  1  3  9  0  2      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM

Processo N° 0000778-74.2016.4.01.3902 - 2ª VARA - SANTARÉM
Nº de registro e-CVD 00307.2019.00023902.1.00582/00128

comunitários.

b) Bloqueio do Arajá: Sustenta que as empresas construíram uma estrada 
que  seccionou  o  lago  do  Acari  na  porção  da  Arajá,  lago  este  com  o  qual  os 
comunitários  teriam  uma  forte  ligação  transcendental  e  mitológica.  Tal  fato  teria 
impossibilitado  o  trânsito  de  embarcações,  dificultado  o  exercício  da  atividade 
pesqueira  (com  morte  de  peixes),  bem  como  causado  prejuízos  de  ordem 
transcendental  à comunidade, em vista da ligação desta com as figuras de cunho 
mitológico  e  religioso  relacionadas  ao  lago.  Relata  ainda  a  colocação  de  placas 
proibindo a atividade de caça e pesca,  impedindo o exercício  deste costume pela 
população local. 

c) Imóvel arrendado pelas empresas: A infraestrutura da empresa estaria 
localizada no imóvel denominado “Fazenda Arauak”, com área de 277,8, situado às 
margens do lago do Acari, o qual fora arrendado pelo prazo de 40 anos pela empresa 
Ebata.  Porém, tal  imóvel estaria localizado no interior do Projeto de Assentamento 
Agroextrativista Sapucuá-Trombetas. O imóvel seria objeto de titulação expedida pelo 
INCRA, mas já existiria parecer, da Autarquia, opinando pelo seu cancelamento.

d) Sobreposição  das  áreas  exploradas  com  aquelas  de  uso  e 
ocupação da comunidade: quanto a este argumento, alega que a empresa Ebata não 
fez a identificação das áreas de uso tradicional das populações habitantes do local,  
fato que, inclusive, fora de conhecimento da IMAFLORA, que emitiu declarações de 
não conformidade, mas não retirou a certificação da empresa.

- Relatou a realização de uma reunião, com o IMAFLORA, em conjunto 
com os comunitários, para tratar dos problemas identificados. Relatou que, após a 
reunião, a certificação da EBATA foi suspensa, mas posteriormente reativada.

- Fundamenta seu pedido em direitos inerentes à relação de consumo, 
quanto à publicidade abusiva e enganosa. Requereu ainda, com base na legislação 
consumerista, a inversão do ônus da prova.

Intimada  acerca  do  pedido  de  antecipação  de  tutela,  a  União  se 
manifestou  às  fls.  242-257.  Alegou  sua  ilegitimidade  passiva  e  a  necessidade  de 
chamamento ao processo do ICMBio. Aduziu a impossibilidade de o Poder Judiciário 
intervir  em  assuntos  relacionados  a  competência  dos  demais  poderes.  Relatou  a 
importância da certificação FSC e os prejuízos decorrentes de sua suspensão.

Às fls. 308-309, instado pelo Juízo, o MPF esclareceu que não há pedido 
liminar em face da União,  mas apenas pedido final  de condenação à atividade de 
contrapropaganda. Fundamenta que a UNIÃO considera a certificação FSC para fins de 
bonificação às empresas concessionárias da FLONA Saracá-Taquera, devendo fiscalizar 
a atividade.
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Contestação do IMAFLORA às fls. 379-417. Após discorrer acerca da sua 
finalidade, de suas atividades e sobre a certificação FSC, alegou que: que o laudo 
trazido pelo MPF não pode prevalecer sobre a auditoria por si realizada, por equipe 
multidisciplinar; o real objeto da ação civil pública seria, na verdade, é discussão da 
própria concessão florestal, não obstante o MPF não tenha logrado êxito na ACP 1516-
09.2009.4.01.3902; a concessão do selo FSC não pressupõe a ausência de conflitos 
nas florestas onde originada a madeira, mas leva em consideração a capacidade de se 
lidar com tais conflitos;  o processo de certificação é exercido continuamente,  com 
acompanhamento periódico, sendo que, caso constatados vícios a serem corrigidos, 
são emitidas  declarações  de  não  conformidade,  as  quais,  caso  não atendidas  em 
prazo  razoável,  levam à  suspensão da  certificação;  quanto  aos  fatos  alegados  na 
inicial, afirma que são de conhecimento do IMAFLORA e que há contínuo contato a 
população  local  para  a  solução  posta.  Especificamente  quanto  aos  fatos  expostos 
relata o que segue:

a) Boca do lago Acari: As empresas acessam a área de concessão através 
do Rio Trombetas. No período da vazante do rio, para acesso à área e escoamento da 
madeira, utiliza-se o Lago Acari, passando por sua “boca” (local de ligação com o Rio 
Trombetas). Durante sua atividade de acompanhamento, verificou-se falha no diálogo 
entre  as  empresas  e  a  população  local,  sendo emitidas  NCRs,  visando  à  solução. 
Afirma  que  foram  realizadas  reunião,  tendo  a  comunidade  sugerido,  por  seu 
representante,  o  pagamento  de  R$5.000,00  por  balsa.  No  mais,  na  atividade  de 
auditoria,  verificou-se que a atividade das empresas não causava danos capazes a 
impedir o trânsito de embarcações ou a estrutura da boca do lago.

b) Bloqueio do Arajá: Alega que a estrada referida na inicial foi construída 
para possibilitar  o   acesso das  empresas  ao  Rio Trombetas,  durante o  período da 
vazante, pois em tal época do ano não é possível a entrada de embarcações no lago 
Acari.  Sustenta  que  não  houve  seccionamento  do  lago,  pois  este  secaria 
completamente  no  período  da  vazante,  impossibilitando  o  trânsito  de  qualquer 
embarcação, sendo que não havia também represamento de água ou morte de peixes. 
Também, nas entrevistas realizadas, não se verificaram questões míticas quanto ao 
lago. Quanto à colocação de placas proibindo a atividade de caça e pesca no local, 
destinar-se-iam a coibir a pesca ilegal, mas não atividade dos grupos tradicionais.

c) Imóvel utilizado pelas empresas – Fazenda Arauak: sustenta que é área 
fora do local da concessão e está devidamente titulada pelo INCRA. Há sobreposição 
com área de assentamento criada pela Portaria INCRA/ITERPA n. 1 de 5 de fevereiro de 
2010, mas haveria tratativas para exclusão da área da área do assentamento. Não 
haveria notícia de cancelamento do título. Constatou-se que a empresa não estaria 
acompanhando devidamente a questão, o que levou à emissão de uma NCR, mas sem 
comprometer a certificação.
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d) Quanto à sobreposição com áreas utilizadas pela comunidade, relata 
ser equívoca a premissa de que eventual coincidência inviabilizaria a concessão. Faz 
referência ao procedimento de consultas e reuniões prévias, anterior à licitação da 
área.

