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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Tema: Crédito de carbono, REDD e pagamento por serviços ambientais em Portel.

Data: 24.01.2023 Hora: 17:00/23:30

Local: Auditório Manarijó - Portel/PA

1. Aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro de 2023, a partir das 17 (dezessete) horas, no Auditório 
2. Manarijó, situado na Avenida Hugo Carlos Saboia, s/n, Centro, próximo a Avenida Magalhães 
3. Barata, em Portel-PA, foi realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA promovida pela Promotoria de Justiça
4. Agrária da I Região – Castanhal, do Ministério do Estado do Pará, com o objetivo de discutir com
5. a sociedade civil e as instituições públicas quais as políticas federais e estaduais implementadas 
6. ou em implantação sobre crédito de carbono, REDD e pagamento por serviços ambientais, bem 
7. como sobre a Política Municipal de Mitigação do Aquecimento Global e desenvolvimento de 
8. projetos de crédito de carbono no município de Portel/PA (Lei Municipal nº 918, de 05 de outubro
9. de 2022) e a Consulta Livre, Prévia e Informada, temas que são tratados no Procedimento 
10. Administrativo SIMP nº 002093-040/2022. A promotora de justiça Ione Nakamura (MPPA) fez a 
11. abertura da Audiência Pública parabenizando o município de Portel pelos 265 anos de fundação 
12. e agradecendo a presença do público e das autoridades. Dra Ione explicou que em razão da 
13. chuva e da dificuldade de conexão não estava sendo viável realizar a transmissão da audiência. 
14. Informou que a audiência pública estava sendo gravada, e que a sua disponibilização ficaria 
15. condicionada à autorização da Promotoria Agrária, mediante apresentação de justificativa. 
16. Compuseram a mesa expositora os(as) senhores(as): IBRAIM ROCHA,Procurador do Estado do
17. Pará; TÁTILA PASSOS BRITO, Procuradora Jurídica da Secretaria de Estado de Meio 
18. Ambiente e Sustentabilidade; RODOLPHO ZAHLUTH BASTOS, Secretário Adjunto de Gestão e
19. Regularidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade; MAXIMIRA 
20. COSTA DA SILVA, Diretora de Geotecnologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
21. Sustentabilidade; ELEN MESQUITA DE MOURA DO NASCIMENTO, Procuradora Autárquica 
22. do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará; IRANILDA 
23. MORAES, Gerente de Planejamento e Análises Florestais do Instituto de Desenvolvimento 
24. Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará; ANDREIA BARRETO, Defensora Pública 
25. Agrária; AMARILDO PEREIRA, Procurador do Município de Portel, representando a prefeitura 
26. municipal; ANDRÉ MOURA, Assessor Jurídico do Instituto de Terras do Estado do Pará; 
27. PAULO WEYL, Representante da Direção Estadual do Conselho Nacional das Populações 
28. Extrativistas Seringueiros; IVALDO AMADA, Diretor de Política Agrícola e de Meio Ambiente da 
29. Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará; 
30. CARLOS RAMOS, doutorando do doutorado no Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares 
31. da Universidade Federal do Pará/Universidade Federal do Pará (INEAF/UFPA); CHARLES 
32. GONÇALVES, Presidente da Câmara de vereadores do Município de Portel; vereadores 
33. CLAUDIO, NATALINO, ISAÍAS CARDOSO, MILTON NUNES e NALDIR PONTES. A dinâmica 
34. da audiência consistiu em um primeiro momento para saudações e considerações introdutórias 
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35. dos componentes da mesa, seguida de intervenções dos espectadores que previamente se 
36. inscreveram como expositores, nos termos do edital, a fim de que expusessem eventuais 
37. questionamentos e, ao final, a palavra foi novamente dada aos componentes da mesa para 
38. considerações. Essa dinâmica foi reproduzida por três vezes, de acordo com os pontos de 
39. debate previstos no edital. Feitos os esclarecimentos de praxe e composta a mesa a promotora 
40. de justiça Ione Nakamura repassou a palavra à mesa para os cumprimentos e falas iniciais sobre
41. primeiro ponto de pauta acerca da Política Estadual sobre Mercado de Carbono, Redução das 
42. Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal 
43. (REDD) e Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Com a palavra, o representante do 
44. ITERPA, André Moura, agradeceu o convite e explicou que o ITERPA se fez presente na 
45. audiência pública, pois, na qualidade de gestor das terras públicas estaduais e responsável por 
46. fazer a regularização fundiária dos assentamentos, tem interesse em estar próximo às 
47. comunidades para entender a situação vivenciada com as empresas de crédito de carbono com 
48. intenção de celebração de contratos para colaborar e tomar ciência do que está ocorrendo nos 
49. assentamentos e ajudar a buscar soluções. Na sequência, a Procuradora Autárquica do 
50. IDEFLORBio, Elen Mesquita, agradeceu o convite e destacou a importância da atuação do 
51. órgão no Marajó, cuja ação ocorre em parceria com o ITERPA na realização de estudos para 
52. construção dos planos de uso dos assentamentos estaduais. Mencionou a realização de 
53. projetos no Projeto do Assentamento Agroextrativista Joana Peres e o plano de desenvolvimento
54. local do Município de Portel. Destacou ainda o interesse do órgão em acompanhar o debate e 
55. informou que o IDEFLORBio ainda não possui regulamentação sobre o tema, mas se colocou à 
56. disposição para contribuir com a audiência pública. Iranilda Moraes, técnica do IDEFLORBio, 
57. que atua na Diretoria de Gestão de Florestas Públicas com contratos de concessão florestal e 
58. gostaria de acompanhar a audiência pública. Ato contínuo, a servidora da SEMAS, Maximira 
59. Costa, explicou que atua na Diretora de Geotecnologia, setor que trabalha com a regularização 
60. ambiental dos imóveis rurais e Regulamentação do Código Florestal dentro da Secretaria. 
61. Aduziu que, a Diretoria de Geotecnologia atua no Programa Regulariza Pará em diversas frentes
62. buscando concretizar a regularização ambiental dos imóveis rurais e dos assentamentos 
63. especiais. Se colocou à disposição para contribuir tecnicamente na audiência pública e em 
64. especial para beneficiar aqueles que detém o território. O Secretário Adjunto da SEMAS, 
65. Rodolpho Bastos, agradeceu o convite do MPPA para participar da audiência pública, 
66. congratulou os presentes e as instituições que compõem a mesa. Destacou a importância da 
67. audiência para esclarecer o MPPA e o público, orientar e expor o cenário de ações da SEMA, 
68. que tem atuado de forma direta e indireta com a agenda do carbono. Em seguida, Tátila Brito, 
69. Procuradora do Estado do Pará, atualmente na Coordenação do jurídico da SEMAS, explicou 
70. que está acompanhando diretamente a questão do mercado de carbono através de um Grupo 
71. de Trabalho constituído pelos Estados da Amazônia para construção de um mercado regulado, 
72. também chamado de mercado Jurisdicional, que é diferente do mercado voluntário que era 
73. objeto da audiência pública e que tem chegado até as comunidades. Explicou que o mercado j
74. urisdicional tem uma obrigação regulatória e que é definido por uma entidade jurisdicional, com 
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75. regulamento que pode ser internacional, nacional regional ou estadual sobre trocas 
76. internacionais entre países. É um mercado que vai regular as áreas públicas que possuem 
77. estoques de carbono em áreas públicas. Em relação ao mercado voluntário aduziu que é 
78. demandado por pessoas físicas e jurídicas, entidades e empresas internacionais que precisam 
79. reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa e, para isso, compram crédito de carbono, no
80. qual entram as associações de comunidades cujos territórios possuem florestas, intermediadas 
81. por empresas privadas por meio de contratos avaliados por uma certificadora internacional, que 
82. no caso é a VERRA. Asseverou que o papel do Estado é cuidar do mercado regulado e 
83. apresentou como avanço a definição de plano de ação, componentes e marco legal institucional, 
84. salvaguardas, mecanismos financeiros, monitoramento e relatório de verificação definidos, que 
85. já foram submetidos como proposta para captação de recursos. Que precisa aguardar um prazo 
86. de até 24 (vinte e quatro) meses para que o Mercado do Estado esteja regulado. Destacou que 
87. independente dos avanços do Mercado Regulado, o Estado precisa enxergar o Mercado 
88. Voluntário e efetivamente acompanhá-lo. Prosseguindo, o representante da PGE, Ibraim Rocha,
89. na oportunidade já apresentou suas considerações e contribuições em nome da PGE a pauta da 
90. política estadual. Discorreu sobre a existência de uma crise climática que levou o Estado a 
91. discutir o mercado de crédito de carbono para compensar as emissões de gases de efeito estufa 
92. das indústrias no mundo todo. Explicou que as florestas públicas e privadas são classificadas 
93. como bens de interesse coletivo, conforme o art. 225 Constituição Federal e art. 1º, incisos I e II, 
94. do Código Florestal brasileiro (Lei nº 12.651/2012). Mencionou a Lei de Gestão de Florestas 
