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Dá nova redação ao Decreto n• 750, de 1 O de 
fevereiro de 1993. 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

data __ - -/ -----1- 
cod. 1_ 3 _l) (l)(l)_Gl 9q _ 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição . 

DECRETA: 

Art. t• - Até que entre em vigor a Lei prevista no an.. 225. § 4° da 
Constituição Federal, a conservação e a utilização da Mata Atlântica far•se-lo de acordo 
com o disposto neste Decreto, obedecidos. no que couber, a Lei n• 4.771, de 15 de 
1etembro de 1965 - Código Florestal e a legislação complementar. 

Art. 2º - Fica proibida a supressão de vegetação primària e 
secundhia em estágio avançado de regeneração da Mata Atlântica. 

§ 1 • - Excepcionalmente, a supressão da vegetação primária e 
secundária em estágio avançado de regener&çlo da Mata Atllntica podd ser autorizada 
mediante decisão motivada do órgão estadual competente, eom anuEncia prévia dÓ Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - mAMA. informando.se 
ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CQNAMA, quando necessária a execuçlo de 
obras, planos, atividades ou projetos de utilidade públiça ou interesse social, mediante a 
aprovação de estudo e relatório de lmpacto ambiental. 

§ 2• - A exploração seletiva das espécies nativas em áreas cobertas 
por vegeta~ão primária e secundária em estágio aV11nçado de regeneração da Mata Atlinlica 
poderi ser efetunda desde que observados os seguintes requisitos: 

. 1 - não promova a supressão de espécies distintas das autorizadas 
através de práticas de roçadas, bosqueamentos e similares; D - elaboração de projetos, fundamentados, entre outros aspectos, 
em estudos prévios técnico - científicos de estoques e de garantia de capacidade de 
manutenção da espécie, III •. estabelecimento de área e de retiradas máximaS anuais~ 

IV. • prévia autorização do órgão estadual competente, de acordo 
com as diretrizes e critéribs técnicos por ele estabelecidos. 
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· . § 3° • Os requisitos do parágrafo anterior não 1C ·. aplicam i 
exploração eventual de espécies da flora, utilizadas para consumo direto nas propriedades 
ou posses das populações rurais, mas ficará sujeita à autorização pelo órglo estadual 
competente. 

Art. 3° .. Para efeito deste decreto considera-se Mata Atlintica, além 
da Floresta Ombr6fila Densa delimitada no Mapa de Vegetação do Brasil do lBGE (1993}. 
o conjunto de formações florestais, ecossistemas de influ!ncia marinha, flúvio--marinha ou 
laamre e encraves de campos de aJtitude, que se localiza entre o oceano e o topo da 
vertente atlãntica e que se estende do sul de Natal, no Rio Grande do Norte até Osório, no 
Rio Grande do Sul. 

.. 

Parágrafo único • Na bacia do Rio São Franeisec, a parte 
ç0nsiderada abrangida pela Mata Atlântica será somente aquela correspondente ao seu 
baixo vale. 

Art. 4º • A supressão e a exploração da vegetação seamdária em 
estágio inicial e médio de regeneração, e floresta degradada. serão regulamentadas por ato 
do órpo estadual competente. 

§ 1 • - A supressão ou exploração de que trata este artigo, nos 
Estados em que ~ vegetaçlo remanescente da Mata Atlântica seja inferior a cinco por çento 
da área origiDal, obedecerá o que estabelece o§ 1° do Art. 2° deste Decreto. 

·' § 2• - Entende-se por floresta degradada aquela de onde foram 
retiradas, através de cones seletivos, as espécies comerciais, sendo poupadas as mores 
defeituosas, bem como as representantes dos estratos médio e inferior, com evtntual 
adensamento de limas e taquarais, dando aspecto de florestas abertas e fJorntu de dpóa. 

Art, S° - Nos casos de vegetação secundária nos estágios médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica, o parc:elamento do solo ou qualquer edificação 
para fins urbanos só serão admitidos quando de confonnidade com o Plano Diretor do 
Mwüçípio e demais legislações de proteção ambiental, mediante prévia autorizaçio dos 
órgãos estaduais competentes e desde que a vegetação não apresente qualquer du seguintes 
características: 

extinção; 
ll - exercer função de proteção de mananciais ou de . prevenç.lo e 

controle de erosão; J 
f 111- ter excepcional valor paisagístico. 
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~ Art. 6' • A definiçlo de "1:gelaçiO primária e í,ewmlári& nos e&tági0$ 
' ~ avançado, médio e inicial de regeneraçlo da Mata Atllntica seri de illicialiva do IBAMA. 

r ouvido o 6r&I<> ostadual oompclenl•: 
~'.\ Parágrafo único - Qualquer intervenção na Mata Atlintica primirill 
íJ- , . ou oecund6ria nos estágios avançado e médio de regeneração só poderá ocorrer ap6s o 

atendimento do disposto no •caput" deste artigo. 
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Art. r • fica proibida a exploração de vegetação que tenha a funçlo 
de proteger espécies da Dora e fauna si1veStTCS mneaçadu de extinção, - nos casos 
previstos no,§ 2° e § 3º do Art. 2°. 

