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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI Nº 217-A, DE 1987
(Do Senado Federal)

PLS Nº27/87
Dispõe sobre a reposição florestal obrigatória, e dá
outras providências: tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e t&cnica legislativa; da
Comissão de Agricultura e Política Rural, pela aprovação, com substitutivo: e da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação, com substitutivo, com voto em separado do Sr.
José Fortunati.
(PROJETO DE ·LEI N9' 217,

D.!;:. 1981,

. . '
A QUE SE REFEREM OS

PARECERES)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A' reposição florestal a aue estão obrigadas
empres~s consum1doras ,de matéria-prima florestal
somente poderá ser ·efetivada através do es t aoe tec tmerrto de florestas homogêneas ou do manejo sustentado de
florestas heterogêneas.
as

Art. 2Q O reflorestamento para f1ns de repos1ção
deverá ser executado na Unidade da Federação onde t1ver origem matér1a-pr1ma florestal consum1da. ·
Art. 30 Aos infratores será aplicada multa -var 1áve,1
de 1.000,00 (humm11) a 10.000.00 (dez m11) o~r.1gações
do Tesouro Nacional
ocasião.

_ OTN ou o valor equivalente na
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Parágrafo único. O produto da arrecadação da multa
prevista neste artigo será destinado,
Pelo Instituto
Brasiletro de Desenvolvimento
Florestal
IBDF, aos
órgãos regtonats responsáveis pela pol1tica-de preservação ambiental.
Art. 4g Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
apôs a data de sua publicação.
Art.

5g

Senado

Revogam-se as dtsoostções em contrárto.
Federal,

1g de setembro de 1987.

Hulllberto

Lucena, Presidente.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 27, DE 1987
Dispõe
obrigatória,
Apresentado
Rocha.

pelo

sobre a reposição
florestal
e dá outras providências.
Senhor

Senador Louremberg Nunes

Lido no expediente da Sessão de 10-8-87 e put>licado
no DCN (Seção II) de 11-8-87.
À SSCLS.
Em 24-8-87 é incluído em Ordem do Dia próxima sessão, discussão em primeiro turno.
Em 26-8-87 é anunciada a matéria emitida pelo Senador Cid Sabóia de carvalho, Relator designado, com parecer favorável. Discussão encerrada sem debates, devendo a votação ser feita-na sessão seguinte, nos termos regimentais.
A--SSCLS.
Incluido em Ordem do Dia
próxima sessão. Votação em Primeiro Turno.

Em 27-8-87 é aprovado, sem debates, em primeiro e
segundo turnos. Leitura e aprovação, nos termos regimentais, da redação final da matéria.

A

Câmara

dos

Deputados como Ofício SM/N2 337,

de

12-9-87.

SM N2 337
A sua Excelência o Senhor Deputado Paes de Andrade
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a
f1m de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 58, da Constituição Federal, o
Projeto de Le1 do Senado n2 27, de 1987, constante dos
autógrafos Juntos, que "dispõe sobre a reposição florestal obrigatória, e dâ outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelênc1a os protestos de minha elevada estima e ma1s
Magadistinta
consideração.
_
Senador Jutahy
lhles, Primeiro Secretário.
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RESOLUÇÃO Ng 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina

o arquiva111ento das proposi-

ções que menciona.
A

Câmara dos Deputados

resolve:

Art.
12 Das propos1ções que se encontravam em tramitação no d1a 4 de outubro de 1988, ficam arquivadas
as seguintes. tenham ou não parecer:

a) as de 1n1ciat1va
permanente; e,

de

b) as que, iniciadas
na
emendadas no Senado Federal.

deputados

ou de comissão

forma da alínea a,

foram

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamento
os projetos
que,
embora
na
situação
prevista
no caput deste
artigo,
sofreram anexação
de outros
apresentados a partir de 5 de o~tubro de 1988.
Art.
22 Fica
facultado
ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta resolução, requerer
o desarquivamento
das proposições referidas no art.
12, caso em que se fará nova
distribuição,
mantendose,
porém, o número original e sua procedência para
todos os efeitos regimentais.
Art. 32 As proposições da 1n1c1at1va de outros poderes ou do Senado Federal, que se encontravam em tramitação no d1a 4 de outubro de 1988, serão remetidas à
Mesa para efe1to
de red1str1bu1cão,
considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.
Art. 4Q Esta
sua publicação.
Art.

resolução entra em vigor na data de

52 Revogam-se

Câmara
tado Paes
tados.

dos

as disposições

Deputados,

em contrário.

