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Ao Excelentíssimo Dr. Dilton Carlos Eduardo França 

Prezado Senhor: 

Tomamos a liberdade de lhe envrar 

pronunciamento da Subcomissão de Meio Ambiente da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional do Paraná a respeito da noval lei florestal 

do estado. 



Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Paraná 

A Subcomissão de Direitos Humanos da 

Seccional da OAB no Paraná, por intermédio de seu Presidente, conforme 

deliberado em reunião ocorrida no dia 29 de junho do corrente ano, vem, 

respeitosamente, trazer ao conhecimento de Vossa Excelência os fatos a 

seguir expostos, para, ao final, requerer as providências pertinentes: 

A LEI FLORESTAL DO ESTADO DO PARANÁ 

Publicou-se, no Diário Oficial do Estado do 

Paraná, de 11 de janeiro do corrente ano, a Lei 11.054 (doe. 1), que 

disciplina o regime de proteção à flora no Estado do Paraná, ora 

encontrando-se em fase de regulamentação, para ser aplicada pelas 

entidades de proteção ao meio ambiente do Estado. 

O referido diploma foi objeto de diversas reuniões 

desta Subcomissão, nas quais foram colhidas e analisadas opiniões de 

juristas, ambientalistas e especialistas na área de meio ambiente ( does. 2- 7). 

É o resultado de tais discussões e as conclusões a 
que a Subcomissão chegou que ora se traz ao conhecimento de Vossa 
Excelência. 
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A CONSTITUIÇÃO DO ESTJ\00 DO PARANÁ E O PROCESSO DE 

ELABORAÇÃO DA LEI 11.054 

A Carta Estadual, na linha da Constituição 

Federal, trouxe dispositivos a respeito da proteção ao meio ambiente, 

matéria na qual os Estados têm competência concorrente para legislar, 

cabendo à União editar normas gerais. Dentre as normas que disciplinam a 

questão, vale destacar o art. 207, da CE: 
''Art. 207. Todos têm direito ao meto ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presente e 
futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional 
dos recursos ambientais. 
Par. 1 º Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a 
efetividade deste direito: 
I -- estabelecer, com a colaboração de representantes de entidades 
ecológicas, de trabalhadores, de empresários e das universidades, 
a política estadual do meio ambiente e instituir o sistema respectivo 
constituído pelos órgãos do Estado, dos Municípios e do Ministério 
Público; (. . .) 

No Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, determinou-se que: 
"O Poder Executivo, no prazo de cento e oitenta dias da 
promulgação desta Constituição, remeterá à Assembléia 
Legislativa projeto de lei previsto no art. 207, par. 1 ~ desta 
Constituição, que estabelecerá as normas gerais a serem 
observadas na elaboração do plano estadual de preservação e 
restauração dos processos ecológicos essenciais, manejo ecológico 
das espécies e ecossistemas, estabelecendo as diretrizes de ação do 
Estado na administração do uso dos recursos naturais" 

Impôs-se, como se vê, um prazo para que, com a 

participação da comunidade, fosse elaborada uma lei do meio ambiente (não 
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apenas uma lei florestal), capaz de criar um sistema integrado de proteção 

ambiental. 

O então Governador do Estado, Sr. Álvaro Dias, 

pelo Decreto 6.482/90 (doe. 8), nomeou uma comissão, com ampla 

participação dos interessados na matéria, para apresentar propostas e 

elaborar um projeto de lei ambiental. A partir do trabalho dessa comissão, 

mas não só dele, resultou o projeto de lei 456/90. A proposta em questão, a 

partir de sua apresentação ao Legislativo, teve um andamento bastante 

conturbado, sendo retirada, para alterações, pelos diversos Chefes de 

Governo que se sucederam a Álvaro Dias. É o que aconteceu no Governo 

do Sr. Roberto Requião. É o que se repetiu no início do Governo do Sr. 
Jaime Lemer. Como resultado, até hoje não se aprovou uma lei ambiental 

para o Estado. 

Paralelamente, apresentou-se o projeto 468/93, de 

autoria do deputado Aníbal Khury, tratando parcialmente da questão 

florestal, eis que se concentra na regulamentação das chamadas florestas 

produtivas e deixa em segundo plano a proteção das florestas nativas, 

projeto que, sem se sujeitar ao processo de consulta à comunidade previsto 

na Constituição Estadual, foi transformado na Lei 11.054. 