A rt. 1° - A floresta primária ou secundária em estigio avançado e 
médio de regeneração da Mata Atlintica não perderá esta classificação nos c:asos de 
incêndio e/ou desmatamentos não licenciados a partir da vigência deste Decreto. 

Art. 9º •. SI.o nulos de pleno direito os ato1 praticados em 
daconf'onnidade com as disposições do presente Decreto. 

. § r - Os empreendimentos ou atividades irúciados ou sendo 
executados em desconformidade com o disposto neste Decreto deverio adaptar-se is suas 
disposições no prazo determinado pelo 6rglo estadual competente . 

§ 1• - Para os fins previstos no parágrafo anterior, os interessados 
darão ciência do empreendimento ou da· atividade ao órgão estadual competente, que feri 
as exigências peninentes. 

Art. l O - O lBAMA. em articulação com autoridades estaduais 
ç0mpetentes, coordenará rigorosa fiscali~çlo dos projetos existentes em jrea da Mata 

Atllntica. 
Parágrafo único - Incumbe aos órgãos do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente. SISNAMA, nos casos de infração às disposições deste Decreto; 

J a) aplicar as sanções administrativas cablveis~ 
(' b) informar imediatamente ao Minlstério Público, para fins de 

requisição de inquérito policial. instauração de ação civil e propositura de ação penal e civil 

públiça; 



•.. _---- ...• ~- 

r ,. 
't\ \)·~, 

. 
1 • 

1 

! 

1.·· 

e) representar aos conselhos profissionais competentes em que for 
inscrito o responsável técnico pelo projeto, para a apuração de sua. responsabilidade, 
consoanee a JegisJaçã.o especliica. 

Art. 11 •. O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal, adotará as providências, visando o cumprimento do presente Decreto, e 
estimulará estudos técnicos e científicos objetivando a conservação e o manejo raclonat da 
Mata Atlântic:J e da sua biodiversidade. 

Art. 12 • Este Decreto entra em vigor...ua cb.!ta...de..sua.publicaçào.- .. 

Art. 13 • Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, de de 1.995-174º da Independência e 1or da República. 

FERNANDO HENRIQUE CUWOSO 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 

Brasília, 10 de abril de 1995. 

Prezado(a) Senhor(a): 

A extensão e a dramaticidade dos probl! 
mas gerados com a superproteção da Mata Atlântica tornam-a ques 
tão nacional, tangenciando interesses da produção rural, da agr~ 
indústria, da administração pública, da economia como um todo e 
das necessidades de preservação do meio ambiente. Questão que 
está a exigir, urgente, um justo tratamento, fruto de discussão 
ampla, capaz de examinar os aspectos ambientais e estudos de 
impacto sócio-econômico, para que prevaleçam os princípios do 
desenvolvimento sustentado. 

O extraordinário patrimônio brasileiro 
que desce o Litoral, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, 
foi congelado pelo Decreto-lei nº 750/93 e, com isto, mantém en 
gessada a economia brasileira em vastas regiões. Inconstitucional 
e impreciso, o decreto substituiu a legislação anterior tratando 
a Mata Atlântica, de um lado, de forma arbitrária e do outro com 
falta de objetividade. Deixa espaço a variadas interpretações e 
desmedidos rigo}es, atitudes que prejudicam toda a atividade so 
cial e econômick que se situe na área. 

Além de não cumprir as finalidades de 
preservação, o Decreto 750 gera desemprego, cria bolsões de po 
breza e promove o êxodo .rural ao paralisar empreendimentos e ex 
pulsar para além das fronteiras do país o capital que tente man 
ter a extensa faixa litorânea integrada às ações de desenvolvi 
mento. Reduz, assim, as receitas públicas - da União, dos Esta- 
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dos e Municípios-, atrapalhando especialmente estes, que são, 
de ordinário, impedidos de aparelhar as suas cidades e melhorar 
a vida do cidadão, diante da impossibilidade que lhes é decre 
tada de concretizar obras públicas como pontes, viadutos, estra 
das e outras. 

Relacionados entre os muitos prejudica 
dos pelo Decreto 750 - e aproveitando o momento de mobilização 
em torno de grandes temas-, agricúltores, trabalhadores e pequ! 
nos proprietários rurais, de Santa Catarina iniciaram um movime~ 
to pela alteração legal, com a substituição do decreto por lei 
específica. Organizado, o movimento atraiu os interesses da soei 
edade, de entidades civis a órgãos públicos, passando pelos org~ 
nismos de preservação ambiental, que unida defende a formulação 
de projeto de lei. 

O resultado desse trabalho e do consen 
so alcançado entre os envolvidos com a questão, é uma minuta de 
proposta para alteração do Decreto 750 e para um projeto de lei 
que regule, de uma vez por todas, com correção e acerto, a pre 
servação e a exploração da Mata Atlântica. A comissão mista for 
mada por representantes de todos esses órgãos identificou os 
principais aspectos do Decreto 750 que precisam ser revistos e 
os apresentará ao Governo Federal, para que dele partam as inicJ 
ativas de modificar o decreto e propor uma nova lei para a Mata 
Atlântica. 