95. Públicas, que define floresta pública a partir do domínio da área onde está localizada, portanto, 
96. se for terra pública a floresta será pública, e a terra for privada a floresta será privada, advertindo
97. que, de acordo com o Código Florestal, o Estado precisa tomar providências também quanto as 
98. florestas privadas. Que essa legislação deve ser associada à Política de Mudanças Climáticas, 
99. ressaltando que já existem leis sobre mudanças climáticas federal e estadual (Lei nº 
100. 9.041/2020). Destacou também a Lei de Política de Serviços Ambientais, na qual o legislador 
101. federal começou a regular o que seria o mercado de carbono, e o Plano Estadual Amazônia 
102. Agora (Decreto nº 941/2020). Explicou que a Lei Federal nº 14.119/2021, que instituiu a Política 
103. Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), define as modalidades de serviços 
104. ambientais, que pode ser pagamento direito monetário e não monetário, ou seja, regula o 
105. mercado jurisdicional e avança sobre o mercado privado e, por isso, traz regras gerais de como 
106. devem ser definidos os contratos, que são de natureza civil, pelas regras do Código Civil, mas 
107. deve dialogar com a legislação específica, que neste caso estabelece obrigações contratuais 
108. expressas em relação provedor, pagador, fiscalização e monitoramento, condições de acesso do
109. poder público ao contrato e servidão ambiental. Que o Decreto n. 11.075/2022, estabelece os 
110. procedimentos para o Plano Setorial de Mitigação e Mudanças Climáticas, que é o Sistema 
111. Nacional de Redução de Emissões de Gases do Efeito Estufa, que está regulando a Política 
112. Nacional de Mudanças do Clima, também trata dos instrumentos de PSA e outros. Concluiu que 
113. a definição deste sistema indica que há possibilidade de modelos de certificação, mas não os 
114. descreve, podendo admitir certificações públicas e privadas. Que se a opção for pelo mercado 
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115. regulado é o Estado quem vai definir quem pode certificar, podendo certificar diretamente ou 
116. admitir que certificadoras privadas o façam. Que tanto o crédito voluntário como regular 
117. precisam estar certificados e registrados no sistema nacional para possibilitar o mapeamento 
118. pelo Estado sobre quem está atuando no mercado de crédito de carbono. Que o Estado do Pará 
119. não possui regulamentação suficiente para lidar com a temática e, por isso, ainda há 
120. necessidade de discutir e definir as regras de registro e comercialização de crédito de carbono 
121. no Pará. Que a MP 1.151, de 16 de dezembro de 2022 diz expressamente que se inclui na 
122. concessão florestal todas as ações de crédito de carbono e serviços ambientais e patrimônio 
123. genético. Que a MP alterou a lei de gestão de florestas públicas e a lei de licitações para permitir 
124. a alteração de contratos vigentes no Estado para incluir o crédito de carbono. Portanto, a 
125. legislação deixou claro que em floresta pública é permitida a concessão de crédito de carbono. 
126. Que o Estado licita quando se trata de particular explorando crédito de carbono em florestas 
127. públicas, o Estado deve licitar para ter uma concessão, mas no caso das comunidades há uma 
128. destinação, podendo o Estado autorizar a comercialização de crédito de carbono nestas áreas. 
129. No entanto, ressalta que o Estado ainda não possui regulamentação suficiente para definir as 
130. regras. Ao final ponderou que a leitura apresentada, apesar da PGE, é uma leitura acadêmica 
131. feita para ajudar no debate. Na sequência, o representante da FETAGRI/PA, Ivaldo Amada, 
132. diretor de política agrícola e de meio ambiente da Federação, em nome da presidente da 
133. FETAGRI cumprimentou a todos agradeceu o convite para acompanhar e tomar ciência do que 
134. está acontecendo na região do Marajó. Em seguida, Paulo Weyl, Advogado do CNS, agradeceu 
135. ao convite e informou que no momento, enquanto assessoria jurídica do CNS, gostaria de 
136. colocar alguns elementos que a comunidades extrativistas estão passando em relação ao 
137. crédito de carbono, incluindo assédios para aderirem a contratos que do ponto de vista das 
138. comunidades são precários e com cláusulas indeterminadas e que deixam as associações e 
139. comunidades vinculadas a contratos que colocam em risco as populações. Ato contínuo, 
140. Amiraldo Pereira, representante da Prefeitura de Portel, cumprimentou a mesa e informou que 
141. o Município encaminhou à Câmara a Lei nº 918, de 05 de outubro de 2022, que deve ser 
142. regulamentada a partir do dia 05 de fevereiro de 2023 e que, por orientação do corpo jurídico do 
143. município, o Prefeito solicitou que aguardasse a realização da audiência pública para que 
144. pudessem acolher o anseios da sociedade. Que o Município está de braços abertos às 
145. empresas que queiram atuar em Portel, mas que serão monitoras, acompanhadas e cobradas 
146. de acordo com a legislação internacional, nacional e local. Posteriormente, o pesquisador Carlos
147. Ramos, apresentou o texto “O manifesto para o último agente de verdade sobre o carbono”, 
148. elaborado para a audiência pública e que foi entregue para ser anexado à Ata, no qual destacou,
149. em síntese, a obrigação do Estado de realizar consulta livre, prévia e informada e resguardar os 
150. direitos de comunidades tradicionais e da importância de os povos da floresta elaborarem seus 
151. protocolos comunitários de consulta e consentimento prévio, livre e informado. Que na estratégia
152. de redução das emissões de gases de efeito estufa, as corporações ofertam às comunidades a 
153. distribuição de benefícios vindos do mercado de carbono sem apresentar de modo transparente 
154. aos atores da cadeia e sem construir conjuntamente com os povos. Que cerca de 714 mil 
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155. hectares do Portel estão sob contrato de crédito de carbono, representando cerca de 28% do 
156. município, movimentando cerca de 545 milhões de reais, que exige pensar sobre o retorno 
157. proporcional ao município, pagamento de tributos e real contrapartida às comunidades. 
158. Questionou sobre as garantias jurídicas a nível de atendimento das salvaguardas de Cancun e 
159. da Lei 14.119/2021, de Pagamento por Serviços Ambientais, e como lidar com estas questões 
160. sem uma regulamentação do mercado de carbono, bem como se estes processos possuem 
161. equidade de gênero. Logo após, a Defensora Pública do Estado do Pará, Andreia Barreto, 
162. agradeceu o convite do MPPA e o esforço dos presentes para acompanhar a audiência. 
163. Registrou a dos defensores públicos André Pessoa (DPE-Portel) e Maria Maia(Coordenadora do 
164. Núcleo de Direitos Humanos da DPE), Suzana que atua na Defensoria Agrária em Castanhal. 
165. Informou que a defensoria púbica está acompanhando as ações judiciais em Portel e que a 
166. temática de crédito de carbono, tanto no âmbito da defensoria agrária de Castanhal nas frentes 
167. de atuação de orientação jurídica, como institucionalmente com a com instituição pelo Defensor 
168. Público Geral de um Grupo de Trabalho dentro da PDE para construir um protocolo sustentável 
169. de atendimento para toda a instituição, bem como elaborar um relatório das ações do mercado 
170. voluntário do Carbono, mas também pensar a atuação da defensoria nesta pauta. Finalizadas as 
171. falas iniciais, a promotora Ione Nakamura, saudou algumas autoridades presentes, 
172. especialmente, a nova Promotora de Justiça de Portel, Dra Paula Camacho e sua equipe, 
173. destacando que o município de Portel ganhou uma representante atuante e comprometida. Na 
174. sequência, Dra Ione informou que foram inscritos alguns expositores e que a fala seria 
175. franqueada a cada inscrito pelo tempo de 03 (três) minutos. Antes, questionou aos 
176. representantes do Estado haveria algum esclarecimento a apresentar aos presentes acerca do 
177. primeiro ponto de pauta. O representante da SEMAS, Rodolpho Bastos, solicitou a fala e 
178. explicou que há necessidade de conhecimento para compreender como funciona o sistema do 
179. mercado do crédito voluntário de carbono e que as associações podem solicitar ao Poder 
180. Público informações relacionadas a esta matéria ou outras. Aduziu que se o mercado voluntário 
181. ]provoca atos irregulares, o poder público precisa intervir de forma imediata. Que no caso 
182. particular do Marajó, o mercado voluntário pode vir a induzir a inscrição irregular de Cadastro 
183. Ambiental Rural (CAR). Que a SEMAS está fazendo o levantamento desses CAR e identificou 
184. que apenas duas pessoas são responsáveis pela inscrição de mais de 60% (sessenta por cento) 
185. de CAR no município que foge ao padrão do Estado do Pará. Informou que já há uma ação de 
186. análise do CAR em Portel com cruzamento de dados e que cerca de 1.400 CAR da regional de 
187. Breves foram suspensos com indicativos de sobreposição a territórios coletivos. Que em Portel 
188. foram 628 CAR suspensos e cerca de 200 já cancelados. Que os particulares precisam se 
189. manifestar para reativar o CAR, caso contrário, serão cancelados. Em relação ao CAR coletivo 
