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Hoje, quando, sob o efeito das teorias pós-keynesianas, se discute o esgotamento

das contribuições científicas da macroeconomia, questiona-se a função do

economista. Fala-se do fim do economista-engenheiro (e também do engenheiro

economista), do fim dos modelos atemporais de simulação econômica baseados,

por exemplo, nos multiplicadores de Keynes. Considera-se que a teoria

macroeconômica clássica tem hoje pouco a contribuir para o desenvolvimento

das ciências econômicas.

o economista Eleutério da Silva Prado (LEGADO DE KEYNES, 1996) relaciona

este esgotamento dos modelos à falta do que chama de "visão processual", de

"racionalidade processual habermasiana". Os estudos desprovidos de

temporalidade não teriam mais sentido para os processos econômicos, por não

conseguir explicar ou atender à complexa problemática atual. Questiona-se se

seria possível migrar, do modelo economista-engenheiro, intervencionista, para o

economista-filósofo, interativo.

O agente econômico não pode mais ser visto como quem conhece todos os

parâmetros para a tomada de decisões. Na teoria econômica, não é possível a

prova lógica. completa e exata, nem se podem isolar as variáveis

macroeconômicas, como propõe o modelo clássico.

Também o administrador se depara com o fim de uma racionalidade, da

possibilidade de prever o comportamento dos parâmetros de gestão

organizacional, o que coincide com a emergência da problemática ambiental, e

com questionamentos sobre a própria origem da economia e da existência de bens

livres como ar e água, conceito este que remonta a Adam Smith.



3

o Brasil passou por ciclos extrativistas, durante os quais os reCillSOSnaturais

foram explorados até a exaustão, de acordo com o conceito de bens livres de

Adam Smith. Um dos territórios onde isto ainda ocorre é a Amazônia. Desde o

ciclo da borracha, passando pelos projetos Fordlândia e Jari, pela idéia do grande

lago amazônico, estudada e planejada nos governos militares por Herman Kahn,

foram propostos, ou melhor, impostos, aos governos estaduais do Pará e do

Amazonas, projetos e variáveis econômicas que têm se revelado tão predatórios

quanto inócuos, tanto em termos de exploração econômica sustentada para a

região, como em termos humanos, sociais e ecológicos.

No entanto, a presidência de Fernando Henrique Cardoso, e a existência de uma

nova Constituição, estabelecendo a responsabilidade objetiva quanto á Política

Nacional do Meio Ambientei 2, condicionaram mudanças nas políticas dirigidas à

Amazônia que, com o início da regulamentação das disposições constitucionais

no que se refere ao meio ambiente, vão se transformando em ações.

A política para a região amazônica sofreu alterações, o que pode servir de

indicador para o pesquisador da teoria da administração, que deverá buscar mais

hipóteses acerca da racionalidade no campo da administração que lhe sirvam na

atuação em campo, e na solidão da floresta. Para tanto faz-se mister delinear uma

visão teórica da racionalidade emergente do administrador brasileiro, da sua visão

de mundo, tomando como exemplo a evolução recente de ações públicas e

I A Constituição Federal. promulgada em outubro de 1988. deu foros de Lei Maior às teses preservacionistas. Foi dedicado um capítulo
inteiro à proteção do meio ambiente (Capitulo Vl - Do Meio Ambiente: Titulo VIII-Da Ordem Social: 37 artigos foram dedicados ao
Direito Ambiental; ao Direito Urbanístico.
Aliás, em todo o mundo. a política de proteção ambiental não surgiu há mais de 20 anos. Na França. por exemplo, o Ministério de
Proteção da Natureza c do Meio Ambiente. criado em 1971. apenas coordenava esforços de outros ministérios.

, Pinheiro Neto Advogados - Na reunião de trabalho realizada no auditório Sandoz em 28/8/96. em seminário organizado pela Câmara
de Comércio Suíço-Brasileira, sobre Gestão Ambiental - Direito Ambiental - Antonio José L. C. Monteiro e Werner Grau Neto
afirmavam:
"O conceito de responsabilidade objetiva. ou do risco da atividade. segundo o qual os danos não podem ser partilhados com a
comunidade - onde mesmo atuando dentro dos limites máximos de poluição legal impostos. uma empresa pode vir a ser responsabilizada
pelos danos "residuais" causados. Para tanto, basta que se prove nexo de causa e efeito entre a atividade da organização e um
determinado dano ambiental. A essência da responsabilidade objetiva consiste em que: a obrigação de reparação de dano ambiental pode
ser construida sem que seja absolutamente necessário que tenha sido produzido em decorrência de um ato ilegal (não atendimento aos
limites normativos de tolerância, concentração etc.). Mesmo porque a responsabilidade objetiva dispensa prova de culpa".
(SEMINÁRIO SOBRE GESTAO AMBIENTAL - DIREITO AMBIENTAI.., 1996, São Paulo.)



privadas na Amazônia brasileira, mais especificamente em alguns projetos na

região de Manaus.

Exige-se um pensamento criativo para lidar de forma sustentável com aquela

região; por sua vez, a criatividade exige inovação técnica, tecnologia

organizacional e administrativa. No campo da administração, propõe-se

aprofundar a teoria da ação comunicativa como balisadora do futuro sustentável,

biodiverso e ecológico, tendo os indivíduos e a sociedade local como centro.

No que se refere à formação de capitais e a investimentos, também os fatores

endógenos, locais, são determinantes. A ciência da administração existe sem o

administrador mas é a ele que é dada a oportunidade de criar, de se valer das

novas tecnologias e de investir.

A visão pós-keynesiana da economia reforça esta análise. A causa da

instabilidade observada nos investimentos da região coincide com a visão teórica

de economistas pós-keynesianos pois, como afirma Minsky(B*)

" ...a instabilidade de uma economia depende de como os investimentos e as
posições em ativos de capital são financiados.... a instabilidade é
determinada por mecanismos endógenos ao sistema e não fora dele; nossa
economia não é sustentável porque ocorrem choques de petróleo, guerras ou
surpresas monetárias, mas por causa de sua natureza". (MINSKY, 1986).

Em sua dissertação de mestrado, Caruso Kandir explica ...

"existe uma dinâmica endógena que explica as alterações das configurações
fmanceiras das estruturas capitalistas ... e que tendem para uma maior busca
de especulação, gerando descontinuidade, sendo que as flutuações nos
investimentos são explicados não apenas por problemas advindos da
chamada esfera real, mas também por descontinuidade na forma de
financiamento dos investimentos. Estes muitas vezes têm fluxo de caixa e
taxas de juros tais que qualquer alteração acarreta uma crise fmanceira,
especialmente quando se trabalha com visões de curto prazo".
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Este campo, na perspectiva da ciência da administração, passa pela mesma

necessidade de inovação com consistência. Os processos de curto prazo muitas

vezes são os fatores responsáveis pela fragilização da organização, do seu setor

fmanceiro e do sistema como um todo.

No entanto, o pensamento dominante ainda é economicista, no sentido de que o

reconhecimento e a busca das causas de instabilidade endógena de estruturas e de

sistemas na economia de mercado continuam passando pela análise das

alavancas que movem o mundo.

Uma solução cientifica seria uma solução democrática, condição de racionalidade

deliberada da economia. Para Keynes, os grandes problemas da economia são a

concentração de renda e a demanda efetiva. Como aponta Fernando C. Cardim,

Keynes propôs resolver o problema da concentração de renda, taxando a herança

e utilizando outros mecanismos intervencionistas viáveis. Restaria o problema da

demanda efetiva, e a imprevisibilidade da economia capitalista. O problema passa

a ser maior quando, após resolver a incerteza a nível microeconôrnico, o que

reflete a eficiência do empresário, seu marketing, sua escolha de maneiras,

materiais, local de produção, deve-se lidar com as incertezas macroeconômicas,

cíclicas ou não. Keynes, cujo pensamento foi absorvido pelas teorias ortodoxas,

neo-clássicas, deve ser hoje relido.

As referências à teoria econômica, na Introdução, pretendem ser um alerta quanto

à desatualização da visão neoclássica e, conforme a terminologia de Guerreiro

Ramos, da visão instrumental.

A mesma desatualização da teoria neoclássica, e a mesma dificuldade em dar um

salto em busca de novas formas de gestão, ocorrem no campo da administração.



6

Uma das pontes para entrar no novo, no moderno, na ciência da administração é

constituída pelo próprio sujeito e pela reflexão acerca da racionalidade.
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CAPíTULO 1
A PROBLEMÁTICA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E

A CONTRIBUiÇÃO DA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
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A reflexão propiciada pela pesquisa-ação nos leva a propor mudanças de enfoque

na Ciência da Administração. A mudança, a modernidade na administração, passa

pela análise dos sobressaltos que nos são impostos. Sem a incorporação das

políticas ambientais, a sustentabilidade toma-se remota, aumentam as demandas

ao poder público. Este, recém motivado para estimular a criação de conselhos

ambientais, começa a instrumentalizar de tal forma tais conselhos que, em pouco

tempo, estes podem chegar à despersonificação, a um afastamento do indivíduo

do centro de organizações e do prisma de ações não pautadas pela comunicação.

o que se observa em países industrializados são cada vez mais pressões sobre o

ambiente, excesso de normas para a saúde humana, limites da capacidade do

meio ambiente em absorver danos. Por isso, na Europa, a Agência Européia do

Ambiente - AEA já funciona há três anos, com a missão de obter um

desenvolvimento sustentável. Para mostrar os novos instrumentos de que a

administração lança mão, para incorporar a questão ambiental, e que enriquecem

o novo enfoque da Ciência da Administração, descreve-se a seguir, como

exemplo, a atuação da AEA que tem em comum com as ONGs da Amazônia, a

possibilidade de observar in loco e interagir

Segundo Ritt Bjerregaard, da Comissão Européia para o Meio Ambiente: "A

tarefa mais importante subsiste, e consiste na fixação de prioridades e na

tradução da estratégia em instrumentos pragmáticos e operacionais".

A AEA percebe que a aplicação das políticas comunitárias, integrando

instrumentos ao mercado da agricultura e exigências ambientais, adotando a

produção agrícola não intensiva (como o cultivo orgânico) e recomendando a

utilização sustentável de adubos e pesticidas na agricultura, inclui também

iniciativas de gestão da demanda de energia, em vez de fomento para as áreas de
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transporte e energia, bem como a melhoria das emissões dos veículos e das

normas quanto a combustíveis.

Interessante é que, entre as medidas de apoio, existem, na Agência Ambiental

Européia, programas de incentivo às micro e pequenas empresas para que estas

superem os obstáculos técnicos e fmanceiros à utilização de tecnologias limpas,

hoje programa trivial para qualquer orgão de fomento.

No programa da entidade existe também uma combinação de instrumentos para

aumentar a sensibilização dos cidadãos europeus, promovendo educação e

formação e aprofundando a reflexão ecológica. Aqui estão comtemplados

trabalhos científicos em diversos campos das ciências naturais, com o objetivo de

estudar alterações climáticas, qualidade do ar, água, solos, resíduos, ruídos,

materiais renováveis ou não.

A Agência abre espaço para colaboração com países do Leste e do Mediterrâneo;

os países que a integram também colaboram, individualmente, em programas

brasileiros. Existe pesquisa de base, na área das ciências naturais, embora estas

não tenham ainda um impacto direto na economia brasileira.

Assim, com o tempo, os rótulos ecológicos, ou selos verdes, começarão a ter

efeito, valorizando produtos diferenciados, desde que atendidas as normas de

consumo de energia, de utilização de bens renováveis ou não.

Já está também disponível uma orientação de como fazer repercutir a dimensão

ambiental nas contas anuais das empresas. Uma assessoria contábil da comissão

européia "Accounting Advisory Forum", propõe formas de considerar, não

apenas contas que reflitam a atitude da empresa face ao ambiente, mas também o

impacto dos riscos e das responsabilidades ambientais em sua situação fmanceira.
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As recomendações incluem definição e divulgação das despesas com o ambiente

e medição dos riscos e das responsabilidades ambientais, bem como a

contribuição da empresa para a melhoria ambiental. Em agosto de 96, a Sandoz,

de São Paulo, promoveu um seminário sobre avaliação de riscos ambientais

(SEMINÁRIO GESTÃO AMBIENTAL, 1996).

Como mencionado na introdução, a contribuição do escritório Pinheiro Neto

Advogados nesse sentido consistiu em alertar para a evolução, no Brasil, da

postura polui-paga para a relativização dos riscos.

Mas o entendimento, ou a postura "ernbodied" de risco ambiental, só ficou mais

clara a partir do impacto de Chernobil. Existe um trabalho multidisciplinar, cujo

produto é um atlas, elaborado para situar geograficamente a contaminação de

césio nos territórios europeus; discutem-se situações de decisão para o gestor

técnico de usinas, em momentos pré e pós acidentes; há estudos de casos de

câncer da tireóide, sobre a contaminação terrestre de ecossistemas. Todos estes

estudos e trabalhos dão a dimensão, e se tornaram fator, da conscientização

ambiental no mundo inteiro.

A evolução do desmatamento na Amazônia tem paralelo com Chernobil, pOIS

ocorre um impacto ambiental de monta, com implicações para a saúde humana,

para a agricultura, para a qualidade do ar e para a redução do espaço vital de toda

a humanidade.

Neste trabalho não é possível entrar no mérito técnico-ambiental dos vetores

mencionados. O único elemento de medição desta questão ambiental, no

trabalho, é a questão da racionalidade; esta pretende ser sua contribuição. Parte-

se da premissa de que o que leva a um acidente como o ocorrido em Chemobil é
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a postura economicista que destrói a Amazônia em busca, seja de lucro, seja de

desenvolvimento instrumental a curto prazo levada ao limite.

As questões da racionalidade, no campo da administração, especificamente no

que tange aos aspectos ambientais de gestão do meio ambiente, não têm evoluído

a partir da própria administração, mas têm sido muito mais, absorvidas por ela.

Assim, alguns aspectos fundamentais de gestão aparecem quando se discute ética

e biologia. É a bioética, ou seja, o questionamento da utilização de potenciadores

de rendimento na agricultura e na pesca, dos limites das mutações genéticas, dos

limites de utilização terapêutica de novos princípios, mas também a análise e a

comprovação das conseqüências da utilização maciça, no mundo, de cerca de

apenas cinqüenta espécies de vegetais para a alimentação humana.

o paralelo com a floresta aparece também aqui. Observa-se, no projeto estudado,

que apenas poucas espécies são exploradas comercialmente, implicando em

perdas consideráveis e desnecessárias. Neste sentido, a inovação é essencial para

criar novas opções, novos produtos, novas tecnologias, fornecendo base para

novas formas de atividades econômicas, e não somente para um novo ramo da

economia. Para isso os passos normais de gestão da inovação devem ser

percorridos: desenvolvimento da observação e prospecção tecnológica, orientação

à pesquisa, formação inicial e contínua, favorecimento à mobilidade de

estudantes e pesquisadores, sensibilização para as vantagens ambientais, criação

de condições de financiamento à inovação, fiscalização favorável à inovação,

promoção da propriedade intelectual e industrial, simplificação das formalidades

administrativas, criação de um enquadramento juridico e regulamentatório

favorável, encorajamento à inovação nas pequenas empresas e organizações e

renovação da ação pública a favor da inovação.
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Existe, por exemplo, para a Comunidade Européia.. uma base de dados, a

"Community Innovation Survey", abrangendo transferência de tecnologia e

resultados de inovações. No Brasil, especificamente para a Amazônia e região de

Manaus, não há praticamente documentação científica no campo da

administração.

No campo das Ciências Sociais há estudos para as regiões urbanas e pertinentes à

questão agrária. Esta está amplamente documentada, desde a construção das

estradas perimetrais até hoje. A questão dos assentamentos, da reforma agrária e

do movimento dos sem terra tem sido amplamente estudados. Não há porém uma

discussão sobre os aspectos da racionalidade, que envolvem tanto questões

ambientais, quanto sociais, principalmente, há muito pouco conhecimento sobre

as redes de suporte à inovação organizacional no Brasil, havendo ainda falta de

integração entre esses dois campos.

A "performance" ambiental de uma organização, enfocada, como dizia Ramón

Garcia, do ponto de vista da proteção mineral e vegetal, animal e humana,

compreende inúmeras novas soluções e realizações inéditas em diversos campos;

sociedade civil, cidadão, individuo-cidadão passam a ter a palavra; a ação

comunicativa procura seu espaço e sua temporalidade.

Em busca das raízes as raízes do movimento ambiental há vinte ou vinte e cinco

anos atrás, observa-se o surgimento dos primeiros ministérios dedicados ao meio

ambiente, nos países desenvolvidos; as manifestações culturais que buscavam

novos paradigmas de comportamento, de entendimento da hierarquia, a exemplo

do Festival de Woodstock e do movimento "hippie" que, certamente, têm a seu

crédito o papel decisivo que desempenhavam na reflexão da racionalidade.
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As pnrnerras experiências com novas drogas sintéticas, para o lazer coletivo,

divulgadas pela mídia eletrônica para o mundo todo, a ruptura continuada com as

tradições, no pós-guerra coincidem, no Brasil, com a época da Tropicália, que

gerou os maiores expoentes da música popular e dos simbólicos brasileiros,

incluindo produções de televisão e da cultura televisiva brasileira.

As buzinadas do Chacrinha, os dramas de Nelson Rodrigues, anteriores e

contemporâneos à Tropicália, se bem não permitem traçar um esquema muito

coerente culturalmente, permitem estabelecer paralelos; com certeza, constituem

a base artística e musical para a evolução racional em nosso país. A ação

comunicativa se amplia a partir da evolução de possibilidades de comunicação. A

comunicação se virtualiza e não necessariamente se desumaniza.

A construção de uma racionalidade substantiva passa por muitos meandros.

Alguns desses meandros, presentes e atuantes no Brasil, são "constructos"

sociais, criados a partir de enfoques inéditos, deslocados no espaço e no tempo,

da situação cultural momentânea dessas pré-redes informais e amorfas.

Retomando a discussão do processo de inovação, diz José Carlos Barbieri:

"Um ambiente produtivo pouco dinâmico, com poucas fontes de capital de
risco, com políticas de inovação descontínuas e sujeitas a arranjos
circunstanciais, contribui para reforçar grandes organizações, na
implementação de inovações que trazem novidades absolutas. Situação esta
diversa da que ocorre nos países desenvolvidos, de economia de mercado,
onde não há, necessariamente, este condicionante". (BARBIERI, 1991).