Requereu ainda o indeferimento do pleito de inversão do ônus da prova. 
Alega a inexistência de violação a princípios consumeristas e inexistência dos danos 
alegados. Requereu a intervenção do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal – FSC 
Brasil, como amicus curiae, a fim de prestar melhores subsídios sobre o selo FSC ao 
Juízo. Por fim, requereu a denunciação da lide a sua seguradora, Berkley International 
do Brasil Seguros S/A.

Contestação  da  GOLF  INDÚSTRIA  COMÉRCIO  E  IMPORTAÇÃO  DE 
MADEIRAS LTDA às fls.  721-736. Alegou: a impossibilidade de inversão do ônus da 
prova, por inexistir verossimilhança nas alegações da autora e tampouco dificuldade 
na obtenção da prova; inconsistência do laudo pericial, que não pode prevalecer sobre 
as  auditorias  realizadas  pelo  IMAFLORA,  feitas  por  equipe  multidisciplinar; 
impossibilidade de o Poder Judiciário avaliar o cumprimento dos princípios FSC. Quanto 
aos fatos específicos expostos na inicial, alegou:

a) Conservação do Lago Acari: o trânsito de embarcações pela boca do 
Lago foi objeto de questionamento pela comunidade, sendo que esta, representada 
pelo Sr. Nivaldo, solicitou o pagamento de R$5.000,00 por balsa, proposta que não foi 
aceita.  O  IMAFLORA  não  tratou  a  situação  como  caso  de  NCR.  A  atividade  de 
transporte  de  madeira  estaria  licenciada  e  não  haveria  a  evidência  de  danos 
ambientais.

b)  Bloqueio  do  Arajá:  Não  haveria  aterro  no  local,  mas  breve 
levantamento  da estrada,  em um trecho pequeno,  que  não impede o  trânsito  de 
embarcações, o fluxo das águas e a prática pesqueira. Questiona as imagens juntadas, 
que relatariam o suposto bloqueio, aduzindo que as limitações de acesso fluvial ao 
Arajá  decorreria  de  condições  naturais  e  não  de  interferências  geradas  pela 
demandada.

c)  Adequação do imóvel  alugado:  a  Fazenda Arauak seria  de domínio 
particular e não faria parte do PAE Sapucuá-Trombetas, pois o ato de criação deste 
expressamente  previu  a  exclusão  de  áreas  particulares,  sendo  solicitada  a  sua 
desafetação. Até o momento, o título respectivo não teria sido cancelado.

d) Sobreposição de áreas utilizadas pela  exploração madeireira e de uso 
e ocupação da Comunidade: A empresa estaria explorando área que lhe foi concedida, 
após se sagrarem vencedoras de concorrência pública, o que ocorreria mediante plano 
de  manejo  florestal  sustentável.  Alega  que  antes  da  concessão,  o  SFB  promoveu 
consultas públicas e vistorias, para que não houvesse sobreposição com a área das 
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comunidades.  Suscita  que  a  questão  fora  abordada  nos  autos  9520-
67.2010.4.01.3902.

Alega que não inexiste infringência a normas protetoras do consumidor e 
não há dano moral.

Contestação  de  EBATA  PRODUTOS  FLORESTAIS  LTDA  às  fls.  738-790. 
Quanto aos pontos elencados pelo MPF na inicial, alega o seguinte:

a) Boca do Lago Acari – Alega que, por questões estratégicas, optou por 
utilizar o modal fluvial para transporte da matéria-prima extraída da área concedida. 
Arrendou a Fazenda Arauak, onde instalou porto de pequeno porte, não alfandegário, 
para tanto, o qual contou com licenciamento da SEMA/PA. Alega que não há provas do 
alegado assoreamento e que vela pela preservação do local. Relata que, quanto às 
reclamações da comunidade, estas são recebidas, processadas e solucionadas, com 
retorno formal a esta. O tráfego de balsas ocorreria apenas em horário deliberado em 
conjunto com a Comunidade Acari, sendo objeto de registro e de acompanhamento 
pelos comunitários. Faz referência a uma reunião realizada com a comunidade para 
tratar do assunto, cuja ata foi assinada pelos membros da comunidade, à exceção do 
seu presidente, sob a alegação de que “o documento seria enviado ao MPF”.

b) Bloqueio do Arajá – Alega que, em razão da peculiaridades da região, 
necessitaria de dois pontos de embarque, para serem utilizados nos períodos de cheia 
e seca do rio. Na época da cheia, é possível que as balsas se aproximem na estrutura  
anteriormente existente. Porém, na época da seca, a atracação apenas é possível em 
um ponto mais distante, no Rio Trombetas. A estrada ligaria as instalações da empresa 
a  tal  ponto mais  distante,  utilizado apenas na seca.  Quanto à  estrada alega,  que 
observou a regular procedimento de licenciamento ambiental, realizado para fins de 
exercício da atividade portuária. Alega que tal estrada foi feita sobre toras de madeira 
oca e que não represa o lago. Sustenta que, durante o período da seca, o lago fica 
intrafegável por motivos naturais. Relata que as imagens de satélite trazidas pelo MPF 
não relatam a verdade dos fatos, juntando, na contestação, imagem do ano de 2010, 
quando a estrada não existia, mostrando o lago completamente seco.

c) Fazenda Arauak – Alega que não há sobreposição do imóvel com áreas 
utilizadas pela comunidade. Esta seria de propriedade de Francisco Gurjão da Costa, 
que  solicitou  sua  regularização  fundiária  junto  ao  INCRA  em  31/05/1991,  sendo 
titulado provisoriamente em 26/08/1994, mediante contrato de promessa de compra e 
venda. Em 1998, relata que o imóvel foi titulado definitivamente, com expedição de 
título de propriedade, o qual previu o pagamento do valor de R$8.565,22, o qual não 
foi adimplido tempestivamente por dificuldades financeiras do adquirente. Depois de 
13 anos, teria tomado ciência da intenção de cancelamento do título, pelo INCRA, em 
razão da ausência de pagamento. Relata ainda tratativas feitas administrativamente e 
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judicialmente, para pagamento, ressaltando que o título não fora cancelado. Quanto à 
sobreposição a área de assentamento,  relatou que solicitou a  desafetação de sua 
área. Quanto a suposta sobreposição com áreas da comunidade (Igreja, cemitério e 
moradia  de  assentado),  relata  que,  ao  tomar  conhecimento  da  reclamação  da 
comunidade, realizou diligências e apurou que estas estavam fora da área do imóvel. 
A questão foi tratada com a comunidade em reunião realizada no dia 30/01/2015, no 
qual o assunto teria sido tratado.

d) Sobreposição com áreas de uso comum – alega que não prevalece tal 
alegação. Faz referência ao procedimento de licitação, cujo edital e contrato adotam 
medidas para evitar que tal fato ocorresse, prevendo, inclusive, que algumas espécies 
florestais, relacionadas ao uso tradicional,  não fossem exploradas. Quanto a placas 
proibitivas de caça e pesca, decorreria de previsão normativa.