190. explicou que as associações estão inscrevendo o CAR em nome da comunidade, mas que não 
191. há obrigação de associação por parte de particulares, embora haja a obrigação de CNPJ para 
192. firmar contratos, a exemplo dos contratos de crédito de carbono. Ressaltou que todos os 
193. beneficiários do território coletivo possuem direito ao uso do bem comum dos recursos naturais 
194. dentro do território coletivo, mas que não há obrigação de associação. Explicou que a SEMAS 
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195. está atuando na agenda do território coletivo através do Programa Regulariza Pará. Informou 
196. que existe atualmente cerca de 290.000 (duzentos e noventa mil) CAR inscritos na base do 
197. Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Pará, com cerca mais de 2.000 (dois mil) mil 
198. analisados em 2019. Que a SEMAS empreendeu um esforço de análise visando o aumento da 
199. capacidade de validação do CAR e para, ao final de dezembro de 2022, alcançar cerca de 
200. 125.000 (cento e vinte e cinco mil) analisados. Que a SEMAS estabeleceu 12 (doze) estratégias, 
201. dentre elas o CAR Coletivo, em especial no Módulo Povos e Comunidades Tradicionais (PCT). 
202. Foi criada uma estratégia de apoio a realização do CAR no Módulo PCT, que consiste em 
203. orientar a Comunidade, através da capacitação pela equipe da SEMAS de duas pessoas 
204. indicadas pela comunidade para inscrição do CAR coletivo, mediante solicitação por ofício. Que 
205. a lista de beneficiários é aprovada pela comunidade, em reunião da associação por pelo menos 
206. 60%, e encaminhada ao órgão. Que o CAR Coletivo garante que todos os beneficiários do 
207. território estão contemplados e não apenas os associados. Que foram inscritos 16 (dezesseis) 
208. territórios quilombolas e 13 (treze) PEAEX concluídos no CAR coletivo. A representante do 
209. IDEFLORbio, Ellen Mesquita, relatou que o órgão está sendo procurado por comunitários para 
210. informar sobre contratos de crédito de carbono e sobre a abordagem de algumas empresas que 
211. inclusive já questionaram o posicionamento do IDEFLORBio em relação aos contratos e em 
212. relação a anuência a estes documentos. Aduziu que o IDEFLORBio, tendo em vista a ausência 
213. de regulamentação ainda não concedeu anuência. Destacou que o tema é multidisciplinar e que 
214. envolve diversas competências. Que no caso do IDEFLORBio, a temática está situada dentro 
215. das competências do órgão porque é o gestor de áreas pública estaduais, incluindo aqueles 
216. destinadas a assentamentos. Que de acordo com a lei de criação do IDEFLORBio, também 
217. estão inseridos como fomento na política estadual de incentivos aos serviços ambientais e, por 
218. este motivo, possui interesse de participar da discussão e da regulamentação da matéria. Que 
219. esse movimento no Estado ainda está limitado à matéria do mercado regulado. Que em relação 
220. ao mercado voluntário o IDEFLORBio teve a inciativa de lançar um Procedimento de 
221. Manifestação de Interesse para coletar ideias para regulamentação deste mercado, seja em 
222. unidade conservação ou outra floresta pública que pode incluir assentamentos, que findou 
223. revogado pela insuficiência das propostas. Destacou que houve também a alteração da Lei de 
224. Gestão de Florestas Públicas pela MP 1.151/2022 que permitiu a inclusão da comercialização de
225. crédito de carbono nas concessão florestal, que sinaliza que o Estado pode conceder a 
226. exploração desse ativo. Explicou que no caso dos assentamentos o território é concedido à 
227. comunidade, mas a floresta permanece pública e, por isso, é preciso estabelecer procedimentos 
228. e situar a temática dentro das competências de cada órgão. Sobre os contratos concluiu que, de 
229. modo geral, devem respeitar a dinâmica socioprodutiva dos assentamentos, evitando-se 
230. cláusulas que restringem o uso dos recursos naturais nos territórios e confrontem o plano uso 
231. dos assentamentos, além de refletir os critérios de repartição adequada de benefícios, assim 
232. como o próprio acesso às florestas. Destacou, por fim, que esses pontos precisam ser objeto de 
233. estudo do Estado para criação de uma regulamentação para resguardar o direito de uso do 
234. território pelos beneficiários, que são as comunidades assentadas. O representante do ITERPA, 
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235. André Moura, explicou que os assentamentos do Estado do Pará é uma modalidade de 
236. regularização fundiária, utilizado nos casos de comunidades tradicionais que possuem áreas de 
237. riqueza florestal e que a forma de exploração ocorre através do extrativismo e manejo com 
238. respeito à conservação ambiental. Que a titulação promovida pelo ITERPA nesta modalidade 
239. ocorre em nome de uma associação mediante expedição de contrato concessão de direito de 
240. real de uso (CCDRU), sob condição resolutiva, com tempo, prazo indeterminado. Que a partir 
241. desse momento, os beneficiários, através de uma associação ficam vinculados a determinadas 
242. contrapartidas com o Estado, como a exploração sustentável e informar a celebração de 
243. contratos de parceria com empresas, incluindo crédito de carbono. Afirmou que o ITERPA não 
244. recebeu até o momento nenhum contrato de crédito de carbono para que o Estado tomasse 
245. ciência e que a partir do momento que um contrato é celebrado sem anuência do ITERPA há o 
246. descumprimento de cláusula resolutiva do título, recaindo em nulidade dos contratos. Asseverou 
247. que a posição institucional do ITERPA é que o órgão vai oficiar as associações para que 
248. apresentem contratos ou quaisquer documentos que envolvam crédito de carbono ou 
249. negociação desse ativos ambientais em área de projetos de assentamentos agroextrativistas do 
250. Estado; que o ITERPA vai oficiar e diligenciar junto a VERRA para que apresente todas as 
251. certificações que foram concedidas sem a anuência do órgão fundiário; que o ITERPA e o MPPA
252. viabilizaram a criação de uma mesa para tratar da questão dos assentamentos e solicitou que 
253. fosse pensada uma forma de participação virtual da reunião que ocorrerá dia 01 de março de 
254. 2023 no ITERPA. O representante da SEMAS, Rodolpho Bastos, requereu a palavra para 
255. complementar sua fala. Nesta oportunidade, ressaltou a questão da legitimidade do contrato 
256. apresentada na fala do ITERPA. Explicou que grandes corporações estão buscando no mercado 
257. créditos de carbono para compensar a emissão de gases de efeito estufa derivados do seu 
258. processo produtivo. Que a função da certificadora é validar o crédito no mercado. Que existem 
259. várias certificadoras, mas umas são mais respeitadas que outras. Que não se trata de 
260. instituições públicas, mas de instituições de mercado privado que possuem rigor porque as 
261. empresas multinacionais têm ação na bolsa e precisam ser rigorosas nesse aspecto para não 
262. perder valor de mercado. Que a questão que se apresenta no Estado são acordos que estão 
263. sendo firmados e levados à certificadora, mas que tem um nível de cumprimento de obrigações 
264. legais que não está completa, ou seja, não há garantia de que estes contratos sejam, de fato, 
265. validados pela certificadora e transformado em crédito de carbono para, de fato, gerar benefícios 
266. em termos de valor. Que não pode o ITERPA não ter ciência de contratos firmados em PEAEX, 
267. em áreas que estão sob gestão do órgão e que as expectativas de ganho podem ser frustradas 
268. e, por isso, a importância de se abordar a questão de outra forma. A representante da SEMAS, 
269. Tátila Brito, complementou a fala antecessora abordando o papel do Estado no mercado 
270. voluntário, que não seria interferir, proibir ou retirar a liberdade da comunidade de escolher 
271. investir em crédito de carbono, mas o nível das empresas que estão negociando com as 
272. comunidades, através de pré-contratos, que exige do Estado ter o controle de quem está 
273. fazendo essas negociações e de proteção às associações em assentamentos coletivos para que 
274. os contratos não sejam prejudiciais às comunidades e ao meio ambiente. Finalizadas as falas, a 
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275. promotora de justiça Ione Nakamura convidou aos vereadores presentes para ocuparem seus 
276. lugares à mesa, registrou a presença do Secretário de Meio Ambiente de Portel, Luciano 
277. Ferreira; e, em seguida, franqueou a palavra ao Público, convidando expositores inscritos para 
278. os questionamentos à mesa e ressaltou que aqueles que não se sentiram a vontade para fazer 
279. falas públicas poderiam preencher o formulário disponibilizado pelo MPPA sobre o tema da 
280. audiência pública. Valma Teles, da Comunidade São Miguel localizada no Rio Acutipereira, 
281. Diretora Institucional do Observatório do Marajó, informou que nos últimos anos as comunidades 
282. tradicionais marajoaras estão sendo assediadas pelo mercado de carbono mediante propostas 
283. ilusórias de melhora de vida com informações apenas de benefícios apresentadas pelas 
284. empresas a fim de convencer as comunidades a assinarem os contratos, muitas vezes sem 