Aqui há que traçar um paralelo entre este texto e o ambiente propício a

inovações. Poderia se pensar que, pelo fato de a inovação no Brasil ocorrer pela

mão da grande empresa multinacional, a inovação verde também acabará

chegando por esta via. As implicações culturais locais, ou as invenções locais,
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não terão muita capacidade de se viabilizar de outro modo. A questão da

racionalidade fica submetida a esta viabilização. A vertente cultural acaba por

condicionar esta via. E o sistema acaba conseguindo produzir clones do caldo de

cultura que permitiria a reflexão, absorvendo-a e instrumentalizando-a. Daí a

relevância do papel de resgate destes traços culturais de que os indivíduos são

capazes.

Entende-se que a conscientização para o meio ambiente, é complementar ao

entendimento da substantividade organizacional. A evolução do pensamento

ecológico do princípio polui dor pagador (quem polui paga) evoluiu para uma

posição de risco ambiental, em que a multa, o pagamento, não extingue mais a

obrigação pela própria mobilização da sociedade.

Essa transição se deu principalmente a partir da 2a Conferência das Nações

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em

junho de 1992, vinte anos depois de Estocolmo. Temos um divisor de águas,

quando a ratificação de convenções sobre o clima e a biodiversidade, em janeiro

e junho de 1994, levou à convenção sobre desertificação, sendo lançado o projeto

de energias renováveis na África, para diminuir o impacto do desmatamento. A

partir daí, significativos esforços têm sido feitos; especialmente no Brasil, a

consciência de desenvolvimento sustentável já é instrwnento de ação pública. É

um complemento à racionalidade do administrador brasileiro que pode ser

identificada em ações de organizações substantivas.

Exemplificando, e já estabelecendo bases para a revisão empírica do objeto de

estudo, explicitamos a seguir postulados de sustentabilidade desenvolvidos no

âmbito da discussão acadêmica européia sobre o tema.
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1.1 Os postulados de sustentabilidade como orientação consensual
simbólica

Pretende-se analisar aqui postulados do desenvolvimento sustentado, como

exemplos de uma busca consensual no campo da administração. Conforme

elaborado por Jürg Minsch, do Instituto de Economia e Ecologia da Universidade

de St. Gallen, (MINSCH, s. d.), temos os seguintes postulados para o

desenvolvimento sustentado:

1.1.1 - Postulado nO1 - Recursos renováveis.

A utilização de recursos renováveis (como, por exemplo, bosques, terra

agricultável e ictiofauna) deve ser concebida de tal forma, que o grau de

aproveitamento não ultrapasse o grau de regeneração natural.

1.1.2 - Postulado n° 2 - Capacidade de absorção de ecossistemas.

Em caso de carreamento de lixo e emissões para o meio ambiente, deve-se

garantir que o grau de poluição seja igualou menor do que a capacidade de

absorção do mesmo, pelo meio.

1.1.3 - Postulado nO3 - Riscos ecológicos.

Grandes riscos, cujas conseqüências ecológicas ficam subordinadas a princípios

de sustentabilidade, ou que não sejam sequer passíveis de rnensuração ou

avaliação, devem ser evitados.

1.1.4 - Postulado nO4 - Recursos não renováveis.

a) Aumento da produtividade de recursos da economia, mediante estratégias de

poupança de recursos, o que requer pensar em educação, para chegar-se a

novo padrão consistente de vida e de consumo, menos utilizador desses

recursos.
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b) Aumento da produtividade da econorrua, mediante desenvolvimento

organizacional e tecnológico, de tal forma que aos poucos se atinja uma

significativa redução do consumo de recursos não renováveis. Esta variante

implica no bloqueio do crescimento qualitativo.

c) A dissociação entre consumo e desenvolvimento qualitativo pode ocorrer

devido a:

- crescimento da energia, significando aumento de produtividade de determinados

processos de consumo e produção;

- redução quantitativa, ou seja, substituição de determinados processos,

caracterizados por consumo intenso de energia, em segmentos e grupos de

indústrias;

- estratégias de reutilização e de utilização de longo prazo, como também, do uso

comum;

- "recycling" incentivado, mas desde que sem consumo de energia. Ocorre um

desacoplamento entre o crescimento econômico e a utilização de energia,

quando a reciclagem para o ganho de uma unidade do recurso, gastar menos

energia que para a reciclagem do mesmo. Um gasto maior de energia para o

processo de "recycling" só pode ser levado em consideração se este servir à

reconstituição de recursos escassos específicos que, no estado atual da técnica,

não possam ser substituídos por outros.

d) Substituição dos recursos não renováveis por recursos renováveis, na medida

em que a sustentabilidade dos recW"sosrenováveis e a capacidade de absorção

dos ecossistemas não sejam postas em cheque. Aqui pode-se mencionar o caso

da utilização de energia solar ao invés de outras fontes de energia, ou a

fabricação de combustíveis a partir da cana-de-açúcar, ao invés de petróleo.

Porém, deve-se partir da hipótese de que os investimentos em tecnologia, para
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a utilização auto-sustentada dos recursos renováveis, também exigem grande

escala de produção (por exemplo, as placas de silício das grandes superfícies

dos coletores solares, ou as enormes áreas de mono cultura exigidas pela cana-

de-açúcar para produção de álcool combustível). Neste caso, os investimentos

somente terão efeito positivo, se produzirem mais energia, a partir de recursos

renováveis, ou economizarem mais energia a partir de recursos renováveis, do

que o consumo das tecnologias e a aplicação das técnicas exigem (exigência

de um fator de colheita positivo), bem como a exigência do solo e a exigência

de matéria-prima sejam usadas com objetivos auto-sustentáveis. A substituição

de recursos não renováveis por recursos renováveis somente constitui uma

estratégia a serviço do desenvolvimento sustentável, quando há um efeito

multiplicador na utilização da técnica, aliado ao recurso renovável de baixo

consumo energético comparativo.

Desta afirmação decorre um objetivo parcial pragmático para o desenvolvimento

sustentável em países industrializados: a utilização sustentável de recursos não

renováveis é, em princípio, irrealizável; postula-se para a utilização desses

recursos, um "crescimento qualitativo". Concretamente, a utilização de recursos

não renováveis só deve ser permitida na medida em que dela resulte uma

combinação adequada de:

- aumento da produtividade econômica geral na utilização dos recursos;

- substituição de recursos não renováveis por recursos renováveis;

- e, apesar do crescimento econômico, que seja atingida, uma diminuição

absoluta dos recursos não renováveis, ao mesmo tempo em que se preencham os

requisitos dos demais postulados da auto-sustentabilidade planetária.
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1.1.5 - Postulado n° 5 - Manutenção sadia dos biossistemas e a da
biodiversidade.

Exigência necessária para uma administração de bens da natureza é a manutenção

da saúde dos biossistemas, o que exige a manutenção máxima da diversidade das

espécies.

1.1.6 - Postulado n° 6 - A manutenção dos valores de vida, em uma agricultura
merecedora do homem.

A concepção de um espaço vital para o homem deve partir da idéia norteada

pelos direitos do homem. Os valores humanos exigem uma agricultura também

permeada por estes valores.

1.1.7 - Postulado n° 7 - Postulado básico da sustentabilidade geral: proibição
de deslocamento da problemática no eixo do tempo.

No sentido de "strong sustainability" deve ser garantido que, em princípio,

nenhum postulado de sustentabilidade seja realizado às custas de outro postulado.

Exceções são aceitas quando a piora em um campo for acompanhada da melhora

mais que proporcional em outro, com a exigência de um balanço adequado da

sustentabilidade ("sustaínability balance").

Do postulado n" 1 - Recursos renováveis, cabe o comentário que o grau de

aproveitamento dos bosques da floresta sofrem um processo de gradiente e que

com o adensamento de ações organizacionais o equilíbrio gradativamente

ultrapassa o grau de regeneração natural. No postulado n" 2 - A capacidade de

absorção dos ecossistemas, cabe a mesma observação anterior, e ambas são

válidas para a região da grande manaus. De cada um desses postulados poder-se-

ia extrair uma discussão acerca da forma como se operacionalizariam cada um

dos critérios de sustentabilidade, para cada um dos campos mencionados.
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Do ponto de vista da sustentabilidade no campo fmanceiro, existe espaço para

novos produtos. processos e interação mercadológica e social. Trata-se de saber

como os mercados fmanceiros poderiam começar a apoiar os objetivos de eco-

eficiência e desenvolvimento sustentável. Será que os mercados financeiros

encorajam uma mentalidade a curto prazo e somente de lucros que ignora a

realidade humana e ambiental? Ou são somente ferramentas que refletem a

preocupação humana, e portanto poderão, eventualmente, refletir preocupação

com a pobreza e a degradação da natureza, ao recompensar firmas e projetos que

aumentem a igualdade de oportunidades e que racionalmente administrem

recursos ambientais? E, por outro lado, como um fórum de iniciativas sociais se

posiciona face aos aspectos financeiros.

Pensar que a comunidade financeira pode patrocinar, ou apoiar o

desenvolvimento de ONGs parece tão extravagante quanto imaginar a flutuação

do mercado financeiro. Poderão as bolsas de valores ajudar a escolher projetos de

sucesso? Muitas são as contradições entre a lógica do mercado e a das ONGs

ambientais:

• O desenvolvimento sustentável requer investimentos com retomo, a

longo prazo, e o mercado financeiro procura o curto prazo.

• Esforços em direção à eficiência ecológica feitos por uma companhia,

geralmente, reduzem os ganhos em favor de potenciais futuros. Ao

contrário, o mercado fmanceiro favorece companhias com ganhos altos no

presente, ao invés daquelas com potenciais futuros.

• As possibilidades de se obter preços de recursos baixos, habilidade de

negociação para manter os custos do impacto (dano) ambiental externo às

suas próprias folhas de balanço, e ao mesmo tempo, ao se tomar eco-
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eficiente, são reduzidas. Companhias eco-eficientes não são preferidas pelos

investidores tradicionais instrumentais.

• Desenvolvimento sustentável requer investimento massivo em países em

desenvolvimento. Os mercados financeiros avaliam correr um alto risco ao

investirem nesses países.

• Altas taxas de emprego encorajam a produtividade no trabalho, portanto

aumentam o desemprego.

• O sistema atual de prestação de contas e os relatórios contábeis e anuais

não exprimem adequadamente os riscos ambientais potenciais ou as

oportunidades. Os mercados fmanceiros são compelidos a tomar decisões

baseadas em informações duvidosas ou parciais: ou ainda., pautadas por

padrões instrumentais geralmente aceitos.

• A ecologia está preocupada com a importância do futuro. Os mercados

financeiros fazem desconto do futuro, rotineira e pesadamente.

Colin Clark, em seu livro "Mathematical Bioeconomics : the optimal

management of renewable resources" (SCHMIDHEINY, ZORRAQUÍN, 1996),

mostra sua preocupação com o conceito de sustentabilidade máxima do produto

(MS V). Basicamente, a lucratividade de colher um recurso renovável raramente

encoraja a colheita sustentável; estimula o contrário, mesmo onde haja um único

dono e nenhuma competição controlada. Para tomar as coisas piores, o MSY de

espécies de baixa reprodução e vida longa, tais como as baleias e madeiras

tropicais é muito baixa, na ordem de 2%. Somente as espécies que se reproduzem

rapidamente e tem vida curta, tais como o camarão, têm um MS Y com taxas de

juros que começam a ser iguais às do mercado. As flutuações imprevisíveis de
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alguns estoques, tais como as espécies marinhas, também encorajam a exploração

em intervalos curtos demais para uma saudável reprodução. O gestor financeiro

de uma ONG deve estar apto a mover-se neste universo.

O gestor de um estoque, que é recurso natural ou biológico, tende a ver tal

estoque como um "fundo potencial de lucro", o que seria, na verdade, correto

somente para os recursos renováveis e que não se exaurem. Espera que o fundo

ganhe dividendos a uma taxa "normal" de retomo; caso contrário o gestor tentaria

se desfazer do fundo.

Nos dias de hoje esta sindrome do curto prazo pode ser melhor vista nas

atividades de muitas empresas internacionais madeireiras, que adquirem dos

governos o direito de derrubar florestas naturais a preços muito abaixo daqueles

razoáveis no mercado. Em um estudo deste fenômeno observou-se que, apesar da

obrigação de reflorestar representar um passivo ambiental, raramente aparecia no

balanço, e de fato frequentemente era ignorada. Um tal lucro obtido a

baixíssimos custos e os poucos passivos ambientais, evitados graças à

inoperância eco-ambiental, geraram ganhos extremamente altos, nos últimos

anos. Não é claro se os acionistas compreendem a natureza não sustentável da

atividade de suas companhias, do ponto de vista ecológico e da lucratividade.

Mas é claro que a globalização do fluxo de investimentos está acelerando a

destruição das florestas naturais. Este é um ponto chave: a transparência das

conseqüências ambientais dos investimentos não chega até o investidor,

especialmente quando parte do dinheiro necessário vem de fundos que exigem

lucratividade.

Apesar de tudo, a imagem pode não ser tão desanimadora como se sugere.

Embora ainda na infância a preocupação com a relação entre mercado financeiro

e desenvolvimento sustentável está crescendo. Ainda mais importante é que um
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número de líderes de negócios, investidores, analistas, banqueiros, seguradores,

contabilistas, atuários se move para além do foco de riscos baixos, em direção a

uma busca de oportunidades lucrativas. Em cada setor, uns poucos atores estão

levando vantagem e fazendo um bom negócio com a busca da sociedade pela

sustentabilidade. Traduzir esta dinâmica para quem o apoia, garante o gestor de

uma ONG. Não é tarefa fáci I.

O conceito de sustentabilidade permanece mal definido. É muito mais óbvio no

conceito negativo do que no positivo. A presente taxa de crescimento da

população parece ser não sustentável, mas é ainda menos claro o que uma

população humana sustentável possa ser. Pode-se estar queimando muito carvão,

óleo e gás, em detrimento do clima, mas não está precisamente claro qual seja o

caminho sustentável da energia.

Impreciso como é, o conceito é muito poderoso. As pessoas instintivamente

sentem que o primeiro dever dos pais é o de prover para seus filhos,

Desenvolvimento não sustentável é o contrário, o que quer dizer que a presente

geração toma os recursos das futuras gerações.

A idéia do desenvolvimento sustentável tem sido uma força efetiva ao trazer

grupos para debates sobre progresso e meio-ambiente, mobilizar recursos

fmanceiros para o desenvolvimento sustentável.

As associações, e especialmente as organizações não governamentais, atuando

locahnente, dão novamente uma excelente balisa para as carências existentes em

cada região. Espelham muitas vezes reações genuínas e substantivas de

populações locais que sofrem impactos não identificáveis, do ponto de vista do

capital, que gera determinadas conseqüências, não coerentes com as necessidades

ambientais locais.
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CAPÍTULO 2

A CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTORES DA RAZÃO

SUBSTANTIVA NA QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL
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A primeira hipótese deste trabalho consiste em considerar que a racionalidade é

um elemento epistemológico e coerente com uma postura ambiental que deverá

forçosamente levar em conta as características do local de inserção do sujeito.

Indaga-se: serão as premissas de sustentabilidade um fim em si mesmas, serão

integradoras, ou correspondem a uma visão ontológica da comunicação?

o desenvolvimento deste tema exige exercícios de deslocamento ao longo de

equações supostamente perfeitas para, ao atingir intersecções, buscar-se uma

readequação e uma nova aproximação do objeto de estudo. Esta aproximação

ocorre porém somente até certo ponto, em determinado plano do pensamento e

das premissas; a partir daí escapa ao pesquisador. Este, sentindo falta de

parâmetros, vai em busca de uma nova intersecção aproximativa.

Esta forma de pesquisa teórica não permite definição única, mesmo porque o

universo em que se desenvolve a tese compreende a personalidade humana, sua

revisão, a tomada de consciência e a percepção da relação entre o mundo

objetivo e as ações que o defmem, e, ainda, a discussão da vivência subjetiva do

tempo.

Este trabalho se desenvolverá a partir de alguns pressupostos e fragmentos

essenciais da obra de Habermas - Theorie des Kommunikativen Hande/s, e da

obra de Guerreiro Ramos - A Nova Ciência da Administração. Tentará mostrar

como os limites de uma filosofia do conhecimento podem ser substituídos pelo

paradigma da linguagem.

Para o autor, o esgotamento de mundos objetivos de conhecimento não é

absoluto; este não esgotamento permite a incorporação de novas dimensões e, por
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conseguinte, de novos espaços, não cartesianos, dotados de imagens e símbolos

de mundos descentralizados, conceito por sua vez, complementar ao conceito de

mundo da vida e aos processos de entendimento. Sujeitos que agem

comunicativamente atingem o entendimento sempre no contexto do horizonte do

mundo da vida. Em uma ação comunicativa, o início da interação depende de os

participes chegarem a um entendimento intersubjetivo, consensual, quanto a

referências e origens de mundo. A análise dessa estrutura racional interna da

ação, orientada para o entendimento, passa pela negação da ciência una e

empiricamente concebida em um edifício lógico-material-temporal. Por sua vez a

visão pós-empírica exige que se passe pela análise da metodologia objetiva e

performática. Um ator só pode responder à critica se lhe forem dadas

competências, além da racionalidade teleológica ou descritiva.

As premissas do modelo de ação comunicativa fornecem possibilidades muito

ricas de interpretações, além daquelas que o próprio observador obtém. Chegar a

urna ação comunicativa depende, não só de se ter urna visão dos três mundos de

Popper, mas de uma ação reflexiva sobre eles.

"Os conceitos básicos de ação teleológica, normativa e performática criam
a diferença de potencial metodológico relevante para o entendimento do
plano de interpretação da ação e do plano da ação interpretativa. No
momento em que descrevemos o conceito de ação comunicativa,
verificamos que nossas próprias premissas ontológicas não são mais
complexas do que aquelas que substituímos aos próprios atores".
(HABERMAS, 1988).