Pedindo o seu apoio para esta luta que 
tanto é da força econômica quanto do anseio preservacionista, 
todos prejudicados pela amplitude e pelas contradições do Decre 
to 750 que querem modificar - para a conveniente adequação das 
normas à ~ealidade sócio-econômica, cultural, histórica e ambien 

p - 
tal das pêpulações litorâneas-, convido-o para participar, no 

!· 

próximo dia 20, às 11:00 horas, da audiência marcada com o Mini~ 
tro Gustavo Krause, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e o 
Presidente do IBAMA, Raul Jungmann, para entrega do documento 

com as propostas de alteração da lei. l l 
Cordialmente, . __,, - 
Deputado PAUL BORNHAUSEN 

GER 20.01.0050.5- (AG0/90) 



CÃMARA DOS DEPUTADOS 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (BLOCO/PFL-SC) 

Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados: 

Um dos temas mais apaixonantes e polê 
micos deste final de milênio é, sem sombra de dúvida, o da pre 
servação da natureza e do meio ambiente. No centro da questão 
está o homem, que, desde o início de sua trajetória neste plan~ 
ta, vem modificando e modelando o meio ambiente segundo suas 
próprias necessidades e seus interesses. Na verdade, o avanço 
da civilização, da ciência e da tecnologia pode ser entendido 
como o resultado de modificações culturais que representam a 
ação do homem sobre a natureza, o selo de humanidade que separa 
e distingue o ser humano de todas as outras espécies espalhadas 
pela Terra. 

O que ocorreu, neste final de século, 
foi que a espécie humana, com todo o aparato técnico e cientí 
fico de que hoje dispõe, aumentou dramaticamente o seu poder de 
modificar o meio ambiente, provocando desequilíbrios perigosos, 
queJpodem pôr em risco a sua própria sobrevivência. Daí o frene 
si é a paixão que a todos envolve sempre que vem à baila o tema 
da preservação do meio ambiente: é um debate aguerrido, que se 
exacerba nas alas radicais, quando põe em confronto, de um la 
do, a hoste heterogênea dos ttecomaníacos" e preservacionistas 
de circunstância ou conveniência e, do outro, os poluidores e 
aproveitadores de todo gênero, cuja insensatez e cuja ganância 
os impedem de enxergar o dia de amanhã. 

GER 20.01.0050.5- (AG0/90) 
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Srs. e Srs. Deputados, o que me traz 
hoje a esta tribuna, como representante que sou do povo catari 
nense, é o dever de denunciar, perante este Plenário e perante 
a opinião pública brasileira, a situação aflitiva em que se en 
contram os pequenos produtores rurais do meu Estado - especial 
mente os que ocupam a faixa litorânea - em face da delicada 
questão do meio ambiente e, principalmente, da forma muitas ve 
zes truculenta e arbitrária como atuam as autoridades e os ór 
gãos responsáveis pela preservação ambiental em Santa Catarina. 

A raiz dos conflitos entre os peque 
nos produtores rurais catarinenses - que vivem no campo e dele 
retiram o seu sustento - e as autoridades responsáveis pelo se 
tor diz respeito à exploração dos recursos naturais e está dir~ 
tamente relacionada com o caráter draconiano do Decreto nº 750, 
de 10 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre o corte, a explora 
ção e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avança 
do e médio de regeneração da Mata Atlântica. A Constituição de 
1988, conquanto imponha a defesa e a preservação de áreas parti 
cularmente sensíveis, como a Mata Atlântica e o Pantanal Mato 
grossense, remete à legislação ordinária o disciplinamento de 
sua utilização, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
Para suprir, em parte, a ausência da lei federal, o Conselho N~ 
cional do Meio Ambiente (CONAMA), em outobro de 1993, baixou 
uma resolução destinada a disciplinar o decreto em pauta, a 
qual determina, entre outras medidas, que os Conselhos Esta- 
duais do Meio Ambiente se pronunciem sobre as formas de explora 
ção seletiva das áreas privilegiadas, segundo as especificida 
des e características de cada tipo de vegetação. Ocorre que, no 
Estado de Santa Catarina, temos a Lei nº 9.428, que dispõe so 
bre a política florestal do Estado, alterada pela Lei n2 9.788, 

que estabelece diretrizes para o Conselho Estadual do Meio Ambi 
ente, e, ainda mais, a Lei nº 9.807, que define a vegetação pri 
mária. Tudo isso está sendo soberanamente ignorado, e a Justiça 
Federal, ao julgar os pleitos, não leva em conta a legislação 
estadual e municipal, o que dá margem a decisões pretorianas e 
a interpretações inflexíveis, muitas vezes divorciadas da reali 
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dade sócio-econômica da região. 
Ouço, com prazer, o nobre Deputado 