A  seguir,  relata que adota providências permanentes para  solução de 
conflitos  e  prestação  de  auxílio  às  comunidades:  gera  emprego  e  renda  na 
comunidade, sempre encaminhando ofertas de emprego aos comunitários; criou um 
Comitê de Gestão de Conflitos;  realiza palestras de educação ambiental  e manejo 
florestal;  criou  Código  de  Conduta  Ética  e  Profissional  a  ser  observado  por  seus 
empregados,  prevendo  regras  de  cuidado  com  o  meio  ambiente  e  com  as 
comunidades locais; por obrigação contratual,  realizada depósito de valores anuais 
destinados à ações no local.

Por fim, volta-se contra o laudo que instrui  a inicial,  alega que não é 
possível ao Poder Judiciário avaliar os critérios da certificação FSC, considera incabível 
a inversão do ônus da prova e alega inexistirem os danos elencados na inicial.

Às fls. 1123-1127, o IMAFLORA informa a suspensão da certificação FSC, 
não pelos motivos expostos na inicial, mas pelo não correção de não conformidade 
(NCR) identificada em auditoria realizada no mês de dezembro de 2015, pelo seguinte 
motivo: “a equipe designada pelas empresas não é suficientemente qualificada para 
desenvolver atividades do programa social”.

À  fl.  1139,  o  MPF  alega  que  “a  empresa  EBATA  continua  extraindo 
madeira  na  área  de  concessão,  passando  pelas  áreas  onde  residem  dezenas  de 
ribeirinhos que são atingidos pela atividade madeireira”, requerendo o deferimento da 
liminar.

Decisão, às fls. 1141-1150, excluindo a União do feito, por ilegitimidade 
passiva e negando o pedido liminar. Quanto ao ônus da prova, determinou a aplicação 
do disposto no art.  38 do CDC; determinou a intimação do Conselho Brasileiro de 
Manejo  Florestal  (CBMF)para  manifestar  interesse  em  atuar  como  amicus  curiae; 
negou pleito de denunciação da lide; intimou as partes para especificação de provas.
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Às fls. 1157-1195, o MPF noticia a interposição de agravo de instrumento. 
Às fls. 1223-1235, decisão da instância superior, suspendendo a decisão do juízo de 
primeiro  grau,  quanto  à  exclusão  da  União  do  polo  passivo  e  determinando  a 
suspensão do FSC até pronunciamento definitivo da turma julgadora.

À fl. 1262, o CBMF requereu intervenção no feito como  amicus curiae, 
pleiteando por definição acerca dos poderes respectivos.

À  fl.  1286,  decisão  do  juízo,  revogando  comando  interior  quanto  à 
intervenção do CMF como amicus curiae.

Às  fls.  1291-1292,  a  requerida  GOLF  requer  produção  de  prova 
documental e testemunhal. EBATA requereu depoimento pessoal e prova testemunhal 
(fls. 1294-1295). IMAFLORA requereu prova testemunhal (fls. 1309-1311).

À fl.  1323, o Juízo determinou que as partes apresentassem de forma 
fundamentada os pleitos de produção de provas; negou pleito de depoimento pessoal 
formulado pela EBATA.

Novos requerimentos formulados às fls. 1327-1340, 1343-1344 e 1345-
1347.

Audiência de instrução designada à fl. 1353 e realizada às fls. 1428-1429.

Alegações finais do autor às fls. 1451-1480. Os réus se manifestaram Às 
fls. 1493-1509, 1510-1525, 1526-1539 e 1548-1559. 

Relatados. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

De início, a alegação de ilegitimidade passiva da União foi apreciada e 
acolhida  por  este  Juízo  às  fls.   1141-1150.  Entretanto,  em  sede  de  agravo  de 
instrumento,  a  instância  superior  determinou  que  a  União  permanecesse  no  polo 
passivo da lide. O agravo não foi julgado até o momento, cabendo ao Juízo observar o 
que fora decidido pelo órgão recursal.

Passo ao mérito.

O MPF se volta contra a certificação FSC concedida pela IMAFLORA às rés 
EBATA e GOLF. Argumenta que estas empresas teriam praticado atos que contrariaram 
os princípios de tal certificação, relacionados ao respeito aos direitos das comunidades 
tradicionais residentes na área em que atuam (Floresta Nacional Saracá-Taquera), que 
fora objeto de concessão florestal.

Inicialmente, aprecio o argumento das rés, no sentido que seria incabível 
ao  Poder  Judiciário  avaliar  a  correção  ou  não  dos  procedimentos  adotados  pela 
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entidade certificadora para a concessão do selo FSC.

Tal selo constitui marca de certificação, conforme previsto no art. 123, II, 
da Lei de Propriedade Industrial (n. 9.279/1996), sendo “aquela usada para atestar a  
conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações  
técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia  
empregada”.

Assim, como exposto acima, é marca que visa assegurar que o produto 
ou serviço que a ostenta possui características especiais. Tem relevante papel para o 
mercado  consumidor,  eis  que  indica  que  o  bem  ou  serviço  a  ser  adquirido  ou 
contratado possui as características representadas por tal marca de certificação.

Nestes termos, é legítimo ao Poder Judiciário avaliar o correto emprego 
da marca de certificação, quando se pleiteia a proteção ao mercado consumidor, em 
especial quanto à proteção contra publicidade abusiva ou enganosa (arts. 6º, IV, 37 e 
60), que ocorreria no caso de utilização indevida da marca de certificação.

Feitas tais considerações, o MPF apresenta justamente pleito de natureza 
consumerista,  argumentando  que  o  mercado  consumidor  estaria  submetido  a 
publicidade abusiva e enganosa, pela suposta concessão e manutenção do selo FSC, 
de forma indevida, às rés GOLF e EBATA.