O filtro protetor da posição de observador deixa então de funcionar, pois o ator

tem referenciais complexos, assim como o observador. Em última análise, a ação

comunicativa depende da capacidade de critica mútua para se chegar ao

consenso.
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conseguinte, de novos espaços, não cartesianos, dotados de imagens e símbolos

de mundos descentralizados, conceito por sua vez, complementar ao conceito de

mundo da vida e aos processos de entendimento. Sujeitos que agem

comunicativamente atingem o entendimento sempre no contexto do horizonte do

mundo da vida. Em uma ação comunicativa, o início da interação depende de os

partícipes chegarem a um entendimento intersubjetivo, consensual, quanto a

referências e origens de mundo. A análise dessa estrutura racional interna da

ação, orientada para o entendimento, passa pela negação da ciência una e

empiricamente concebida em um edificio lógico-material-temporal. Por sua vez a

visão pós-empírica exige que se passe pela análise da metodologia objetiva e

performática. Um ator só pode responder à critica se lhe forem dadas

competências, além da racionalidade teleológica ou descritiva.

As premissas do modelo de ação comunicativa fornecem possibilidades muito

ricas de interpretações, além daquelas que o próprio observador obtém. Chegar a

uma ação comunicativa depende, não só de se ter uma visão dos três mundos de

Popper, mas de uma ação reflexiva sobre eles.

"Os conceitos básicos de ação telcológica, normativa e performática criam
a diferença de potencial metodológico relevante para o entendimento do
plano de interpretação da ação e do plano da ação interpretativa. No
momento em que descrevemos o conceito de ação comunicativa,
verificamos que nossas próprias premissas ontológicas não são mais
complexas do que aquelas que substituímos aos próprios atores".
(HABERMAS, 1988).

O filtro protetor da posição de observador deixa então de funcionar, pois o ator

tem referenciais complexos, assim como o observador. Em última análise, a ação

comunicativa depende da capacidade de critica mútua para se chegar ao

consenso.
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Presentemente, conceitos como razão substantiva, desenvolvido por Guerreiro

Ramos e ação comunicativa, utilizado por Jurgen Habermas, têm sido pouco

aplicados pelas organizações. As que o fazem são, muitas vezes, ONG's.

Já em diferentes épocas e com diferentes ênfases. a contribuição das ONGs para

o desenvolvimento dos países, particularmente do "terceiro mundo" é

reconhecidas pelos organismos multilaterais, entre eles o Banco Mundial e o

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD J, ou ainda o

Gesellschaft feur Technische Zusammenarbeit - GTZ e diversos âmbitos

acadêmicos.

É possível observar os instrwnentos e as novas formas de ação criadas, de forma

inédita e única, na sua comunicação, divulgação, promoção, interação ambiental,

produção e desenvolvimento tecnológico, ao lado dos parâmetros de tempo,

vividos pelo grupo interno à organização e que não seguem padrões meramente

cronológicos, mas se aproximam em inúmeros momentos de uma vivência de

tempo desprovido de espaço e que serve à reflexão. Este comportamento

diferenciado se espelha em formas de racionalidade que podem ser consideradas

substantivas, ou comunicativas.

Guerreiro Ramos extrai de Weber as diferenças entre a racionalidade formal,

instrumental (Zweckrationalitat) e a racionalidade substantiva (Wertrationalitât),

sendo a primeira determinada por uma expectativa de resultados ou fins

calculados; quanto à segunda, "independe de expectativas de sucesso e não

caracteriza nenhuma ação humana interessada na consecução de um resultado

ulterior a ela".

3 Instituição que identifica projetos compatíveis com as finalidades do GEF e com as estratégias para o desenvolvimento sustentável dos
países.
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Ao contrário de Weber, portanto, e não seguindo teóricos "fundamentalistas",

Guerreiro Ramos identifica a burocracia à racionalidade funcional, no contexto

peculiar de uma sociedade capitalista centrada no mercado. Restam, no dizer de

Guerreiro Ramos, a "racionalidade e a palavra razão, jamais postas de lado por

força do seu caráter central na vida humana".(RAMOS, 1981).

"A razão aparece então como sendo um sistema de princípios 'a priori', cuja

verdade independe da experiência, e que podem ser logicamente formulados". O

entendimento resulta do estabelecimento de relações entre a forma e o espaço, o

tempo e a intuição sensível. " ...Se reconhecermos que o entendimento muda, não

será a razão, ao menos enquanto ideal, que determinará a direção destas

mudanças, como talvez também das mudanças nas regras de moralT'(H*)

Guerreiro Ramos chama a atenção para a questão da transvaliação da razão, que

passa a servir de legitimização para a sociedade moderna em busca da possível

criatividade em seu seio, apenas com objetivos utilitários e castradores.

E aqui a importante contribuição de Habermas e do paradigma da comunicação:

para ele o que mantém uma sociedade em funcionamento, com importante poder

de coesão, é a aceitação, por seus membros, de uma linguagem, que lhes permite

interagir e, à sociedade, se autointerpretar. Assim, o significado da vida humana e

social advém da prática da ação simbólica. Habermas argwnenta que, na

sociedade industrial, o significado subordina-se "ao imperativo do controle

técnico da natureza e da acumulação do capital; ocorre o primado da razão

instrumental sobre o significado".(HABERMAS, 1983).

Está porém em jogo a mutação da sociedade em função dos novos instrumentos

teóricos e técnicos de que dispõe hoje. O novo, na Ciência da Administração,

passa pelo entendimento da razão comunicativa substantivada. Para a teoria da
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comunicação, () mundo da vida é formado por convicções mais ou menos

difusas. No entanto, o mundo da vida, da perspectiva do sujeito, pressupõe

cognição, fato que leva Habennas a falar da ação comunicativa e de suas

estruturas, como legitimando instituições existentes e fornecendo padrões de

comportamento eficazes no processo de formação individual (HABERMAS,

1988). O processo de reprodução cultural assegura, assim, a continuidade do

saber válido, suficiente para a prática comunicativa dos individuos (PERSSON,

1992).

Porém " ....a crescente diferenciação das estruturas do mundo da vida e dos

processos pelos quais as estruturas se mantem provoca uma separação clara entre

as questões de forma e de conteúdo ..." que nos leva a distinguir entre os

processos de reprodução simbólica do mundo da vida e os processos de

reprodução material gerando um descompasso entre o mundo da vida e o

sistema, e permitindo distinguir a racionalização do mundo da vida e o aumento

da complexidade dos sistemas sociais.

Parte-se da hipótese de que, por a descoberto uma dimensão da racionalidade,

seja a razão substantiva, seja a ação comunicativa, exige a expansão da teoria

clássica de Weber, sobre a burocracia "da razão com relação a fins". Esta

expansão da racionalidade é processual, acompanha o desenvolvimento da

espécie humana, configura-se como "a intersubjetividade do possível

entendimento do nível interpessoal e intrapsíquico"(SIEBENEICHLER, 1989)

E assim há que se justapor o interesse da Ciência da Administração aos interesses

da teoria habennasiana: o interesse pelo conhecimento emancipatório, pelo

conhecimento em geral, pelas realizações formais do conhecimento, pela lógica,

o que provoca o conhecimento crítico. Por outro lado, o interesse pelo

conhecimento prático que constitui as ciências hermenêutico-históricas e o



30

interesse pelo conhecimento técnico, que constitui as ciências empmco-

analíticas.

Habermas nos mostra que sua pragmática formal, descentralizada, está em

condições de explicar adequadamente, não só os aspectos da racionalidade

instrumental, mas também outros elementos racionais, expressos em diferentes

modelos de ação social. Até mesmo o enfoque performático, objetivizante,

expressivo e conforme às normas, pode ser explicado, graças ao fato de que os

participantes da comunicação referem-se em cada ato de fala, e de modo

simultâneo, a algo situado num mundo subjetivo, social ou objetivo.

A utilização do conceito de mundo da vida, na teoria do agir comunicativo, está

sedimentada pelo confronto entre os princípios fenomenológicos e

hermenêuticos, reconstituídos no nível lingüístico. onde aparecem como corrente

da vida e horizonte vivo da consciência reflexiva. Como disse Heidegger, "o

mundo da vida constitui um conjunto de referências do mundo cotidiano de

atores sociais, as quais são dadas e experimentadas previamente".

Quanto aos atores SOCIaISHabermas, chama atenção para as categorias de

agrupamentos identificáveis da sociedade civil que seriam caracterizados por:

"Pluralidade - famílias, grupos informais e associações voluntárias que com
sua pluralidade e autonomia permitem a existência de variadas formas de
vida.

Publicidade - instituições de cultura e comunicação.

Privacidade - um domínio de auto-desenvolvimento e escolhas morais.

Legalidade - estruturas de leis gerais e direitos básicos para demarcar e
delinear os limites da pluralidade, privacidade e publicidade, pelo menos,
perante o Estado e, tendencialmente, perante a Economia".
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Para Habermas, o conceito de mundo vital é delineado em traços mais amplos,

abrangendo não somente o horizonte da consciência, mas também, o contexto da

comunicação lingüística, a praxis comunicativa do dia a dia da comunicação

voltada ao entendimento e ao consenso que é possível obter pela fala. O mundo

vital passa a ser um conceito complementar ao conceito do agir comunicativo.

Busca-se entender a penetração da racionalidade, tanto a econômica como a

substantiva, no àmbito do mundo da vida, gerando de um lado, ilusão na

percepção dos indivíduos e coisificação da prática comunicativa cotidiana,

empobrecimento cultural desta prática e de outro lado. a ruptura da cultura dos

"experts", no contexto da ação comunicativa(PERSSON, 1992). Habermas

enriquece este instrumental critico quando acrescenta, ao pensamento objetivo, as

dimensões da inteligência e do saber prático e moral, da ação comunicativa e da

mediação de conflitos.

Desta perspectiva, a pesquisa organizacional passa a ser ampla o suficiente para

abarcar a forma de lidar com o ecológico, com a preservação do ambiente. Neste

caso, a metodologia não se equipara à epistemologia: observa-se por meio da

pesquisa, as organizações e seu contexto ambiental, influenciadores da prática

organizacional e da racionalidade técnica.

As regras técnicas, abstratas, atuam como disfunção, não predizendo apenas as

ações instrumentais, mas muitas vezes também as sociais, colocando as

organizações sob o controle dos "experts", colonizando o mundo da vida,

provocando um padrão seletivo de racionalidade, onde as organizações podem ser

consideradas um fenômeno sistêmico.

Estarão as ONGs, que atuam na Amazônia com financiamentos independentes,

próximas a um dos modelos integradores idealizados por Habermas? Constituirão
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contra-instituições? Estarão em processo de diferenciação de parte dos seus

âmbitos de ação formalmente organizados, sendo coordenadas pela ação? Será

esta a modernidade para a A..mazônia? É possível destacar o que muda na

qualidade das relações, do ponto de vista da economia, evoluindo para uma nova

competência, fundada na ação comunicativa. criando-se assim um referencial

diferente, necessário às ONOs? Será possível, nas contra-ínstituições, partindo-se

do pressuposto de que seus integrantes possuem pfena consciência, controle e

autonomia em seus atos, que possam, passando do contexto do mundo da vida

para âmbitos formalmente organizados, manter suas identidades, seu eu?

Será possível reconhecer, como novo mundo, uma nova racionalidade, com

liberdade de opção, que permita escapar da velha forma de exploração'!

Na sociedade moderna, estudadas pela economia e pelas ciências da

administração, existem. como linhas paralelas à diferenciação estrutural e à

sociologia, a fenomenologia e a hermenêutica, linhas essas que nos ajudam a

estudar as rupturas e, principalmente, a trazer as demais ciências para o âmbito

da Ciência da Administração.

A epistemologia, na administração, não pode ser simplesmente reduzida á

metodologia, nem muito menos à recepção de impressões, ou elaboração de

proposições ou enunciados, criados em função de uniformidades empíricas,

conforme já afirmava o autor em trabalho precedente (ERlSMANN, 1987).

Deve-se chamar a atenção para esta nova dimensão humana. Pretende-se mostrar

empíricamente os processos que ocorrem, nos empreendimentos locais, como

explicação para sua viabilidade. Um desses enfoques processuais é a do

entendimento do tempo, vivido diferentemente, segundo a organização.
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As fenonomias, mencionadas por Guereiro Ramos, possuem o que se chama em

psicologia de "dactum"- vivência marcante, reino desprovido de espaço, como

diz Jung (RAMOS, 1981). Por sua vez, a categoria das anomias, também

integrantes das tipologias organizacionais, permitem discutir a razão substantiva

em organizações. Segundo Guerreiro Ramos, anomia é a categoria menos

identificável e ocorre quando as forças sôcio-fugats são tão grandes que uma

ação não tem como se perpetuar ou criar rotina, nem tão pouco como se auto

corrigir ou reaparecer em plano superior de organização. Enfim, o que se pode

afirmar é que esta pesquisa. aqui incluída toda a reflexão da escola de Frankfurt,

poderá ser. para a sociedade moderna, uma outra possibilidade, uma alternativa.

Livres da referência religiosa coletiva, os modernos parecem mais e mais

angustiados com a idéia de estarem presos em uma armadilha, em um mundo

totalmente fechado, que oferece apenas o aperfeiçoamento cada vez maior do que

já existe, inclusive no âmbito social.

A Escola de Frankfurt não tem dificuldade em conceber a sociedade como um

conjunto com possibilidades de transformação, para o objetivo de reconciliar o

homem e a natureza. o indivíduo e a sociedade. Não somente o social pode ser

visto como utopia, mas considerado alternativa à destruição do indivíduo, a

administração integral e total da sociedade.

Assim, os textos com a clivagem habermasiana são marcados pela contradição

entre reflexões e análises da sociedade. Os textos que descrevem teorias críticas e

autocríticas da razão insistem, por outro lado, no movimento dialético entre

sociedade e ideologia e versam sobre a ilusão e o perigo de uma razão

instrumental dominante.
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Contrariamente ao pensamento de Guerreiro Ramos, a teoria da ação

comunicativa compreende reflexão política que passa pela critica cultural, onde a

análise é menos social e mais ética: a vida, a alegria, a liberdade ...

"A pólis, tal como a concebeu Aristóteles, é uma isonomia - uma associação de

iguais constituída por amor a uma boa vida; um contexto em que todos os

membros são iguais. Permite a atualização de seus membros sem prescrições

impostas. É amplamente autograti fi cante, no sentido de que, nela, indivíduos

livremente associados desempenham atividades compensadoras em si mesmas.

Suas atividades são vividas sobretudo como vocações, não como empregos. As

pessoas se ocupam, não labutam. Em outras palavras, sua recompensa básica está

na realização dos objetivos intrínsecos daquilo que fazem, não da renda

eventualmente auferida por suas atividades".

Esta pólis recuperada aproxima da contribuição para a ciência da administração

que se pode elaborar aqui: a comunicação entre os diversos agentes na

organização e no seu "entorno". A pergunta a ser feita sobre a rede de

comunicação que se forma é: quais os instrumentos facilitadores nesta noção de

rede e de imbricamento entre o explorador. o produtor, o agente social, o

professor, enfim os partícipes da construção da organização sustentável?

Que forma a organização pode ter? Será a fenonomia "sistema social, de caráter

esporádico, mais ou menos instável, iniciado e dirigido por um individuo, ou por

um pequeno grupo, e que permite a seus membros o máximo de opção pessoal e

um mínimo de subordinação a prescrições operacionais formais" ou "uma

situação estanque, em que a vida pessoal e social desaparece", e que é definida

como anomia por Durkheim?
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o termo anomia, segundo Durkheim, seu criador, define uma condição em que os

indivíduos subsistem na orla do sistema social. São desprovidos de normas e

raízes, não têm compromissos com prescrições operacionais, sendo também

incapazes de modelar suas vidas de acordo com um projeto pessoal.

Em todos estes sistemas, o entendimento do fenômeno tempo é fundamental; a

consciência da inexistência de um tempo absoluto leva a reconhecer que cada

sistema de referência tem um tempo próprio, o único que a experiência lhe

permite alcançar.

Guerreiro Ramos identifica a necessidade de um "esforço concentrado" para que

se desenvolva e consolide uma perícia adequada à criação de sistemas sociais de

caráter alternativo, mais substantivos do que aqueles visualizados pelas unidades

de especialistas, organizados pelas instituições representativas do sistema de

mercado.

o indivíduo contemporâneo não argumenta mais com a verdade grupal. Cada um

desenvolve a sua própria verdade, como disse o economista Udo

Herrmannstorfer, na ONG Associativista Fórum de Iniciativas Sociais de São

Paulo; Udo considera que, nessa questão da liberdade do ser humano, de agir a

partir de si próprio, e não de valores familiares e grupais pré-determinados, não

mais se perguntando: "como devo me comportar aqui?" mas, "o que quero?",

"qual o auto-conhecimento que desenvolvi?" surgem distúrbios, o paradoxo do

querer vir a ser um ser social, e ao mesmo tempo buscar o individual.

Desenvolvimento interior e relações sociais são interdependentes para o membro

da ONG; caminham juntos, a partir da explicitação deste paradoxo.

Será que, sem desgastes para a personalidade, é possível formar novas relações

sociais? Como entender o paradoxo da sociabilidade e da individualidade, as
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novas relações sociais, e se estas devem ser protegidas das ações individuais, às

vezes invasoras?

Desde a Revolução Francesa. tentam-se estas novas relações sociais, acrescidas

agora da variável ambiental. Mas. só um ambiente com formas ótimas, ideais, não

é solução. O equacionamento total dos problemas ambientais, a normatização

completa do comportamento industrial, como, por exemplo, as ISO 9000, 14000,

a BS 5750, não conduzem à solução final da integração do homem à sociedade e

desta com o meio ambiente, não permitindo a emergência de uma racionalidade

que considere esta integração. ou seja, não permitem, por si sós, uma postura

epistemológica.

Nesta lógica a existência humana se desfaz a si mesma. perde o conteúdo. O

espírito das normas, nesta busca do indivíduo, deve partir dele próprio. O

despertar para si passa pela negação do conhecimento atual, pela volta do

indivíduo ao limbo. Trata-se de um processo de esvaziamento em que o novo tem

que emergir da experiência existencial.