285. clareza de suas cláusulas, causando impactos no modo de vida tradicional local. Que mais uma 
286. vez, como vários outros projetos apresentados ao Marajó, o Crédito de carbono aparece como 
287. salvador das comunidades que precisam, na verdade de políticas públicas; Vanuza Cardoso, 
288. quilombola do território do Abacatal, situado na região metropolitana de Belém, em Ananindeua. 
289. Destacou que a existência do carbono é porque as comunidades quilombolas e tradicionais 
290. preservam os seus territórios; que as comunidades não podem ser responsáveis pelo 
291. aquecimento e pela destruição dos ecossistemas e dos biomas; e que as lideranças não podem 
292. ser irresponsáveis, assinando contratos de má-fé que colocam em dúvida e impedem gerações 
293. de acessarem os recursos do território; que as empresas usam de má-fé quando não 
294. esclarecem os pró e contra dos projetos de crédito de carbono; que se a terra é do Estado, de 
295. acordo com o que falou o ITERPA, precisa que o órgão promova a consulta previa, livre e 
296. informada às comunidades que estão sendo assediadas por empresas; Danilo Almeida, 
297. representante da Empresa BR Carbon,engenheiro florestal e pesquisador. Explicou que a 
298. empresa é construída por pesquisadores que eram auditores de ONGS. Se colocou à disposição
299. para tirar dúvidas, participar e dialogar com procuradores e as instituições. Afirmou que a 
300. empresa está em processo de consentimento prévio, livre e informado com as comunidades do 
301. Acutipereira. Que encaminhou documentos ao ITERPA e outras instituições. Que possuem 
302. cientistas sociais que estão acompanhando a empresa nesse momento de envolvimento das 
303. comunidades; Alex de Souza Maciel, biólogo, quilombola do Território Itacuruçá de Abaetetuba 
304. e articulador da Cáritas Norte 2 atua como articulador local da Cáritas Norte 2. Apresentou suas 
305. considerações afirmando que suas referências sobre crédito de Carbono é o Carlos Ramos e a 
306. professora Marcela Verccione. Que a Convenção nº 169 da OIT é importante para as 
307. comunidades se apropriarem, pois trata do direito à consulta prévia. Que o poder público é quem
308. deve consultar as comunidades. Que a consulta não se confunde com audiência. Sobre o crédito
309. de carbono questionou sobre o contrato por que o Estado e as comunidades não possuem 
310. acesso ao contato de crédito de carbono. Que a Cáritas, no Programa Global de Proteção das 
311. Bases Naturais, coloca como proposta os protocolos comunitários de consulta. Que a Cáritas 
312. apenas apoia e alerta as comunidades para que conheçam a convenção e construam seus 
313. próprios protocolos de consulta. Encerrou a fala com uma poesia. Prof. Carlos Moura, Centro de
314. Educação Ambiental de Portel (CEAP), entregou à Promotora Ione Nakamura documento com 
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315. as demandas, no qual denuncia que os projetos de crédito de carbono foram realizados sem 
316. transparência e participação das comunidades e da sociedade como um todo. Diante disso, 
317. requereu providências para a imediata suspensão de todos os projetos de crédito de carbono em
318. execução ou implementação no município de Portel até que seja assegurada a transparência 
319. destes projetos e seus respectivos contratos e operações, bem como a realização de audiências 
320. públicas nos polos estratégicos dos rios Acutipereira, Anapu, Camarapi e Pacajá, para garantir a 
321. participação, conhecimento e a decisão de toda a população da zona rural e da zona urbana de 
322. Portel. Pediu auxílio institucional para esclarecimentos sobre REDA MAIS; quais benefícios 
323. prestados; quantas cestas básicas doadas e qual a fonte; quem a compõe e quais os valores 
324. repassados individualmente ou em conjunto fruto de projetos de crédito de Carbono em Portel. 
325. Requereu ainda que sejam revistas as estruturas administrativas, diretorias e jurídicas dos 
326. PEAEX; que seja estabelecida uma organização em forma de consórcio para gerenciar e 
327. executar os contratos de crédito de carbono; que o governo municipal esclareça qual é o setor 
328. no município que recepciona as questões referentes ao comércio de crédito de carbono e que 
329. informe os valores que já foram recebidos com esse mercado e os critérios utilizados pela 
330. prefeitura. Sidnei França, STTR/Portel, relatou que desde a reunião realizada no ITERPA dia 
331. 19.01.2023, identificou que algumas responsabilidades estão sendo assumidas, seja pelos 
332. órgãos do Estado seja pelas comunidades. Que o ITERPA é responsável por verificar a 
333. documentação sobre crédito de carbono e que informe se a empresa é idônea e para respaldar 
334. que as associações possam firmar os contratos. E que às associações das comunidades cabe 
335. apresentar a documentação ao órgão. Paulo Weyl, advogado CNS, relatou que o CNS remete 
336. a uma luta para reconhecer as primeiras unidades de conservação e a conquistar muitas outras, 
337. além de falar sobre a floresta, os ribeirinhos e outras situações que antes estavam invisibilizadas 
338. e que produziam outro tipo de riqueza que dependia da conservação. Que década de 80 se criou
339. uma outra consciência e que hoje está sendo tratada como economia. Explicou que a posição do
340. CNS que não é ser contrário aos contratos de carbono, mas orientar que o contrato será, de 
341. certa maneira, acompanhado ao CNS, desde que seja apresentado ao Conselho e que passe 
342. pelo amplo conhecimento das comunidades tradicionais. Que as comunidades precisam ser 
343. auxiliadas e acompanhadas por advogados que não sejam da empresa que de crédito de 
344. carbono, mas das próprias associações. Destacou que os contratos apresentam diversos 
345. problemas e que o objeto destes contratos vai além do crédito de carbono, incluindo de forma 
346. mais ampla a bioeconomia e toda a riqueza do meio ambiente local. Argumentou que o Estado 
347. precisa resolver a situação da regularização dos territórios antes de tratar da questão do crédito 
348. de carbono. Que as empresas estão se apropriando das formas de uso dos recursos das 
349. populações agroextrativistas e que é preciso que as associações se fortaleçam e criem 
350. alternativas de produção. Amarildo Pereira, procurador do Município de Portel, pediu a palavra 
351. para responder ao Prof. Carlos Moura. Disse que a Câmara Municipal de Portel aprovou a Lei 
352. Municipal nº 918, de 05 de outubro de 2022, que trata da Política Municipal de Mitigação das 
353. Mudanças Climáticas. Que há a previsão de criação de um comitê de Gerenciamento e que Lei 
354. vai ser regulamentada no dia 05 de fevereiro. Acerca dos tributos, explicou que o crédito de 
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355. carbono é considerado ativos ambientais, sem incidência de tributação, nem estadual e 
356. municipal. Que independente do que venham receber as comunidades tradicionais, 
357. antecipadamente a empresa pode fazer melhorias, como já vem ocorrendo com a criação de 20 
358. (vinte) escolas no município. Seguindo aas exposições, foi passada a palavra ao Odivan, 
359. Presidente do STTR/Portel, afirmou que a preocupação é com a existência de 4 (quatro) projetos
360. de crédito de Carbono em Portel, conforme mapa elaborado pelo STTR e exposto na Audiência
361. Pública, a partir das informações que estão no site da VERRA. Que os referidos projetos 
362. remontam ao governo Pedro e Moura, desde 2008. Que desde esse período estão sendo 
363. comercializados créditos de carbono em Portel. Que os projetos abrangem a Gleba Joana Peres 
364. II, Alto Pacajá, Alto Amapu e Alto Camapari. Que esses projetos preveem a construção de 60 
365. (sessenta) escolas e um posto de saúde no município. Que os projetos não possuem contatos e 
366. as comunidades estão recebendo cestas básicas. Que os vereadores presentes fizeram moção 
367. favorável aos projetos. Que o Projeto IV possui 1.253 famílias de Portel. Perguntou ao 
368. represente da prefeitura como é a abordagem da empresa na prefeitura, se há contrato ou 
369. acordo para fazer a construção das escolas e posto de saúde. Disse que o STTR questionou a 
370. administração municipal anterior e a atual, mas não teve retorno e por isso solicitou ao Ministério 
371. Público a realização da audiência pública que trata dos projetos futuros, mas questionou como 
372. ficarão estes 04 projetos que estão sendo executados. Informou que em 2017 foi feita reunião no
373. IDEFLORBio sobre esses projetos, que foi definido o cancelamento de CAR. Que já questionou 
374. aos órgãos públicos quem é o responsável pela política e projetos de crédito de Carbono na 
375. estrutura do Estado. Que até agora não houve definição sobre isso. Antonio de Pinho Ramos, 
376. ribeirinho, morador do Rio Anapu, pediu que sejam tomadas providencias em favor dos 
377. ribeirinhos, pois diversos políticas já foram nas comunidades promover benefícios e apenas 
378. colhiam informações para entregar a empresários. José Alaércio, PAE Ilha Grande de Gurupá, 
379. no Município de Gurupá. Informou que o PAE onde mora possui 263mil ha, que corresponde 