Pelo exposto, percebe-se que se abandonou uma 

visão ampla do problema ambiental, para se adotar uma regulamentação 

parciária da matéria (apenas florestas). O vício de origem, como se verá em 

tópicos subseqüentes, reflete-se em vários dos dispositivos da Lei Florestal. 
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O ESPÍRITO DA LEI: DESVIO DE FOCO -- DA PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE AO ESTÍMULO À PRODUTIVIDADE NA EXPLORAÇÃO 

DOS RECURSOS FLORESTAIS 

Em diversos pontos, a lei florestal dá a entender 

que seu objetivo é, antes de mais nada, garantir a exploração do patrimônio 

natural, submetendo-o a uma lógica produtivista e imediatista, que é 

contrária ao tratamento da matéria imprimido pelas Constituições Federal e 

Estadua. Considere-se, por exemplo, o contido no art. 8°, da Lei 11.054: 
'~s florestas e demais formas nativas de vegetação consideradas 
produtivas serão todas as não abrangidas pelas demais formas de 
classificação desta Lei, visando o suprimento de matérias primas 
de origem vegetal necessárias ao abastecimento perene do Estado 
ou para uso e sustentação própria do produtor rural" 

A ótica do diploma legal é proteger apenas o que já está 

protegido por outras leis -- no que é redundante -- e garantir a exploração do 

restante, como se a proteção ao meio ambiente, na forma prevista pelas 

Constituições Federal e Estadual, não tivesse um sentido mais amplo. 

REPLANTIO DE ÁRVORES 

Diz o art. 27 da lei florestal: 
'~ autoridade florestal estimulará o plantio de árvores divulgando 
o livre exercício desta atividade quando não vinculada à reposição 
florestal obrigatória ou em área de preservação permanente, bem 
como a garantia de sua plena e livre utilização futura" 

A norma causa estranheza, pois outorga a 

faculdade de criação de um meio ambiente "privado". Assim como se pode 

criá-lo, pode-se destruí-lo. Embora seja razoável e racional estimular o 

plantio de árvores, não se concebe que o produto da criação ou recriação 

ambiental fique sujeito à apropriação privada. A cláusula final da norma, 
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por conseguinte, se esbate contra o sistema de proteção ambiental instituído 

pelas Constituições Federal e Estadual. 

Por outro lado, ao não mencronar a reserva 

florestal legal entre as áreas excluídas do livre exercício do plantio e corte 

de árvores ( a norma somente fala em hipóteses de reposição florestal 

obrigatória -- que não se confunde com a reserva legal -- e áreas de 

preservação permanente), o artigo passa a considerá-la como área utilizável 

para plantio de árvores com "plena e livre utilização futura", contrariando o 

estabelecido no Código Florestal (art. 16) e na Lei Agrícola (Lei 8.171 de 

17/01/91, especialmente seu art. 99). 

Por fim, como se verá em tópico subseqüente, 
saliente-se que a Lei Florestal do Estado prevê estímulos fiscais ao plantio 

de árvores. Ora, em termos econômicos, o estímulo fiscal representa um 

valor pago por toda a coletividade, na forma de dispensa da cobrança de 

tributo que deveria ser aplicado em finalidades sociais, para o 

desenvolvimento de determinada atividade. Dentro de tal raciocínio, não se 

compreende que quem receba o estímulo para plantar árvores tenha direito 

de, posteriormente, livremente cortá-las. 

MATA ATLÂNTICA E FLORESTAS DE ARAUCÁRIAS 

A Lei não estabelece normas de proteção 

adequadas para as florestas de araucárias que não estão incluídas em 

unidades de conservação nem estão em áreas de preservação permanente. 

O mesmo se aplica às áreas de Mata Atlântica 

localizadas fora de unidades de conservação ou de áreas de preservação 

permanente. 
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RENÚNCIA AO PODER DE POLÍCIA E TÉCNICAS DE MANEJO 

PREVISTAS NA LEI FLORESTAL DO ESTADO DO PARANÁ 

O exame da questão, da forma como foi tratada 

pela Lei 11.054, exige algumas considerações prévias. 

É pacífico o entendimento doutrinário de que o 

poder de polícia fundamenta-se no interesse social, representando a 

"faculdade discricionária da Administração Pública de restringir e 

condicionar o uso e gozo dos direitos individuais, especialmente os de 

propriedade, em beneficio do bem-estar geral", segundo a lição de HELY 

LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo Brasileiro, S.Paulo, Revista 

dos Tribunais, 1966, p.94). 