No entanto, quem quer fundamentar sua atuação apenas em sua existência, cria

sua própria destruição, já que o àmbito social em que se nutre torna-se uma

tirania. Por outro lado, pessoas com coração para o social e não para o indivíduo,

criam a base da tirania. Neste caso ocorre o domínio autoritário, dos "experts"

no campo social. O outro àmbito, só de autodesenvolvimento, de elaboração da

personalidade, torna-se para o sujeito um processo autodestrutivo. Para evitar o

dilema - tirania ou morte - ou seja, mundo da vida, dominado pelos "experts",

versus exacerbação da personalidade, ter-se-ia que renunciar à liberdade. Não

enfrentar esta dualidade reflexiva significa não ser capaz de equacionar a

liberdade, e acabar como animal, na condição de sub-espécie.
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Para encontrar no indivíduo, o social, é necessário agir. A ação comunicativa

passa pela consciência da relação entre o individuo e o social, evitando, como

diria Udo Herrmannstorfer, relegar a alma à condição de sub-espécie, e avaliando

os próprios atos, tentando entender a própria biografia a partir de uma postura

social pedagógica. Para poder chegar a este conteúdo toma-se necessário

estabelecer a relação com a questão social, e auto-educar-se. Para tanto utilizam-

se técnicas psicológicas tais como rememorar cotidianamente, obedecer os

ritmos naturais nos locais de trabalho, socializando-os.

Muitas pessoas conseguiram galgar alturas espirituais, mantendo comportamentos

selvagens. conseguindo movimentar o espírito, com a auto-educação em estado

bruto. Trata-se de uma transposição da consciência, onde o espírito vai mais

além, onde a fase antecessora do intelecto não questiona o comportamento do

indivíduo e este não consegue chegar a problemas internos.

o homem moderno cria compreensões cindidas, pensando certo e agindo errado

e, por isso, não está completo, não se sente à vontade para julgamentos morais e

éticos. Mas a própria cisão faz parte do caminho; é fácil pensar grande, mas é

difícil transformar este pensamento em ação coerente. Frequentemente, o espírito,

o pensar puro, apela para a compreensão intelectual. A nível da personalidade,

ocorre uma fuga do âmbito humano; a ação deixa de ser substantiva, a

racionalidade descola da realidade. Eis aí um dos referenciais para o

entendimento dos problemas da vida em sociedade.

o fato de existir tanto sofrimento na existência do ser humano não é chave para

estas contradições enfrentadas pelo ser humano? Do simbólico que emerge, e que

constantemente é interpretado? É importante que os conceitos de liberdade e de

desenvolvimento do pensar aconteçam na vontade de elaboração interior, de

construção da própria personalidade.
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Depois desta fase, por volta dos 7 anos, a criança vai à escola; aí conhece a

escrita, recuperando séculos de aprendizado, de história, de ciência, de filosofia,

vivenciando tudo isso, se bem orientada, como algo extremamente interessante e

belo. Terminado o 10 grau, começa a busca científica do jovem; na escola e no

âmbito social, busca a verdade.

Em qualquer uma destas fases e nas fases subseqüentes, do ponto de vista

biográfico, cada indivíduo poderá buscar, em si, as fontes de inúmeros de seus

comportamentos e motivações atuais, podendo modificá-los ao tomar consciência

dos condicionantes de determinadas experiências. Um dos pontos mais

importantes nesta tese consiste em tentar recuperar o aspecto do entendimento da

vivência do tempo de salto, conceito mencionado anteriormente, no caso de

organizações tipo isonomias, como as definiu Guerreiro Ramos. Esta vivência do

tempo de salto parece ser um dos elementos fundamentais para a modernização

dessas organizações.

o próprio exercrcio, ou seja, o exame da biografia dos integrantes das

organizações e da constituição de sua personalidade, levando em consideração

os eventos ocorridos como que [ora do tempo, e sua relevância para a observação

do processo de conscientização dos indivíduos, parece uma das chaves para

balisar a ciência da administração face aos problemas de limitações de recursos

materiais, humanos, sociais e ambientais existentes atualmente, As outras chaves

incluem a discussão epistemológica sobre a concepção da ciência da

administração, e o aprofundamento dos aspectos pedagógicos e SOCIaIS que

recolocam a administração, enriquecida pela tecnologia, no âmbito da vida.

Aqui cabe retomar Habermas; em seu livro "Teoria da ação comunicativa", o

autor nos mostra a mudança de paradigma da ação instrumental para a ação

comunicativa.
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o caminho haberrnasiano é um caminho extremamente teórico; partindo da

problemática da racionalidade, o autor aprofunda Max Weber, o papel da ética

protestante, a racionalização no âmbito do direito, analisa Lukács e Adorno, e

critica a racionalidade como coisificação. Mostra o escopo possível para a critica

da racionalidade, fornece alguns parâmetros para o entendimento do mundo

moderno, estabelecendo diferenciações entre o mundo da vida, a descentralização

de Piaget e a teoria dos três mundos de Karl Popper - ação estratégica

teleológica, ação normativa e ação performática. Introduz -provisoriamente - o

conceito de ação comunicativa, de razão comunicativa, a discussão do

entendimento nas ciências sociais, a visão dual da teoria da ciência, o acesso pelo

entendimento ao âmbito material. Habermas lembra que o intérprete cientista

social é um participante virtual, e mostra a impossibilidade de não racionalização

das interpretações.

Voltando a Max Weber, discute a moral, a ciência e a arte, para então analisar a

modernidade da sociedade capitalista. Critica a teoria weberiana para construir a

categoria de ação comunicativa, enquanto pragmática formal. Esta categoria da

filosofia do conhecimento chega à fronteira que deve ser substituída pelo

paradigma da linguagem, fato que ocorre pelo próprio esgotamento do

conhecimento anterior.

Reproduz então as perguntas dos autores que estudam a mudança de paradigma:

as perguntas da Teoria da Comunicação de Mead, a passagem para a linguagem

gestual sub-humana e para a interação simbólica normativa, a construção do

mundo social e do mundo subjetivo; o entendimento das coisas, normas e ações

de acordo com papéis na sociedade e com a identidade e a natureza das

necessidades.
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Nesta fase é preciso voltar à autoridade do sagrado e do pano de fundo normativo

da ação comunicativa, retomando Durkheim e as raízes sagradas da moral, as

fraquezas desta teoria e os aspectos racionais da verbalização do sacral.

A evolução do direito e a alteração da forma de integração social são vistas a

partir da análise dos aspectos não contratuais do contrato e da evolução da

solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica.

Habermas reflete então sobre identidade e individuação, postura genérica e

qualitativa da pessoa, bem como faz restrições à teoria social de Mead. No

segundo interlúdio da primeira parte de sua Teoria da Ação Comunicativa,

discute sistema e mundo da vida. Discute o conceito de mundo da vida a partir da

discussão do idealismo hermeneuta da sociologia do conhecimento. Vê o mundo

da vida como horizonte da ação comunicativa e discute o conceito do ponto de

vista sociológico, até dissociar mundo da vida de sistema. Para discutir este

assunto, parte da descrição de sistema tribal, chegando à diferenciação dos

sistemas. Cita Talcott Parsons e discute o processo da passagem da Teoria da

Ação para a Teoria dos Sistemas da sociedade, analisando a ligação entre

motivação e orientação para valores, a cultura, a sociedade que determina

orientações para a ação.

Da Teoria dos Sistemas até a Teoria da Modernidade, Habermas vê diferenças de

integração social e funcional, determinismo cultural, a tecnificação do mundo da

vida, a visão qualitativa do dinheiro, até formas gerais de comunicação e meios

de comunicação direcionadores . Na Teoria da Modernidade, discute o aumento

da complexidade organizacional e tenta recuperar Kant na exposição de Parsons.

Concluindo, volta-se, com Weber e Marx, para aspectos da Teoria da

Modernidade, do mundo da vida, refletindo sobre a reconstrução weberiana,
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sobre a compreensão do surgimento do capitalismo, chegando ao conceito de

colonização do sujeito, de Marx. Analisa modelos de sistemas e âmbito da vida,

discute compromisso sócio-governamental e a fragmentação da ciência, no

cotidiano, face ao desmonte ideológico, expondo a ambivalência da entronização

da liberdade e de sua ausência.

No fmal, Habennas elabora uma teoria crítica da modernidade, estabelecendo

pontos de partida para uma ação comunicativa, formas de integração,

socialização familiar e desenvolvimento do eu ("lch-Entwick1ung")

(HABERMAS, 1988); analisa as culturas de massa e a Teoria da Racionalidade

em seu contexto histórico.

A pergunta cabível neste campo de estudo é a seguinte: porque esta linha de

pensamento permite entender melhor as teses de desenvolvimento sustentado?

Onde está o ponto de partida para explicar-se a criação de redes entre os

indivíduos e novas redes de pensamento" dentro dos próprios indivíduos?

Haverá, no aprofundamento teórico das questões mencionadas, condição para

discutir, analisar, interpretar e reconstruir teses para o desenvolvimento

sustentado? E poderá ser, o mesmo tema, particularizado para a região

amazônica? Poderão temas como o associativismo, ser descritos à luz da teoria

habermasiana? Existe coerência entre as teses de Habennas e as de Guerreiro

Ramos?

A exigência de uma razão substantiva, subjacente à existência de organizações

substantivas, encadeia-se na lógica da construção de uma ciência da

administração moderna? Serão estes os planos para a busca das defrnições e os

norteamentos metodológicos e epistemológicos para todos os projetos de

• Pensamento rizomórfico de Jacques LaJande.
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desenvolvimento sustentado? Existirá a necessidade de uma matriz de ação

comunicativa substantivada para se conceber projetos ecológico-ambientais?

Conforme Habermas, Karl Popper, em sua Teoria do Conhecimento, faz uma

proposta surpreendente: "Distinguir três mundos no universo: o mundo das

coisas ou estados físicos; o mundo da situação de consciência ou dos estados de

alma: disposição de posturas de ação; e o mundo dos conteúdos de pensamentos

espirituais, especialmente o mundo das idéias científicas e poéticas e das obras de

arte". Karl Popper vê os três universos como produtos do espírito humano, e

sublinha as ligações entre quadros simbólicos que aguardam por sua descoberta e

explicação pelo espírito humano, como situação típica do terceiro mundo

proposto.

Habermas considera interessante o fato de Popper se debruçar sobre a abordagem

empírica básica, em que o sujeito está frente ao mundo, e obtém nas impressões

sensoriais e interpretações dele, a possibilidade de agir sobre as situações.

Considera estes conteúdos do terceiro mundo, conforme descritos, como entes ou

entidades que possuem uma forma específica de ser: trata-se de objetos fisicos e

acontecimentos, de estados mentais e episódios internos ao observador, e

conteúdos de significados de constelações simbólicas.

Estabelece uma distinção entre espírito objetivo e espírito ou ser objetivador,

considerando que há uma diferença entre conteúdos de significados já

explicitados ("verkorpert") (HABERMAS, 1988, p.117) e aqueles conteúdos de

significados implícitos que ainda não foram "descobertos" e, portanto, ainda não

são objetos com gravitação própria do primeiro mundo, possuindo apenas um

significado intrínseco.
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Estes "três mundos desencarnados"(HABERMAS, 1988), de que fala Popper,

são indicadores de fundamental importância sobre a independência e a liberdade

do mundo do espírito.

"Porém os produtos deste mundo desencarnado ("unembodied") do espírito

humano se voltam para o homem como problemas. Estes problemas são

independentes, não são criados por nós. Nós os descobrimos, e, nesse sentido, já

existem antes de nós os descobrirmos. Para poder resolvê-los descobrimos talvez

novas teorias; estas por sua vez, são criações de nosso pensar crítico e criador; a

elas se juntam outras teorias do terceiro mundo de Popper. Estas teorias trazem,

por sua vez, novos problemas, em busca de solução, o que impede qualquer ser

humano de dominar este campo. Todos contribuímos para o seu crescimento,

porém quase todas as nossas contribuições são desprezíveis" ...

o homem busca entender esta problemática, e neste processo de busca está a

essência de seu ser. Habermas considera interessante esta perspectiva, uma vez

que trata do ser enquanto ser, num mundo de idéias concebido como tendo uma

natureza comum, inerente a todos e a cada um dos seres. Complementa e

substitui porém o conceito ontológico de mundo pela construção teórica dual

que utiliza: "mundo" e "mundo da vida". São os sujeitos socializados que, mesmo

participando de uma interpretação cooperativa, aplicam o conceito de mundo.

Nesse sentido, Habermas incorpora o aspecto cultural que Popper chama de

produtos do espírito humano, e que assumem muitos papéis, tais como reserva de

conhecimento cultural, de "onde os participantes da interação extraem mais

interpretações, ou transformam em objeto de elaboração intelectual".

"No pnrnerro caso, a herança construtiva de uma comunidade e seu

compartilhamento no mundo da vida são integrantes do conteúdo interpretado.
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subjetivos, são o pano de fundo para a ação comunicativa."

Habermas se coloca então perante um paradoxo ou alternativa: evoluindo e

elaborando a questão da intersubjetividade, chega à conclusão que, para lidar

com a parte não cognitiva da herança cultural, que são as entidades, como Popper

as define, está obrigado a procurar equivalentes para a falta de referencial da

verdade científica.

Para trilhar este caminho, volta-se para Max Weber, autor que lhe permite

estudar tipologias culturais, ciência e técnica, direito e moral, assim como arte e

crítica. E assim vai construindo um novo instrumento de análise para as ciências

da administração: a ação comunicativa. Este conceito, de acordo com a definição

de Habermas, foi formulado a partir da interação de, pelo menos, dois sujeitos,

capazes de ação e linguagem, que com meros verbais ou extraverbais,

estabelecem uma relação. Estes atores procuram um entendimento sobre

determinada situação, para agir coordenadamente. O cerne do conceito consiste

na obtenção de situações de consenso. Neste modelo de ação, a linguagem

assume papel preponderante.

Habermas contrapõe, a este, o conceito de racionalização da ação, em que um

individuo atua no mundo em determinado contexto, estudando fmalidades, vendo

o mundo como um sistema de relações entre meios e fins que, mesmo que

humanos, não escapam da busca dos fatos como causa final. Assim esta ação,

que é a ação teleológica, pressupõe o mundo objetivo; o mesmo é válido para o

conceito de ação estratégica.

As relações entre o agente e o mundo permitem constatações, de acordo com

critérios de verdade e efetividade ("Wahrheit und Wirksamkeit"). O sucesso da
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ação teleológica depende também de outros atores, que por sua vez estão

orientados para o seu próprio sucesso e, só têm um comportamento cooperativo,

na medida em que isto corresponde a seu cálculo egocêntrico de conseqüências;

estão impregnados da razão instrumental.

Já outro conceito, o da ação regulada por normas, incorpora a validade social das

ações, reconhecidas ou não. A ação performática, dramatúrgica, é menos

explicitada na literatura das ciências sociais do que a ação teleológica. De fato, é

apenas uma variação desta. É quase parasita, só deixando de sê-lo quando

apresenta virtuosidades inéditas.

Com o conceito de ação comunicativa, aparece a exigência da linguagem como

meio que espelha a ancoragem dos atores no mundo da vida. E, mantendo o

aspecto dos três mundos, o físico, o dos objetos, o de situações de estados de

alma e o das idéias e do espírito, mantém, ao mesmo tempo, uma postura

ontológica reflexiva.

o modelo de ação comunicativa não passa por uma racionalidade instrumental,

nem pela utilização da linguagem na interpretação de conteúdos, sejam eles

teleológicos, orientados normativamente, ou performáticos. Na ação

comunicativa não há a exigência, por parte dos atores, de validade das ações; a

ação comunicativa propõe a construção de uma interpretação cooperativa. Essas

interações têm como base a linguagem, e não são por ela aprisionadas.

A autointerpretação filosófica na sociedade atual é outro ponto de entrada para

Habermas, no que tange à critica da razão instrumental; permite também que a

subjetividade possa ser definida a partir de suas próprias estruturas, e não a partir

de sistemas objetivos. Subjetividade e razão teriam o status de funções que

servem à reprodução de processos, mas que, do ponto de vista da



46

conscientização, se equivalem. Habermas alerta para o fato de que a crítica à

razão instrumental, conceituada pela via de uma dialética negativa, acaba por ser

desmentida devido à própria base teórica com que é trabalhada.

Para Habermas, o medo de uma recaída metafisica existe somente enquanto nos

movimentamos no horizonte da filosofia subjetiva contemporânea.

Resta pois analisar a razão subjetiva, sem se valer da teoria existencialista ou do

estruturalismo. A razão subjetiva regula duas relações fundamentais, que levam o

subjetivo a ser objetivado - entendendo-se objeto como tudo que possa ser

concebido vivencialrnente, e como subjetiva a faculdade de, ao objetivar, criar

relações para as entidades no mundo, por via teórica ou prática. Os atributos do

espírito são conceber e agir e se manifestam como reconhecimento e intervenção.

O pensamento moderno cartesiano exige que um indivíduo, para ter vida social,

siga racionalmente seus interesses, e efetue adaptações ambientais necessárias

num mundo muito complexo. Esta adaptação a fins é entendida como ação

instrumental e serve à reprodução da vida. No entanto, esta explicação não é

completa, pois não inclui algo além da imitação, da cópia do relacionamento

entre pessoas, que seria o processo de identificação e enriquecimento mútuos,

que ocorre na relação sujeito-objeto.

Habermas considera este processo o contrário da razão, ou seja, um impulso. No

entanto, entende impulso como um novo paradigma da filosofia da linguagem,

onde um campo objetivo que explícita se encontra com um campo subjetivo que

elabora. O conteúdo se formaliza e a forma se preenche de significado,

assumindo muitos aspectos de uma racionalidade comunicativa.
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Esta mudança de paradigma só é possível pelo caminho da socialização e da

emancipação do indivíduo, não podendo ser confundida com emancipação da

sociedade. Ao contrário, trata-se da redenção da atomização da sociedade, que

atingiu o ápice da cultura de massa e da coletivização. Paradoxalmente, o resgate

do eu redime o sujeito da massificação.

Alguns teóricos da Escola de Frankfurt nos quais se apoia Habermas, partem da

identidade do eu que busca formas de intersubjetividade. Mas, segundo

Habermas, não chegam à disponibilização destes elementos em uma

racionalidade comunicativa. Identificam os elementos básicos de suposição e

reconhecimento, mas não do mútuo convencimento, decorrente da ação de

múltiplos atores e que tem como substrato a motivação decorrente da razão

coordenada, que Habennas explica como pensamento reflexivo. Neste caso, a

razão comunicativa não é simplesmente parte de um sujeito ou de um sistema,

mas sim parte da sua própria estruturação, pela linguagem.