380. 63% do município. Que se preocupa com o tempo previstos nos contratos de crédito de carbono,
381. pois não quer firmar contratos longos, buscando proteger as futuras gerações. Que os créditos 
382. de carbono estão sendo negociados como se as comunidades fossem à parte da floresta e sem 
383. considerar a existência secular das pessoas nesses locais. Que ainda não sabe exatamente o 
384. que é crédito de carbono e questionou como pode negociar algo que sequer tem conhecimento. 
385. Sobre o CAR verifica que o Estado está repassando atribuições que, do ponto de vista dos 
386. trabalhadores rurais seria do Estado. Ressaltou que a maioria das famílias não estão incluídas 
387. no CAR. Que o Estado está levando as comunidades a discutir algo em função do próprio 
388. Estado, pois crédito de carbono não é uma demanda das comunidades, mas do mercado. Que o 
389. Estado é falho com as comunidades, uma vez que não as assiste, facilitando a atuação daqueles
390. que querem explorar as famílias. Sebastião Ramos, locutor da zona rural, cobrou ações para 
391. garantia de saúde nos rios da zona rural de Portel e que o ITERPA defina a área do seu 
392. território. Hilário Jesus Alves, PEAEX Alto Camarapi, denunciou que questionou a comunidade 
393. foi abordada pela REDA para celebrar crédito de carbono, mas que não retornou à comunidade e
394. soube que o contrato foi celebrado na cidade de Portel, pelo presidente da associação 
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395. unilateralmente sem a participação da comunidade. Questionou quais serão os benefícios às 
396. comunidades ribeirinhas porque até o momento não tiveram as informações corretas. Manoel 
397. Moura, coordenador do Centro Comunitário da Zona Rural Ribeirinhas, ligada à Paróquia de 
398. Portel, destacou que até o momento não se tem informações sobre quem está firmando os 
399. contratos de crédito de carbono. Que se sabe que que alguém está lucrando, mas não são as 
400. comunidades. Questionou o representante da prefeitura sobre as promessas de campanha do 
401. atual prefeito para construção de escolas e hospitais, pois percebe que há a transferência dessa 
402. responsabilidade do poder público para ONG. Relatou que se a área não tiver 
403. georreferenciamento não pode construir escolas na comunidade. Questionou o objetivo do 
404. georreferenciamento para essa empresa e denunciou que atual escola não possui teto, apenas 
405. paredes. Relatou que em todas as partes de Anapú, Pacajá, Alto Camarapi e Acutipereira, já 
406. foram visitadas por ONGs para elaborar CAR. Questionou ainda quem são os responsáveis 
407. pelos contratos de crédito de carbono e quais os direitos das comunidades dentro dos 
408. assentamentos. Solicitou que a prefeitura requeira informações sobre os projetos já aprovados. 
409. Francisco Silva, aposentado, destacou a importância do momento, tendo em vista que o tema 
410. interfere a vida das pessoas a nível mundial e que é resultado de não se observar e ouvir as 
411. denúncias que vivem nos ambientes de preservação. Gracionice, Presidente da Associação do 
412. Trabalhadores Agroextativistas do Alto Pacajá e Cooperativa Manejaí, ressaltou que observou as
413. falas dos representantes da SEMAS, do IDEFLOR e do ITERPA, referentes a gerência territorial 
414. e gestão de florestas públicas. Destacou que não há obrigação legal para que os beneficiários 
415. do território se associem na associação representativa que recebe a titulação do Estado, mas 
416. que existem algumas prerrogativas no Estatuto das associações de que a prioridade e a defesa 
417. de direitos é para quem está apto e que a lei é para todos. Então, se há infração a legislação 
418. ambiental, deve ser responsabilizada. Que as associações assumiram danos ambientais de 
419. antes da regularização dos territórios, quando foram autorizados planos de manejo em favor de 
420. empresas. Sobre os projetos de crédito de carbono afirmou que o Estado é corresponsável 
421. quando deixa as comunidades vulneráveis, pois desde 2017 está denunciando a situação no 
422. ITERPA. Solicitou que fossem tomadas providências sobre os projetos de crédito de carbono. 
423. Voltou-se ao mapa elaborado pelo STTR com 04 projetos de crédito de carbono em execução: 
424. Projeto Pacajaí, número 981 (cor vermelho), Projeto RMBPN, número 977 (cor verde), Projeto 
425. Rio Anapu-Pacajá, número 2252 (cor amarelo), Projeto Ribeirinho, número 2620 (verde azul). 
426. Que os projetos estão registrados na VERRA. Informou que não sabe quais são os custos das 
427. escolas e hospitais que estão sendo construídos, tão pouco quanto vale o crédito de carbono ou 
428. quanto se produz em um hectare. Questionou aos vereadores e representante da prefeitura tais 
429. informações. Requereu que as vidas das pessoas que estão fazendo a discussão sobre crédito 
430. de carbono com as comunidades sejam resguardadas, pois já estão sofrendo ameaças. Que um 
431. foi procurada por um dos empresários após as denúncias do intercept. Hilário Moraes, 
432. Coordenação Regional da Malungu no Marajó, dirigiu-se à mesa e solicitou que os membros 
433. atendessem às demandas colocadas. Mencionou que um dos presidentes de associação 
434. presente assinou contrato com empresa de crédito de carbono por 40 (quarenta) anos, mas até 
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435. o momento da audiência não obteve retorno. Que compensação ambiental não é o mecanismo 
436. adequado para construção de escolas e hospitais. Que essa responsabilidade é do poder público
437. que está se isentando da sua atribuição. Que observa uma troca entre as empresas e o poder 
438. público. Questiona se no Comitê de gerenciamento da lei municipal sobre mitigação das 
439. mudanças climáticas haverá cadeiras para os representantes das comunidades quilombolas 
440. indígenas e tradicionais e para os assentamentos. Destacou que o Estado reconheceu que não 
441. há regulamentação para o mercado de crédito de carbono, mas que apesar disso já existem 
442. empresas lucrando com ativo ambiental. A Promotora Ione Nakamura passou a palavra ao 
443. Secretário Rodolpho Bastos (SEMAS) para tecer considerações sobre o que foi colocado pela 
444. audiência. Na sua fala, o Secretário explicou que o crédito de carbono é um mecanismo de 
445. incentivo à conservação e à prática sustentável de uso e aproveitamento dos recursos naturais. 
446. Que a indenização pelo crédito de carbono representa outra forma de remuneração das práticas 
447. do modo de vida tradicional, ou seja, incentivar a prática sustentável dos territórios e preservação
448. dos modos de vida tradicionais. Afirmou estar preocupado com a criminalização da política de 
449. crédito de carbono porque lhe pareceu que não há mais preocupação de preservação da floresta
450. pelo valor intrínseco que possui. Destacou que este não é o único mecanismo de incentivo 
451. financeiro para preservação ambiental. Por outro lado, aduziu que se o mecanismo não é 
452. transparente e gera conflitos em vez de gerar o impacto positivo, o objetivo é estabelecer um 
453. freio, que deve ser construído conjuntamente entre Estado e as comunidades. Quanto ao tempo 
454. dos contratos, esclareceu que a ideia do sistema é de que haja uma permanência da prática de 
455. preservação e uma remuneração a longo prazo, ou seja, que não é uma ação apenas imediata, 
456. mas que atinja outras gerações e para melhorar a autogestão do território. Sobre o CAR, 
457. esclareceu que a lei federal estabeleceu que é um instrumento autodeclaratório e que se está no 
458. Sistema não quer dizer que foi validado pela SEMAS. Reconheceu que ainda há um passivo de 
459. validação de CAR no sistema, mas que está sendo feito um esforço de análise. Por isso, precisa 
460. haver um diálogo entre quem cadastrou e a SEMAS, porque pode ser cancelado pela ausência 
461. de manifestação dos cadastrantes. Em seguida, a Promotora de Justiça, Ione Nakamura, 
462. passou ao segundo ponto de pauta da audiência pública, sobre Política Municipal de Mitigação 
463. do Aquecimento Global e desenvolvimento de projetos de crédito de carbono no município de 
464. Portel/PA (Lei Municipal nº 918, de 05 de outubro de 2022). O Presidente da Câmara dos 
465. Vereadores de Portel, Charles Gonçalves, foi convidado para uso da palavra, que agradeceu e 
466. informou que ouviu atentamente todas as falas, mas que, em razão e compromissos previamente
467. assumidos por ocasião do aniversário da cidade, não poderia ficar para acompanhar a audiência.
468. Informou que convocou os vereadores Natalino, Isaías Cardoso, Miltinho e Naldir Pontes para 
469. fazer a discussão sobre a política municipal. Anunciou que a casa legislativa municipal aprovou a
470. Resolução 001/2023, que criou uma comissão temporária especial, composta por 03 (três) 
471. vereadores para dialogar com as comunidades de Portel sobre crédito de carbono e buscar 
472. informações sobre a temática e dialogar com as empresas que atuam na área, com prazo de 45 
473. (quarenta e cinco) dias para finalizar os trabalhos e apresentar ao plenário relatório detalhado. 
474. Que a comissão temporária é presidida pelo Vereador Mílton Nunes, com vice-presidência de 