Sustenta  o  MPF  que  condutas  da  empresa  estariam  contrariando  os 
princípios que são pressupostos para a concessão do selo FSC, relativos à preservação 
ambiental e ao respeito às comunidades tradicionais situadas na área onde atuam. 
Considera  que  há  violação  aos  seguintes  princípios  e  critérios,  adotado  para 
certificação da atividade de manejo florestal:

PRINCÍPIO # 1 - OBEDIÊNCIA ÀS LEIS E AOS PRINCÍPIOS DO FSC
O manejo florestal florestal deve respeitar todas as leis aplicáveis no país onde opera,  
os tratados internacionais e os acordos assinados por este país, e obedecer a todos os  
Princípios e Critérios do FSC.
P1.c1. O manejo florestal deve respeitar todas as leis nacionais e locais, bem como as  
exigências administrativas.
P1.c1.il.  Existência  de  conhecimento  e  cumprimento,  por  parte  dos  tomadores  de  
decisão da unidade de manejo florestal, das leis pertinentes à atividade desenvolvida  
na  unidade  de  manejo  florestal,  resguardando-se  as  peculiaridades  e  a  escala  do  
empreendimento.
(…)
PRINCÍPIO # 2 - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DE POSSE E USO
As posses de longo prazo e os direitos de uso da terra e dos recursos florestais a longo  
prazo devem ser claramente definidos, documentados e legalmente estabelecidos.
P2.c1.  Deve  ser  provada  clara  evidência  quanto  aos  direitos  de  uso  dos  recursos  
florestais  da  propriedade  a  longo  prazo  (por  exemplo,  títulos  da  terra,  direitos  
tradicionais adquiridos ou contratos de arrendamento).
P2.c1.i1.  O responsável  pela  unidade de manejo  florestal  possui  documentação de  
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direito de uso legal que assegura a continuidade do manejo florestal, incluindo prazos  
de pelo menos um ciclo de corte, conforme o plano de manejo florestal.
P2.c2. As comunidades locais com direitos legais ou tradicionais de posse ou uso da  
terra devem manter controle sobre as operações florestais, na extensão necessária  
para proteger seus direitos ou recursos, a menos que deleguem esse controle para  
outras pessoas ou entidades, de forma livre e consciente.
P2.c2.i1.  Existência  de  acordos  formalizados  entre  o  responsável  pela  unidade  de  
manejo florestal  e a comunidade local  que garantem benefícios socioeconômicos e  
ambientais a esta.
P2.c2.i2. As comunidades locais são recompensadas pelo uso de seus conhecimentos  
tradicionais em relação ao aproveitamento de espécies florestais ou de sistemas de  
manejo aplicado às operações florestais, formalmente acordada de forma livre e com o  
devido consentimento dessas comunidades antes do início das operações florestais  
comerciais.
P2.c2.i3. Existência de prova documental para delegação do direito de uso da floresta.
P2.c2.i4 Existência de mapa, ou croquis, ou documento escrito que identifica as áreas  
de posse e/ou uso da terra e as áreas de vizinhança.

Tais  atos,  como  bem  sintetizado  pelas  partes,  seriam:  a)  trânsito  de 
balsas no denominado “Furo do Acari”, causando danos ambientais (assoreamento das 
margens)  e  prejuízos  à  locomoção  dos  comunitários;  b)  seccionamento  do  Arajá, 
decorrente da construção de uma estrada; c) situação irregular do imóvel utilizado 
pelas empresas, com sobreposição a área de assentamento; e d) sobreposição da área 
de exploração com local de uso comunitário.

Baseia  suas  conclusões  em  laudo  elaborado  por  perita  “ad  hoc”, 
nomeada pelo próprio MPF, que comprovariam tais constatações.

Conforme  esclarecido  pelo  Juízo  às  fls.  1141-1150,  o  ônus  probatório 
observaria ao disposto no art. 38 do Código de Defesa do Consumidor. A determinação 
é compatível com o disposto na Súmula 618 do STJ: "A inversão do ônus da prova 
aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Com  efeito,  a  instância  recursal,  ao  apreciar  agravo  de  instrumento 
interposto nos autos pelo MPF, conferiu relevante valor probatório ao laudo pericial 
que  instrui  a  petição  inicial.  Este  Juízo,  na  decisão  que  apreciou  o  pleito  liminar, 
também referiu, em diversos momentos, quanto à necessidade de prova pericial para 
se aferir a correção dos argumentos constantes do referido laudo.

Em  vista  da  inversão  do  ônus  probatório,  caberia  aos  requeridos 
demonstrar a veracidade do que alegavam, a fim de evidenciar a incorreção do laudo 
apresentado pelo MPF.  Entretanto,  pugnaram apenas por  prova oral,  a  qual  não é 
suficiente para rebater os elementos técnicos apresentados pelo MPF.

Abordo os pontos elencados pelo MPF na inicial, o qual, segundo alega, 
contraria os princípios acima transcritos (observância às leis do país onde a certificada 
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atua – princípio 1 - e regularidade do manejo e do local de exploração – princípio 2).

Os  pontos  elencados,  pela  argumentação  do  MPF,  implicariam  em 
contrariedade à legislação nacional, seja pelo desrespeito à legislação ambiental, seja 
por desconsiderar direitos das populações tradicionais.

***

O primeiro ponto seria danos causados pelo trânsito de balsas no “furo do 
Acari” (canal de ligação entre o lago de mesmo nome e o Rio Trombetas), que estaria 
causando o assoreamento das margens,  assim como dificultando a locomoção dos 
comunitários pelo lago.

À míngua de prova em contrário, nestes autos, presumem-se corretas as 
conclusões constantes do laudo pericial constante da inicial, pelo qual se constatou o 
seguinte:

Designado pelos ribeirinhos como “boca”, o único canal de  
comunicação do lago Acari  com o rio Trombetas durante o período de  
seca  é  estreito  e  sinuoso  (…).  É  por  ele,  e  somente  por  ele,  que  as  
famílias podem acessar diariamente o rio durante o verão para pescar,  
levar crianças à escola, transportar a produção agrícola ou extrativista,  
transportar  pessoas  doentes  em  caso  de  emergência,  entre  outras  
necessidades de transporte.

Insistentemente, a comunidade tem denunciado que a “boca  
do  Acari”  tem  sido  assoreada  pelo  trânsito  das  balsas  da  empresa,  
dificultando  a  navegação  por  este  canal  com  embarcações  de  maior  
calado ou mesmo obstruindo a passagem. Ocorre que, em virtude de sua  
dimensão, as balsas chocam-se às bordas do canal, causando danos à  
vegetação, lançando toras e galhos à água, e removendo solo (…).

Assim, evidenciado que, de fato, estaria ocorrendo danos ambientais em 
vista  do  trânsito  de  embarcações  pelo  denominado  “furo  do  Acari”,  sendo  que 
permanência da certificação FSC de fato levaria, ao mercado consumidor, informação 
equivocada quanto à correção ambiental da atividade madeireira no local.