Assim, a problemática da coisificação não sena decorrente apenas de uma

racionalidade absolutista mas sim, de uma razão instrwnental descontrolada, a

serviço da manutenção do sistema; ao impedir as possibilidades sociais de

comunicação, leva ao vácuo, pela racionalização do mundo vital.

Na recepção teórica que a Escola de Frankfurt faz à teoria weberiana, fica claro

que sempre se vive a racionalização da sociedade como coisificação. Habermas

elabora a teoria da ação comunicativa, não só a partir da vertente weberiana, mas

utilizando elementos da sociologia da comunicação de Mead e da solidariedade

da sociedade, de Durkheim. Esta reconstrução é a base para a discussão da

integração nos âmbitos normativos, sociais e organizacionais.
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A ação comunicativa e o entendimento da formação das redes de reflexão são

pré-condições para a gestão sustentável na Amazônia. Os postulados de

sustentabilidade devem ser ainda melhor adaptados ao Brasil, e sua elaboração,

seguir critérios de organizações substantivas, (OLIVEIRA, M., 1996) considerar

que o sujeito-administrador é a dimensão essencial.

O sujeito, neste caso, é o administrador, o político, o juiz, o burocrata de cartório

que, tendo consciência das conseqüências de suas ações e visão de mundo, obtém

certa autonomia, se despe da racionalidade normativa, performática ou ecológica,

inerente ao cargo que ocupa, busca comunicar-se e responsabilizar-se por seus

atos, sem os quais a própria ciência social, e muito menos uma ciência da

administração, não existiriam; e ao contrário, desaparecendo o sujeito, perde-se

"a condição sine qua non para a compreensão do termo substantivo".

(OLIVEIRA, M., 1996).

Em sua tese sobre organizações substantivas, o próprio Roque Serva de Oliveira

mostra "um continuum" na posição das organizações, da ação instrumental à

substantiva. Aparece que, sendo, tanto a proposta de Guerreiro Ramos, como a de

Habermas, de elaboração da teoria reflexiva e interpretativa, "espelhando o

caráter interativo de percepção da realidade", o fundamental aqui consiste em

buscar modelar a identidade grupal e individual da ação de comunicação entre

grupos e indivíduos. A intersubjetividade que emerge é um acordo de convicções

comuns, de interação simbólica "não solapadas pelos sistemas de conduta de ação

racional com propósito".

A própria exigência de EIA-RIMA5, de vistoria do IBAMA para os projetos, e

outras autorizações necessárias, estão tentando por abaixo a postura

, Estudos e Relatório de impacto ambiental exigíveis pelos órgãos ambientais - secretarias estaduais e lBAMA - para licenciamento
ambiental de projetos cujo porte implique em impactos significativos ao meio ambiente. Compete aos orgãos ambientais a avaliação
quanto à significância dos impactos.
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racionalidade normativa utilizada em um novo plano. Corre-se o risco da

marginalização de instrumentos de defesa ambiental que, por não serem capazes

de produzir a discussão democrática, de visualizar o indivíduo, de absorver

aspectos da ação comunicativa, podem induzir à corrupção, à desonestidade, à

declaração da própria incompetência, o que pode ocorrer em conseqüência do

tratamento globalizado e teleológico, normativo, da postura ecológica.
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Há muitos caminhos a seguir para o entendimento do papel do indivíduo, do

sujeito, no esforço de reflexão - inovação. Assim, a busca da Índia pelos

"hippies", a migração que partiu de Woodstock, quando milhares de jovens

ocidentais saíram para a purificação do Ganges; movimentos mundiais foram

criados, desde Sri Aurobindo, até Arembepe e as praias de Salvador e Aiurioca

no Brasil. A busca desta Índia é a busca da "meditação instrumental", meditação

em que a reflexão é baseada em perdas parciais da consciência, em

extracorporal idade.

A busca da abstração, pela inexistência de uma psique capaz de individuação,

pela meditação, como fim em si mesma, acaba sendo. no máximo, criadora de

uma fenonomia. Eis aí uma hipótese.

Observando movimentos atuais dos praticantes de meditação, nota-se que esse

aspecto do processo de reflexão é fundamental para o entendimento do que é

moderno. Inferimos que Habermas propugna uma reflexão moderna, aquém da

meditação, embora no sentido que a praxis da reflexão que emerge desta

meditação está centrada na observação profunda da realidade. Ocorreria a partir

de exercícios silenciosos de observação fisica e objetiva dos fenômenos naturais

e das intuições emergentes no mesmo tempo, criando-se internamente o vácuo em

que, de per si, a realidade, a intuição criativa seriam capaz de se mostrar. Seria a

criação do receptáculo, para a absorção das idéias existentes a priori, conforme

discutidas no universo kantiano.

Vale observar, nesse sentido, os depoimentos dos fisicos, contratados pelo

laboratório de pesquisas de base, nas margens do lago de Zurique, na Suíça, em

que o depoimento de um dos inventores da supercondutividade diz que atribuía a

intuição para esta descoberta à meditação sobre a mandala. Ou seja, atribuía a um
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tipo de reflexão ritmada, e de cunho não científico, a intuição para a concepção

de inovações "a priori".

Parece relevante, para o estudo, lembrar Jung e todo o trabalho com os sonhos e

o universo de recolhimento do indivíduo e, particularmente os grupos junguianos,

dirigidos por sua filha Mme. Jung, em Zurique, na década de 70. Os encontros se

realizavam regularmente no contexto das programações do Instituto Jung de

Zurique. Havia poreém, havia dois eventos marcantes a que ocorriam poetas,

escritores, estudantes, além dos próprios psicólogos do Instituto: eram, ou são, os

encontros "Gabrielstreffen " (encontros de Gabriel), no início da primavera, e os

"Michaelstreffen (encontros de Micael), na época do final de setembro, início de

novembro.

Nestes encontros, de um dos quais o autor teve a oportunidade de participar,

convidado por Katharina Anderegg, aquarelista, aluna de Oskar Kokoskhka,

discutia-se um tema de meditação. Foi discutida a consulta feita ao inconsciente

com o jogo das pedras, do I-Ching. Em paralelo a um programa de psicologia

científica, em que eram apresentados "papers" e feitos "work-shops" sobre o

tema I-Ching, e o inconsciente coletivo, havia o aspecto reflexivo-meditacional e

processual, completado pelo estudo do livro do Tao-te-King.

Para criar o clima propício, a Sociedade Junguiana, organizadora do encontro,

escolhia os participantes a partir de indicações ou artigos, e a reunião ocorria em

uma ilha, na parte alta do lago de Zurique, ou em um convento, em forma de

clausura, mas jamais em um hotel, com livre entrada e saída e mídia eletrônica à

disposição.

O clima desejado, e programado, era de muita tranqüilidade e introspecção. A

partir deste desligamento, dos fatos mediáticos, do vácuo criado para o estudo
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proposto, surgiam "insights", propostas novas e toda uma nova leva de artigos e

discussões técnicas e cientificas do próprio Instituto. Era esta uma prática

reflexiva substantiva?

Cabe citar ainda, a título de exemplo, o próprio instrumento l-Ching, o livro das

mutações, como potente indutor de realocação da psique individual. Em uma das

palestras noturnas, no mais absoluto silêncio do convento, na orla da floresta

próxima ao lago, em uma das primeiras noites de primavera, pediu-se a presença

de um voluntário para participar de uma experiência perante o público ouvinte.

Antecedeu esta experiência, todo um cicIo de palestras e estudos sobre a

realidade da consulta ao inconsciente, sobre o caso dos europeus, pacientes de

Jung que, nascidos na Ásia, foram por ele tratados a partir de arquétipos

asiáticos. Pois bem, o voluntário se apresentou e jogaram-se as moedas; o

ideograma, o julgamento do l-Ching que se seguiu foi brutal. O voluntário da

experiência, pelo fato de ser conhecido de muitos, foi desnudado, a partir da

leitura dos versos lidos em público. Havia coerência entre sua situação de vida e

aspectos interiores, suscitados pela leitura dos versos. O estudo do Instituto não

se restringiu àquele exemplo isolado. Inúmeros outros exemplos foram e são

estudados, meditados, e postos em uso, terapeuticamente. É uma busca muito

onerosa, em termos de tempo. organização e meios. É de longo prazo, mas

cumulativa; cria espaços não sócio-fugais, mas leva, como diria Ramón Garcia,

"à busca do ser, para o ser mais".

Os espaços criados em grupos associativistas, de manejo, e extrativistas

recuperam muitas das pré-condições necessárias à reflexão. Como diz Serva de

Oliveira, "a simples prática da autogestão, na esfera do trabalho, ou da praxis

emancipatória, compõe um acervo do imaginário de vários indivíduos, que fica

gravado na "Akasha Crônica" experiências gravadas na história, constituindo

organizações produtivas não convencionais, de cunho emancipatório. Foi o que
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também o autor pode verificar em inúmeras iniciativas que conheceu, durante e

depois da elaboração de sua dissertação de mestrado sobre um banco alternativo

alemão.

Cabe mencionar aqui, ainda, os detalhamentos da tese de Serva Oliveira sobre o

individualismo metodológico: "em que um fenômeno social deve ser percebido

como efeito da agregação dos interesses e comportamentos individuais,

questionando-se as escolhas do individuo e formulando-se hipóteses sobre elas".

Cabe ainda wn paralelo com a teoria szondiana de escolhas individuais e

aproximação motivacional, no seio da grande liberdade dos atores sociais. Cabe

voltar à teoria da sociologia da ação e da importância dada ao sujeito (AJain

Touraine), e à intervenção sociológica, ao estudo do individuo e sua ação no

mundo.

Com esta retaguarda teórica, suscitada pela visão substantiva e de ação

comunicativa, poder-se-á analisar as organizações locais.
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CAPíTULO 3
ASPECTOS DA ECOLOGIA ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA

NA AMAZÔNIA
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A Amazônia possui a maior floresta tropical homogênea do planeta. Esta floresta

cobre cerca de 60% do território brasileiro e representa 2/3 da floresta tropical

da Terra. Segundo Georges Venturelli", pesquisador da Empresa Brasileira de

Pesquisas Agropecuárias - EMBR..A.PA7 no Pará, dos cerca de 3,5 milhões de

km2 da floresta brasileira, cerca de 80% ainda estão bastante preservados e em

boas condições. Enquanto isso, as florestas tropicais da Ásia, especialmente as da

Malásia e da Tailândia, já foram de tal forma exploradas, que hoje os grupos

madeireiros se voltam para a Amazônia.

Por sua vez, as florestas tropicais da África sofrem outros tipos de impactos: a

desertificação, as guerras e a própria evolução sócio-política do continente

africano, onde a pressão social não permite a emergência do pensamento

ecológico, ou mesmo da aplicação de forma lógica e substantiva da exploração da

biomassa, pois a madeira é a única fonte de energia para muitas regiões.

Nas áreas que têm sofrido devastação exclusivamente econornicista, instrumental,

têm-se notado o rápido esgotamento da lucratividade e da própria atividade,

especialmente no caso das áreas mais próximas a rodovias e acessos externos,

como a região de Paragorninas, onde centenas de serrarias trabalham com

algumas poucas espécies de madeiras comerciais.

o mesmo esgotamento pode ser observado no caso de espécies animais e vegetais

que já sofreram devastação em décadas anteriores, como no caso do pau-rosa

que, sendo um dos ingredientes do perfume francês Chanel n° 5, foi levado peça

6 Relato verbal acerca de seu doutoramento.

7 Órgão público vinculado ao Ministério do: Agricultura " do Abestecimerao, com personahdade jurídica dê direito privado. Criada em
26 de abril de 1973, sua missão': gerar, promover e transferir conhecimento c tecnologia para o desenvolvimento sustentável dos
segmentos agropecuário, agroindustrial e florestal, em benefício da sociedade. Atuando por intermédio de suas 37 unidades de
pesquisa e dos serviços a empresa está presente em quase todos os estados da Federação. Dentre estes, destacamos o Centro de Pesquisa
Agroflorestal da Amazônia Oriental - CPATU. situado em Belém - PA que tem como principal objetivo contribuir para o
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por peça, até ao nível de plântulas, em mochila, de regiões inteiras. Em tomo de

todas as maiores aglomerações urbanas e portuárias da Amazônia, num raio de

até 500 krn, as árvores de pau-rosa foram erradicadas da floresta. Como a lignina

contida nos pequenos galhos deste vegetal é a mesma de qualquer outra parte

nesta espécie, até os indivíduos mais jovens foram sacrificados.

o mesmo pode-se dizer das tartarugas, exploradas já desde o século passado para

a extração de óleo, usado para a iluminação local. Neste caso, o animal era, por

assim dizer, simplesmente descascado.

Como outros exemplos de uma visão economicista temos as consequências da

exploração de outros recursos naturais, vegetais e animais. O peixe-boi, animal

em vias de extinção, e o pirarucu, outro peixe, de características pré-históricas,

também bastante dizimado, constituem mais exemplos. Este último atualmente

está sendo estudado para povoar as fracassadas áreas de plantio de arroz do

Projeto Jari, que não apresentou a lucratividade esperada, e estariam sendo

transformadas em lagoas onde se utilizaria este peixe que, tendo um sistema pré-

histórico de respiração pulmonar, não exige grande oxigenação nas águas e,

assim. poderia se adequar às peculiaridades da devastação existente no local. Do

pirarucu poder-se-iam ainda extrair substâncias químicas de alta validade em

tratamentos medicinais; o projeto poderia atingir, assim, outras dimensões e

outros produtos bastantes diferentes da proposta original. Tais mudanças porém

exigem outra maneira de administrar. Esta outra maneira de administrar se

verifica presente em alguns aspectos nas formas de atuar das organizações não

governamentais - as ONGs.

Existe uma rede de ONG's, chamada Grupo de Trabalho Amazônia - GTA, que é

um fórum de idéias sobre a região e que faz parte do Fórum Brasileiro de ONGs

desenvolvimento rural sustentável da Amazônia. visando o uso racional e a conservação de seus recursos naturais, através da geração,
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e Movimentos Sociais, importantes associações que viabilizam informações

como, por exemplo, o zoneamento ecológico econômico do Brasil,

particularizado para a Amazônia.

Segundo a representante de uma ONG ambientalista no Brasil, Kátia Drager

Maia, coordenadora do Projeto de Políticas do Instituto de Estudos Amazônicos,

LE.A., na Revista Debates (REVISTA DEBATES, 1994), há mais ou menos uma

década, foi feita uma aliança entre algumas ONGs e o Movimento Nacional dos

Seringueiros que desencadeou uma política cujo resultado foi a criação de

reservas extrativistas.

Drager ressalta a importância da criação, nos últimos anos, do Ministério do

Meio Ambiente e da Amazônia Legal, cujos programas permitem vislumbrar o

que seriam ações integradas nos âmbitos de saúde, educação, divulgação e

manutenção da diversidade cultural e ecológica na região. Importantes centros de

pesquisas do estado, tais como a Embrapa e a Emater, são alavancas para a

internalização e monitoramento e financiamentos de programas internacionais

para a execução de projetos ambientais locais.

o papel das ONGs é tão mais relevante quanto mais se observa que, mesmo que a

legislação fosse atualizada, e mesmo existente, é muitas vezes inaplicável pelas

dificuldades de acesso à região. Essas dificuldades remetem para a necessidade

de um administrador apto à multidisciplinaridade e à adequada comunicação.

Assim o controle dos produtos, os diversos acordos locais, e mesmo a aceitação

no exterior de produtos "ecologicamente corretos", instrumentos incorporados à

política de diversos órgãos e ONGs ambientalistas, sediadas nos países dos

adaptação e difusão de conhecimentos científicos. tecnológicos e socioeconõmicos.
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parceiros comerciais estrangeiros, induzem à gestão ambiental, e também a uma

revisão das práticas e procedimentos administrativos.

o entendimento da ação comunicativa, integradora, cooperativa e constitutiva de

novas interpretações do mundo é base para a administração moderna, que

trabalha com desafios até agora não equacionados, especialmente no caso da

Amazônia.

Nesse sentido, o problema do entendimento da racionalidade parece de

fundamental importância na modelagem de todas as aplicações e criações

tecnológicas, técnicas e sociais que se fazem necessárias para gerir estes novos

campos de atuação do homem.

Mais uma vez, a região estudada, a Amazônia, se presta à visualização da

aplicabilidade destes instrumentos; mais especificamente, as organizações

voluntárias e associativistas podem mostrar o caminho para novos

equacionamentos até agora não "embodied", não realizados.

Verificamos porém que, em todos os programas governamentais, das ONOs, e

mesmo em projetos ecológicos de ponta, dificilmente encontram-se os aspectos

habennasianos reflexivo-ontológicos necessários. A postura teleológica acaba

preponderando em muitas fases dos referidos projetos. Grupos ambientais

poderiam em muitos casos ser vistos como performáticos, ao passo que o Estado

está por demais amarrado aos aspectos normativos, à razão e à ação normativa

que, do ponto de vista da reflexão de Guerreiro Ramos, poderiam ser vistas

como aspectos referenciais do conceito de razão instrumental.

Existem fatos muito específicos daquele lugar particular do planeta, que é a

região de Manaus e a Zona Franca de Manaus. Lá uma cidade de dois milhões de
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habitantes se encontra inserida em plena selva. A pnmeira ligação, por VIa

terrestre, com a cidade desapareceu na selva ao longo do rio Madeira, apagando

também parte do instrurnentalismo que pautou os planos de desenvolvimento dos

governos militares. Outras iniciativas de planejamento econômico redundaram

em um distrito industrial que subsiste, localizado na região de Manaus, vivendo

às custas dos incentivos fiscais e interesses de concorrência de grandes grupos

empresanats.

Pretendia-se buscar novos modelos de organizações atuando naquela região, não

dependentes da energia elétrica hidráulica de Balbina, mais coerentes com

balanços energéticos positivos, e com a política de proteção ambiental.

Como mencionado no capítulo anterior, boa parte da integração em grupos ditos

associativistas, se obtém pela socialização de técnicas de meditação e de reflexão

que, muitas vezes, começam ou terminam o dia.

Usa-se a palavra associativismo, neste trabalho, para possibilitar ~ compreensão

de um determinado tipo de organização não governamental. Para caracterizar o

associativismo, recorreu-se a descrições de processos e técnicas peculiares,

categorias de tecnologia apropriada, que vão desde formas de socialização, troca

de experiências agrícolas, estabelecimentos de acordos, fomento da autonomia,

coordenação da comercialização, até a divulgação do projeto e sua autonomia.