A Constituição Federal de 1988, pela primeira vez 

na história constitucional brasileira, criou um direito subjetivo à tutela 

ambiental. Como bem lembra TOSIDO MUKAI, as Constituições 

anteriores silenciavam a respeito da matéria (in A Administração Pública na 

Constituição de 1988, S.Paulo, Ed.Saraiva, 1989,p.159). 

Dispõe a Magna Carta: 
''Art.225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 'a coletividade e 
dever de defendê-los e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações." 

Ora, conforme se infere da leitura do citado 

dispositivo constitucional, tem o Poder Público o dever de zelar pela 

conservação do meio ambiente e, a respaldá-lo, dispõe do poder de polícia. 

A omissão nesse dever-poder importa em responsabilidade civil objetiva. 

As observações supra pareceriam totalmente 

despiciendas, não fosse o fato de que a Lei Florestal do Estado do Paraná 
parece considerar o poder de polícia intrínseco à Administração como 
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sinônimo de magnânima permissão a ela concedida para que, 

eventualmente, fiscalize a apropriação, pelos particulares, do patrimônio 

florestal. Senão vejamos: 
''Art. 40 - O manejo em florestas nativas situadas em áreas de 
reserva legal, deverá prever a manutenção ou reposição de pelo 
menos dez árvores por hectares em média de espécie consideradas 
de relevância econômica e ecológica simultaneamente, além da 
composição floristtca prevista no manejo conforme Legislação 
Federal. 
1 º (omissts) 
2° - Para as demais regiões do estado a autoridade florestal poderá 
determinar as espécies de maior relevância para o cumprimento 
deste artigo. 
3 º - Nas propriedades rurais com menos de 15 hectares não se 
aplicam as disposições deste artigo." 

''Art. 41 -As espécies escolhidas para a manutenção ou reposição 
prevista no artigo 40 poderão estar localizdas em bloco ou 
distribuídas aleatoriamente na área de reserva legal observando-se 
a densidade mínima prevista. 

Parágrafo Único - A manutenção ou reposição dos indivíduos 
previstos neste artigo poderá ser feita através da conservação de 
indivíduos adultos ou em desenvolvimento durante a fase 
operacional do manejo ou através da condução de regeneração 
natural, adensamento ou outras técnicas silviculturais" 

''Art. 42 - A autoridade florestal poderá após cinco anos do 
término da execução do per{odo de manejo constatar a existência 
do previsto no artigo 40, em qualquer fase de desenvolvimento da 
espécie. 

1 º - Caso a autoridade florestal constate a não existência da 
população média prevista poderá exigir do proprietário o plantio 
imediato dos indivíduos necessáris para atingir a população 
prevista, podendo neste caso determinar a espécie. 
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2º - Caso não atendido o parágrafo primeiro deste artigo a 
autoridade florestal poderá efetuar o plantio diretamente correndo 
todos os custos por conta do proprietário infrator". 

Os artigos supra são claros: a autoridade florestal 

"poderá determinar" para as regiões do Estado que não tenham florestas 

sub-tropicais as espécies de maior relevância que deverão ser mantidas ou 

repostas na área, à razão de, pelo menos dez árvores por hectare ( observe 

se: relevância econômica e ecológica, não podendo, portanto, mesmo que 

em situação crítica, prevalecer o aspecto ecológico - caput do Art. 40 e 

parágrafos lº e 2º); "as espécies escolhidas para manutenção ou 

reposição ..... poderão estar localizadas em bloco ou distribuídas 

aleatoriamente na área de reserva legal observando-se a densidade mínima 

prevista" (Art.41 ). 