Quanto  ao  argumento  de  que  haveria  prejuízo  ao  trânsito  de 
embarcações  de comunitários  no  lago,  porém,  este  não prospera,  não obstante o 
constante do laudo.

As  ré  EBATA  trouxe  aos  autos  atas  de  reuniões,  havidas  com  os 
comunitários, em que foram disciplinados os horários de trânsito de balsas no local, 
bem como os procedimentos a serem adotados (fls.  850-852). Previu-se,  inclusive, 
acompanhamento do trânsito por comunitários, bem como ida de uma embarcação, 
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também conduzida por comunitários, à frente das balsas. Como obrigação das rés, 
previu-se ainda a elaboração de relatórios para cada balsa que ingresse no lago, que 
são entregues aos comunitários. Cópias destes relatórios às fls. 813-843.

Assim,  embora o autor  alegue prejuízo,  não tenho como evidenciado, 
considerando que as rés demonstraram que mantém diálogo com os comunitários, 
para harmonizar os seus interesses com as atividades exercidas de forma tradicional 
no local.

***

O  segundo  ponto  elencado  seria  o  bloqueio  do  Acari  decorrente  da 
construção  de  estrada  que  teria  seccionado  o  lago,  causando  também prejuízo  à 
locomoção  dos  comunitários,  morte  de  peixes  e  também  danos  de  natureza 
transcendental,  pois  o  lago  teria  relação  com  entidades  místicas  relacionadas  à 
cultura local.

O dano ambiental decorrente do seccionamento do lago Acari, decorrente 
da construção de uma estrada utilizada para  escoamento da produção madeireira 
durante o período de vazante da região, está explicitado à fl. 75:

Um dos  elementos  que  compõe  o  porto  fluvial  da  Ebata  
Produtos Florestais Ltda no lago do Acari é uma faixa de aterro, medindo  
aproximadamente 120 metros de comprimento por 12 de largura, que  
liga um ponto de embarque instalado no imóvel Arauak ao leito principal  
do  rio  Trombetas.  Essa  faixa  de  aterro  é  usada  para  o  trânsito  de  
caminhões durante o verão para retirada de toras de madeira dos pátios  
de estocagem da empresa.

Visível  por  imagem  de  satélite,  essa  obra  impactou  
significativamente  um dos  igarapés  tributários  do  lago,  o  igarapé  do  
Arajá, que abriga extensa área de igapó de uso tradicional (…).

Em decorrência da construção da faixa de aterro, impediu-
se,  em determinado  período  do ciclo  de  descida  do  rio,  o  acesso  de  
canoas  àquela  porção  do  lago,  usado  há  gerações  pelas  famílias  da  
comunidade para pesca e outras atividades, além de impactos sobre os  
recursos  pesqueiros.  Em campo,  foi  possível  fotografar  e  constatar  a  
interceptação do Igarapé do Ajará (…).

Se  para  a  concessionária  a  infraestrutura  portuária  
representou um boa solução logística, à comunidade trouxe danos que  
são repetidamente apontados pelo grupo e que consistem principalmente  
nos seguintes impactos: inviabilização de acesso ao igarapé do Ajará, à  
montante da barragem; mortandade de peixes devido ao represamento  
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de água pelo aterro e sujeira da água causada pelo desprendimento de  
partículas de obra da terra.

À míngua de prova em contrário, tais constatações devem ser levadas 
em consideração pelo Juízo.

O laudo também consigna que a construção da estrada causou danos de 
ordem  cultural,  ao  argumento  de  que,  para  os  comunitários,  o  lago  seria  local 
relacionado a uma entidade mística (“O Encantado” ou “a Mãe do Lago” - fls. 77 e 78). 
Segunda crença dos comunitários, a obra teria sufocado o suspiro do encantado, com 
reflexo no regime de pesca da região.

Em defesa, alegou-se que os habitantes do locais professaria a fé cristã 
evangélica, sendo infundados os relatos sobre a existência de encantado.

É de se ressaltar, no ponto, que a cultura cabocla e ribeirinha é marcada 
pelo sincretismo religioso, com incorporação de crenças e dogmas da fé cristã, mas 
também da religiosidade indígena, de matriz africana (dado ao grande número de 
remanescentes de quilombos da região) e de lendas da região. A respeito da crença 
em “encantados”, destaco as seguintes considerações, da lavra de Raymundo Heraldo 
Maués, Doutor em Antropologia Social e professor emérito da Universidade Federal do 
Pará:

Os  encantados,  ao  contrário  dos  santos,  são  seres  humanos  que  não  
morreram, mas se "encantaram".  Essa crença tem certamente origem 
européia,  estando  ligada  às  concepções  de  príncipes  ou  princesas  
encantadas que ainda sobrevivem nas histórias infantis de todo o mundo  
ocidental.  Mas foi  influenciada por concepções de origem indígena, de  
lugares  situados  "no  fundo",  ou  abaixo  da  superfície  terrestre,  e  
provavelmente também por concepções de entidades de origem africana,  
como  os  orixás,  seres  que  não  se  confundem  com  os  espíritos  dos  
mortos.  Dois  exemplos  de  encantados  muito  populares  na  Amazônia  
servirão  para  ilustrar  essas  crenças:  Cobra  Norato,  popularizado  nos  
meios intelectuais de todo o Brasil graças ao poema famoso do gaúcho  
Raul Bopp, e o rei Sebastião, um encantado que habita em várias praias  
de ilhas existentes ao longo do litoral entre Belém e São Luís, e que é  
entidade comum aos cultos de pajelança e de origem africana tanto no  
Pará como no Maranhão. (MAUÉS, Raymundo Heraldo -  Um aspecto da 
diversidade  cultural  do  caboclo  amazônico:  a  religião.  Disponível  em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142005000100016>.

Em audiência, o relato de Fernando Morais da Silva, morador do local, 
confirmou  o  constante  do  laudo  pericial  que  instrui  a  inicial.  Em  um  primeiro 
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momento, negou crença no encantado. Porém, posteriormente, sua inquirição revelou 
o  seguinte:  que  os  “antigos”  (referindo-se  aos  comunitários  mais  idosos)  fariam 
referência ao encantado; duas pessoas, inclusive, teriam desaparecido por conta deste 
encantado; também, de forma coincidente com o constante no laudo pericial do MPF, 
relatou que a mãe do lago seria a responsável por “dar o peixe”.

Francisco Morais  da Silva,  igualmente,  confirmou os  relatos  acerca do 
encantado.

As testemunhas ratificam, assim, o constante do laudo pericial, a respeito 
das  crenças  em  entidades  místicas,  corroborando  o  relato  de  que  as  obras 
influenciaram nas crenças locais.