4 de abril de

1989.
Depudos- Depu-

ae Andrade, Presidente da C~mara

/1,rJJZ..E
C? E 12- .....DA
COMISS~O DE CONSTITUiçno E JUSTIÇA E OE REOAÇ~O

1- RELATORIO
Oriundo do Senado Federal, o Projeto de Lei n2 217, de 1987
tem
por objetivo determinar que a reposição florestal a que
estão
obrígadas as empresas consumidoras de matéria-prima florestal s~
mente será efetivada através do estabelecimento de florestas homo
gêneas ou do m~~ejo sustentado de florestas heterogêneas.
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Intenta obrigar, também, que o reflorestamento para fins de rep~
sição deverá ser executado na Unidade da Fedêração onde se origl
nar a matéria-prima florestal consumida.
Cria multa aos infratores da lei, cujo produto da arrecadação será
destinado pelo IBDF aos órgãos regionais responsáveis pela preser
vação ambiental.
A justificação assim se expressa: "A legislação brasileira estabe
lece a obrigatoriedade da reposição florestal para todos os cons~
midores de matéria-prima florestal. Permite porém que o reflores
tamento para repor a matéria-prima extraída de um Estado
possa
ser feito em outra Unidade da Federação. Os Estados das
Regiões
Centro-Oeste e Norte, tradicionais exportadores de toras e made!
ras semi-processada, são sumamente prejudicados por não auferirem
a m~ior parte dos benefícios económicos decorrentes da industriali
zação dessa madeira, e ainda assistirem à reposição de suas
Flo
restas ser realizada, muitas vezes, em outros Estados."
A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Ju~
tiça e de Redação , de Agricultura e Política Rural e de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
Na primeira, o nobre Deputado Osvaldo Sobrinho ofereceu, ao Pr2
jeto, Emenda pela qual a reposição florestal deverá ser feita no
município onde tiver origem a matéria -prima florestal consumida,
assinalando que, assim, o reflorestamento será ainda mais consen
tâneo com os objetivos da preservação ambiental.

r

o relatório.

II- VOTO DO RELATOR
Cabe a este Orgão Técnico manifestar-se sobre a constitucionall
dade, a juricidade e a técnica legislativa do projeto e
da
emenda a ele apresentada.
O projeto de lei guarda conformidade com os dispositivos
constl
tucionais relativos à feitura das leis, tendo sido observada
a
competência (comum)· da União de proteger o meio ambiente
e PI!
servar· a flora (Art. 23, incisos VI e VII) e a
competência ~o~
~orrente da União para legislar sobre conservação da natureza e
preservação do meio ambiente (Art. 24, inciso VI), bem como ale
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gitimidade, para o início da tramitação (Art. 61, caput), cabe~
do ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da Repúbli
ca, dispor sobre todas as matérias de competência da
União
{Art. 48, caput). A elaboração de lei ordinária está prevista no
Art. 59, inciso III.
A emenda apresentada pelo nobre Deputado Osvaldo Sobrinho, entr~
tanto, não diz respeitosos
aspectos da constitucionalidade, j~
ridicidade e técnica legislativa que cabe a esta Comissão examj
nar. Antes, refere-se ao Próprio mérito da proposição, o qual d~
verá ser apreciado pela douta Comissão de Agricultura e Políti
ca Rural e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
O Projeto de Lei encontra-se, ainda, redigido em boa técnica
legislativa. Entretanto, o art. 3º do Projeto fixa multa
no
valor de 1.000 (mil) a 10.000 (dez mil) OTNs e determina que
o IBDF faça a destinação do produto da arrecadação da mesma.
A alteração para o indexador BTN e a substituição do IBDF p~
lo IBAMA serão efetuados por ocasião da redação final do pr~
jeto.
Em face do exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, j~
ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 217,
de 1987, portanto, pela sua aprovação. Quanto à emenda aprese~
tada pelo nobre Deputado Osvaldo Sobrinho, opinamos que amesma deve ser rejeitada por referir-se ao mérito do projeto
e
não aos aspectos que nos cabem aqui analisar. Trata-se, entretanto, de uma sugestão interessante, razão porque sugerimos que
a mesma seja encaminhada como indicação à Comissão de Agricult~
ra e Política Rural e de Defesa do Consumidor~ Meio Ambiente e
Minorias.
~ o voto do relator.

Sala da Comissão, em J.3 de ::,,t'"' 'onde
.
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Dep. Fernando-~ant'Anna
Relator

I

1990.

6
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PARECER DA COMISS.AO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião extraordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Lei nQ 217/87, nos termos do parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Theodoro Mendes - Presidente, José Outra, Mário Assa~ e Ibrahim Abi-Ackel - Vice-Presidentes, Arnaldo
Moraes, Leopoldo Souza, Eliézer- Moreira, Horácio Ferraz,
José Thomaz Nonô, José Guedes, Antônio Câmara, José Genoíno,
Mendes R~beiro, _Nelson Jobim, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo,
Renato Vianna, Messias Góis, Ney Lopes, Plínio Martins,
Sigmaringa Seixas, Rodrigues Palma, Marcos Formiga, José
Maria Eymael, Egídio Ferreira Lima, Adylson Motta, Jorge
Arbage, Gastone Righi, Adolfo Oliveira, Fernando Santana,
Raimundo Bezerra, Samir Achôa, Gilberto Carvalho, Stélio
DiasJ Rosário Congro Neto e Vicente Boga.
Sala da Comissão, em 04 de dezembro de 1990