Ney Lopes. 
o Sr. Ney Lopes - Deputado Paulo Bor 

nhausen, gostaria de cumprimentar V. Exa. pela maneira objetiva 
e lúcida com que traz a esta tribuna duas questões da maior im 
portância não apenas para o seu Estado, Santa Catarina, como P! 
ra todo o Pais: o problema da preservação do meio ambiente e a 
atividade rural, principalmente dos pequenos e médios produto 
res. V. Exa. chega a esta Casa com a tradição de respeito e ho~ 
radez representada pelo seu pai, o Presidente do meu partido, 
Senador Jorge Bornhausen, e demonstra, como o seu talento nesta 
tribuna, que o Parlamento muito terá da sua criatividade e da 
sua capacidade de levantar questões sérias e de interesse naci~ 
nal. De maneira que cumprimento V. Exa. pelo discurso e sobretu 
do dou-lhe o meu estímulo a que continue sempre questionando os 
temas ligados à sua terra e ao Brasil. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN - Agradeço a 
V. Exa., Deputado Ney Lopes, as generosas palavras e espero po 
der corresponder não só hoje, mas também no futuro, àquilo em 
que aqueles que me elegeram e que são meus amigos acreditam: é 
possível fazer desta Casa, deste Parlamento realmente a voz do 
povo. É aqui que estamos, e vamos preparar todos os momentos da 
nossa atuação parlamentar neste sentido, olhando as necessida 
des daqueles que nos elegeram. 

De início, a polêmica que se trava é 
em torno das reais dimensões da Mata Atlântica no Estado de San 
ta Catarina. Existe o consenso, há muito estabelecido, de que 
essa área se restringe à encosta oriental d' Serra Geral, não 
abrangendo, portanto, o restante do territófio catarinense, ou 
seja, o Planalto Serrano, o Planalto Norte e toda a região do 
meio-oeste e extremo-oeste. O que se espera, portanto, é que as 
proibições e restrições relacionadas com a exploração dos recui 
sos naturais da Mata Atlântica não se estendam além dos limites 
físicos de sua própria ocorrência - entendimento esse, aliás, 
compartilhado por abalizados técnicos e especialistas do setor. 

GER 20.01.0050.5- (AG0/901 
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No Paraná e no Rio Grande do Sul o problema não é tão dramáti 
co, em parte porque, nesses Estados, costumam ser acatadas as 
leis estaduais e municipais sobre o meio ambiente e em parte 
porque lá é mais fácil a acomodação a uma legislação que parece 
estar direcionada para os Estados que se caracterizam pela o 
corrência de grandes latifúndios, o que decididamente não é o 
caso de Santa Catarina. 

Mas esse ainda não é o ponto essen- 
cial. O que importa considerar, acima de tudo, são as reais ca 
rências e necessidades do homem do campo, do anônimo lavrador 
que amanha a terra e se esfalfa na rude luta pela vida e que 
não pode ser tolhido em suas atividades fundamentais, sob pena 
de ser condenado a engrossar as fileiras dos milhões de miserá 
veis que se aglomeram nos bolsões de pobreza deste País de mar~ 
vilhas. A Mata Atlântica não é um reduto sacrossanto, intangí 
vel e inabordável, que não possa ser tocado, manipulado e raci~ 
nalmente explorado. A lei não pode opor-se, de forma radical e 
sistemática, às atividades da economia extrativista e de silvi 
cultura, imprescindíveis à sobrevivência de grande parte da po 
pulação rural de Santa Catarina. O essencial é descobrir formas 
de conciliar harmonicamente a preservação dos recursos natu 
rais, a presença do homem e o desenvolvimento sustentado da re 
gião. 

Há ainda um outro aspecto importante 
a considerar: preocupados com a finitude dos recursos flores 
tais, as autoridades brasileiras e as organizações ambientalis 
tas têm se esquecido de avaliar o potencial econômico dos prod~ 
tos e subprodutos da floresta e como eles podem ser inseridos 
na economia, de forma a gerar riqueza1 para o Brasil, sem perda 
ou prejuízo para as perspectivas globais de preservação do meio 

i ' 

ambiente. Tanto em países ricos, como o Canadá ou a Suécia, co- 
mo em países pobres, como a Tanzânia ou a Tailândia, os produ 
tos e subprodutos da floresta são considerados fundamentais pa 
ra o fortalecimento do processo de desenvolvimento. 

No Brasil, os recursos da floresta mo 
bilizam anualmente cerca de US$ 5 bilhões - dos quais US$ 1,7 
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bilhões advindo de exportações - e geram cerca de 2 milhões de 
empregos diretos e indiretos. São cifras que não podem serdes 
prezadas, ainda que a importância do setor florestal para a ec~ 
nomia não seja percebida com clareza, talvez porque a diversid~ 
de comercial e a dispersão dos produtos e subprodutos da flore~ 
ta - utilizados na confecção de mais de 3~000 derivados indus 
triais - dificultem a sua aglutinação. Essa é, no entanto, uma 
vertente importante do processo de desenvolvimento econômico e 
industrial do País, fundamental para o abastecimento interno e 
para a estabilização da balança comercial brasileira. 

Sras. e Srs. Deputados, a conservação 
e a preservação da natureza, bem como a exploração sustentável 
dos recursos naturais, são antes uma questão de atitude, de com 
oortamento e de mentalidade do que propriamente de imposição de 
leis e de normas reguladoras. Ações meramente coibitivas ou pu 
nitivas surtem pouco ou nenhum efeito e não conseguem, em ne 
nhum momento, interromper ou mesmo arrefecer o comércio dos PIE_ 

dutos florestais e de seus subprodutos, que, oficial ou oficio 
samente, permanece operando, ainda que com preços depreciados 
para os produtores, sob o peso das invisíveis forças do mercado. 