A autoridade florestal continua a ser ignorada, já 

que a lei não lhe concede a faculdade de determinar os parâmetros para a 

distribuição daquelas espécies, ou as técnicas silviculturais mais adequadas, 

porquanto "a manutenção ou reposição dos indivíduos ..... poderá ser feita 

através da conservação de indivíduos adultos ou em desenvolvimento 

durante a fase operacional do manejo ou através da condução de 

regeneração natural, adensamento ou outras técnicas silviculturais" 

(parágrafo único do Art.41 ) . . 
Assegura-se que a autoridade florestal "poderá 

após cinco anos do término da execução do período de manejo constatar a 

existência do previsto no artigo 40 ..... "(art.42). Aparentemente, antes disso 

não poderá a autoridade florestal adentrar a área do manejo ... Se, após cinco 

anos, a autoridade florestal verificar que não existe a população média 

prevista na área, "poderá" (mais uma vez, poderá) exigir que o proprietário 

plante, de imediato, os "indivíduos necessários para atingir a população 

prevista, podendo neste caso determinar a espécie." (Art.42 par 1 º). Se tal 
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exigência não for atendida, determina o parágrafo segundo do Art. 42, a 

autoridade florestal poderá, ela própria, efetuar o plantio diretamente 

correndo todos os custos por conta do proprietário infrator, provavehnente, 

após demorada contenda judicial. .. 

Ressalte-se que a lei florestal cuida, nesses 

artigos, do manejo de área florestal definida em seu artigo sétimo como 

Reserva Legal, ou seja, aquela que integre "florestas e demais formas de 

vegetação nativas" que representem um mínimo de 20% da área da 

propriedade rural. 

As demais florestas, desde que não sejam de 

preservação permanente ou companham unidades de conservação, são 

consideradas como produtivas, não se lhes estipulando, de forma explícita, 

parâmetros de exploração. 

É bem verdade que o artigo 3 7 da Lei Florestal 

ocupa-se das "áreas atualmente revestidas de formações florestais nativas 

sem intervenção" (isto é aquelas que nunca sofreram qualquer corte ou 

exploração o que, em termos de Paraná, é muito dificil encontrar) "em que 

ocorre o Pinheiro Brasileiro ou Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia)", 

determinando que "não poderão ser desmatadas de forma a provocar a 

eliminação permanente dessas florestas, tolerando-se somente a exploração 

. I " rac1011a .... 

Ora, as florestas primárias, ou seja, aquelas em 

que eventual exploração anterior não descaracterizou o bioma, não recebem 

tal proteção, ainda que nelas ocorra o Pinheiro do Paraná. 

Além desse aspecto, os parágrafos 1 º e 2º do 

artigo trazem perigosa armadilha: aquele que explorar florestas deverá 

manter de dez indivíduos em média por hectare "nas áreas remanescentes 

da exploração"(par. 1 º). Se agir de forma maliciosa, deixando na área 
árvores senis ou estagnadas, poderá substituí-las ( a lei usa o verbo 
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substituir, isto é, permite que se corte as árvores, plantando outras em seu 

lugar) através de adensamento ou enriquecimento. 

Em momento algum o corte dessa árvores é 

proibido, mesmo porque, estagnadas ou senis, terminarão por morrer. 

Embora tenham muito menor significado, do ponto de vista ecológico, que 

árvores em pleno desenvolvimento e capazes de produzir sementes, seu 

significado econômico permanece exatamente o mesmo. 

É certo que o parágrafo segundo exige a 

"população média de 100 indivíduos por hectare" a ser constatada pela 

autoridade florestal até cinco anos após seu plantio, sem estabelecer quando 

tal plantio deverá ser feito. 

E se o plantio não for feito? Aplica-se, por 

analogia, a regra contida no parágrafo segundo do artigo 40? Parece-nos 

viável - mas não se trata de questão pacífica. Mesmo que firmado este 

entendimento, sem discussões, ver-se-á a autoridade florestal frente a uma 

batalha judicial prolongada cujo resultado, seja qual for, beneficiárá o 

infrator que, além de usufruir do valor econômico dessas árvores, terá 

alongado o prazo para liquidação da obrigação. 
Na mesma senda segue a redação do artigo 47 da 

Lei Florestal, porquanto limita a fiscalização a períodos de cinco anos. O 

parágrafo primeiro indica prioridade para a extensão florestal com 

orientação "em detrimento à simples fiscalização", o que pareceria correto 

não fosse tal fiscalização limitada a interstícios de cinco anos. O parágrafo 

segundo refere-se a casos de reincidência, ficando a descoberto, do ponto 

de vista da recomposição florestal, as infrações que não tenham tal 

conotação. 

Em suma: no caso da fazendas florestais a 

fiscalização será feita a cada cinco anos, dando-se preferência à orientação, 
em detrimento da simples fiscalização. 
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Assim, mesmo que a autoridade florestal encontre 

irregularidades na exploração e emita notificação de infração ( conforme 

determina o artigo 66, letra a), a próxima fiscalização ocorrerá dali a cinco 

anos. Nesse contexto, como configurar a reincidência? Aos ilustres 

penalistas cabe a resposta. 