A metodologia de integração passa por leituras de textos filosóficos que tem o

mesmo objetivo socializador-integrador e servem de preâmbulo, tanto para

tarefas cotidianas e rotineiras, como também, para eventos e aprofundamentos

técnicos específicos.
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Estas técnicas são praticadas em grupos associativistas, e consistem, por

exemplo, na leitura de versos em grupo, observando-se os ciclos anuais. Vários

desses métodos são utilizados em todo o mundo.

Sem dúvida, as mais acessíveis são as leituras de versos e textos em forma de

parábolas, constantes na Bíblia. Nas épocas do ano em que se comemoram

eventos das diversas crenças religiosas, movimentos culturais ou gerais, as

fenonomias de que fala Guerreiro Ramos, ou mesmo, gurpos de cunho mais

efêmero, os chamados performáticos, lêem exaustivamente, nessas épocas,

versos, parábolas, textos poéticos e mesmo frases, induzindo novas reflexões nos

contextos e locais peculiares em que se faz esta releitura.

A releitura, ocorrendo em 6'TUPO, supõe a predisposição dos partícipes para

pensar sobre o tema proposto pelo verso. E como ocorre ao longo de todo o ciclo

anual, seja em grupos diários, semanais, mensais, ou trimestrais, e coincide com

festas anuais, festivais, esta releitura periódica homogeneiza o grupo, ajudando a

constituir um fundo comum de experiências, um plano intersubjetivo que, por sua

vez, pode levar à criação do que Habermas chama de ações comunicativas.

Nos grupos associativistas, é muito difundido o trabalho com sonhos, com

vivências das primeiras fases do despertar e com as intuições que, aí, se tomam

acessíveis à verbalização e comunicação do grupo.

A interação entre investimento e desenvolvimento sustentável levanta um certo

número de questões chave:

.Serão fundos de investimento estrangeiro direcionados pela capacidade de

gestão nas bolsas de curto prazo quando exploram recursos naturais? Ou será

possível dirigir o investimento pela expectativa de crescimento a longo prazo?
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.0 investimento globalizado está dirigindo o capital doméstico e o investimento

em economias em desenvolvimento para o curto prazo, ao encorajar a

especulação financeira, que desvia os fundos de pequenas e médias empresas, de

associações e de cooperativas? Ou está contribuindo para o desenvolvimento

financeiro a longo prazo?

O fenômeno do investimento globalizado'' em grande quantidade é muito novo, e

o resultado a longo prazo não pode ser conhecido e nem propostas para o debate.

As pesquisas sobre efeitos no meio ambiente e na organização social estão só

começando.

Nesse sentido, o Banco Mundial. o Fundo Monetário Internacional e os bancos

de desenvolvimento regional estão fomentando a reforma no setor financeiro, em

economias em desenvolvimento, por meio de uma política de diálogo,

empréstimos e assistência técnica. Infelizmente, pouco esforço tem sido feito em

atualizar e incorporar eco-eficiência ou fatores de desenvolvimento sustentável a

estes programas. Não há nenhuma evidência que sugira que tanto os credores

como os tomadores compreendam os méritos de assim fazer, apesar dos bancos

de desenvolvimento terem pequenos programas de assistência técnica para

treinamento de gerentes de bancos, em economias de transição e nos países em

desenvolvimento, sobre gerenciamento ambiental.

"Os braços do setor privado financeiro dos bancos em desenvolvimento
poderiam fazer muito para acelerar a mudança em termos de eco-eficiência
em economias em desenvolvimento. Os investidores estão aos poucos se
tornando mais cultural e tecnicamente afmados para a eco-eficiência. No
passado, a maioria dos bancos oficiais viam o meio ambiente como um
assunto sem importância que poderia ser tratado com a valorização de
projetos de impacto ambiental". (SCHMIDHEINY, ZORRAQUÍN, 1996).

• Alguns fundos com propósitos sustentáveis:
(NAEF) O Fundo Norte-americano Ambiental é um fundo com U$ 100 milhões administrado pela corporação Ambiental Ventana
localizada na Califórnia. junto com NAFIN, o maior banco do México. É uma parceria criada em 1993 para investir em tecnologia entre
çompanhia.~ mexicanas e americanas, O fundo Japonês: Japaaese Overseas Ec,,'J1OOlic Ccoper.Ilicn Fund, investiu US 25 milh<.'o:s. O
principal objetivo do NAEF é financiar infraestrutura ambiental no caminho de BOT e sua tecnologia associada. Há perspectivas que
NAEF atrairia U$ 300 milhões em capital privado co-investido e, possivelmente, cerca de U$ I bilhão de projetos fmanceiros.
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É interessante notar que, na afmnação acima, quando se fala em eco-eficiência,

se esquece de substantividade, de ação substantiva e se permanece num nível de

aprofundamento menor que é o da sustentabi1idade.

"Àqueles de nós a quem foi dado o privilégio de desenvolver recursos, construir e

operar fábricas, distribuir nossos bens e serviços ao mercado, e aconselhar nossos

clientes sobre o que deveriam ou não comprar, estes deveriam primariamente

aceitar a responsabilidade de explicar o impacto ambiental de nossas empresas".

No entanto, isto não acontecerá em uma sociedade cada vez mais massificada.

Uma mudança de racionalidade, de visão de mundo, de recuperação das posturas

individuais nos grupos e dos grupos na atuação local, interagindo com

organização e metodologia próprias, são pré-requisitos que envolvem

concomitantemente uma recapacitação comunicativa, ampliada por uma visão de

individuos e grupos capazes de reflexão e re-inserção interativa nos projetos de

que participem ativa ou passivamente.

Este debate tem se tomado cada vez mais visível, já desde meados da década de

80, onde já Huber definia as dificuldades de ser verde em seu livro "Quem deve

mudar todas as coisas", no qual são oferecidos exemplos de companhias obtendo

ganhos em soluções despoluentes, concluindo que é muito irrealista, que os

custos ambientais são extraordinários, e que poucas companhias vêem retornos

econômicos em seus investimentos ambientais. Mostraram, também, exemplos de

uma companhia que gastou em excesso no meio-ambiente, em detrimento de

outros projetos.(HUBER., 1985).

A informação sobre a pretensão de determinada companhia ter uma atuação

"verde" também é complicada. No mundo dos negócios é usualmente melhor

falar da necessidade de se comunicar do que praticá-la. Muitas dificuldades dos

negócios de comunicação surgem ao se tentar ser simplista e seguro. Existem
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pengos ao se informar uma tática de eco-eficiência, pOIS os conceitos são

complexos e requerem depoimentos para justificar, por exemplo, o fato de que a

companhia não é tão eco-eficiente quanto deveria ser.

Portanto, a informação começa em um nível mais alto de responsabilidade, sendo

necessário respeitar tanto a cultura da companhia quanto o cenário para o futuro

de seu ambiente econômico, social e natural. Comunicação interna e com seus

acionistas é essencial durante o processo de tomada de decisões e após a decisão

ter sido tomada, sinalizando para o longo prazo.

Os líderes precisam ser muito vigorosos e muito cuidadosos ao comunicar suas

estratégias. Se o forem podem trazer o mercado para investimentos que retomam

somente em longos períodos. O cuidado é necessário não somente ao ser claro e

preciso sobre situações do presente e planos para o futuro, mas também em não

chegar a extremos, ao entusiasmo ou à depressão. Algumas empresas se

movimentam desde o menos possível sobre o ambiente até o outro extremo,

enfatizando o quanto estão gastando nele.

Os fundos de pensão que podem funcionar como alternativa para investimentos a

longo prazo, começaram nos anos 70, como um novo processo de concentração,

quando investidores institucionais - outros fundos de pensão, fundos de

investimento, companhias de seguro, bancos, companhias industriais e outros -

compraram cada vez mais ações. Os ativos dos fundos de pensão nos EUA

aumentaram centenas de bilhões de dólares. O mesmo ocorre nos demais países

industrializados, onde os fundos de pensão participam de companhias de seguro e

de bancos principalmente.

No Brasil os fundos de pensão administram cifras crescentes, tendendo até cerca

de 100/0 do PlB brasileiro. Os principais fundos de pensão no Brasil são: Previ,
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do Banco do Brasil, Fundação CESP, Petrus, da Petrobrás e também as

Fundações Bradesco e IBM. Estes recursos e seus movimentos não podem passar

desapercebidos aos gestores financeiros das ONGs.

Os investidores institucionais são uma das maiores forças nos mercados, mas o

que não é claro, é corno eles usam seu poder, ou se sua posição será consciente

ou meramente uma conseqüência de sua posição dominante no mercado.

No Brasil, os maiores fundos de pensão são muitas vezes direcionados pelos

interesses corporativos, essencialmente nas corporações estatais, uma vez que no

bojo do próprio exercício das regras democráticas atuais essa influência é lícita e

viável.

Não é possível identificar seja pela carteira de ações, seja pelos investimentos em

imóveis, em shoppings, em ações de empréstimo aos próprios pensionistas,

alguma racionalidade não instrumental que extrapole as regras impostas pelo

cálculo atuarial. O direcionamento destes fundos ainda, ou depende de indivíduos

dotados de bom senso, ética e competência, ou não. Os limites e limitações

legais, atuariais e contábeis são extremamente normativos.

Isto acaba refletindo estruturas calcadas em avisos, nomeações, pareceres, regras

e leis induzidos pela otimização da população corporativa. No entanto as

conseqüências das aplicações do "caudal financeiro" de um enorme fundo de

pensão estatal ou privado, com volume superiores a centenas de milhões de

dólares, mesmo brasileiros, são imprevisíveis quando aplicados com fins

exclusivos de retornos econômicos pré-estabelecidos. A atuação dos indivíduos

fica bastante restrita e, no grupo decisório, nas cúpulas dos fundos só existem

pessoas eleitas para preencherem os cargos previstos para o exercício das funções
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e das decisões, também pré-estabelecidas e ancoradas em uma burocracia sólida,

inflexível e extremamente hierarquizada.

Os administradores dos fundos de pensão sugerem que mudanças são

conseqüências das forças de mercado, e estes são responsáveis por melhores

retornos financeiros para seus pensionistas. O ponto importante a se notar é que

esta atuação no mercado afeta-o e pode gerar conseqüências tanto positivas

quanto negativas no nosso modo de vida da sociedade, incluindo-se o meio

ambiente.

Os governos europeus, que subsidiam fundos de pensão através de taxas, estão

encorajando planos privados, para se livrar de seu próprio fardo. Os observadores

predizem que um fundo de pensão hoje com recursos na casa do trilhão de

dólares poderia quadruplicar por volta do ano 2020. Holanda e Reino Unido, com

os maiores fundos de pensão estão liderando. Japão e China, onde as populações

estão envelhecendo, poderão seguir esta tendência.

Como um resultado desta onda em direção aos fundos de pensão, trabalhadores e

pensionistas podem se tornar uma poderosa força financeira no mercado. Este

poder será regido por leis nacionais, e pela falta de consciência dos pensionistas

sobre tal poder além do já direcionado para as atividades propostas. Mas não é

impossível que os pensionistas, motivados e conscientes, possam pressionar os

administradores dos fundos para investirem no que seja socialmente positivo e

sem conseqüências ambientais nocivas.

É preciso minimizar riscos, maximizar retornos e preservar o capital, este é o

dever legal. Esta é a forma tradicional de quem administra o dinheiro dos outros.

Este é o centro dos argumentos para excluir fatores não financeiros, tais como

objetivos ambientais ou sociais, na tomada de decisões dos investimentos. Antes
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desses objetivos, porém, unpera a prudência. Atuários procuram identificar

perigos futuros, déficits técnicos e econômicos e sugerir taxas e contribuições

que os eliminem.

Enquanto nossa sociedade mudou, a cultura de investimento do '<homem

prudente" das primeiras caixas de pecúlio mútuo permanecem até hoje. Os

intermediários financeiros, no entanto, não ignoram os assuntos ambientais. Na

verdade os problemas de terra contaminada e dos custos de leis ambientais mais

duras não seriam tão grandes se os mercados financeiros tivessem prestado

alguma atenção. Os administradores de investimentos responderam a estes

assuntos porque era prudente assim fazer.

Os riscos eram altos, mas quais destes riscos não têm números ou preços e não

podem ser quantificados - os riscos a longo prazo: solo, mares, água, plantas e

animais? E o que dizer das companhias eco-eficientes que melhoraram sua

performance ambiental e, portanto, o risco para seus investidores? Estas

companhias são uma boa aposta e deveriam ser recompensadas com um preço de

ação mais alta?

Os fundos sociais ou éticos atraem bastante a atenção da mídia. Excluem

investimentos nos estoques das companhias considerando não ser ético ou

irresponsável, eles também entendem ter bons retornos financeiros. Os fundos

éticos podem incluir considerações ambientais, mas existem os fundos

"ambientais" ou "verdes" que investem em companhias que tentam melhorar o

ambiente ou não prejudicá-lo. Não há uma definição para estes fundos, já que

cobrem uma variação de virtudes.

Para o administrador de ONG é importante saber dar transparência e informação

aos fundos de pensão que poderiam no futuro subsidiá-lo. Para o gestor de
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ONGs. talvez sejam mais visíveis exemplos com as premissas de um banco como

o GLS, que são mais amplas pois, além de premissas de sustentabilidade, também

desenvolvem prerrussas de substantividade. Estas ampliam o espectro da

racionalidade e reduzem o critério de sustentabilidade a um dos inúmeros ou

mesmo infinitos aspectos que uma atuação substantiva pode ter.

Constantemente estão sendo criadas novas metodologias e tecnologias

apropriadas às diversas novas situações. É a premissa de uma postura

epistemológica que surge perante o desafio de aplicações financeiras

multi determinadas. Experimentos naturais exemplares como o banco GLS em

Bochum, porém, são exceção, e algum grau de instrumentalidade no "continuurn

de substantividade" acaba aparecendo quando se busca a reprodução dessas

formas de atuação em uma associação.

Outro grupo de atores importante no cenário financeiro são os seguradores e

institutos de resseguros, onde por exemplo, mudanças climáticas são um assunto

com o qual várias indústrias tem expressado bastante preocupação. Em 1993, o

maior ressegurador mundial, München Rück, pediu aos governos para tomar

medidas drásticas em relação à mudança climática. Um segundo maior

ressegurador, Swiss Rück, avisou, em 1994, que a atividade humana "poderia

acelerar mudanças climáticas globais a tal nivel que a sociedade poderia não ser

capaz de se adaptar tão rapidamente". Mas antes disso, acidentes decorrentes de

necessidades energéticas crescentes como os do Exxon Valdez, já haviam

aproximado seguradoras de arnbientalistas.

Seria errado caracterizar estes fatos e outros depoimentos sobre o assunto como a

inflexão do ponto de vista das indústrias em direção ao dos ambientalistas. Mas

em certo sentido os seguradores têm urna afinidade natural com os ambientalistas
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. Será que, partindo-se desta afinidade, poder-se-á avançar em direção a uma

nova racionalidade?

Os custos frnanceiros do controle de poluição podem ser altos, mas os riscos

financeiros associados à água e á terra contaminadas podem ser muito maiores,

principalmente por causa dos custos astronômicos da despoluição e da queda do

valor da terra afetada. O resultado da contaminação vem de uma prática industrial

geral, que apesar de não ser ambientalmente prejudicial, reflete ignorância, mais

do que malícia, e demonstra inconsciência da sociedade em relação aos efeitos da

poluição. Estas práticas incluem a permissão de uso para solventes químicos que

penetram no solo; permitir que a poeira de chumbo entre nos prédios e no solo,

descarregar química não desejada, carvão e amianto, e daí por diante. Isto não é

refletido diretamente nos registros contábeis.

Já no que tange à forma de contabilizar, extrai-se do livro "Financing Change" as

seguintes seis limitações sobre práticas contábeis e meio ambiente, de listadas

por Danice Rubenstein:

1. "A contabilidade é restrita a lidar com custos sociais, tais como

taxas e multas ambientais, que uma companhia precisa pagar. As

regras da contabilidade tradicional não levam em consideração os

custos totais de produção, incluindo capital natural tal como: ar,

água, ou terra fértil, porque a sociedade não criou leis pertinentes.

2. As regras tradicionais de contabilidade registram os custos de

investimentos ambientais nos custos de produção, mas não há

reconhecimento de seus beneficios menos tangíveis. A aplicação das

regras contábeis podem penalizar ao invés de encorajar a corporação

ambientalmente responsável.
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3. A contabilidade ainda não lida com a noção dos limites inerentes à

atividade econômica.

4. Preocupações ambientais requerem visão a longo prazo. Na

definição de um ativo na contabilidade, considerando o longo prazo é

possível, estará considerando um horizonte suficiente.

5. A entidade contabilista tradicional é a firma. Para contabilizar

propriamente água e ar, a entidade deveria ser a firma no contexto

natural do capital natural sobre o que é economicamente dependente,

mas não pode ser apropriado, no sentido convencional de propriedade

privada.

6. E o mais importante talvez, é que os contadores vejam tanto o

lucro quanto a espinhosa questão da equidade, implícita no lucro,

como um retorno de risco. A questão critica é se negócio florescente

e riscos de alta magnitude devam ser reconhecidos antes que os

lucros residuais tradicionais sejam calculados."

Levando-se em consideração estes pontos, verifica-se a necessidade de

complementar os balanços com notas contábeis que explicitem riscos e proteção

ambiental de modo diverso da praticada hoje.

Os avalistas e avaliadores esperam uma forma simples para compreender

informação ambiental e poder agir sobre ela. Várias organizações e grupos estão

respondendo aos apelos, ao tentar desenvolver sistemas de avaliação que

signifiquem algo para os mercados fmanceiros.
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Credores e tomadores querem uma avaliação que, como ponto de partida, mostre

se a companhia tem recursos para o passivo ambiental, atual e futuro. Precisam

também perceber no passivo da companhia a possibilidade de lidar e pagar

possíveis futuros passivos. Fornecer esta informação de forma regular favorece a

transparência das ONGs.