~----

Deputado THEODORO MENDES•
Presidente
~

/~-//,,L'tc

~
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~~·

~do ~F-ERN NDO SANTAN;,;
Relator
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 217, de 1987, oriundo do
Senado Federal, estabelece normas para a reposição florestal a
que estão obrigadas as empresas consumidoras de matéria-prima
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(Código

florestal, conforme a Lei nº 4.771, de 15.09.65.
Florestal).
O Projeto determina a reposição

florestal

somente através da implantação de florestas homogêneas ou

do

manejo sustentado de florestas heterogêneas.
Obriga também a reposição

na

unidade

da

para

as

Estabelece ainda multa aos infratores

da

federação que forneceu a matéria-prima florestal
empresas consumidoras.

pelo

Lei, cujo produto da arrecadação deverá ser destinado
IRDF aos órgãos regionais responsáveis pela

da

execução

política'ambiental.
Em sua justificação, argumenta o nobre autor
que a reposição florestal vem acontecendo muitas vezes.,
outras regiões que não aquelas tradicionalmente

em

export~doras

de toras ·e madeiras semi-processadas, caso dos Estados

do

Norte e Centro-Oeste do Pais, com grandes prejuízos econômicos
e ecológicos para essas regiões. O prejuízo seria ainda

maior

pelo fato do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
simples

- IBDF, permitir a substituição da reposição p~lo
pagamento de uma taxa ao Instituto.

A proposição foi distribuida às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação, de Agricultura e Política
Rural e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
A Comissão de Constituição
Redação opinou.unanimemente pela

e

Justiça

e

Constitucionalidade

Juridicidade e Técnica Legislativa do Projeto em questão.
ainda nela apresentada Emenda, pelo nobre Deputado
Sobrinho, obrigando a reposição florestal

no

Foi

Osvaldo
município
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fornecedor da matéri-prima florestal consumida,
pela maior eficácia ambiental da medida.

A

argumentando

Emenda

considerada apropriadamente matéria de mérito e

foi
encaminhada

como indicação às demais Comissões.

II - VOTO 00 RELATOR
Cabe a este órgão técnico manifestar-se
bre a oportunidade econômica, social e ambiental do
no que se refere à Agricultura~

so

projeto

Política Rural.

A proposição sob exame versa matéria da maior

importância, especialmente no que se refere à questão agrícola,
porém, o projeto remonta de 1987 e neste período

houveram

muitas alterações nas legislações, bem como, na estrutura

de

incluindo

administração de recursos naturais renováveis,
florestas, tornando-se fundamental sua adequação

e

seu

aprimoramento, para a realidade brasileira.
Assim, buscando escoi~ar o PL

"º

certa extemporaneidade, julgamos conveniente

de

217/87

oferecer-lhe

substitutivo, onde propomos as seguintes alterações:
A redação final do artigo primeiro,
determina a reposição através do estabelecimento de

que
florestas

homogêneas ou do manejo sustentado de florestas heterogêneas
foi alterado determinando sua efetivação por
de florestamento e reflorestamento intensivo,

estabelecimento
uma

plantio de novas florestas podem ser feitos de forma

vez

(florestamento).

ou

em

àreas

o

homogênea

ou não e podem ser efetivados em àreas que anteriomente
florestas (reflorestamento}

que

eram
diversas
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No que se refere ao artigo segundo,

buscamos

um aproveitamento da Emenda apresentada pelo nobre

Deputado

Osvaldo Sobrinho e encaminhada como indicação a esta

Comissão,

sem contudo alterar a substância do antigo texto.

Assim,

entendemos que deve ser mantida a obrigaroriedade de

reposição

florestal na unidade da Federação onde tiver origem

a

matéria-prima consumida, porém, estabelecendo que a

reposição

se fará "preferencialmente" no Município.
No que tange as penalidades impostas

pelo

artigo 3ç do Projeto em análise, entendemos que os

valores

especificados, mesmo transformando seu indexador,

em

contribuiriam para que se operacionalizasse a

nada
intenção

precípua do legislador, qual seja, e efetivo florestamento
reflorestamento. Nesta linha de raciocínio,

e

alteramos

substancialmente a forma de aplicação da penalidade
especificando que a multa a ser aplicada corresponderá
valor do custo de implantação e tratos culturais
à consolidação do florestamento

e

ao

necessários

reflorestamento.

Considerando que o custo de implantação é variável de

acordo

com as peculiaridades regionais e estrutura econômica

local,

entendemos que o custo de implantação deverá ser calculado

e

determinado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

e

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - ou pelo

órgão

responsável pela política florestal regional.
Concluindo, procuramos estabelecer
aplicação dos recursos arrecadados, definindo sua

a

destinação

aos órgãos regionais responsáveis pela política florestal
com a obrigat~riedade de serem aplicados na formação
florestas.

de
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Assim, considerando a necessidade de
promover a adequação e o aprimoramento do projeto
nº 217/87, voto por sua aprovação, na forma do

se
de

Lei

Substitutivo

anexo.
em 07 de Outubro de 1991

Deputado Josf Aldo
Re La

t or :

"Dispõe sobre a reposiç~o
florestal obrigatória, e
dá outras providências."/
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA :
Art. 1º - A reposição florestal a que e s t ão obrigadas
as empresas consumidoras

de matéria-prima florestal somente poderá

ser efetivada através do estabelecimento de florestamento e reflorestamento intensivo.
Art. 2º - O florestamento e reflorestamento

para fins

de reposiç~o flcrestal deverá ser executado,obrigatoriamente

,

unidade da Federação e,preferencialmente no Município onde

tiver

origem a matéria-prima

na

florestal consumida.