Na verdade, o que os agricultores es 
peram das autoridades governamentais é uma ação efetiva e sist~ 
mática de esclarecimento, de prestação de informações de cará 
ter educativo, de desburocratização de providências administra 
tivas, enfim, de medidas concretas que possam levar as pessoas 
a assumir, no âmbito de suas comunidades, uma atitude verdadei 
ramente preservacionista. 

Lamentavelmente, os órgãos govername~ 
tais que tratam do meio ambient~ ainda não assimilaram esse com 

p - 
portamente. Limitam-se apenas a\fazer cumprir a lei interpreta- 

i 

da sempre de forma rigorosa e inflexível. O pior é que isso não 
é feito contra as grandes empresas agroindustriais que poluem e 
contaminam o meio ambiente, nem contra os contraventores furti 
vos que agem na calada da noite, predando o patrimônio ecológi 
co destruindo essências de importância vital para a economia 
do País: a ação coercitiva do Governo faz-se valer apenas con- 
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tra os pequenos agricultores que habitam a região e que vivem 
da ativida~e grícola. O máximo que conseguem as autoridades é 
gerar nessas pessoas um sentimento de revolta e de frustração 
que as leva a opor-se a toda e qualquer iniciativa de caráter 
preservacionista. Não se pode esperar, por exemplo, que o homem 
do campo - com o seu arraigado sentimento di posse e de exclus! 
vidade em relação à terra e à propriedade, muitas vezes herdada 
de seus antepassados - aceite pacificamente que lhe seja vedado 
cortar um pinheiro para construir ou reformar a sua casa, ainda 
que no lugar da árvore retirada sejam plantados dois ou três no 
vos espécimes. 

Ainda mais, Srs. Deputados: o habita~ 
te do campo talvez seja o único agente que sabe, instintivamen 
te, como preservar os recursos da natureza, pois que estes são, 
em última análise, o seu ganha-pão e seu único meio de sobrevi 
vência; depredá-los ou destruí-los seria para ele a mesma coisa 
que estancar as fontes de vida, um gesto de auto-imolação desti 
tuído de qualquer sentido. 

O único caminho para dirimir os cons 
tantes conflitos envolvendo ambientalistas, pequenos produtores 
rurais, grandes empresas agrícolas e agências governamentais é 
o do diálogo construtivo, como base de um processo educativo 
que aponte novos rumos para o desenvolvimento sustentado no 
seio das comunidades rurais. É isso o que pretendem os agricul 
tores catarinenses: que se considerem todos os aspectos do pro 
blema e que se promova uma política de preservação adequada, 
que, em nome da defesa do meio ambiente~ não asfixie a 
sócio-econômica da propriedade. 

1Para tanto, no próximo dia 20 estare 
mos entregando ao Sr. Minfstro do Meio Ambiente, dos Recursos 

1 ' 

Hídricos e da Amazônia Legal, Gustavo Krause, uma proposta de 
alteração do Decreto nº 750, elaborada por um grupo de entida- 

função 

desligadas ao meio ambiente, do IBAMA, passando pela Federação 
de Agricultores de Santa Catarina e pelo Sindicato de Madeirei 
ros, que é comandado pelo Sr. Antônio Carlos Konder Reis, emi 
nente homem público brasileiro e profundo conhecedor do assunto. 

GER 20.01.0050.S- (AG0/901 



1 
11 
t 
1,, 

CAM A R A D OS D E P U TA D O$ 07 

A proposta é de equilíbrio, no cami 
nho do desenvolvimento sustentado. 

Ouço, com prazer, o Deputado Álvaro 
Gaudêncio Neto. 

o SR. ÁLVARO GAUOÊNCIO NETO - Agrade 
ço-lhe a concessão do aparte, Deputado Paulo Bornhausen. Congr! 
tulo-me com V. Exa. pelo tema que traz à tribuna desta Casa, o 
qual desperta muito interesse nacional. Pela forma como V. Exa. 
abordou o assunto, uma legislação nacional não representará a 
realidade vivida por nosso País. Quem sabe ela não deveria ser 
específica para cada Estado ou Município, espelhando melhor as 
características de cada região? Esta, segundo pude entender, é 
a preocupação de V. Exa., e esta Casa é o foro ideal para se d~ 
bater e até se reformar a legislação sobre o assunto. Com cert~ 
za, um caminho adequado poderá ser encontrado para o seu Esta 
do. Sou da Paraíba, Estado com outras características e com 
grande parte de sua área territorial encravada no Semi-Árido 
brasileiro. Algumas sugestões e alguns projetos de lei poderão 
ser apresentados nesta Casa. Conseqüentemente, uma legislação 
adequada a cada realidade regional poderá ser criada. Minhas 
congratulações a V. Exa. pelo assunto que traz à tribuna da Ca 
sa. 

o SR. PAULO BORNHAUSEN - Agradeço ao 
Deputado Álvaro Gaudêncio Neto por ter acrescentado suas pala 
vras ao meu discurso, posto que S. Exa. representa outra região 
do País, com problemas característicos,_ talvez não tão grandes 
como os da Mata Atlântica, mas da mesma importância. O debate 
está apenas iniciando. Ainda temos muito por fazer. 