12
PROMOTORIA AGRÁRIA DA I REGIÃO (CASTANHAL)
Av. Maximino Porpino, nº 1345, Bairro Centro, Castanhal-PA
CEP 68.742-000
CEP 68.740-005



Telefones: (91) 3412-6100 /6101
e-mail: pjagracastanhal@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br

Promotoria de Justiça Agrária da 1ª Região

475. Flávio Nunes e o membro Gerson. Informou que também foi criada a comissão temporária 
476. especial para dialogar com população rural de Portel e verificar a situação dos contratos de 
477. Manejo Florestal, bem como prestar reclamações aos órgão competentes, composta pelos 
478. vereadores Manoel Benetido de Souza (presidente), Naldir Pontes (Vice-presidente) e Manoel 
479. Francisco (Membro). Informou a criação de uma terceira comissão especial com a finalidade de 
480. se deslocar ao interior e fazer o levantamento geral das glebas existentes no município de Portel.
481. Explanou que a Câmara municipal não está alheia à discussão e que já chamou empresas para 
482. participarem de sessões municipais. Destacou que os vereadores possuem 45 (quarenta e cinco)
483. dias para apresentar o relatório que será apresentado à mesa para acompanhamento. Assumiu o
484. compromisso de que a Câmara Municipal de Portel não será omissa nesta situação e que a 
485. criação das referidas comissões se deu porque o legislativo verificou que há fragilidades na lei e 
486. que há necessidade da participação da população na Comissão. Na sequência, Amarildo 
487. Pereira, procurador do Município de Portel, aproveitando o ensejo do Presidente da Câmara, fez 
488. uso da palavra e informou que identificou que o Art. 8º da Lei Municipal nº 918, de 05 de outubro 
489. de 2022 o Comitê não prevê paridade entre os representantes da administração pública 
490. municipal e a participação popular na composição do Comitê, que precisa ser corrigida. Ato 
491. contínuo, foi passada a palavra aos vereadores presentes. O Vereador Claudio destacou que 
492. foram citados quatro projetos que serão apurados e as irregularidades punidas de acordo com a 
493. responsabilidade do agente público envolvido, conforme solicitado pelos expositores da 
494. audiência pública. Que o Poder Público Executivo Municipal permite a construção de 20 escolas 
495. pela REDD+ e não apresenta informações sobre os recursos envolvidos e, mesmo sabendo que 
496. ainda não há lei federal ou estadual, editou uma lei municipal sobre o tema. Que pode ajudar 
497. com depoimentos sobre os projetos de crédito de carbono, mantendo o sigilo das pessoas 
498. envolvidas. O Vereador Benedito Flores, ressaltou o seu compromisso com o povo ribeirinho e 
499. solicitou que as audiências públicas sejam realizadas na zona rural. Relembrou que a Câmara 
500. Legislativa criou comissões para averiguar a situação de perto e que não compactua com 
501. irregularidades. Que estarão nas comunidades durante 45 (quarenta e cinco) dias ouvindo o 
502. povo ribeirinho para levar às autoridades o que for possível apurar. Que já teve acesso a muitos 
503. projetos e que verificou que, de fato, não estão sendo respeitados os direitos dos ribeirinhos. 
504. Vereador Naldir Pontes destacou a responsabilidade dos presidentes das associações para 
505. sustentabilidade da comunidade. Sobre a garantia da terra colocou como proposta à mesa para 
506. que seja feita a titulação individual da glebas a cada morador para que cada morador possa fazer
507. contrato de crédito de carbono. Sugeriu a realização de plebiscito e a titulação individual nos 
508. assentamentos coletivos. O Vereador Miltinho, referiu-se à fala do presidente da Câmara e 
509. reafirmou que há dois anos estão discutindo a pauta do crédito de carbono. Afirmou que é 
510. favorável à titulação coletiva dos assentamentos, visto que o Estado não teria condições de 
511. realizar a titulação individual. Que faz parte da Comissão Especial sobre Crédito de Carbono e 
512. que irá in loco visitar as comunidades para repassar a situação à mesa. Colocou o mandato à 
513. disposição. Em seguida, a Promotora de Justiça Ione Nakamura, passou a palavra o Procurador
514. Ibraim Rocha para apresentar a análise jurídica da Procuradoria Geral do Estado sobre a Lei 
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515. Municipal nº 918, de 05 de outubro de 2022, e à Defensora Pública Agrária Andreia Barreto 
516. para suas considerações sobre a lei. O Procurador Ibraim Rocha, PGE/PA, discorreu sobre a 
517. análise da lei municipal a partir legislação federal e da definição do Estado acerca da sua política
518. do mercado de crédito de carbono. Identificou que há uma preocupação legítima do município na
519. forma como a política local está sendo construída e de buscar informações sobre os contratos de
520. crédito de carbono, mas que a lei municipal padece de vícios de inconstitucionalidade, pois foge 
521. do interesse local porque trata de temas que são de competência da União. Que a Câmara 
522. municipal deveria rever a sua legislação e se preocupar em fazer a fiscalização dos contratos, 
523. com a criação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), para analisar os contratos e para 
524. investigar as ações da empresa. A Defensora Andreia Barreto, DPE/PA, também identificou 
525. vícios de inconstitucionalidade, em especial nos artigos 1º e 5º da lei municipal sobre política de 
526. mitigação das mudanças climáticas. Aproveitando a presença dos vereadores, informou que a 
527. defensoria pública tem recebido muitas reclamações e ações contra agentes públicos, 
528. vereadores e prefeitos. Sugeriu e recomendou que a Câmara Municipal discuta a questão com 
529. as comunidades, pois apesar de terem direito à consulta prévia, não as comunidades não estão 
530. sendo ouvidas. Que seja criado um grupo de trabalho onde efetivamente as comunidade 
531. participem. Que a Câmara faça um debate amplo e reveja a lei, com todos os envolvidos dentro 
532. do município, utilizando metodologias que não se limitem a visita nas comunidades, mas que 
533. reflitam a questão de gênero e a questão racial que não está sendo feita com as comunidades. 
534. O Vereador Miltinho pediu a fala para concordar com as reflexões da defensoria pública, porém
535. informar que já chamou as associações, sindicato e representantes das comunidades para 
536. discutir o tema, em duas oportunidades, assim como as empresas envolvidas, mas que não 
537. foram atendidos pelas entidades representativa das comunidades. Informou que vai refazer e 
538. convite e abrir o debate para outras questões. O Presidente do STTR de Portel, Odivan, pediu a 
539. fala para informar que realmente o STTR foi convidado, mas que teve outro evento na mesma 
540. data e, por isso, encaminhou um ofício assinado por todas as associações propondo uma data 
541. que fosse viável, mas não obteve resposta. O Vereador Benedito Flores também pediu a 
542. palavra para informar que reavaliou a lei e que reunião com demais vereadores, garantindo a 
543. participação da população, ressaltando que foram criadas as comissões para viabilizar essa 
544. participação. Quanto à sugestão da abertura da CPI, informou que após o retorno do sucesso 
545. vai ser colocada como sugestão ao plenário. A Promotora de Justiça, Ione Nakamura, destacou 
546. a disponibilidade dos vereadores em fazer as devidas revisões e retomar o diálogo sobre a 
547. questão. Quanto à Lei, ressaltou que o art. 4 não tem condições de subsistir no mundo jurídico,
548. pois não há regulamentação específica para colocar como atribuição do município situações que
549. fogem da competência municipal, tendo em vista que não clareza quanto ao papel do município. 
550. Lembrou que os vereadores têm o poder de fiscalizar os contratos que estão sendo firmados em 
551. áreas públicas, destinadas para populações tradicionais. Concluiu que a Lei precisa ser revista 
552. do ponto de vista jurídico e técnicos para evitar uma ação de inconstitucionalidade. Amarildo 