Art. 3º - Aos infratores será aplicada multa correspo~
dente. ao valor do custo de implantação e tratos culturaisnecessários
à consolidação do florestamento e reflorestamento,determinado

pelo

11
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno
váveis-IBAMA-,ou pelo órgão estadual responsável pela política floresta! regional.
Parágrafo único-O produto da arrecadação

multa

da

prevista neste artigo será destinado pelo Instituto Brasileiro

do

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis-IBAMA-aos óEgãos regi~
nais regionais responsáveis pela política florestal regional , para
serem aplicados exclusivamente na formação de florestas.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Relator

Zl.L -

PARECER

A Comissão
ao or-df nar t a realizada
com substitutivo,

J;A COMISSÃO

de Agricultura

e Polit~ca

hoje. opinou, unanimemente,

do Projeto

nº

de Lei

Rural, em reuni

-

aprovaçao,

pela

217/87, nos termos

do

par~

cer do Re La t.o r ,
Estiveram

presentes

os Senho_;:;:.e's Deputados;

Octelmo Leão - Presid~nte,
bcsa -- Vice-Presidentes,
draz, Dejandir

Adão Pretto, Arno Magarinos,

Dalpasquale,

relles, Francisco

Coelho,

reira, Ivo Mainardi,

Freire Júnior e Lázaro Bar

Etevalda Grassi
Giovanni

de Menezes,

Q~eiroz, Hugo Biehl,

Jonas Pinheiro,

Aroldo

Ce-

Fábio

Mei-

Iberê

Fer-

Joni · var-í ecc , Jorge Khour-y , Jo
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sé Aldo, Laerte Bastos, Maurício Campos, Nelson Marquezelli,

Neuto

de Conto, Odacir Kl e n , Osvaldo Bender, Pedro Tonel li, Wcrner Wande

1

í

rer e P.editário Cassolc

e,,,

Sala da Comissão,

outubro

de 199i,

Oep:/1 lol}LEÃO

//
/

/

/

·'

/

Pr-e s

dent e

í

\.

/

r:

·-

Deputado JOSÉ ALDO

/

Relator

PROJETO DE LEI§~ 217. DE 1987

SUBSTITUJnrIW ADOTADO

- CAPR

Dispõe sobre a reposição fio
restai
obrigatória,
e dá ou tr~

providências.

O CONGRESSO

NACIONAL decreta:
Art. lº

A reposição florestal a que estão obrig!!

das as empresas consumidoras

de matéria-prima

florestal some_!!

te poderá ser efetivada através do estabelecimento
tamento e reflorestamento
Art. 22

de flores-

intensivo.

O florestamento e reflorestamento

para

fins de reposiçao florestal deverá ser executado, obrigatori~
mente, na unidade da Federação e, preferencialmente

no Munici

pio onde tiver origem a matéria-prima florestal consumida.

1\
Art. 3º
respondente

à consolidação

determinado

e Recursos
responsável

Naturais

florestal

regionais

cultu

do Meio Ambiente
estadual

regional.

O produto da arrecadação da mul

e Recursos

responsáveis

anal, para serem aplicados

cor-

e reflorest~

ou pelo Órgão

neste artigo será destinado

leiro do Meio Ambiente
aos Órgãos

Brasileiro

Renováveis-IBAMA,

pela política

e tratos

do florestamente

pelo Instituto

Parágrafo'único.

ta previstà

será aplicada multa

ao valor do custo de implantação

rais necessários
mento,

Aos infratores

pelo Instituto Brasi-

Naturais

Renováveis

- IBAMA

pela polÍica florestal

exclusivamente

na formação de

reg.!_
flo

restas.
Art. 4º

Esta

lei entra em vigor na data de sua public~

çao.
Art. 5

º

Revogam-se

as disposições

-

Sala da

em contrário.

-~

Comissao,

~~t;:ro-de 1991.

e~

~Jleput:~~s~~!~:~ LEAO
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DeputadÕ JOSÉ
Relator

