Nota sobre decisão do Tribunal Federal da Primeira Região - Pará
Em relação à sentença em primeira instância proferida pelo Tribunal Federal da Primeira
Região, de Santarém, acerca da Ação Civil Pública de autoria do Ministério Público
Federal (MPF), o Imaflora informa que os problemas apontados pelo MPF para pedir a
suspensão da certificação socioambiental das empresas Ebata e Golf foram alvo de
auditorias periódicas que fazem parte do processo de certificação FSC®.
É importante destacar que dos quatro questionamentos levantados pelo Ministério
publico, dois não foram acolhidos na sentença. O juiz reconhece a regularidade fundiária
da área do imóvel arrendado pelas empresas e entende que não há qualquer restrição de
acesso à área de manejo por parte das comunidades do entorno, que podem extrair
produtos para sua subsistência.
Sobre os outros dois questionamentos concedidos pela sentença, ações de correção já
foram realizadas, como parte do processo de certificação FSC®. Em relação aos danos
causados à boca do Lago Acari, a empresa empreendeu ação para evitar danos nas
encostas e a vegetação causados pela entrada das balsas no período de cheia. Em
acordo com a comunidade, foi estabelecida uma grade de horários nos quais as balsas
podem passar, a fim de não interromper o fluxo de canoas da população local. Sobre o
bloqueio da porção Arajá do Lago do Acari, o problema foi corrigido através de solução
dialogada com a comunidade, a partir da abertura de passagem no aterros para que as
canoas possam trafegar normalmente, bem como permitir o pleno fluxo de água.
Vale ressaltar que as empresas Ebata e Golf chegaram a ter seus certificados suspensos
pelo Imaflora, em março de 2015. Após auditoria presencial realizada em junho do
mesmo ano, a certificação foi restabelecida. O entendimento do Imaflora, baseado em
processo que incluiu a realização de diversas auditorias presenciais e audiência pública
com a participação das comunidades e partes interessadas envolvidas.
A certificação FSC® conta com uma série de normativas que devem ser seguidas pelas
empresas certificadas. É por meio do diálogo contínuo entre empresas, comunidades e
autoridades que se identificam questões a serem corrigidas. Informamos que todo o
processo de certificação, acompanhamento e auditorias das empresas Ebata e Golf está
disponível, de forma acessível e transparente, para consulta pública no site do Imaflora.

