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ALERTA: CODIGO FLORESTAL EM PERIGO 
ax.ambiente 2:05 pm Nov 15, 1994 

DEGRADACAO ETICO AMBIENTAL 

Atencao ambientalistas e cidadaos em geral! 

Mais um exemplo de degradacao etica ameaca o meio ambiente e~ em 
especial, a Amazonla. 

O Diario Oficial da Uniao do dia 20 de outubro passado traz, logo na 
capa, o Decreto N. 1.282, que se propoe a regulamentar os artigos 15, 
1'), 20 e 21 do Codigo Florestal - a Lei N. 4.771 dB 1965, adequada ah 
nova Constituicao Federal pelo Programa Nossa Natureza, atraves da 
Lei N. 7.803/89. 

E dai? 

Dai que o minimo que se pode dizer do Decreto N. 1.282, sem ofender 
os leitores mais sensiveis, eh que ele eh INCONSTITUCIONAL, ILEGAL, 
IMORAL E ANTI-ETICO. Podem ser incluidos os adjetivos 
ANACRONICO e RETROGRADO, sem fugir ah verdade. 

o Decreto foi republicado em 09 de novembro ultimo, ''por ter saido com 
incorrecoes'' na primeira publicacao. As correcoes nao sanaram os seus 
vi cios. 

Para nao cansar os leitor8s Gom uma analise critic~, Rrtigo por artigo, o 
que 
alias ja foi feito pelo Doutor Paulo Fischer, inconteste autoridade em 
Direito 
Florestal, segue-se resumo rapido das principais aberracoes juridicas do 
malsinado Decreto. 

Corrigida a exclusao do Estado do Amdpa, ausente na primeira publicacao, 
rasta. do artigo primeiro, comentar a incongruencia de permitir CORTE 
RASO de florestas primitivas na Amazonia (art. 7), em conflito com a 
pretensi:'JO de e o pE:r-rflitir· exo l oracao f Lo r-ee t a l mi::idian'b.:! "manejo florestal 
s ue t errcave L" (?) (art. 1). 

Na sequencia. dispensa da apresentacao de EIA/RIMA (Estudo de Impacto 
Ambiental e respectivo Relatorio) os planos de manejas aprovados pelo 
IBAMA. Ou seja, revoga (por decreto!) o art. 225, paragrafo 1., inciso IV, 
da Ccnslituicao Federal, que EXIGE estudo previa de impacto ambiental e 
sua publicidade para atividades potencialmente degradadoras do meio 
ambiente. 

Ora, num pais em que planos de manejo sao eldborados em serie. mudando 
apenas a capa (pre-escola das ''industrias'' de EIA/RIMA) e conduzidos a 
trator d0 esteira e c0rrei1te, 3lern de inconstitucional, o dispositivo eh 
imoral. 
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A "correcao" efetuada na republicacao, limita a inconstitucional dispensa de 
EIA/RIMA a "projetos com a r e a infer·ior· a 2.000 ha "; ,- 
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A coisa nao para por ai. Exclui-s~ (por decreto!) a participacao da 
cidadania 
no licenciamento ambiental. lambem esta prevista constitucional e 
legalmente. 
Como? Simples. Os pedidos de licenca ambiental devem ser publicados, 
abrindo espaco para comentarias e lmpugnacoes dos cidadaos, individualmente 
ou atraves de entidades, alem da exigibilidade e particlpacao em audiencias 
publicas. Ja os planos de manejo limitam-se a transitar pelos corredores do 
IBAMA, sem que deles a cidadania seja informada. 

Isto sem contar que a Amazonia eh Patrimonio Nacional (C.F., art. 225, 
par-agrafo 4), no qual o uso de recursos naturais, assegurada a preservacao 
do 
nieio ambiente, far-se-a na forma da LEI. DECRETO NAO EH LEI. Lei 
emana do Legislativo, decreto eh atribuicao do Executivo, e este nao pode, 
NUNCA, contrariar aquela. 

E o SISNAMA? Os orgaos estaduais de meio ambiente, de acordo com o citado 
Decreto, estao fora do jogo. Ursupa-se (por decreto!) a con1petencia 
constitucio- 

nalmente assegurada aos Estados pdra administrar em comum e legislar concor 
rentemente, em materia an1biental, bem como revogam-se (por decreto!) as 
det~rminacoes da Lei N. 6.938/81 (Lei da Politica Nacior1al do Meio 
Ambiente), 
que expressamente definem a quem incumbe esse tipo de licenciamento. 

A Lei N. 6.938/81, com as alteracoes posteriores, define claramente os casos 
8m que o licenciamento ambiental eh competencia federal, e a exploracao 
florestal NAO EH UM DELES. 

Chega! Nao. Tem mais. Alem de dispensar da apresentacao de EIA/RIMA os 
planos de manejo (por decreto!), exime da apresentacao do proprio plano de 
rnanej o aos "pequence e mecí í os " imoveis rurais. nre , o que s ao "pequenos e 
medias'' imoveis rurais na Amazonia?. O Decreto nao explicita. 

Mais Ainda? Pois bem. o DecrHtc admite ''uso ~lternativo do solo'', mediante 
CORTE RASO, na proporcao do 50% (CINQUENTA POR CENTO) da area 
total da propriedade. Ja se mencior1ou acima o conflito com o art. 1. 