CONSUMIDOR,

ALDO

MEIO AMBIENTE

E MINORIAS

1 • Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, oriundo do Senado Federal, disciplíua a
reposição florestal a que estão obrigadas, por força da Lei nQ 4.771, de 15 de setembro
de 1965 (Código Florestal), as empresas consumidoras de matéria-prima florestal.
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A principal proposta do Projeto é a de que a reposição florestal seja feita
na unidade da federação de onde foi extraída a matéria-prima para as empresas
consumidoras.
Estabelece também que a reposição só poderá ser feita através da
implantação de florestas homogêneas ou do manejo sustentado de florestas heterogêneas.
Finalmente, sujeita os infratores a uma multa de 1.000 a 10.000 OTNs,
cujo produto da arrecadação deverá ser destinado aos órgãos regionais responsáveis pela
política de preservação ambiental.
O nobre autor do Projeto justifica-o argumentando que, em geral, a
reposição é feita em outras regiões que não aquelas tradicionalmente exportadoras de
toras e madeiras semi-processadas, caso dos Estados do Norte e Centro-Oeste do País,
com grandes prejuízos econômicos e ecológicos para estas regiões.
A situação é agravada pelo fato- do extinto IBDF, hoje IBAMA, permitir a
substituição da reposição pelo pagamento de uma taxa, para que o próprio instituto
promova a reposição, o que em geral não acontece.
O Projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de
Redação, de Agricultura e Política Rural e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação opinou unanimemente
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto. Nela foi
apresentada emenda, de autoria do nobre Deputado Osvaldo Sobrinho, obrigando a
reposição florestal no município de origem da matéria-prima florestal, sob o argumento
da maior eficácia ambiental da medida. A emenda foi considerada apropriadamente
matéria de mérito e encaminhada como indicação às demais Comissões.
A
Comissão de Agricultura e Política Rural opinou também
unanimemente pela aprovação do Projeto, porém na forma do substitutivo apresentado
pelo nobre relator, Deputado José Aldo. As alterações introduzidas pelo substitutivo
foram as seguintes:

a) substituição, no art. lg, dos termos "estabelecimento de florestas
homogêneas" e "manejo sustentado de florestas heterogêneas", que definem, no projeto
original, a forma como deve se realizar a reposrçao florestal pelos termos
"estabelecimento de florestamento ou reflorestamento intensivo", com o argumento de que
o plantio de florestas pode ser feito utilizando-se mais de uma espécie e, também, pode
incidir sobre áreas originalmente não florcstadas.
b) adoção da sugestão do Deputado Osvaldo Sobrinho, oferecida na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, estabelecendo, portm, que a reposição
seja feita "preferencialmente" no Município de origem da mattria-prima florestal, e não
obrigatoriamente.
e) mudança do crítério para o estabelecimento do valor das multas, de
uma faixa entre dois extremos fixos para um valor correspondente ao custo de
implantação e manutenção da floresta reposta, calculado pelo órgão competente.
d) condicionamento mais rigoroso dos recursos arrecadados com as multas
para a formação de florestas, em contraste com o projeto original que falava apenas em
atividades de preservação ambiental.
É o relatório.
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li · Voto do Relator
É sabido que a outrora exuberante Mata Atlântica, que se espalhava por
todo o litoral brasileiro, está hoje reduzida a meros 5% da sua extensão original. O
mesmo pode ser dito para outras formações florestais como, por exemplo, as Matas de
Araucária. As regiões de colonização mais antiga, especialmente os estados do Centro Sul,
estão hoje quase totalmente desprovidos de florestas primárias. A despeito do triste
exemplo do passado, repete. se na Amazônia, nas áreas de colonização recente, o mesmo
processo que dizimou as florestas do resto do País.
Uma das causas do intenso processo de desmatamento que tem
caracterizado o processo de ocupação do território nacional, desde os primórdios de sua
colonização é, sem dúvida, a ausência de uma prática e de uma política de plantio
sistemático de novas florestas, para atender a demanda das populações e das indústrias
que consomem matéria-prima de origem florestal.
A reposrçao florestal, portanto, é um tema de particular importância
social, econômica e ecológica e que, por isso mesmo, exige, por parte do Legislativo, um
tratamento cuidadoso e adequado. Louve-se, portanto, a iniciativa do ilustre Senadoi'
Louremberg Nunes Rocha, ao propor, com a intenção de corrigir algumas das distorções
observadas atualmente no que se refere a reposição florestal, o projeto cm discussão, bem
como as alterações propostas pelo ilustre Deputado José Aldo, relator na Ccmissão de
Agricultura e Política Rural, com o propósito de aperfeiçoar a matéria.
Conscientes da complexidade e importância do tema, procedemos a uma
análise atenta do projeto original e do substitutivo aprovado na Comissão que nos
precedeu. Com base nesta análise, e com idêntico propósito de contribuir para o
aperfeiçoamento da matéria, julgamos oportuno tecer as seguintes consideraçôes:
1. A principal intenção do projeto
florestal seja feita em outros estados que não o de
com grandes prejuízos para estes últimos. Neste
substitutivo do nobre Deputado José Aldo quando
"prefereucialmente" no município.

original é impedir que a reposiçao
origem da matéria-prima consumida,
sentido, estamos de acordo com o
indica que a reposição deve ser feita