Assim, evidenciado, como exposto no laudo, que a obra causou danos 
não só de natureza ambiental, mas antropológica e social, em vista dos impactos nas 
crenças das populações habitantes do local.

***

O terceiro ponto levantado pelo MPF seria a situação dominial do imóvel 
denominado  “Fazenda  Arauak”,  local  arrendado pelas  rés  GOLF e  EBATA,  onde  se 
localizam suas instalações. Há referência de que o imóvel estaria sobreposto a área de 
seu  assentamento  e  no  interior  haveria  locais  de  uso  da  comunidade  –  casa  de 
morador, cemitério e igreja.

A situação do imóvel Arauak já foi apreciada, obter dictum, por este Juízo, 
na sentença proferida na ação 432-65.2012.4.01.3902. Trata-se de ação proposta pelo 
titular da área,  na qual  pleiteou a consignação em pagamento do valor que seria 
devido para fins de regularização definitiva da área. Não obstante, o feito foi extinto 
sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, pois se considerou que havia 
outras  questões  que  estavam  sob  análise,  junto  ao  INCRA,  e  que  impediam  a 
regularização  da  área.  Transcrevo  os  fundamentos  utilizados,  por  esclarecerem 
também quanto à situação dos autos:

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por FRANCISCO 
GURJAO  DA  COSTA  em  face  do  INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZACAO  E  REFORMA 
AGRARIA - INCRA. Sustenta que possuidor de uma área de terras situada em Oriximiná, 
denominada  “Fazenda  Arauak”,  de  277,7783  ha.  Alega  que  recebeu  título  do  imóvel 
03/02/1998 (Título de Propriedade n. 154240), sob condição resolutiva do pagamento de 
R$8.565,22.

Por dificuldades financeiras, não teria feito o pagamento a tempo e modo.

Alega  que,  13  anos  depois,  tomou  conhecimento  do  Processo 
Administrativo n. 54501.000165/91-99, que seria fundada na ausência de pagamento do 
valor acordado.
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Sustenta  que,  por  intermédio  do  Decreto  n.  6.992/2009,  que 
regulamentou  a  Lei  n.  11.952/2009,  pois  possibilitado  o  cumprimento  das  obrigações 
assumidas  ou  negociação  em  relação  aos  contratos  firmados  com  o  INCRA  até 
19/02/2008.

Alega que pleiteou em diversas oportunidades o pagamento dos valores 
que considera devidos, para fins de regularização do terreno, mas não obteve resposta 
satisfatória por parte da autarquia.

Liminarmente, requereu o depósito judicial do valor de  R$8.565,22 e que 
o INCRA se abstenha de retomar o terreno que ocupa.

No mérito, requereu que fosse consignado o débito relativo ao valor a ser 
pago pelo terreno, calculado de acordo com as normas respectivas.

Juntou os documentos de fls. 13-54.

Liminar deferida à fl. 57, nos termos do pleiteado na inicial.

Valor depositado às fls. 65-66.

Agravo  de  instrumento  do  INCRA  às  fls.  68-83,  mantida  em  juízo  de 
reconsideração à fl. 85.

Contestação do INCRA às fls. 86-108. Sustenta a falta de interesse de agir 
e sua ilegitimidade passiva. 

Alega que a Fazenda Arauak é contígua a outro imóvel rural – Fazenda 
Arajá (titularizada pela irmã do autor) e no processo administrativo foram considerados 
como sendo um imóvel único. Alega que área composta pelas duas Fazendas estão em 
Gleba de propriedade do Estado do Pará (Gleba Sapucuá), diferente do que se considerou 
anteriormente,  que  seriam  partes  integrantes  da  Gleba  Trombetas,  esta  sim  de 
propriedade do INCRA.

Alega que, em sede administrativa, o processo de concessão do título ao 
autor  estaria  sob  revisão,  não  apenas  pelo  argumento  de  que  não  foi  pago  o  preço 
ajustado, mas também porque o imóvel foi dimensionado equivocadamente, que foram 
constatadas irregularidades ambientais no imóvel, que o autor e sua irmão não residiriam 
nos bens e que os mesmos integrariam área de propriedade do Estado do Pará.

Juntou os documentos de fls. 109-152.

A parte autora se manifesta sobre a contestação às fls. 157-161. Rebate 
as alegações do INCRA e, quanto ao fato de o imóvel ser de propriedade do Estado do 
Pará, alega que o INCRA expediu administrativamente GRU para pagamento dos valores 
devidos para regularização do terreno, no valor de R$56.153,50. Requer a extinção do 
feito por perda do objeto.

Juntou os documentos de fls. 162-163.

Manifestação do INCRA às fls. 166-178. Requer que o feito seja chamado À 
ordem.  Reitera os argumentos de que o terreno pleiteado não era de titularidade federal,  
mas estadual, que a concessão do título do autor ocorreu equivocadamente, que eventual 
sentença de procedência seria inexequível e que a GRU foi expedida erroneamente, sendo 
adotadas as providências administrativas para tanto.
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Relatados. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via 
eleita,  eis  que  a  ação  de  consignação  em  pagamento  não  é  o  meio  juridicamente 
adequado para resguardar a pretensão perseguida pelo autor.

A ação de consignação em pagamento tem objeto delimitado: liberar o 
devedor de dívida certa e exigível do seu pagamento, para que não sofra os consectários 
da mora. Vejamos:

Código de Processo Civil
Art.  890.  Nos  casos  previstos  em  lei,  poderá  o  devedor  ou  terceiro  
requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa  
devida.

Código Civil
Art. 335. A consignação tem lugar:
I  -  se  o  credor  não  puder,  ou,  sem  justa  causa,  recusar  receber  o  
pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e  
condição devidos;
III  -  se  o  credor  for  incapaz  de  receber,  for  desconhecido,  declarado  
ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do  
pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No caso, o autor sustenta que o INCRA estaria se omitindo em viabilizar o 
pagamento dos valores relativos à regularização do imóvel rural que ocupa, o que seria 
permitido por força do  Decreto n. 6.992/2009, que regulamentou a Lei n. 11.952/2009.

Entretanto,  o autor omitiu, na petição inicial,  que  o pagamento (ou sua 
ausência) não era controvérsia que impedia a regularização do terreno. Está em curso, no 
INCRA, processo administrativo que visa à nulidade do título de propriedade sob condição 
resolutiva  concedido  o  autor,  sob  a  constatação  de  que  o  imóvel  por  si  ocupado  foi 
dimensionado  equivocadamente,  que  não  foram  observadas  as  normas  ambientais 
correlatas e, principalmente, que  o imóvel rural não estaria incluído em gleba da União, 
mas na Gleba Sapucuá, que seria de propriedade do Estado do Pará.