553. Pereira, representante do município, solicitou a palavra e destacou que os vereadores já 
554. informaram a disponibilidade de mudar a legislação, porém divergiu sobre os pontos que foram
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555. colocados pela mesa. Mencionou o Art. 23 da CF, que trata da competência comum entre os 
556. entes para preservar o meio ambiente e, por isso, entende ao município legislar sobre a questão.
557. Finalizadas as falas, a promotora de justiça Ione Nakamura franqueou a palavra ao Público, 
558. convidando expositores inscritos para os questionamentos à mesa. Prof. Carlos Moura, Centro 
559. de Educação Ambiental de Portel (CEAP), considerando que alguns aspectos fogem da 
560. competência do município de legislar sobre determinados aspectos da questão do crédito de 
561. carbono, conforme foi colocado pela mesa, questionou o que município deve fazer. José, 
562. Coordenação Geral do SINTEP de Portel, destacou que já foram feitas diversas sugestões ao 
563. executivo municipal e solicitou mais respeito às comunidades e sociedade civil organizado 
564. porque não há diálogo em Portel. Destacou ainda o papel da Secretaria de Educação sobre a 
565. construção das escolas. Solicitou o posicionamento do Ministério Público sobre os 
566. encaminhamentos da audiência pública. O representante da prefeitura, Amarildo Pereira, 
567. procurador do Município de Portel, pediu a fala para ressaltar que a ausência do prefeito se deu 
568. em decorrência da realização das comemorações de aniversário do município de Portel e que 
569. todas as sugestões feitas em relação a legislação municipal estão sendo acatadas de pronto 
570. pelo executivo e legislativo municipal. Encerradas as falas, a Promotora de Justiça Ione 
571. Nakamura passou ao terceiro ponto da pauta da audiência pública sobre Consulta Livre, 
572. Prévia e Informada, convidando a Defensora Andreia Barreto para apresentar suas 
573. considerações sobre o tema. Na oportunidade, defensora Andreia Barreto, apresentou resposta
574. à provocação feita pelo prof. Carlos Moura sobre as medidas a serem adotadas diante dos vícios
575. de inconstitucionalidade da lei municipal apontados pela mesa. Destacou que o próprio 
576. legislativo pode rever a legislação, que pode ser ajuizada ação de declaração de 
577. inconstitucionalidade por alguns dos legitimados ou ser declarada a inconstitucionalidade de 
578. forma incidental em ações judiciais. Sobre o terceiro ponto de pauta, destacou que o país passa
579. por um momento de turbulências e que questões estruturais ainda precisam ser resolvidas, 
580. dentre elas a própria regulamentação do mercado de crédito de carbono que, conforme relatado
581. na audiência pública, ainda não foi feito pelo Estado do Pará. Porém que esta questão é mais
582. ampla abrangendo políticas federais que ainda precisam avançar, como a criação de um 
583. cadastro de monitoramento e cruzamento de cadastros de projetos de crédito de carbono no
584. país. Adentrando na temática da consulta prévia, livre e informada apresentou uma abordagem
585. que antecede a celebração do contrato. No primeiro ponto abordado, sobre direito à informação,
586. destacou que inclui o direito de saber o que é o crédito de carbono e como funciona esse 
587. mercado e que exige a utilização de linguagem acessível às comunidades. Que as comunidades
588. possuem direito de saber qual o posicionamento dos órgãos públicos sobre o tema e a quem se
589. dirigir dentro da estrutura do Estado. Em seguida, pontuou que essa informação vai desencadear
590. em outro processo que é o da participação. Que as comunidades têm direito a uma assessoria 
591. jurídica independente que pode ser realizada por advogados ou pela defensoria pública. Que um 
592. advogado ou defensor público não pode advogar em favor de duas partes com interesses 
593. divergentes. Na sequência, tratou do instrumento do Plano de Uso dos territórios e dos direitos e 
594. deveres das associações e comunidades que recebem a titulação coletiva do Estado. Destacou 
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595. que a terra onde foram criados os Projetos de assentamento é das comunidades, que figuram 
596. como proprietárias, mas que o mecanismo estatal criado foi de proteção ao ambiente e às 
597. comunidades e, por isso, os territórios permanecem sob a gestão do Estado. Que essa proteção 
598. prevê deveres às associações e aos beneficiários do assentamento, tendo em vista a assinatura 
599. do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com cláusulas resolutivas, dentre elas a 
600. celebração de contratos com terceiros de exploração de ativo ambiental apenas com autorização
601. do Estado, cujo descumprimento pode ensejar a rescisão do contrato. Que nesse caso, o 
602. ITERPA precisa ter conhecimento do contrato para analisar, dentro do Plano de Uso do 
603. Assentamento, se vai ou não autorizar a celebração. Explicou que o Plano de uso é um acordo 
604. da comunidade sobre os usos dos recursos naturais do território. Que a floresta não pode ser 
605. tratada de forma isolada da questão fundiária. Ressaltou a existência de tratados internacionais, 
606. como a Convenção n° 169 da OIT, que exigem a realização de estudos para avaliar e subsidiar o
607. processo de informação, para que tenham clareza do que vai ser benéfico ou não para elas. 
608. Adentrando propriamente no conteúdo da consulta prévia, livre e informada, observou que cada 
609. comunidade tem seu processo de consulta, algumas por meio de protocolos autônomos de 
610. consulta, cujo processo deve ser conduzido pelo Estado e não por empresas. Que a reunião da 
611. associação não substitui a consulta prévia, livre e informada, que deve abranger associados e 
612. não associados. Que o processo de consulta às vezes é um processo demorado, que permite 
613. discussões para amadurecimento interno e que não poder ser atropelado pelo Estado ou por 
614. empresas privadas ou qualquer agente interno ou externo ao território. Que cabe à comunidade 
615. decidir se quer ou não celebrar contratos de crédito de carbono, desde que sejam respeitados os
616. requisitos da consulta prévia, livre e informada. Ressaltou que o entendimento adotado pela 
617. Defensoria Pública do Estado do Pará é o de que enquanto não houver consulta prévia e o 
618. Estado/ITERPA conceder anuência para celebração do contrato dessa natureza, o ato 
619. administrativo é violador do direito à consulta, podendo o contrato ser anulado por vício de 
620. legalidade. Aproveitando a presença do Estado, destacou que enquanto não há regulamentação 
621. por lei para o mercado voluntário de crédito de carbono, devem ser adotados mecanismos 
622. administrativos, como portarias e instruções normativas, que visem esclarecer e orientar sobre 
623. as atribuições de cada órgão nessa questão do mercado voluntário de carbono e a quem as 
624. comunidades podem se reportar para acionar o Estado para realização da consulta prévia, pois 
625. até o momento não existe no Estado normativas sobre a atribuição de cada órgão na questão do 
626. crédito de carbono, devendo-se pensar inclusive em mecanismos de repartição igualitário de 
627. benefícios e de transparência. Sobre os contratos analisados até o momento, verificou que 
628. tratam de negociação sobre posse em áreas de assentamentos, sobre de plano de manejo e 
629. agropecuária extensiva e que não possuem, uma metodologia adequada sobre como se dará a 
630. distribuição de recursos ou que resguardem o direito a consulta. Em seguida a promotora Ione 
631. Nakamura, devolveu a palavra aos expositores inscritos para considerações e questionamentos 
632. à mesa. Geovane Farias, professor em Portel, se reportou ao primeiro ponto da audiência 
633. pública, apresentando considerações sobre o CAR. Relatou que seu pai era detentor de uma 
634. posse e que foi um dos primeiros detentores a realizar CAR na região, mas que recentemente 