2. O segundo propósito do projeto original era impedir que a reposiçao
florestal fosse substituída pelo pagamento puro e simples de uma · taxa ao órgão
competente, sem nenhum benefício para o estado produtor da matéria-prima florestal.
É necessário que se diga, porém, que esta taxa, que deve corresponder ao
custo de implantação e manutenção de uma floresta equivalente, cm termos do volume de
matéria-prima, à floresta explorada, é depositada em uma conta específica, cuja receita
destina-se, exclusivamente, "à execução de projetos técnicos de plantio, pesquisa e
fomento na área florestal, ou ainda, na aquisição de Florestas Nacionais".
A justificativa para o pagamento de uma taxa ao IBAMA é o fato de que
o Instituto, bem como os órgãos florestais e ambientais dos Estados, estão muitas vezes
melhor preparados para promover a reposição florestal do que os consumidores da
matéria-prima florestal, especialmente pequenas e médias empresas. Na verdade, apenas
as pessoas ffsicas e jurídicas que consomem menos de 12.000 metros cúbicos de matériaprima florestal anual. podem hoje, de acordo com as nomas em vigor, optar pelo
recolhimento junto ao IBAMA do valor equivalente à reposição florestal.
·
No nosso entender, portanto, não convém obrigar que a reposição seja
feita necessariamente pelo próprio consumidor da matéria-prima florestal.
Além disso, tanto o projeto original quanto o substitutivo do nobre
Deputado José Aldo, ao estabelecerem que a reposição florestal s6 poderia ser feita desta
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ou daquela maneira criaram, cada um ao seu modo, algumas dificuldades.
O projeto
original por excluir a possibilidade
da reposição através do plantio de florestas
heterogêneas e o substitutivo, ao tentar corrigir o equívoco do projeto original, por
omitir a reposição através do manejo de rendimento sustentado.
3. Tanto o projeto original quanto o substitutivo da Comissão de
Agricultura e Política Rural, ao tratar da reposição florestal, fazem referência apenas às
pessoas jurídicas. Não há motivo para não incluir também as pessoas físicas.
4. No artigo sobre as penalidades, entendemos
que as modificações
introduzidas na Comissão de Agricultura e Política Rural permitiram dar ao tema um
tratamento mais adequado. Parece. nos, entretanto, que uma multa equivalente ao custo
da reposição florestal é inócua. É preciso que o custo de não cumprir a lei seja maior do
que o de cumpri-la, caso contrário o infrator não estará sujeito, na verdade, a nenhuma
p_enal!dade de fato: ~ai~ do ,c(ue ~s~o, considerando as dificuldades do Poder Pú~lico para
fiscalizar com eficiência is- an vidades de exploração
florestal. é necessário que a
/
penalidade seja suficientemente
elevada para dissuadir o eventual infrator da idéia de
apostar na possibilidade de não ser descoberto.

Diante dô'i argumentos expostos, nosso voto é pela aprovação
Lei nº 217 /81 na forma do substitutivo anexo.
Sala da Comissão. cm

{

Zt de

~,

u de /

do Projeto de

'j."j J

__

. Deputado

Lucia
Relator

O Congresso

Nacional decreta:

Art. 111 A reposiçao florestal é instrumento de garantia dos estoques
florestais existentes, cm florestas naturais ou reflorestamentos que foram plantados com
objetivo de repor florestas anteriormente exploradas.

desmatamento
florestamento

Art. 211 A reposição
ou exploração
sem
ou reflorestamento.

florestal deverá
ser executada
nos casos
manejo para rendimento
sustentado,
através

de
do

Parágrafo único. A área das florestas formadas com a finalidade
de
reposição florestal deverá ser equivalente à área das florestas originais exploradas, numa
relação a ser definida cm cada unidade da federação através de portaria do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis · IBAMA.
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fizer a primeira

Art. 3Q A reposiçao florestal é obrigação da pessoa física ou jurídica que
transformação da matéria-prima de origem florestal.
Art. 4Q Estão isentos

da reposição florestal

de que trata esta lei aqueles

que:

rendimento

a) utilizem
sustentado.

matéria-prima

proveniente

de floresta

b) utilizem matéria-prima proveniente de floresta
próprios e não vinculadas à reposição florestal obrigatória.
e) utilizem, na qualidade de pequeno
florestal própria em beafeitorías dentro da propriedade.

produtor

submetida

a manejo de

plantada

com recursos

rural,

matéria-prima

Parágrafo único. Por pequeno produtor rural entenda-se, para efeito desta
lei, aquele cuja propriedade não ultrapasse 10 (dez) vezes o módulo fiscal local.
Art. 511 O controle da reposrçao até a primeira transformação
prima florestal deverá ser o mais simplificado possível, visando à diminuição
ao incentivo ao efetivo plantio, sendo que as formas isentas e não devidas
não sofrerão nenhum controle, sendo livres de utilização e transporte,
declaração do produtor no documento fiscal Estadual da origem do produto
de isenção.
Art. 6g A reposição florestal
federação onde tiver origem a matéria-prima
Municfpio.

da matériade custos e
de reposição
bastando a
e sua forma

deverá ser feita na mesma unidade da
florestal e, preferencialmente, no mesmo

Art. 711 Aos infratores será aplicada multa correspondente
valor do custo da reposição florestal.

a duas vezes o

Parãgraío único. Na hipótese do infrator, mediante termo de compromisso
aprovado pela autoridade competente, efetuar a reposição florestal devida, as multas
poderão ser reduzidas em até 95% (noventa e cinco por cento).
Art. 8g O produto
das multas de que trata o artigo anterior será
escriturado cm conta própria e destinado exclusivamente a atividades de plantio, pesquisa
e fomento florestal, a cargo do IBAMA e dos órgãos 'estaduais competentes,
por
iniciativa própria ou mediante convênio com outras entidades públicas e privadas.
Art. 9g O Poder Público regulamentará esta lei, no que couber, no prazo
de 90 (noventa) dias a partir da sua vigência,
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 11. Revogam-se
Sala das Sessões, em

as disposições

l(

de f'L'h-O

.: __
Deputado

em contrário.
de 199;.