Falar em CORTE RASO de FLORESTAS PRIMITIVAS da Arnazonia, na 
proporcao de 50%, eh estarrecedor. Ver tal assertativa publicada em Diario 
Oficial eh inadmissiv8l. 

Outra contradicao flagrante diz respeito ah proibicao de corte e comercia 
lizacao da castanheira (Bertholetia excelsa) e da seringueira (Hevea spp.), 
ja 
com a perigosa excecao de ''projetos para a realizacao de obras de relevante 
interesse publico" ( ar t , 4). 

Ora, o artigo 22 e Paragrafo permitem ate o ano 2.000 a utilizacao da 
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1 
1 casta.nheira ... morta ou desvitalizada", neste ultimo ca~rn "por agressoes 
1 cl.ntroplcas li e!!!) M 

l Vo 1 temos ao~s. E s tftdo:s.. L emb r ,:-1. m ---s(). da l ut.a dEiSté! nvo I vi da pe 1 os o rgao:s. 
ambientais estaduais para garantlr que os recursos oriundos da reposicao 
florestal obrigatoria fossem efetivamente transformados em florestas 
plc1n'tadas, 

----------------------------------------------------------------------------- 

em vez de se perderem no poco sem fundo do IBAMA/Brasilia? Pois bem, 
as leis estaduais se consideram revogadas (por decreto!). 

Fica em duvida se o texto desse Decreto levou em consideracao a Constituicao 
de 1988 e as alteracoes legais posteriores. tal o anacronismo. o artigo 19 
que 
pretende regulamentar parece ser ''aquele'' texto original que possibilitava 
substituicao de florestas heterogeneas por florestas homogeneas, e que ja 
sofreuduas alteracoes ao longo do tempo. As florestas parecem ser vistas 
exclusivamente do ponto de vista econornico. sem quaisquer preocupacoes de 
cunho social, ambiental ou cultural. Eh retrogrado com relacao ate ao Codigo 
Florestal de 1934. Getulio Vargas nao teria ousado tanto. 

Ignora totalmente o fato de qu8 o artigo 21 ja foi regulamentado, no bojo do 
Programa Nossa Natureza, pelo Decreto N. 97.628/89. 

Aincia desconsidera completamente o fato cie que o IBAMA eh hoje, lamenta 
velmente, pura sucata, pauperissim0 de recursos materiais e humanos. O que 
esperar? No minima, d aprovacao de planos de manejo sem vistoria de campa 
(qudndo ha veiculo disponivel, falta combustivel; existindo os dois, falta 
funciunari0). Fazer o levantamento da quantidade de planos de manejo 
aprovad0s 
pelo IBAMA e embargados pelos orgaos d1nbi8ntais estaduais e municipais, ou 
mestno por ordem judicial, poderia trazer algumas surpresas. 

Tem muito mais. Mas acredita-se que estas primeiras pinceladas sejam 
suficientes 

para dar ideia da gravidade do caso. 

Para finalizar, duas consideracoes. A primeira: a quem aproveita o Decreto 
em 
questa0? Talvez o paragrafo unico de seu artigo 7 forneca algumas pistas: 

implantacao de projetos de colonizacao, de assentamento de populacao, 
agropecuarios, industrias, florestais, de geracao e transmissao de energia, 
de 

mineracao e de transporte''. Na0 tem um gostinho amargo de Transamazonica~ 
Projeto Jari, Tucurui, Balbina, agricultores e~pulsos por barragens das 
terras 
roxas do Sul morrendo de malaria no Norte. massacre cultural (e fisico) de 
oopu l acoec lndigenas e o ut.r a s manchas o ur u l e rrt ac da nossa historia recente? 

A segunda consideracao: em plend virada de mil0nio, nao se pode deixar a 
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degradacao etica suplantar as possibilidades de desenvolvimento viavel a 
longo 
prazo (ou, de acordo com a preferencia de cada um. eccdesenvolvimento ou 
desenvolvimento sustentavel). Temos deveres com a nossa propria geracao e 
com as proximas. Esses deveres devem ser exe1~cidos, especialmente quando os 
mandatarias resolvem revogar a Constituicao por Decreto. 

A cidadania pode optar entre duas alternativas: 

1) reivindicar ao Presidente da Republica a IMEDIATA REVOGACAO dessa 
ignominia juridica que o Decreto N. 1.282/94; 

2) apelar para o Judiciario. arguindo a sua incosntitucionalidade. 

ALERTA: em qualquer das duas alternativas, as autor·idades responsaveis por 
eventuais danos cometidos contra o meio ambiente~ em decorrencia da 
aplicacao 
do Decreto malfadado, devem ser responsabilizadas, administrativa, civil e 
penalmente. Isto vale tanto para aquele que aprovar planos de manejo em 
desacordo com a LEI (e nao com o Decreto), quanto para as Superintendencias 
e Presidencia do IBAMA, Ministerio do Meio Ambiente e Presidencia da 
Republica. 

Quem sabe, trilhando esse caminho, alem de corrigir a degradacao, evidencie 
se que ela pode e deve ser evitada, seja ela ambiental ou etica. 

Ah luta, cidadania verde! Saudacoes ambientalistas. 

MAUDE NANCY JOSLIN MOTTA 
OAB/PR 15.375 
Representante das Entidades Ambientalistas Sulbrasileiras junto 
ao CONAMA - Conselho Nacional do meio Ambiente. 