Ouço, com prazer, o nobre Deputado A~ 
gusto Nardes. 

O SR. AUGUSTO NAROES - Caro Deputado 
Paulo Bornhausen, quero cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamen 
to que faz, cujo teor é extremamente importante. Nós, do Rio 
Grande do Sul, vizinhos dos catarinenses, sabemos da situação 
que vivemos, especialmente pela falta de apoio ao pequeno pro 
prietário, o qual, sem muitas alternativas, acaba cometendo cri 
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mes contra a natureza por falta de uma política governamental e 
de uma maior orientação, às vezes até para garantir sua sobrev! 
vência. O tema levantado, em relação ao meio ambiente e à Mata 
Atlântica, faz-nos pensar em termos um projeto para o futuro. 
Temos falado muito a respeito da necessidade de uma política 
nacional. É evidente que falta um projeto nacional, especialme~ 
te de política de ecodesenvolvimento - ecologia com meio ambie~ 
te, ecologia r~speitando o meio ambiente. Coloco-me à disposi 
ção de V. Exa. para aprofundarmos mais essa questão. Esta Casa 
tem um grande compromisso para com o País, que é o de cobrar do 
Governo um projeto nacional de desenvolvimento que respeite o 
meio ambiente. espero que V. Exa. seja feliz nessa luta, e con 
te com o meu apoio. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN - Agradeço a 
V. Exa. o aparte. Confirmo as palavras de V. Exa. e devo dizer 
que a Constituição Federal, no caso da utilização da Mata Atlân 
tica, refere-se a lei e não a decreto. Pontanto, é necessário 
que o Governo envie um projeto de lei a esta Casa para que, nes 
te fórum, além de ser discutida essa questão, possamos chegar a 
uma conclusão final e termos uma lei que realmente consiga ser 
equilibrada no que diz respeito ao meio ambiente e ao homem, vi 
sanda a alcançar o desenvolvimento auto-sustentado. 

Agradeço a manifestação a V. Exa. 
Ouço, com prazer, o aparte do nobre 

Deputado Rivaldo Macari. 
O SR. RIVALDO MACARI - Deputado Paulo 

Bornhausen, aproveito a oportunidade para dizer do seu desemp! 
nho - já há bastante tempo - na defesa dos interesses de Santa 
Catarina, especialmente dos pequenos e médios produtores ru 
rais, que se encontram tumultuados há tempos em razão do verda 
deiro assombro praticado pelo IBAMA no território catarinense. 
Quero dar ciência a V. Exa. e a este Plenário da situação cala 
mitosa vivida pela comunidade serrana, em especial a do Estado 
catarinense. Tanto os produtores rurais, quanto os madeireiros 
daquela região têm reservas de araucária adquiridas há mais de 
quarenta anos, investimento que representa uma vida toda. Al- 
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guns proprietários resistiram às tentações dos tempos passados 
e preservaram, a título de patrimônio, a reserva de araucária. 
Agora a região serrana também é considerada Mata Atlântica. Um 
dos problemas mais graves daquela área é o estado de paralisa 
ção total da atividade madeireira, no campo da araucária, faze~ 
do com que a região toda, a mais pobre do nosso Estado, tenha 
suas dificuldades agravadas pelo desemprego, que já está a exi! 
tirem razão da mazela causada pelo Governo Federal através do 
IBAMA. Resta-nos saber, Deputado Paulo Bornhausen, quem indeni 
zará aqueles que preservaram as matas de araucária. Já que ara~ 
cária é Mata Atlântica - pinheiro dá na beira da praia, é o que 
parece - queremos saber, repito, quem indenizará aqueles deten 
tores de reserva patrimonial de araucária. Reafirmo esta ao la 
do de V. Exa. no clamor por essa definição, que precisa ser 
imediatamente estabelecida por parte do Governo Federal. 

o SR. PAULO BORNHAUSEN - Agradeço ao 
nobre Deputado Rivaldo Macari a sua intervenção. Acrescento que, 
além das atividades madeireiras, a sua região, conhecida como a 
"Suíça brasileira" devido às baixas temperaturas no inverno, 
apresenta um quadro de pobreza e de miséria muito grande. Aque 
les que queimavam nos seus fogões e lareiras as serragens das 
serrarias para combater o frio, neste inverno, já não as terão. 
Isto causará naquela região muitos outros problemas de ordem e 
conômica e principalmente social. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa 
dos, esta causa não é de um Deputado, mas do Pais e de um Esta 
do chamado Santa Catarina. 
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SECOVI-SP QUER LEI PARA DEFESA DA MATA ATLÃNTICA 

A Mata Atlântica, extraordinário patrimônio do Brasil, vem sendo 
tratada de forma arbitrária e coiu falta de objetividade pelos 
Poderes Públicos. Como resultado, gravíssimos prejuízos para o 
País se vêm registrando. 