/)

Lucian~to
Rdator
/

·
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REFORMULAÇÃO DE VOTO

Por ocasião da apreciação de nosso Substitutivo no
Plenário desta
Comissão, na Reunião Ordinária do dia 04 de maio de 1994, acolhemos a
subemenda
modificativa do artigo 4°, proposta pelo Deputado José Fortunati em seu voto em separado,
com a seguinte redação:
"Art. 4° Estão isentos da reposição florestal de que trata esta lei
aqueles que, comprovadamente
a) utilizem matena-prima proveniente de floresta submetida a
manejo de rendimento sustentado. de acordo com planos de manejo
aprovados pelo órgão competente;
b) utilizem matéria-prima proveniente de floresta plantada com
recursos próprios e não vinculadas a reposição florestal obrigatória;
e) utilizem. na qualidade de pequeno produtor rural e detentor
das competentes licenças de corte. matéria-prima
florestal própria
em benfeitorias dent}o da propriedade.
Parágrafo único. Por pequeno produtor rural entenda-se. para
efeito desta lei, aquele cuja propriedade não ultrapasse 1 O ( dez )
vezes o módulo fiscal local."
Acolhemos, ainda. a sugestão do Deputado Fábio Feldmann de alteração do
Parágrafo único do Art.2" que passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único. A área das florestas formadas com a
finalidade de reposição florestal deverá ser equivalente à área das
florestas originais exploradas. numa relação a ser definida em cada
unidade da federação através de Resolução do CONAMA. que
deverá ser revista periodicamente em função de peculiaridades regionais"
A Deputado Sandra Starling solicitou destaque da subemenda
supressiva
do art. 5°, proposta pelo Deputado José Fortunati em seu voto em separado. Em discussão e
votação foi aprovado o destaque, contra os votos deste Relator e do Deputado Fábio
Feldmann.
Face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 217/87, nos
termos do substituivo, anexo, que contempla todas as sugestões aprovadas pelos nobres pares
na supracitada reunião ordinária, mantendo o nosso parecer anterior nos demais termos.
Sala da Comissão, em 04 de maio de J 994.

/_
Deputado LUCIANO PIZ
Relator
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PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Lei nº 217/87, com
substitutivo . nos termos do parecer reformulado da relator. O Deputado José Fortunati
apresentou voto em separado. O Deputadu Fábio Feldmann votou com restrições.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Zaire Rezende, Presidente,
Neuto de Conto, Sandra Starling e Tuga Angerami, Vice-Presidentes, Tarcísio Delgado,
Luciano Pizzatto, Socorro Gomes, Eurico Ribeiro. Fábio Feldmann, Mário Chermont,
Aroldo Goes, José Carlos Coutinho. Nelson Trad, Sidney de Miguel, Valdir Collato,
Virmondes Cruvinel, Fraricisco Coelho, Avelino Costa, Hugo Biehl, Munhoz da Rocha, João
Maia, Nan Souza, José Vicente Brizola, Paulo Delgado e Nelson Bornier.
Sala da Comissão, em 04 de maio de 1994.

~e
\

Deputado Zaire Rezende
Presidente

Deputado Luciano
Relator
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PROJETO DE LEI Nº 217/87
(Senado Federal)
(PLS 27/87)

SUBSTITUTIVO

ADOTADO - CDCMAM

Dispõe sobre a reposição florestal obrigatória,
e dá outras providências

6 Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A reposição florestal é instrumento de garantia dos estoques florestais
existentes, em florestas naturais ou reflorestamentos que foram plantados com objetivo de
repor florestas anteriormente exploradas.

Art. 2º A reposição florestal deverá ser executada nos casos de desmatamento
ou exploração sem manejo para rendimento sustentado. através do florestamento ou
reflorestamento

Parágrafo único. A área das florestas formadas com a finalidade de reposição
florestal deverá ser equivalente à área das florestas originais exploradas, numa relação a ser
definida em cada unidade da federação através de Resolução do CONAMA, que deverá ser
revista periodicamente em função de peculiaridades regionais.

Art. 3° A reposição florestal é obrigação da pessoa fisica ou jurídica que fizer a
primeira transformação da matéria-prima de origem florestal.

Art. 4° Estão isentos da reposição florestal. de que trata esta lei aqueles que,
comprovadamente:
a) utilizem matéria-prima proveniente de floresta submetida a manejo de
rendimento sustentado, de acordo com planos de manejo aprovados pelo órgão competente;

matéria-prima
proveniente de floresta
recursos próprios e não vinculados à reposição florestal obrigatória.
b) utilizem

plantada

com

e) utilizem,
na qualidade de
pequeno
produtor rural e detentor das
competentes licenças de corte. matéria-prima florestal própria em benfeitorias dentro da
propriedade.
Páragráfo único. Por pequeno produtor rural entenda-se. para efeito desta
lei, aquele cuja propriedade não ultrapasse 10 (dez) vezes o módulo fiscal local.