Existe, aqui, outro aspecto a considerar. Conforme 

se anotou acima, o artigo 37 refere-se, apenas e tão somente, às "formações 

florestais nativas, sem intervenção". O artigo 40 ocupa-se das florestas 

consideradas como Reserva Legal. Silencia a lei a respeito das que, embora 

primitivas, nelas não existam Pinheiros do Paraná. Omite-se, igualmente, 

acerca das demais formações florestais classificadas como produtivas. 

O artigo 3°, claramente, estatui que a exploeação 

dos remanescentes de floresta nativa o Estado será feita somente através de 

técnicas de manejo. Nada mais se esclarece. 

A Constituição Estadual determina que o Poder 

Público pode "autorizar a exploração dos remanescentes de florestas nativas 

do estado somente através de técnicas de manejo, excetuadas as áreas de 

preservação permanente" (Art. 207, par. 1 º, inciso XIII). 

Não abre a Carta Constitucional qualquer exceção, 

além daquela contida no Artigo 241 : os proprietários de único imóvel rural, 

com área inferior a quinze hectares, que tenham títulos definitivos 

expedidos até 31 de dezembro de 1988, poderão utilizar, no máximo, 

oitenta por cento da área para atividade agropecuária, desde que não se trate 

de vegetação considerada como de preservação permanente, averbada no 

registro de imóveis. Afora isso, remanescentes florestais não podem ser 

erradicados, independentemente de tratar-se de florestas primitiva, primária, 

secundária, etc. 

Assim, é preocupante a redação do parágrafo 

terceiro do artigo 40, in verbis: 
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Nas propriedades rurais com menos de 15 hectares não se aplicam 
as disposições deste artigo". 

Ou seja: nessas propriedades, a área florestal 

considerada como de Reserva Legal poderá ser explorada sem os cuidados à 

conservação das espécies significativas ou ameaçadas de extinção. 

Note-se, a lei não limita o número de propriedades 

em função de um único detentor. Ora, há inúmeros casos em que a mesma 

pessoa tisica ou jurídica detém a propriedade de várias dezenas de imóveis 

contíguos, todos correspondendo a matrículas distintas, nenhuma delas 

relativa a gleba superior a 15 hectares, formando extensa reserva florestal. 

Mutatis mutandis, existem casos em que, na 

partilha de um imóvel entre herdeiros, coube a um deles a totalidade da área 

florestal, com espécie representativas, em área inferior a 15 hectares e, nem 

sempre, representando 20% da área original. 

Portanto, ilegalidade alguma ocorrerá se esses 

imóveis tiverem as respectivas Reservas Legais legahnente destruídas, em 

termos de "relevância econômica e ecológica." 

Por final, ainda em ligação com estes tópicos, 

verificamos que a parte final do artigo 49 da lei florestal considera, para os 

imóveis inferiores a 15 hectares, as florestas de preservação permanente 

como integrantes da Reserva Legal, não podendo esta ser superior a 20o/o da 

área da propriedade. 

A Lei nr. 4771, de 15.09.65 (Código Florestal) 

assim dispõe: 
''Art.16 -As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de 
utilizção limitada e ressalvadas as de preservação permanente, 
previstas nos artigos 2o e 3o desta Lei, são suscetíveis de 
exploração, obedecidas as seguintes restrições: 

a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte 
sul, as derrtubadas de florestas nativas, primitivas ou regeneradas, 
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só serão permitidas desde que seja em qualquer caso respeitada o 
limite de 20% da área de cada propriedade com cobertura arbórea 
localizada, acritério da autoridade competente;" 

O entendimento dos órgãos governamentais 

responsáveis pelas :florestas tem sido o de que a cláusula "ressalvadas as de 

preservação permanente" implica na exigência de que a chamada Reserva 

Legal exclua as árvores consideradas como de preservação permanente. 