De um lado, sem se ater aos mais dementares princípios de direito e, 
de outro lado, sem considerar o importante desafio de nossos dias - o 
da conciliação do processo do deseovol vimento econômico com a 
preservação ambiental-, o discutido Decreto Federal 750, de 10 de 
fcv~iro de 1993, conseguiu o inimaginével recorde de paralisar grande 
parte das atividades econômicas cm extensas mas do Estado de São 
Paulo, incluída af, mas não somente, toda a região litorânea. 

Esse decreto foi preparado e redigido entre quatro paredes por um 
reduzido grupo de pessoas, sem que houvesse qualquer participação das 
comunidades atingidas e dos agentes responsáveis pela geração de 
empregos e impostos dessas imensas áreas do Estado. Estarrecido c:om 
o decreto, o Secovi-SP, na defesa não s6 de seus associados, mas 
principalmente com o objetivo de procurar def coder cf etivamente a Mata 
Atlântica, consultou o respeitável jurista Professor Miguel Reale a 
respeito da constitucionalidade do indigitado decreto. 

É claro que, antes de tudo, a Mata Atlântica precisa ser defendida! 
Mas de fato, e não pretensameote defendida no papel e destruída por 
invasões não controladas pelos Poderes Públicos. as quais se alastram 
por todas as partes, . 

Não será com o cogessamento pretendido por um dcaeto, fruto de 
teõrieos que se negam a encarar a realidade, que o que ainda resta de Mata 
Atlântica será preservado. 

O brilhante parecer do Professor Miguel Reale não deu margem para 
qualquer dúvida: -O Decreto 750. de 10 de fevereiro de 1993, é 
inconstitudoDlr. O rcspcitãvcl professor de Direito foi além em sua 
IDãlisc e comcntmo. São suas as palavras: ""É óbvio que se se consumar 
tal abuso. a Fazenda Nacional responderá pela totalidade dos preju~ : 
a que der causa, abrangendo perdas e danos e lucros cessantes com ; 
rcspoosabilidadc subsidiária das autoridades que deram execução à atos 
normativos manifestamente ilícitos" (sic). 

Cumprindo sua missão de informar não só a seus essociados, mas ao 
Poder Público, o Secovi-SP encaminhou o referido parecer à Scmwía 
do Meio Ambiente do &lado de São Paulo e ao Ministério do Meio 
Ambiente, entendendo com certo que aqueles órgãos, responsáveis pela 

· preservação do meio ambiente, atentassem para a grave irregularidade de 
estarem se postmdo em desacordo com nosso Direito Constitucional. 

A presidência do lhama. responsável entre outras atnõuiçõcs por 
cumprir e fau:r ~ as leis de nosso País. de posse do parecer. o 
entregou à Procuradoria Jurídica daquele órgão, pedindo a competente 
manifestação de seus advogados. Recebeu, cotão, o extenso parecer n• 
0361'95/PROG/IBAMA, firmado pelo Procurador Dr. Vicente Gomes da 
Silva. Em suas conclusões, aquele Procurador concorda inteiramente 
com o pronunciamento do Professor Reale, acresccotando ainda novas 
ponderações e esdarecimentos como o seguinte (sic): 

"'Impõe-se que o regulamento não aia. nem modifica e sequer 
extingue direitos e obrigações. eis que o ato de inovar originariamente na 

· ordem jurídica consiste cm matma reservada à lei. Portanto, a inevitá 
vel conclusão, oo sentido de que a utilização da floresta inserida. no 

:. domfDio da "Mata Atlântica"' s4 pode ser viabilizada na rorma da lei, 
a qual deverá discriminar pressupostos e exigências dessa utilização, em 
obediência e sintonia com o disposto no Parágrafo 4° do Anigo 225 da 
Carta Constitucional vigente" (grifos nossos). 
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Com base no Parecer, a presidência do lhama tomou as seguintes 
medidas: 

-inloanou às suas superinteadêocias que na •• ocorrência de dúvidas 
ou questionamentos, devem fundamentar suas decisões nas disposi 
ções do Código florestal para que sejam resguardados os direitos 
mdividuais e obedecidos os princípios consagrados na legislação flores 
tal brasileira •• ; 

-instituiu um grupo de trabalho para preparar um projeto de lei sobre 
a Mata Atlântica. . 

Leis existem. Basta cumpri-las! 
É preciso que se esclareça que o Decreto Federal 750 jamais pode ser 

"Visto como a salvaguarda dos interesses nacionais no campo do meio 
ambiente. Não f por falta de leis que a proteção ambiental pode estar 
oxrcodo riscos. O que falta é fazê-las cumprir! 

Para se ter nma pequena idéia da preocupação ambiental em nosso 
País, basta citar algumas legislações nesse campo. Em 15 de setembro de 
1965, foi promulgada a Lei 4.771, instituindo cm âmbito nacional-e 
com a aprovação do Congresso-o Código Florestal. Foi essa legislação 
que, entre outros aspectos, dctemli.nou que a exploração de florestas e de 
formações sucessoras, tanto de domínio público como privado, depende 
rá de aprovação do lbama. 