An.5° A reposição florestal deverá ser feita na mesma unidade da federação
onde tiver origem a matéria-prima florestal e, preferencialmente. no-mesmo Município.
An. 6° Aos infratores será aplicada multa correspondentente
valor do custo da reposição florestal.

a duas vezes o

Parágrafo único. Na hipótese do infrator, mediante termo de compromisso
aprovado pela autoridade competente, efetuar a reposição florestal devida, as multas
poderio ser reduzidas em até 95% (noventa e cinco por cento).
Art. 7° O produto das multas de que trata o artigo anterior será escriturado em
conta própria e destinado exclusivamente a atividades de plantio. pesquisa e fomento
florestal, a cargo do IBAMA e dos órgãos estaduais competentes. por iniciativa própria ou
. mediante convênio com outras entidades públicas e privadas.
Art. 8° O poder público regulamentará
90 (noventa) dias a partir da sua vigência.

esta lei. no que couber, no prazo de
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An. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissão, em 04 de maio de 1994.

, l.
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Deputado ZAIRE REZENDE

Presidente

LDeputado LUCIANO PIZ

Relator

O Projeto de Lei cm epígrafe, oriundo do Senado Federal, disciplina a
reposição florestal a que estão obrigadas, por força da Lei n11 4.771, de 15 de setembro
de 1965 (Código Florestal), as empresas consumidoras de matéria-prima florestal.
Depois de aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça e de
Redação, e de Agricultura e Política Rural, com algumas modificações, o Projeto foi
encaminhado para a apreciação desta Comissão, tendo sido indicado para relator o ilustre
Deputado Luciano Pizzato.
O nobre relator, sabidamente um .profundo conhecedor da matéria,
submeteu o Projeto a uma extensa revisão, consolidada na forma de Substitutivo.
Estamos de acordo com as linhas gerais das modificações propostas.
Entretanto, com o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento da matéria, julgamos
oportuno fazer as seguintes considerações:
'

.

O art. 411 do Substitutivo indica os casos em que se está isento de efetuar a
reposrçao florestal obrigatória. Porém, a redação proposta . pode dar a entender que
aqueles que estiver~m nas situações indicadas estão dispensados de qualquer comprovação
junto aos órgãos competentes quanto à origem da matéria - prima florestal, utilizada.
O art. 511 é ainda mais explícito, ao dizer qt.te "as formas isentas e não
devidas de reposição não sofrerão nenhum controle, sendo livres de utilização e
transporte, bastando a declaração do produtor no documento fiscal Estadual da origem do
produto e sua forma de isenção".
. Embora estejamos de acordo com a intenção do nobre relator, isto é, a de
eliminar os entraves burocráticos que muitas vezes infernizam a vida dos produtores
rurais e empresários do setor florestal, a eliminação de qualquer controle sobre a
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exploração e o transporte de maderr a, mesmo nos casos citados,
demais perigosa e motivo para grande preocupação.

é uma

medida por

A reposiçao florestal obrigatória é uma medida preventiva, que procura
condicionar a permissão pala que pessoas fisicas ou jurídicas explorem e consumam
matéria prima florestal à garantia de manutenção dos estoques florestais. Depois. de
extraída a madeira 6 muito difícil saber ao certo sua origem. A simples declaração do
produtor sobre a forma de isenção não é suficiente para assegurar um efetivo controle
sobre a exploração das florestas. Esta sistemática irá com certeza facilitar a fraude.
Estamos propondo, então, algumas modificações na redação do art. 4~.
com o propósito de indicar mais claramente as exigências de comprovação quanto à
origem da matéria-prima florestal consumida e a supressão do art. 5ª. Acreditamos que a
melhor sistemática a ser adotada para a fiscalização do processo de exploração e
transporte de produtos florestais, dada a sua complexidade e as características
particulares de cada situação, devem ser objeto de ato normativo dos órgãos competeates.
Nosso voto, portanto, é pela aprovação do Projeto de Lei nª 217 /87, na
forma do substitutivo do nobre relator Luciano Pizzato, com as subemendas anexas.

Sala das Sessões,

u
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de

1

de 1993.
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Deputado José Fortunatti

EMENDA MODIFICA TIVA

Dê-se ao art. 4g a seguinte redação:
• Art. 4g Estão isentos da reposiçao florestal de que trata
esta lei aqueles que, comprovadamente:
·
a)
utilizem
matéria -prima
proveniente
de
floresta
submetida a manejo de rendimento sustentado, de acordo com
planos de m.a1!_ejo aprovados pelo órgão competente.
b) utilizem matéria-prima proveniente de floresta plantada
com recursos próprios e não vinculadas à reposição florestal
obrigatória.
e) utilizem, na qualidade de pequeno produtor rural e
detentor das. competentes licenças de corte, matéria-prima florestal
própria em benfeitorias dentro da propriedade.
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Parágrafo único. Por pequeno produtor rural entenda-se,
para efeito desta lei, aquele cuja propriedade não ultrapasse 10
(dez) vezes o módulo fiscal local.

Sala das Sessões, () Z

de

-~Í'~ /-i-:J

de 1993.

~

EMENDA SUPRESSIV A

Suprima - se o art.

511

Sala das Sessões,

P 2 de

Deputado José Fortunatti
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