A parte autora estava ciente desta controvérsia, antes do ajuizamento da 
ação consignatória, tendo omitido os fatos na inicial Verifico que a questão foi abordada 
na Nota PFE/INCRA/SR(30) n. 130/2010, de 23/03/2010, que foi referida pelo próprio autor 
em defesa administrativa apresentada em 29/12/2011 (fls. 132-142).

Por  tal  razão,  o  pagamento  pleiteado  pelo  autor  não  foi  oportunizado 
administrativamente. Não há, assim, crédito constituído e reconhecido pelas partes.

Ou  seja,  não  sendo  a  liberação  do  devedor  do  pagamento a  questão 
controvertida entre as partes, como exposto supra, mas as demais questões apontadas 
pela União,  o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via 
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eleita, conforme precedente abaixo:

PROCESSO  CIVIL.  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.  INDENIZAÇÃO  POR 
BENFEITORIAS.  VALOR  APURADO  UNILATERALMENTE  PELA  FUNAI.  
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DE  MÉRITO.  APELAÇÃO PREJUDICADA.   1  -  A  ação de consignação em 
pagamento pressupõe a existência  de crédito constituído e  reconhecido  
pelas partes a ser solvido pelo devedor, mas que por alguma das hipóteses  
legais (CC/02, art. 335) há óbice ao cumprimento da obrigação.  2 - Não se  
admite a utilização da consignatória se não há obrigação líquida e certa por  
ser solvida pelo autor.   3 - No caso, a FUNAI propôs a ação apenas com  
base em laudo de avaliação de benfeitorias, elaborado unilateralmente,  
sem  qualquer  participação  ou  concordância  da  parte  ré,  em  total  
inobservância  ao  contraditório  e  ao  devido  processo  legal.   4  -  
Necessidade de instauração de processo administrativo ou judicial  para  
aferir  as  benfeitorias  e  os  valores  a  serem  indenizados,  só  por  si,  é  
suficiente a impedir o manejo da ação de consignação em pagamento.  5 -  
Ação de consignação em pagamento extinta sem resolução de seu mérito.  
6 - Apelação da FUNAI prejudicada. (AC 0000575-05.2004.4.01.4300 / TO, 
Rel.  DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA,  Rel.Conv.  JUIZ 
FEDERAL EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho (CONV.), QUINTA TURMA, 
e-DJF1 p.252 de 20/05/2015)

Ou seja, deveria o autor ter utilizado o meio processual adequado, a fim 
de  que  a  controvérsia  instaurada  pudesse  ser  corretamente  apreciada  pelo  órgão 
jurisdicional, nada obstando que adote tal providência.

Quanto ao pagamento da GRU, noticiado nos autos, é matéria estranha à 
controvérsia, devendo ser solucionada administrativamente entre as partes ou ser objeto 
de ação judicial própria.

III - DISPOSITIVO

Nestes  termos,  DECLARO o processo extinto,  sem resolução do mérito, 
com fundamento no art. 267, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.

Como exposto, o título relativo à Fazenda Arauak é objeto de processo 
administrativo no âmbito do INCRA, no qual se apura a possibilidade de sua anulação. 
Entretanto, no momento, não há notícia de que o título tenha sido anulado, razão pela 
qual não se pode concluir que as autoras, arrendatárias do imóvel, estejam ocupando 
a área de forma irregular.

Quanto à colocação de placas proibitivas de caça e pesca,  consta de 
norma do IBAMA que trata da execução de planos de manejo. Quanto a este ponto, 
não se revela razoável a suspensão da certificação justamente pelo fato de as rés 
cumprirem uma obrigação normativa (Norma de Execução IBAMA n. 1/2007, Anexo II, 
4.5). Quanto ao local da placa e sua interferência nas atividades do grupo tradicional, 
a princípio, não vislumbro ilícito, já que a fotografia colacionada pelo MPF, às fls. 14 e 
16-v, refere-se a local utilizado para estocagem de madeira, o qual, por motivo óbvio 
(segurança) sequer se recomenda o trânsito de pessoas. No mais, conforme ata de 
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reunião de fls. 870-874, as empresas informaram à comunidade que “não há nenhum 
impedimento sobre o acesso a área (UMF) para caça e coleta de produtos, que estão 
autorizados pelo ICMBio).

***

O quarto ponto consigna que a área de exploração de madeira coincidiria 
com local de uso das comunidades.

Quanto a este ponto, embora o MPF alegue que o objeto da ação não é se 
voltar contra o contrato de concessão, seu argumento revela justamente o contrário. 
Pretende que os réus percam sua certificação justamente por explorarem a área que 
lhes foi concedida por contrato.

A  questão foi  tratada na  ação 2009.39.02.001530-0,  que  se  encontra 
atualmente  em grau  de  recurso  (sentença  às  fls.  258-271).  Tal  ação  versa  sobre 
sobreposição  da  área  concedida  com  território  pleiteado  por  remanescentes  de 
quilombos e pelas demais comunidades locais, sendo que os pleitos do MPF foram 
rejeitados.

O MPF, com base na alegada sobreposição, requer que as rés percam sua 
certificação  por  supostamente  atentarem contra  princípios  do  FSC  que  impõem a 
observância à legislação nacional e o respeito às comunidades tradicionais.

Não vislumbro violação à legislação, quando as rés exploram área que lhe 
foi  concedida  contratualmente,  sem  que  esteja  vigor  qualquer  ato,  judicial  ou 
administrativo, suspendendo a eficácia do ajuste.

Conforme exposto no contrato firmado entre as partes, há cláusulas que 
restringem a  atividade  exercida  pelas  rés,  prevendo  a  vedação  de  exploração  de 
espécies florestais consideradas importantes para a população tradicional  (fls. 881-
884).  Acrescento  que   é  inerente  ao  manejo  florestal  sustentável  a  exploração 
madeireira de forma controlada e em regime de rodízio, a fim de não trazer danos de 
significativa  monta  ao  meio  ambiente.  O  prejuízo  exposto  pelo  MPF  estaria 
evidenciado caso demonstrado que as rés não cumpririam as obrigações contratuais e 
que  estariam  inobservando  normas  inerentes  ao  manejo,  sendo  que  não  trouxe 
indícios nesse sentido.

***

Em  síntese,  a  sentença  reconhece  os  seguintes  ilícitos  de  ordem 
socioambiental:

a) trânsito de embarcações na “boca do Acari”, com assoreamento do 
canal respectivo;
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b)  seccionamento  do  Lago  do  Arajá,  com  danos  ambientais  e 
socioculturais.

Até que solucionados tais ilícitos, a certificação FSC das requeridas EBATA 
e GOLF deve ser suspensa, a fim de não passar, ao mercado consumidor, a informação 
equivocada de que a exploração florestal seria socioambientalmente correta.