16
PROMOTORIA AGRÁRIA DA I REGIÃO (CASTANHAL)
Av. Maximino Porpino, nº 1345, Bairro Centro, Castanhal-PA
CEP 68.742-000
CEP 68.740-005



Telefones: (91) 3412-6100 /6101
e-mail: pjagracastanhal@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br

Promotoria de Justiça Agrária da 1ª Região

635. perdeu sua posse pela exploração da agropecuária. Que foi notificado pela SEMAS para tratar 
636. do CAR que foi feito em 2005, destacando a obsolência do sistema. Questionou à SEMAS o que 
637. fazer quanto aos CAR que foram cancelados por inscrição irregular, se houve comunicação às 
638. autoridades. Questionou que será feito diante das denúncias sobre as irregularidades dos 
639. projetos de crédito de carbono implementados e em implementação e de quem é a competência 
640. para proteger as comunidades que estão sendo lesadas. Antonio Abigail, Presidente do STTR 
641. de Bagre, informou que recebeu convite para do Sindicato de Produtores Rurais de Brage em 
642. novembro de 2202 para discutir sobre crédito de carbono. Que, como presidente do STTR, 
643. indicou que sua preocupação é que hoje o problema está em Portel, porém logo deve chegar em
644. Bagre e questionou o que pode ser feito para evitar que Bagre não fique na mesma situação de 
645. Portel. Que se preocupa em sair da audiência com uma proposta mais clara de como se deve 
646. trabalhar nos municípios do Marajó onde ainda não chegou o problema. Que é necessário achar 
647. uma forma de esclarecer aos ribeirinhos sobre o que vai ocorrer com os comunitários. Solicitou 
648. que seja elaborada uma cartilha ou panfleto sobre projetos de crédito de carbono e que o 
649. resultado da audiência pública seja um documento de esclarecimento para a comunidade em 
650. geral sobre o que é o projeto carbono e que o Estado do Pará se preocupe em regularizar o tema
651. ]com leis adequadas e que ajudem os municípios a elaborarem suas próprias leis. Marcelo, 
652. Empresa BR Carbon, informou que a empresa não possui contrato celebrado com associações 
653. em territórios de Portel, apenas protocolo de intenções que foram protocolados no ITERPA e na 
654. Secretaria Municipal de Saúde e em outros órgãos, desde novembro de 2022. Solicitou que saia 
655. um encaminhamento sobre como as empresas deve se comportar e que o MPPA possa informar
656. como fazer o consentimento prévio, livre e informado, que foi iniciado pela empresa, mas não foi 
657. finalizado, tendo em vista que é um processo constante e que deve ser feito periodicamente. 
658. Robson, informou que a associação possui um contrato de carbono assinado com a empresa e 
659. que não agiu de má-fé, pois somente agora está obtendo informações sobre os projetos de 
660. crédito de carbono. Tarcísio Feitosa, CLUA, destacou que a questão, não apenas de crédito de 
661. carbono, já foi tratada diversas vezes e que já se criou um arcabouço significativo de proteção 
662. das comunidades tradicionais. Que o Estado pode ser responsabilizado internacionalmente pelas
663. ações do ITERPA, da SEMAS e de outros órgão estatais que violem esses direitos. Por outro 
664. lado, chamou a atenção para a responsabilidade das associações, beneficiários e comunidades 
665. que receberam uma floresta pública, que é um bem público e, por isso, antes de celebrar 
666. qualquer contrato, deve-se conversar com o Estado e verificar a melhor proposta, tendo em vista 
667. a necessária proteção do bem ambiental e das comunidades. Que se deve verificar as três 
668. regras da concessão floresta: melhor proposta, projetos que desenvolvem mais benefícios ao 
669. município e o geram mais empregos e o valor. Que as instituições estatais precisam garantir a 
670. proteção especial das comunidades. Encerradas as falas, a Promotora de Justiça Ione 
671. Nakamura, solicitou à mesa que apresentasse suas considerações conclusivas e respostas aos 
672. questionamentos feitos. Ivaldo Amada, FETAGRI, parabenizou o espaço e agradeceu a 
673. oportunidade, informando que foram repassadas diversas informações ao Ministério Público. 
674. Que não tinha informações a fundo da questão e se aprofundou com a regional para saber 
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675. melhor o que está acontecendo em Portel, Breves e no Marajó e que discutirá internamente na 
676. FETAGRI o que foi abordado na audiência pública. Ao final, se colocou à disposição para apoiar 
677. para que os agricultores não sejam lesados. Paulo Weyl, CNS, fez seus agradecimentos e 
678. destacou a importância do espaço e das discussões foram feitas e que as comunidades 
679. precisam se fortalecer e fortalecer suas organizações, bem como tenham estratégias de 
680. formação e autoformação a partir das organizações dos movimentos populares e do Estado, 
681. para que os mecanismos de informação sejam ampliados. Mencionou a necessidade de um uma
682. grande campanha de informação das questões que foram colocadas na audiência pública e 
683. ressaltou que as comunidades não podem ficar vinculadas a contratos e empresas, tendo sua 
684. autonomia limitada e, por isso, devem ser fortalecidos os protocolos fornecidos pelo Estado. Por 
685. fim, informou que os encaminhamentos e informações foram anotados e que, conforme 
686. deliberação da última assembleia, o CNS vai acompanhar a situação. Carlos Ramos, UFPA, 
687. propõe como encaminhamento a garantia da publicidade, transparência e controle social pelo 
688. Estado, de acordo com a Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. 
689. Informou que vai se dedicar a estudar o quanto está sendo explotado de crédito de carbono e os 
690. prejuízos causados às comunidades que não estão sendo beneficiadas. Andreia Barreto, DPE, 
691. fez seus agradecimentos e informou que a Defensoria Pública está à disposição e que assumiu o
692. compromisso de ir até Bagre e que já está sendo confeccionada uma cartilha pela defensoria 
693. sobre crédito de carbono, mas que vai agregar outros atores para obter um material sucinto e 
694. menos técnico possível. Ellen Mesquita, IDEFLORBio, sugeriu como encaminhamento a 
695. realização de um estudo conjunto entre IDEFLORBio e SEMAS direcionado especificamente ao 
696. caso de Portel, a fim de estabelecer uma regulamentação mínima e oferecer um suporte 
697. imediato, tendo em vista o que foi apresentado na audiência. Tátila Brito, SEMAS, fez seus 
698. agradecimentos e referiu que a Secretaria está avançando numa regulamentação do mercado 
699. regulado do carbono, mas é necessária uma conversa no Estado, envolvendo a PGE, o 
700. IDEFLORBio, o ITERPA e a SEMAS, para subsidiar Portel e outros municípios que estão 
701. passando ou podem passar por abordagens de empresas de crédito de carbono. Sugeriu a 
702. criação de um grupo de trabalho institucional. André Moura, ITERPA, fez seus agradecimentos 
703. e reafirmou o compromisso do ITERPA nos encaminhamentos que já foram apresentados 
704. oficiando as associações e certificadoras para apresentar documentos relacionados aos projetos 
705. de crédito de carbono, assim como as associações. Deixou como sugestão que as associações 
706. informem e pesquisem para verificar se a proposta apresentada é vantajosa. Rodolpho Bastos, 
707. SEMAS, fez seus agradecimentos e destacou a importância da presença da SEMAS na 
708. audiência pública, principalmente para ter conhecimento do que está ocorrendo na localidade e 
709. que ficou nítido que o processo que envolve o mercado voluntário de crédito de carbono precisa 
710. de mais transparência e de formação qualificada. Reforçou às empresas e seus representantes 
711. que aquelas que não tiverem responsabilidade socioambiental não sobreviverão no século XXI e 
712. que ficou está evidente que o processo não está adequado, pois está causando conflitos como 
713. aqueles relatados na audiência pública. Maximira Costa, SEMAS, ressaltou a questão da 
714. transparência e as ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria sobre o CAR e sugeriu 
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715. como encaminhamento organizar um seminário para apresentar às comunidades o que está 
716. sendo feito pelos órgãos e coletar contribuições para as ações sejam mais efetivas. Ibraim 
717. Rocha, PGE, explanou que a leitura superficial da legislação demonstrou que o Estado está 
718. avançando na consolidação do processo de regulamentação do mercado regulado. Que em 
719. 2022 foi realiza do um seminário na PGE junto a SEMAS e ITERPA para tratar de aceso a 
720. informação e transparência. Sugeriu a PGE seria um bom espaço para retomar a discussão. 
721. Quanto às empresas, informou que é necessário ter um plano de desenvolvimento sustentável 
722. para a comunidade para que as comunidades saibam quanto de pode ser atingido pelo projeto. 
723. Para encerrar, antes dos encaminhamentos finais, a Promotora de Justiça Ione Nakamura, 
724. solicitou à Gracionice, Presidente da Associação dos Trabalhadores Agroextativistas do Alto 
725. Pacajá e Cooperativa Manejaí, fizesse uma fala em nome das comunidades. Na ocasião, a Sra. 
726. Gracionice agradeceu ao espaço e parabenizou a iniciativa do STTR e a disponibilidade do 
727. MPPA e dos órgãos do Estado para ouvir as comunidades. Propôs que o Estado disponibilize 
728. servidores para acompanhar as comunidades nesse processo do crédito de carbono e 
729. salvaguardar os seus direitos, assim com foi feito durante a elaboração do plano de uso local, 
730. para dar segurança e fortalecer as organizações locais. Retomando a fala, Promotora de Justiça 
731. Ione Nakamura, agradeceu a todos os presentes e ao STTR e informou que a audiência só
732. ocorreu porque o MPPA foi provocado pelo STTR, reforçando a necessidade de que as 
733. comunidades permaneçam organizadas. Teceu ponderações em relação as falas dos 
734. representantes do ITERPA e da SEMAS acerca das associações, no sentido reconhecer que 
735. são instrumentos jurídicas criados para facilitar o diálogo do Estado com a comunidade. Que a 
736. associação é a legítima representante daquela comunidade e da área perante o Estado. 
737. Ressaltou a importância das associações na luta e defesa dos territórios e das lideranças que, 
738. em algumas situações com beneficiários não associados acabam não compreendendo o papel 
739. desenvolvido por elas. Reforçou que as lideranças são responsáveis por proteger e fazer cumprir
740. as cláusulas dos contratos de concessão de direito real de uso concedidos pelo Estado e zelar 
741. pelo Plano de Uso do Assentamento. Parabenizou as lideranças presentes e reconheceu o 
742. relevante trabalho prestam ao Estado do Pará e à valorização das nossas florestas e propôs 
743. verificar estratégias de proteção às lideranças e as comunidades ameaçadas nesse novo 
744. processo de disputas de interesse econômico, pois não interessa ao MPPA defender o interesse 
745. econômico dissociado da proteção ambiental e dos interesses das populações tradicionais. 
746. Destacou que a construção de escolas, postos de saúde e obras públicas não pode estar 
747. dissociado do orçamento público, há necessidade de previsão na LOA e Plano orçamentário do 
748. município e solicitou aos promotores defensores públicos de Portel que estejam atentos a estas 
749. questões. ENCAMINHAMENTOS: 1 – Solicitar junto às certificadoras os quatro contratos 
750. mencionados, uma vez que estão sobrepostos a terras públicas estaduais e terras públicas 
751. destinadas a assentamentos coletivos, cujo problema deverá ser debatido com ITERPA, SEMAS,
752. IDEFLORBio e PGE, já que o Estado precisa assumir sua parte de responsabilidade nesse 
753. processo, primeiro de esclarecer, tornar mais transparente e, se for o caso, regulamentar. 
754. 2 – Criação de um GT para trabalhar a incidência do Estado sobre o Mercado Voluntário do 
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755. Carbono; 3 – Visitas às comunidades em conjunto com os vereadores, incluindo o ITERPA e os 
756. demais órgãos do Estado para verificar a situação e as áreas dos 04 (quatro) projetos 
757. mencionados. 4 – A Câmara de Vereados deve encaminhar os relatórios e demais documentos 
758. das comissões mencionadas ao final dos trabalhos; 5 – O MPPA vai encaminhar formalmente a 
759. Lei municipal à PGE para análise; 6 – Realizar a reunião com a SEMAS para tratar do CAR e 
760. fortalecer a agenda pública sobre o tema, de forma que não cause prejuízo às comunidades; 
761. 7 – A DPE vai elaborar a cartilha sobre crédito de carbono. Quanto as demais questões 
762. apresentadas, inclsusive sobre Consulta Prévia, informou que serão discutidas no procedimento 
763. administrativo em andamento na Promotoria de Justiça. Agradeceu a paciência e espera poder 
764. agendar em breve as visitas in loco. Nada mais havendo a ser declarado, deu-se por encerrada 
765. a audiência pública às 23:30h (vinte e três horas e trinta minutos), do que para constar, eu, 
766. Aianny Naiara Gomes Monteiro, Assessora da Promotoria de Justiça Agrária da I Região – 
767. Castanhal/MPPA, servidora designada para o ato, redigi a presente Ata que, após revisada pela 
768. Promotora de Justiça Ione Missae da Silva Nakamura, foi lavrada e assinada, nos termos do 
769. artigo 4º, § 3º, da Resolução nº 159, de 14 de fevereiro de 2017, do Conselho Nacional do 
770. Ministério Público, e constitui memória sintética da audiência, a qual foi integralmente registrada 
771. em áudio e imagem.

IONE MISSAE DA SILVA NAKAMURA
Promotora de Justiça Agrária da 1ª Região

Coordenadora do Núcleo Agrário e fundiário do MPPA

AIANNY NAIARA GOMES MONTEIRO
Assessora da Promotoria de Justiça Agrária da 1ª Região

Matrícula nº 999.3450
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