As condições da Amazônia conduzem a uma polaridade entre grandes projetos e

pequenas explorações pelas comunidades locais. Para estas, o associativismo é

condição de sobrevivência, além das questões de financiamento, de que se falou

no Capítulo 2.

o associativismo se identifica com associações rurais regionais, onde é

perfeitamente possível partir de estruturas já existentes. No entanto é necessário

que as metas e tarefas propostas por estas associações sejam ampliadas para

além do que é usual hoje, incorporando:

-Troca de experiências e assessoramento mútuo em questões agrícolas para

associações rurais. Assim forma-se a base local para a percepção e a formação

de juízos comuns referentes às questões próprias da região, questões agro-

sociais locais, no caso, aspectos técnicos relevantes de manejo, de controle de

pragas, adaptações climáticas.

- Estabelecimento de acordos sobre os planos de produção e, sob determinadas

condições, sobre as possíveis oscilações de produção, devidas às condições

naturais. Um trabalho conjunto, capaz de se opor às exigências do mercado

quanto à produção, só pode se dar sob condições aceitáveis, como, por

exemplo, utilização de induções químicas para cultivos que, de outra forma,

exigiriam insumos tóxicos inadequados. Quem se opõe ao jogo completamente
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livre das forças do mercado, tem que substituir essa coordenação inconsciente

por um querer consciente.

- Fomento da autonomia: "os órgãos dessas associações devem ter autonomia

para fechar acordos e agir". O trabalho conjunto com outras instituições só se

fortalecerá se os parceiros do diálogo puderem agir também com outros.

- Onde a formalização contratual de uma relação não constitui limitação da

autonomia, mas veículo para a realização de parte dos objetivos associativistas.

Udo Hernnanstorfer relacionou outros pontos importantes da tecnologia

apropriada para a vida associativa. São categorias que denotam a busca de uma

atuação substantiva e poderiam resultar em organizações enquadradas como

substantivas na tese de Serva de Oliveira.

- Coordenação da comercialização - neste caso, as agremiações trabalham como

um fórum para a diferenciação da comercialização. Protestos e pedidos de

socorro financeiro são levados em consideração; gradualmente estrutura-se a

possibilidade de ajuda mútua, sendo feitos ajustes estruturais locais, de forma

solidária, entre as diversas óticas, desde o atacadista, passando pelos

beneficiadores, até o varejista e eventuais organizações de consumidores. "Pela

sua relação direta com a natureza, a agricultura, de certa maneira, constitui um

todo integrado, e por isso ideal para entender o lado mais dependente das

formas associativas". A comercialização consciente e escrupulosa não se arvora

a penetrar em outras regiões sem um diálogo prévio com os respectivos

representantes, incluindo-se aqui parcerias contratuais com grêmios supra-

regionais.



72

o economista Udo Hennannstorfer, atuante em países como a Suíça e a Rússia,

já esteve no Brasil para transmitir suas experiências no campo da economia

associativa. E enfoca o tema das parcerias, do ponto de vista das instituições ou

órgãos necessários ao desenvolvimento de uma economia substantiva que chama

de "regiões econômicas reais".

Parte da idéia da estruturação da economia moderna em função da divisão do

trabalho. Observa que o indivíduo, objetivando a auto-suficiência econômica,

acaba por ansiar preponderantemente por remuneração e dinheiro; e considera

que, onde o dinheiro é a principal motivação, não há possibilidade de vida

associativa, e menos com parceiros que objetivam passar seus problemas a

terceiros.

Considera básico para o associativismo o fato de uma associação ser local e

conviver com o ecossistema; a tradução para um modelo seria um eco-sócio-

sistema, que levasse não só em consideração os parâmetros de densidade das

relações sociais e orientação da população, mas a identificação de uma "região

econômica real". Neste caso, "real" tem significado semelhante a "substantivo ",

tal como definido por Guerreiro Ramos.

E Hemnanstorfer alerta: "Regiões não podem ser criadas a partir de organizações

exclusivamente políticas; surgem pela autogestão e a partir de situações reais, a

partir de elementos constitutivos do âmbito social que emergem no exercício da

auto-gestão, da exposição das idéias da comunicação inter-subjetiva e de

situações reais de trabalho em conjunto, em processos e conteúdos básicos

educacionais, técnicos e sociais.

A liderança associativista, e mesmo o executivo, sofrem restrições fisicas,

especialmente decorrentes da infraestrutura, legal, urbana ou rural, quanto à
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segurança, à forma de se transportar, ao impacto do ar poluído nas cidades, à

contaminação com agentes tóxicos do campo, do ruído, da falta de tradição e

regulamentação negociai, da fluidez dos aspectos normativos, da própria

fragilidade de nossa burocracia.

A burocracia brasileira é mais divulgada pelas suas disfunções do que um

arcabouço de regras e normas que foram, em algum momento da história,

reconhecidas como válidas. Mesmo no que se refere a organizações, os manuais

de normas das grandes organizações estatais, os guias de procedimento, toda a

estrutura hierárquica, a forma de se reportar, a comunicação formal, a obediência

aos princípios, não é aceita, e raramente pode ser aceita, como modelo, como

paradigma.

Cabe reportar-nos à cultura das empresas de origem inglesa no Brasil. O caso da

Light, da Casa Anglo Brasileira - o Mappin, foram objeto de recentes pesquisas

realizadas por historiadoras que permitiu recuperar, do ponto de vista da

arqueologia histórica organizacional, aspectos importantes de um referencial de

normas e procedimentos, balisados pela excelência da razão instrumental.

Porém, não há exemplo nítido, para o público empresarial e executivo, de

veiculação na mídia de excelência em burocracia. O que fica visível é, desde a

época da criação do Ministério da Desburocratização (Bresser Pereira), às

demissões voluntárias, os enormes excessos dos fundos de pensão,

principalmente daqueles ligados às estatais, que permitem que pensionistas e

aposentados cheguem a perceber beneficios precocemente, se comparados com o

resto da população ativa.

No meio empresarial, só se fala do custo Brasil. Não há neste país, uma única

empresa de porte razoável, cujos gestores não tenham se confrontado com a
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exigência de propinas, seja na área de vendas, dos próprios compradores ou da

fiscalização, incluindo-se aí o sindicalismo de horizonte curto.

Ora, esta falta de paradigma instrumental. no Brasil, dificulta muito o

entendimento do substantivo da ação comunicativa na administração,

especialmente para os movimentos associativistas. Estes são assediados e

confundidos, pelo psicólogo terapeuta que recebe em seu consultório o executivo

ou o empresário, desesperado, com sintomas psicossomáticos, excesso de peso,

problemas de pressão, problemas cardíacos, e até de cânceres, doenças

estatisticamente remissíveis às situações de alto risco a que estão expostos em

seus locais de trabalho (PEREIRA, ), ou pelo político salvador do mundo,

pautado por instrumentalidade teleológica.

A cunha para a entrada do psicólogo no campo da administração é o fato de ter

acesso terapêutico a executivos e empresários, a lideranças comunitárias, a

políticos, no consultório. Interfere em processos de gestão empresarial e

organizacional e se toma suplente de uma racionalidade substantiva no mundo

dos negócios, na criação organizacional, especialmente em nosso país.

Propostas do tipo "distanciamento das situações de trabalho" são muitas vezes a

solução dada pelos psicólogos. É com reiterada ênfase que profissionais da linha

junguiana consideram e recomendam a seus pacientes um distanciamento total do

ambiente de trabalho, como se isso fosse possível. Leon Boaventura

(BOAVENTURA, )considera que o processo de individuação passa pela

abdicação de fatores materiais, e do afastamento de situações de exercício do

poder, tal como este ocorre nas organizações.

Os programas de qualidade total, tais como propagados pela Fundação Cristiano

Ottoni de Belo Horizonte, procuram reduzir algo dos aspectos opressivos
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instrumentais em organizações formais, burocráticas. Novos arranjos por

unidades de negócio, novo tratamento, menos departamentalizado, e mais

integrado, realmente diminuem a "esquizofrenia" administrativa e aumentam

espaços para a reflexão.

Modelos de burocracia no exterior incorporam, principalmente na Europa e na

América do Norte, espaço para a atuação do individuo, de seu senso comum;

sabem que, em determinadas situações, o próprio ator pode tomar decisões

calcadas no exercício da cidadania.

A proposta de abandono do contexto de conflito, de construção da realidade

organizacional brasileira, muitas vezes sugerida por psicólogos e psiquiatras, é

um exemplo da impossibilidade de lidar com situações instrumentais adversas. O

mesmo ocorre nos escritórios e gabinetes dos políticos praticantes, em maior ou

menor grau. Será a mesma postura 'aquela que exige a intocabilidade da floresta

amazônica, por considerar incapaz o gestor brasileiro?

Esta postura radical. que preconiza o afastamento, cuja solução é o

distanciamento, constitui um instrumento da psicologia. Mas a ciência da

administração, mais "intestina", mais vísceral, com certeza exige envolvimento

com o objeto ... O contexto organizacional brasileiro, particularmente, parece

mais susceptível ainda à influência da técnica organizacional paradigmática que,

em nosso país, tem grande aceitação.

Os esforços da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP,

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas - ABIMAQ, Sindicato da

Indústria de Máquinas - SlNDlMAQ, e dos organismos correspondentes,

ACTIM, na França, por exemplo, para organizar, treinar e desenvolver as práticas

administrativas, esbarram muitas vezes em aspectos de racionalidade, de ruptura
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do tecido social, criador de novas iniciativas. Muitas novas empresas já saem do

papel, ou da idéia e são criadas com base em valores éticos questionáveis.

o Serviço Nacional da Indústria - SENAI, o Serviço Social da Indústria - SESI, o

Serviço Nacional do Comércio - SENAC, as escolas técnicas em geral, são

instrumentos auxiliares na medida em que buscam aprimorar a boa estruturação

de racionalidade, por sua vez, ponto de partida, disciplina técnica administrativa

e de produção, comportamental e técnica.

Levando-se o raciocínio para a questão ambiental, pode-se dizer, com Eduardo

Suplicy (SUPLlCY, 1981): "a questão ambiental deve ceder ao imperativo

social", ou seja, o trabalho na base social e técnica é prioritário. Para ele, a

excelência instrumental social é necessária, os aspectos quantitativos, estatísticos,

físicos, preponderam em relação ao qualitativo ambiental.

Do ponto de vista estratégico, talvez seja esta a tarefa da reconstrução dialética;

de fato, segundo Habermas, esta inclui a revisão de aspectos lógicos e a discussão

da constituição das superestruturas, tal como proposta pelo jovem

Marx. (FERRO, ).

No caso das ONGs, a administração não é validada a partir de uma idéia pré-

concebida; a partir das respostas cria-se o tipo de administração adequada para

aquele local, aqueles valores e aquele momento. Para poder agir no âmbito do

modo de vida, deve-se viver entre o que existe no mundo objetivo e no mundo

subjetivo, do pensar. Ora, existe aí um abismo pois as condições em que se vive

hoje não são contemporâneas. Há 150 anos, o homem encontrava externamente

as condições para o seu desenvolvimento. Sócio-economicamente, do ponto de

vista das necessidades de subsistência, silvicultura, extrativismo, tudo era

possível. Na Amazônia, esta realidade da sustentabilidade natural existia até há
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pouco tempo, talvez uma década, em algumas áreas e supunha uma organização

grupal.

A visão atual do estado da arte do associativismo no Brasil aplicada à região

amazônica é subsidiária a este trabalho, onde se procura ilustrar o nível da

racionalidade atingido em formas coletivas, e em alguns casos substantivas, de

organização. Há que se dizer que, raros foram os casos em que os processos

decisórios não eram preparados por dinâmicas de grupo que os antecedessem.

É importante observar que o associativismo, não tendo atuação tradicional, não

funciona como "gargalo" ou "resistência seletiva" entre os dois atores -

solicitantes e instituições de sustentação, mas preenche efetivamente a função de

articulação, podendo ligar estes atores das formas mais variadas possíveis, como

se expõe a seguir.

o objetivo do associativismo parece a princípio simples: destina-se a desenvolver

a filosofia do trabalho em parceria, gerando beneficios comuns por meio de ações

coletivas. Busca a melhoria das condições econômicas e sociais.

Este processo requer:

· adesão espontânea;

participação democrática - o direito de expressão e o voto são livres,
independentemente da cota-parte de capital associativo;

· aquisição e transmissão conjunta de novas informações;

· troca de experiências;
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Além desses princípios, o associado deverá conhecer o que é o grupo, saber se

relacionar, contribuir e buscar cada vez mais seu fortalecimento.

o princípio fundamental do associativismo consiste em encontrar soluções para

as dificuldades comuns.

As mudanças na economia mundial requerem que as associações busquem

medidas e soluções mais eficientes para se posicionar no mercado. Inovações

tecnológicas e administrativas, mercado mais competitivo, com a abertura ao

mercado internacional e consumidores mais exigentes requerem uma nova

atitude.

As grandes empresas. VIa de regra, dispõem de recursos para solucionar seus

problemas. Já as micro e pequenas empresas, que representam a base de

sustentação da economia brasileira, e as associações com a importãncia, já

apontada, para a Amazônia, vêem-se diante da necessidade de unir forças para

enfrentar os problemas.

A eficácia, no caminho que vai da aquisição de matéria-prima até sua colocação

no mercado por uma pequena iniciativa, torna-se maior com a união de várias

entidades, aumentando-lhes a força e a capacidade de resistência às pressões do

mercado.

o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa-SEBRAE, com seu

corpo técnico, serve de apoio para o processo associativo na região norte, já que

fornece orientação para os empresários propensos a ações conjuntas. Segundo

esta instituição, os procedimentos necessários à formação de uma associação são:

1. reunião das opiniões do grupo interessado em associar-se;
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2. incorporação do processo associativo, obtida mediante as técnicas já expostas;

3. troca de experiências entre o grupo;

4. discussão das alternativas de associação.

Com suas idéias já fortalecidas, e desejando expandí-Ias, os indivíduos se

aglutinam. O processo se desenvolve na busca de alternativas para problemas

comuns e enquadramento mais viável no tipo de associativismo procurado pelo

grupo. Criada esta sensibilização, começa o processo associativista propriamente

dito. Criam-se então as regras, consolidadas em estatuto, e os métodos de

trabalho. O incentivo mútuo favorece a busca de informações.

É necessário definir o tipo de associativismo que esteja mais de acordo com as

carências, objetivos e perspectivas dos grupos, sejam estes, associações,

consórcios, centrais, cooperativas, ou representações com envolvimento de

consumidores.

As parcerias e/ou ações associativistas, porque lhes trazem beneficios objetivos

ou subjetivos, motivam a união dos produtores e/ou profissionais independentes.

Como vantagens técnicas objetivas, pode-se citar a diminuição do custo da

matéria-prima da produção, facilidades de aquisição de equipamentos ou

tecnologia presentes nas grandes empresas, vendas em grandes quantidades.

Os beneficios subjetivos ocorrem quando a articulação da comunidade local abre

espaço para o desenvolvimento da criatividade de indivíduos e grupal rural. Este

associativismo rural tem um espelho na produção. De fato, não se coadunaria

com a monocultura ou qualquer outra forma de agricultura de capital intensivo.

Daí seu interesse para a Amazônia.
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É este o tema desta tese: observar a floresta amazônica, e, ao observá-la,

considerar o tipo de racionalidade que emerge, propiciando a aceitação de teses

condizentes com o desenvolvimento sustentado para a região, indagando: qual é o

paradigma de pensamento administrativo que orienta as atuais posturas?
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CAPíTULO 4
OBJETIVOS E MÉTODO DE PESQUISA PARA ESTUDO DE

CASO E TRABALHO DE CAMPO
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Pretende-se, neste trabalho, reler realidades organizacionais, buscando entendê-

las num contexto específico, onde o impacto ambiental se destaca, e onde, pela

pouca densidade de populações e organizações, a verificação empírica é mais

acessível: organizações nascendo e atuando na Amazônia, particularmente

Manaus, e sofrendo a pressão mundial por uma gestão ambiental inovadora.

Por isso tomam-se campo profícuo para a observação da sua racionalidade, tema

central desta tese. ONGs ecológicas, organizações ambientais e ainda,

organizações que desenvolveram um elevado grau de compreensão do efeito de

sua ação e das potencialidades de sua interação com o meio ambiente. permitem

traçar paralelos e podem ser utilizadas como exemplos na discussão teórica sobre

racionalidade substantiva e ação comunicativa.

Pretende-se fazer a avaliação critica desta razão moderna em que a racionalidade

se transformou em categoria sócio-mórfica, ou seja, interpretada como um

atributo dos processos históricos e sociais, e não como força ativa da psique

humana.

Foram exemplos da Amazônia e a praxis de organizações, especialmente aquelas

com atuação marcante do ponto de vista ecológico-associativo, extrativista,

considerando as dimensões de Guerreiro Ramos - sócio-cultural, política,

ecológica, cientifico-tecnológica e econômica(BB), e tendo presente como

modelo as isonornias de que também trata este autor, que nortearam a busca dos

objetos pesquisados. (RAMOS, 1981)

São tarefas momentosas analisar organizações ambientais atuando na Amazônia,

suas diversas âncoras gerenciais e ecológicas, utilizando referenciais teóricos

distintos, extraídos do pensamento de Guerreiro Ramos e de Habermas, e
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pesquisando, em cada caso, as relações entre o âmbito individual, do amazônide

e o social, as bases associativistas e a necessidade de uma rede de comunicações

local.

Nesta tese, pretende-se aproximar o conceito de ecologia à teoria da razão

substantiva e da ação comunicativa. Para tanto, serão descritos empíricamente um

panorama amazônico e a ação de duas organizações inseridas neste cenário. A

pretensão é situar a percepção do pesquisador-dissertador a serviço da denúncia

ecológica, e a busca pessoal do entendimento intersubjetivo, recuperando

aspectos da própria produção da ciência da administração; o enfoque deste

trabalho é, especificamente o da organização e o do indivíduo dentro da

organização, o qual passa a ser um mínimo divisor comum.

Este é mais um ponto a ressaltar: a visibilidade e a identificação das ONGs na

Amazônia, região que, por um lado, congrega os institutos criados para observar,

inspecionar, avaliar, informar e processar dados sobre o meio ambiente e, por

outro, depende de projetos piloto, de iniciativas individuais que "observam auto-

realização de potenciais individuais, acordos e consensos obtidos pela

comunicação livre". Estas iniciativas, pautadas pela franqueza dos indivíduos,

solidárias e com expressão livre nas interações, coordenam atividades comuns,

sob a égide das responsabilidades e satisfação sociais, julgamento ético,

deliberações baseadas em juízos de valor (bom, mau, verdadeiro, falso, correto,

incorreto, autêntico, íntegro, honesto).