ASPECTOS TRIBUTÁRIOS DA LEI FLORESTAL 

O art. 51 da lei dispõe sobre taxa florestal, nos 

seguintes termos: 
"Fica instituída a taxa florestal estadual a ser recolhida junto à 
autoridade florestal em função de seus serviços previstos nesta Lei, 
que será fixada em 1% do valor líquido, excluídos impostos e 
transporte, de matéria-prima florestal 'in natura', na forma de 
toras, toretes, lenha, resina, plantas ornamentais e folhas" 

Percebe-se que a base de cálculo da taxa não é 

apropriada a tal espécie tributária, mas, em verdade, é típica de imposto 

(bastante próxima à base do ICMS). Não se trata, pois, em verdade, de taxa, 

mas, ao que parece, de adicional ao ICMS com destinação vinculada ( o que 

contraria o disposto no inciso IV, art. 167, da Constituição Federal). 

Na seqüência, tem-se o art. 53: 
''Art. 53. Quando a matéria-prima florestal 'in natura', prevista no 
art. 51, não sofrer nenhum grau de transformação no município de 
origem da floresta, poderá o município cobrar taxa florestal 
municipal equivalente a até 1 % do valor líquido, excluídos 
impostos e transporte de matéria-prima florestal 'in natura', na 
forma de toras, toretes, lenha, resina, plantas ornamentais e folhas, 
independente da taxa florestal estadual. 
Par. único. A instituição da taxa florestal municipal dependerá de 
legislação específica do município. " 

A norma em exame, além de se submeter às 

criticas feitas anteriormente, traz alguns agravantes. Em primeiro lugar, não 
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são especificados os serviços relativamente aos quais a taxa sena uma 

contrapartida. Ademais, não cabe ao Estado dizer quais taxas o Município 

pode cobrar. Por fim, se a base de cálculo da taxa é, como dito, similar à do 

ICMS, não pode ela ser instituída pelos Municípios, que não têm 

competência para dispor sobre esse tributo. 

Outras irregularidades dizem respeito a beneficios 

fiscais envolvendo o ICMS: 
''Art. 54. Todo estabelecimento domiciliado no Estado que utilize 
matéria-prima de origem florestal, agrícola e pecuária, poderá 
deduzir diretamente do imposto líquido devido de ICMS a parcela 
aplicada diretamente na atividade de produção de mudas florestais, 
plantio, manutenção e melhoramento de florestas, proteção e 
controle de pragas e incêndios florestais, tecnologia, pesquisa, 
melhoramento e manutenção de unidades de conservação 
particulares." 

O beneficio em exame propicia sejam formuladas 

três ordens de considerações. Em primeiro lugar, trata-se de uma renúncia 

fiscal que não tem cabimento em Estado cujas finanças estão combalidas. 

Por outro lado, é notório que o Estado não tem estrutura para fiscalizar a 

caracterização dos pressupostos que autorizam o benefício. Abre-se espaço 

para fraudes de toda ordem, com grave prejuízo para o erário e sem 

contrapartida em termos de proteção ambiental. Por fim, tem-se, repita-se, 

uma renúncia fisêal ao ICMS. Como tal, dependeria de consulta e 

aprovação dos demais Estados, não podendo ser unilaterahnente instituída 

por lei estadual. É o que determina a Constituição Federal: 
''Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir: 
1 -- impostos sobre: 
b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior; 
Par. 2° O imposto previsto no inciso 1, 'b ', atenderá ao seguinte: 
XII -- cabe à lei complementar: 
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g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do 
Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 
concedidos e revogados" 

Atuahnente, regula a matéria a Lei Complementar 

n. 24, de 7 de janeiro de 1975, que condiciona a concessão de benefícios 

fiscais a acordo entre os Estados. 

CONCLUSÕES 
Face ao exposto, recomenda-se à Comissão de 

Direitos Humanos a tomada das seguintes providências: 

Encaminhamento urgente de oficio ao Governador 

do Estado, condenando-se, nos aspectos acima mencionados, e em outros 

que a Comissão entender igualmente criticáveis, a Lei 11.054, e sugerindo 

se o imediato reinício do processo legislativo envolvendo o projeto de lei 

ambiental do Estado do Paraná. 
Paralelamente, sejam enviadas às esferas 

competentes, do Conselho Seccional, no que concerne a contrariedades à 

Constituição Estadual, e do Conselho Federal, relativamente ao que 

confronta a legislação federal do meio ambiente e a Constituição Federal, 

propostas de contestação judicial da lei, mediante a propositura de ações 

diretas de inconstitucionalidade . . 
Confiante na determinação de Vossa Excelência 

a OAB/PR num baluarte de defesado-meio 
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