Em 31 de agosto de 1981, igualmente com aval do Congresso 
Nacional, a Presidência da República sancionou a Lei 6.938 ~ portanto, 
onze anos antes da Eco 92 -, instituindo a Política Nacional do Meio 
Ambiente. O objetivo número um dessa lei, conforme o que fora 
estabelecido cm seu Artigo 4º, é •• a compatibilização do desenvolvimen 
to econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente 
e do equilíbrio ecológico". 

Aliás, é importante observar que a Lei 6.938 ampliou as responsabi 
lidades pela proteção e melhoria da qualidade ambiental à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, muito antes da Constitui· 
ção de 1988, integrando-os no Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

O Decreto Federal 99.274, de 6 de junho de 1990. editado com o 
propósito de regulamentar a Lei 6.938 - e não sobrepõ-la, como o fez 
o Decreto Federal 750-, estabeleceu em seu Artigo t • que •• cumpre aos 
poderes públicos, nos dif erentes níveis de governo, manter a físcalizaçâo 
pennaneote dos recursos ambientais. visando a compauõifuação do 
desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico", 

Outras legislações do gênero poderiam ainda ser mencionadas, como 
a Lei 7.661, de 16 de maio de 1988, que instituiu o PíanoNaclonal de 
Gerenciamento Costeiro. Parece-nos, portanto, demasiada a pretensão 
de alguns de salvaguardar os interesses nacionais por meio da edição de 
um decreto arbitrário que ignorou os mais elementares fundamentos 
jurídicos, os mais legítimos poderes das autoridades constituídas e. J 
sobretudo, o bom senso e a responsabilidade que devem nortear os atos /! 
daqueles que exercem cargos públicos. ! 

Mata i\tlântica merece lei específica 
As formações florestais estão defendidas por extensa legislação. É 

aconselhável, no entanto, e com isto o Sccovi-SP está absolutamente de 



acordo, que a Mata Atlântica venha a ser mais especificamente def eadi 
da. Para isso será necessário que se produza lei própria. resultado de 
reflexão e consenso, que não apenas venha dar ainda mais proteção 
àquele patrimônio. mas, ao mesmo tempo e sabiamente, não impeça o 
desenvolvimento econômico e muito menos seja responsável pela aia 
ção de núcleos de miséria, 

É preciso, antes de tudo, como dizem os técnicos e os juristas, que se 
defina o que é Mata Atlântica e que se evíte que uma questão de tio 
grande importância seja transformada cm fundame.nto demagógico de 
poder político. · 

Como afirmou o Professor Dr. Édis Milaré, consagrado nacional 
mente como autoridade cm dmito ambiental e ex-secretário do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, "está superada a noção romântica de 
que a natureza é um intocável santuário. O Brasil é um país grande que 
precisa gerar riquezas para cnfrenw- os desafios da mudança social. cujo 

: símbolo mais evidente é a taxa de crescimento da população, que cm 
grande parte vive cm condições humilhantes". 

: Milhares de empreendimentos foram paralisados em todo o País. 
'. desde o último dia 10 de fevereiro de 1993, gerando desemprego, 
· retraindo a economia interna. expulsando o capital para outros países, e 
, também reduzindo drasticamente as receitas públicas docorrcnte de 
impostos nas três esferas de poder - União, Estados e Municípios. 

1 O Decreto Federal 750 congelou como Mata Atlântica o solo nacio- 
nal em ocorrências fitogeográficas arbitrárias. inclusive cm desacordo 
~oom os parâmetros ditados pelo IBGE, como se a oçupação urbana fosse 
f harmônica cm todo o tmitório brasileiro. Municípios cm fase inicial de 
: ocupação foram engessados por cbnto, como se a sua população 
, pudesse viver tão-somente da a>otemplação da ~gctação nativa. 

E. como não poderia deixar de ser, no que se refere à ocupação do 
solo, medidas pretensamente vol~ à preservação ambiental vêm. cm 
muitos casos. resultando cm ocupações desordenadas, sem que nada 
possa ser feito pelas autoridades constituídas. Veja-se. por exemplo. o 
caso da Lei Estadual de Proteção aos Mananciais. que deu origem a um 
dos maiores desastres ecológicos de nosso Estado, ameaçando mais de 
quatro milhões de paulistanos que, diretamente atingidos, vêem sua fonte 
de água. a Represa de Gumpiranga. ameaçada de morte. Daí a necessi 
dade de se ampliar o debate cm tomo do desenvolvimento sustentável. 
alternativa que concilia os in~ comnns de toda a socicdadc. 

Pelas razões expostas, o Sccovi-SP manifesta-se pela necemclade 
de elabor,ç:ão de projeto de lei que, efetivamente, dereoda a Mata 
Atlântk:aj1 Este deve ser resultado de ampla discussão Jévia e de 
estudos cpnjunturais de impactos sócio-econômicos, a fim de que 
prevaleçam os princípios do descnvolvilbento sustentável, e que a 
sociedade não sirva de massa de manobra na defesa de interesses 
es1raobos à coletividade ou se veja envolvida pelo discurso onírico 
e dcmagóg.ico daqueles que vêem na retõrica o melhor instrumento 
de dominação da opinião pública. 