Para tanto, a certificação deve ser condicionada a:

a) elaboração de PRAD e sua execução, quanto aos danos ocorridos na 
“boca do Acari”, contemplando soluções para que o dano não volte a ocorrer;

b) desfazimento da obra que seccionou o Lago Arajá, com elaboração de 
PRAD e sua execução, contemplando o dano ambiental respectivo. 

Aprecio o pleito de indenização por danos morais coletivos, formulado em 
face de EBATA, GOLF e IMAFLORA.

A condenação por danos morais coletivos é possível, com fundamento no 
art.  5º  ,  V,  da  Constituição.  É  possível  a  utilização,  por  analogia,  das  definições 
constantes do art. 81, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990, sendo considerado como 
dano moral coletivo aquele causado por ato ilícito, omissivo ou comissivo, que implica 
em violação aos  valores  vigentes  na comunidade,  ou  ainda aos  direitos  tutelados 
coletivamente:

(...)  3.  Certo é que o dano moral  coletivo é  aquele que surge com a  
violação  ou  ofensa  a  direitos  e/ou  valores  de  uma dada  coletividade,  
dispensando  à  sua  configuração  a  individualização  das  vítimas,  posto  
que,  se  ocorrente,  atinge  toda  comunidade.  Precedente:  STJ,  REsp  nº  
1057274/RS,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe  
26.02.2010.   (…)  (AC  0016518-10.2004.4.01.3800  /  MG,  Rel. 
DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOÃO  BATISTA  MOREIRA,  Rel.Conv.  JUIZ 
FEDERAL  EVALDO  DE  OLIVEIRA  FERNANDES,  filho  (CONV.),  QUINTA 
TURMA, e-DJF1 p.223 de 28/05/2014)

É o que ocorre no caso. O ato ilícito está demonstrado, conforme exposto 
acima. Há reflexo do dano no meio ambiente, em vista do assoreamento do canal de 
acesso ao lago e do seu seccionamento; dano ao mercado consumidor, em vista das 
informações não verdadeiras repassadas, em vista, da utilização indevida do selo FSC; 
também há impacto na cultura e tradição dos povos habitantes da região,  pois  o 
seccionamento  do  lago,  como  exposto,  implicou  em  reflexo  na  forma  como  a 
comunidade relata a influência de entidade como o “encantado” ou a “mãe do lago” 
no seu cotidiano.

Arbitro o valor da indenização em R$100.000,00 (cem mil  reais),  para 
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cada réu, sendo que o montante deve ser dividido entre o FDDD e a comunidade 
atingida (fundo das comunidades do Sapucuá-Trombetas, como referido na inicial).

Por fim, o MPF requer, a todos os réus, a imposição de contrapropaganda, 
incluindo a União. 

Acerca  da  responsabilidade  da  União,  a  matéria  foi  apreciada  pelo 
Desembargador Souza Prudente, ao conferir efeito suspensivo à decisão que havia 
excluído esta entidade da lide, nos seguintes termos:

Com efeito, no que pertine à legitimidade passiva ad causam da União  
Federal, conforme bem destacou o recorrente, embora não seja da sua  
competência  a  expedição,  ou  suspensão,  da  certificação  descrita  nos  
autos, é da responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro – SFB, órgão  
integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, a realização de  
auditorias e fiscalizações acerca da regularidade dos procedimentos de  
certificação, como no caso, circunstância essa que, por si só, autoriza a  
manutenção da União Federal no polo passivo da demanda instaurada  
nos autos de origem.

Assim,  a  utilização  da  marca  FSC,  pelas  rés  EBATA  e  GOLF,  com 
aquiescência do IMAFLORA e em vista de omissão de fiscalização pela União, implicou 
em equivocada mensagem ao mercado consumidor, pois transmitiu a informação de 
que a madeira seria oriunda de área sem passivo de natureza ambiental.

 A medida pleiteada pelo autor guarda previsão expressa nos arts. 56, XII, 
e 60 do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:

Art.  56.  As  infrações  das  normas  de  defesa  do  consumidor  ficam  sujeitas,  
conforme o caso,  às  seguintes  sanções administrativas,  sem prejuízo  das  de  
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

(…)

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor  
incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e  
seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

§  1º  A  contrapropaganda  será  divulgada pelo  responsável  da  mesma forma,  
freqüência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e  
horário,  de forma capaz de desfazer o malefício  da publicidade enganosa ou  
abusiva.

O  autor  pleiteou  que  a  contrapropaganda  abordasse  a  promoção  de 
direitos das comunidades tradicionais. Além deste aspecto, deve também versar sobre 
a proteção ao meio ambiente, que também sofreu prejuízo em vista das condutas 
adotadas.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM

Processo N° 0000778-74.2016.4.01.3902 - 2ª VARA - SANTARÉM
Nº de registro e-CVD 00307.2019.00023902.1.00582/00128

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, 
na forma do art. 487, I, CPC, para CONDENAR:

a) as rés EBATA, GOLF e IMAFLORA à obrigação de não fazer, consistente 
no impedimento da certificação FSC no empreendimento das duas primeiras, até que:

1. haja elaboração de PRAD e sua execução, quanto aos danos ocorridos 
na “boca do Acari”, contemplando soluções para que o dano não volte a ocorrer;

2. ocorra  desfazimento  da  obra  que  seccionou  o  Lago  Arajá,  com 
elaboração de PRAD e sua execução, contemplando o dano ambiental respectivo.

b)  as rés EBATA, GOLF e IMAFLORA ao pagamento de indenização por 
danos morais coletivos, no equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais), para cada réu, 
sendo que o montante deve ser dividido entre o FDDD e a comunidade atingida (fundo 
das comunidades do Sapucuá-Trombetas, como referido na inicial). Juros e correção 
pelo Manual de Orientação para os Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal;

c)  os  réus  EBATA,  GOLF,  IMAFLORA  e  UNIÃO  à  obrigação  de  fazer 
consistente na divulgação de campanhas publicitárias para promoção dos direitos das 
comunidades tradicionais e da preservação do meio ambiente, a ser definida em sede 
de execução de sentença.

Custas pela EBATA, GOLF e IMAFLORA. União isenta. Sem honorários.

Atente-se para o determinado pela instância superior à fl. 1235, quanto 
aos efeitos da antecipação de tutela recursal.

Intimem-se.  Cientifique-se  o  Exmo.  Relator  do  agravo  interposto  nos 
autos.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Após  o  trânsito  em julgado,  intimações  para  fins  de  cumprimento  de 
sentença.

Santarém, 7 de outubro de 2019.

ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
Juiz Federal
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