No entanto, o propósito desta tese não é a discussão ampla da ciência da

administração, vista sob o prisma da ação comunicativa, mas as dimensões do

saber prático e moral na visualização do objeto de estudo que consiste na

observação das organizações selecionadas atuando na Amazônia.
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Pretede-se, além disso, dar um passo, como visto nos postulados de

sustentabilidade, no sentido da operacionalização da substantividade, sem querer

instrumentalizá-la.

A ação é tão mais instrumental quanto mais curto e rigidamente determinado é

seu horizonte. Propomos, neste trabalho, estudar o impacto ambiental na

Amazônia a partir de observações "in loco", pela via da pesquisa-ação, e de

dados e informações fornecidas pelos principais jornais e pela literatura, no

mesmo período. Não se pretende obter a totalidade das notícias ambientais

publicadas no período estudado - 1994 a 1996 - mas sim, acompanhar a linha

geral das informações dos meios de comunicação, como complemento ao

entendimento da construção do universo simbólico intersubjetivo no Brasil.

Procura-se discutir, não somente os aspectos centrais do sujeito, do

administrador, mas este inserido na Amazônia, na região de Manaus e premido a

tomar decisões para sua própria sobrevivência naquele sistema.

o método de pesquisa utilizado envolveu, de um lado, aspectos meramente

logísticos e de outro uma interação teórica aproximativa constante com o objeto

de estudo.

Expõe-se a seguir, o cronograma dos principais eventos de verificação empírica

nos projetos estudados, bem como estágios e discussões efetuadas no exterior

ainda na fase de elaboração da proposta de tese.

Para adensar o conhecimento teórico, buscou-se, em intercâmbio internacional

entre a Fundação Getulio Vargas e a Universidade de St. Gallen, a participação

nas atividades do recém criado Instituto de Economia e Ecologia da referida

Universidade, com discussão da pré-proposta de tese em seminário específico e
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participação em leituras e estudos direcionados, semanais e semestrais, das

matérias atinentes à economia e ecologia dos seguintes autores e com os

seguintes temas:

• BINSWANGER, Hans Christoph. Geld und Natur: Das Wirtschaftliche
Wachstum im Spannungsfeld zwischen. Oekonomie und Oekologie.

• BINSWANGER, Hans Christoph, MINSCH, J. Ressourcen und
Umweltoekonomie. St. Gallen: Vertiefungsrichtung volkswirtschaftslehre ..

• DYLLlCK, T. Das Õkologie: Leitbild des Schweizerischen Bankvereins,
Okologisch bewusstes rnanagement: Vorlesung n° 6 e 7.

• ERlSMANN. E. "Alternative Finanzierung fuer Holznutzungs projekt in
Brasilien ". St. Gallen: Universidade St. Gallen. 1994. International Exchange
Program , Summer 94 (April, 11 - July, 9, 1994) .. Apresentação do colóquio
para teses em economia de desenvolvimento e economia mundial".

• GRlERSON. John P. Overseas development administration. Report on a
review of ODA 's Small Enterprise Developrnent Activities. Jan. 1994.

• MINSCH, Jurg. Kernpostulate der Nachhalltigkeit, [s.1.] : Institut fur
Wirtschaft und Oekologie (instituto de Economia e Ecologia da U. St. Gallen),
[s. d.]. Working paper n. 14.

• UNIVERSIDADE ST. GALLEN -, International Exchange Program, Summer
94 (April, 11 - July, 9, 1994). Postulados centrais da sutentabilidade.

• UNIVERSIDADE ST. GALLEN. lnternationaI Exchange Program, Summer
94 (April, 11 - July, 9, 1994). Umveltdarlehen "Wegleitung - Zürcher
Kantonal bank.

• GÜNTER, Klaus. Banken rnuessen aktiver im Umweltmanagement werden
Unternehmen und Umwelt. Foerderkreis Umwelt Future Magazin, n. 3, 1993.

• VON CANAL, Georg. Die Wert, Preis und Gedtheontischen Ansatze in den
okonomischen Schiriften RudolfSteiners. St. Gallen : Universidade St. Gallen,
1994. 196 p. (Tese de doutoramento.).

• WICKE, Lutz, HUCKE, Jocken. Der oekologische Marscha//p/an. Verlag
Ullstein GmbH. Frankfurt/Main-Berlin, 1989. 142 p.

• WWF-Bericht. Eine Vision. Nion, VD, Switzerland : WWF Schweiz.
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• ZÜRCHER KANTONALBANK. Umweltdarlehen "wegleitung". Mitteilung
n. 4098 Mar. 1994.

• ZÜRCHER WIRTSCHAFTSMAGAZTN, ZÜRCHER KANTONALBANK n.
15. Artikel: weniger Zins und mehr Kredit fuer die Umwelt. ZKB-
Umweltdientleistungen. Dec. 1991.

Os artigos acima dirigiram o pesquisador para uma análise crítica dos projetos

descritos no próximo capítulo e que foram objetos de quatro visitas no espaço de

dois anos, entre 1994 e 1996 quando se percorreram as regiões dos municípios ao

norte e leste de Manaus, Rio Preto da Eva, Silves, Balbina, Itacoatiara, e do outro

lado do rio Amazonas. ao sul, Manacapuru. Também foram feitas visitas ao longo

do Rio Negro, Amazonas, Anebá, Urubu e à represa e hidrelétrica de Balbina.

Para adensar o conhecimento metodológico cabe mencionar dois autores:

KILMANN, R. H. Et ai (Eds.) Producing useful knowledge for organizations.

San Francisco, Oxford., Jossey-Bass Publishers, 1994. Especialmente o capítulo

20 de autoria de Argyris: Usable knowledge for double-Ioop problems, e o

capítulo 21 de autoria de Tichy e Friedman: lnstitutional dynamics of action

research.

MORGAN, Gareth. Riding the waves of change. Developing managerial

competencies for a turbulent world. San Francisco, Oxford, Jossey-Bass

Publishers, 1990. Especialmente o anexo B, Notes on the research methodology.

De Argyris apontamos a importância de rever a noção conhecida de descoberta

do problema, do desenho da solução e do detalhamento para iniciar a ação para

produzir a solução. A relevância do método de Argyris encontra-se no alerta para

as variáveis determinantes que antecedem o processo decisões e ações gerando

consequências aceitáveis ou não. Ampliar essa visão das variáveis significa,
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como feito nesta tese desenvolver um referencial teórico, um referencial técnico

que permita a pesquisa e o raciocínio para a descoberta e pesquisa científica, sem

restrições e sem condicionantes a priori.

Já Tichy e Friedman nos alertam para aderir as noções Lewinianas "que o melhor

meio de entender um fenômeno social é tentar mudá-lo, valendo-se da teoria para

o adensamento de conhecimentos científicos. Morgan ao estudar "cornpetencias

gerenciais emergentes e a necessidade de projeções futuras, conclui pela

excelência do método de pesquisa-ação dentro de um contexto de revisão do

passado e do presente para tentar entender o futuro.

Assim, a metodologia de pesquisa-ação, que permitiu desenvolver parte da

pesquisa na região acima, especificamente a constituição estatutária da Fundação

Anebá, levou em consideração a questão conceitual geral. o embasamento

filosófico para depois proceder as diversas ações constitutivas da organização.

Um quadro de referencia que era dado a partir da própria BRASCRI, do grupo

diretivo fundador, orientou a contratação de professoras, a constituição de um

conselho em base voluntária, a eleição de uma diretoria, a garantia de fluxos

financeiros mensais para as despesas correntes com doações permanentes, e a

obtenção de condições físicas para o exercício pedagógico e instalações que eram

da antiga serraria, agora trazidas cerca de 50km para dentro da mata.

Com esse conhecimento específico foi possível participar do grupo que veio a

constituir a Fundação Anebá, bem como participar junto a Mil Madeireira de

visitas participativas às áreas piloto em desenvolvimento com questionamentos

diretamente aos responsáveis, nos diversos níveis de responsabilidade e na

própria organização.
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Tentamos demonstrar através dos objetivos e das observações de campo que esta

pesquisa se desenvolveu em ciclos, num processo teórico-empirico. Às hipóteses

de sustentabilidade somam-se consequências possíveis acerca da racionalidade,

que resultam em ações concretas e em organizações vistas como fatos

disponíveis. Entende-se que na tese se recupera um ciclo de construção

axiomática, do polo morfológico, que referendado teoricamente, permite chegar

ao polo técnico e, no confronto com a problemática, recuperar o polo

epistemológico.

Assim, a exposição metódica para a formalização, estruturação e objetivação para

uma distribuição inteligível de acontecimentos úteis à pesquisa é o primeiro

passo, na tentativa de generalização.

o quadro de referências para análise, calcado nos autores da razão substantiva,

nos permite desenvolver os procedimentos explicativos.

A coerência de axiomas de abstração superior à teoria obtida evita o problema de

superposição ou embasamento em hipótese não conciliáveis.



CAPíTULO 5
PROJETOS ESTUDADOS: A Mil MADEIREIRA - PRECIOUS

WOODS, A BRASCRI E A FUNDAÇÃO ANEBÁ
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Durante a Conferencia das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio

Ambiente, no Rio de Janeiro - ECO-92, em junho daquele ano, além das

discussões nos diversos fóruns propostos pela Conferencia, houve oportunidade

para encontros de ONGs estrangeiras, bem como de indivíduos que, ligados ou

não a estas organizações, se aglutinavam, em tomo de idéias completamente

novas, para abordar projetos que considerassem a ecologia. A proposta era partir

de iniciativas locais, visando criar paradigmas processuais para ações que

permitissem disseminar a experiência e tivessem implicações positivas em

pesquisas sobre gestão ecológica.

Um desses grupos era composto, entre outros por uma ONG com sede na Suíça,

pessoas ligadas à Fundação FUNDES, Cantão de Glarus, que se dedica ao

fomento de pequenas empresas em áreas de periferia de grandes cidades no

terceiro mundo.

Durante a ECO-92, membros do Conselho de Administração desta ONG com

reflorestamento de cobertura tropical em Costa Rica tiveram oportunidade de se

encontrar com empresários, professores e pesquisadores que atuavam em

Manaus.

A partir daí, esta ONG decidiu atuar também na Amazônia, e iniciou uma

pesquisa para verificar qual a melhor localização e objeto de trabalho para urna

organização para o tema "Desenvolvimento sustentado na Amazônia e

preservação da floresta tropical".

Optou-se por tentar desenvolver a exploração sustentada de madeiras 9.

9 Estas, muitas vezes com peso especifico superior à da água, e por isso mesmo de difícil exploração e transporte. só podem ser
transportadas amarradas a toras qu.e flutuem pois a extração é feita por via fluvial. Das cerca de 200 espécies catalogadas, apenas poucas
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Dado que exploração de madeira significa, desde a sua extração, passando pelo

transporte, produção local até comercialização uma séria ameaça ambiental, pode

ser, ao mesmo tempo uma oportunidade para aplicação de novas tecnologias de

manejo florestal, e administração sustentável. Assim, o grupo que se formou

considerou plotar um projeto de manejo eco-social na zona limítrofe externa aos

fracassados projetos de fazendas na área da Suframa - Superintendência da Zona

Franca de Manaus, o que significou localizar-lo num raio de aproximadamente

250 km da cidade de Manaus.

Embora a variável econômica não fosse o aspecto único, nem preponderante, na

motivação da criação da organização, assumiu um papel importante em termos de

inovação para o financiamento do projeto. Os próprios estoques de madeiras

duras em pé, uma vez inventariadas e sistematizadas, do ponto de vista

mercadológico, servem de alavancagem para créditos para o próprio projeto. O

inventário, a análise do potencial genético da área de atuação, a observação de

aspectos sociais locais e a inovação foram características do início do projeto.

Uma nova atitude foi exigida dos futuros «madeireiros".

A nível de direção exigia-se preocupação com as populações ribeirinhas

ocupantes da área e abertura à imprensa e às últimas idéias no campo da

economia ecológica dos técnicos esperava-se disposição para uma transferência

permanente de seus conhecimentos específicos, das turams de campo a utilização

de técnicas novas no mapeamento , corte, derrubada, transporte e trato das

madeiras. Mas, não só. Contrariando as práticas tradicionais, estão proibidas as

armas de fogo, os acampamentos na mata são objeto de higiene ambiental e a

floresta deve ser totalmente respeitada.

são exploradas comercialmente. Entre as mais conhecidas está o mogno (Mahagony) que, em certas áreas, foi quase erradicado, pois
obtém um preço alto. sendo exportado, para fabricação de móveis principalmente. Estas dão as ditas madeiras duras. de cor escura.
No que tange as madeiras brancas. colhidas nas beiras dos rios e nas várzeas. retirou-se tanto. que hoje, para abastecer as fábricas de
compensado nas cidades de Manaus e ltacoatiara. já se busca até 1.000 km rio acima ou mais. e a distância aumenta durante os periodos
de estiagem, quando o rio baixa até 15 metros.
Essas rn:adairaó brancas, exploradas nas margens da todos os rios da Amazônia, só podem ser i.>xplvradas por via fluvial a servem quase
exclusivamente para a fabricação de compensados. cujas fábricas se encontram nos poucos centros urbanos da região.
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Dado que exploração de madeira significa, desde a sua extração, passando pelo

transporte, produção local até comercialização uma séria ameaça ambiental, pode

ser, ao mesmo tempo uma oportunidade para aplicação de novas tecnologias de

manejo florestal, e administração sustentável. Assim, o grupo que se formou

considerou plotar um projeto de manejo eco-social na zona limítrofe externa aos

fracassados projetos de fazendas na área da Suframa - Superintendência da Zona

Franca de Manaus, o que significou localizar-lo num raio de aproximadamente

250 km da cidade de Manaus.

Embora a variável econômica não fosse o aspecto único, nem preponderante, na

motivação da criação da organização, assumiu um papel importante em termos de

inovação para o financiamento do projeto. Os próprios estoques de madeiras

duras em pé. uma vez inventariadas e sistematizadas, do ponto de vista

mercadológico, servem de alavancagem para créditos para o próprio projeto. O

inventário. a análise do potencial genético da área de atuação, a observação de

aspectos sociais locais e a inovação foram características do início do projeto.

Uma nova atitude foi exigida dos futuros "madeireiros".

A nível de direção exigra-se preocupação com as populações ribeirinhas

ocupantes da área e abertura à imprensa e às últimas idéias no campo da

economia ecológica dos técnicos esperava-se disposição para uma transferência

permanente de seus conhecimentos específicos, das turams de campo a utilização

de técnicas novas no mapeamento , corte, derrubada, transporte e trato das

madeiras. Mas, não só. Contrariando as práticas tradicionais, estão proibidas as

armas de fogo, os acampamentos na mata são objeto de higiene ambiental e a

floresta deve ser totalmente respeitada.

são exploradas comercialmente. Entre as mais conhecidas está o mogno (Mahagooy) que. em certas áreas, foi quase erradicado, pois
obtém um preço alto. sendo exportado. para fabricação de móveis principalmente. Estas dão as ditas madeiras duras. de cor escura.
No que tange as madeiras brancas, colhidas nas beiras dos rios e nas várzeas, retirou-se tanto. que hoje. para abast= as Iábricas de
compensado nas cidades de Manaus e ltacoatiara, já se busca até 1.000 km rio acima ou mais.. e a distância aumenta durante os períodos
de estiagem, quando o rio baixa até 15 metros.
Essas madeiras brancas. exploradas nas margens de todos os rios da Amazônia. só podem ser exploradas por via fluvial e servem quase
exclusivamente para a fabricação de compensados, cujas fábricas se encontram nos poucos centros urbanos da região.
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Esta base diferenciada de preocupações, existente já na formação do grupo,

permite identificar a presença de alguns componentes das chamadas

organizações substantivas. tal como os descreve Roque Serva de Oliveira em sua

tese de doutorado já citada.

E foi justamente na seqüência das discussões, decorrentes da ECO-92, que surgiu

o projeto que hoje é piloto do IBAMA na região limítrofe à Zona Franca de

Manaus: o projeto da Fundação "Precious Woods", implantado na Fazenda 2

Mil. em Itacoatiara.. AM, com a consultoria da Sustainable Tropical Forestry de

Manaus, empresa criada pelo mesmo grupo para seu apoio técnico.

No Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia - IN PA 10, em Manaus, cada vez

mais departamentos têm tido apoio internacional. Higuchi considera decisiva "a

aplicação de tecnologia no entendimento da floresta". As novas técnicas que lá

estão sendo desenvolvidas são instrumentos potentes para apoiar uma nova

racionalidade na exploração da Amazônia, gerando um novo padrão de

excelência.

Paralelamente a esses esforços, fundos tais como o G.E.F.- Global Environrnental

Fund, têm dotações orçamentárias de até 4,5 bilhões de dólares (FUNDAÇÃO

KONRAD ADENAUR STIFTUNG, 1995) e dedicam-se a investimentos em

projetos de proteção do meio ambiente, em troca de medidas que aliviem o peso

do endividamento externo dos países. Esses assuntos foram discutidos pós Eco-

92.

10 Criado pelo governo Getulio Vargas através do decreto n. 31672 • em 29/1011952. com o objetivo de coordenar as pesquisas em
ciência e tecnologia na Amazônia, ligado diretamente ao CNPq (Conselho Nacional de D.!senvol"im""to Ci •.entifico e Tecnológico),
Nesta época as questões ambientais começavam a ser discutidas de forma científica e sistemática e a Amazônia despontava como centro
de atenção mundial pela sua grande extensão de área verde e pouco conhecimento de suas riquezas naturais.
As principais tarefas do INP A hoje são: ~ a Amazônia e ciesvendá-Ia. através de pesquisas cimtificas e do incentivo ao
desenvolvimento da tecnologia adequada as condições sócio-econômicas e ecológicas da Região. Sua missão é gerar. promover e
divulgar conhecimentos científicos e tecnológicos da Amazônia para a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável
dos recursos naturais, em beneficio principalmente da população regional.
Principais projetos:
- Project (BDFF) Washington D.C. Office
- The conservation and sustainable use of pIaot genetic resources of Central América
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Aos inovadores que fundaram a companhia "Precious Woods" Ltda., em 1990,

rapidamente juntaram-se especialistas locais e internacionais com experiência em

silvicultura. A "Precious Woods Management Company" foi criada um ano mais

tarde. O planejamento das primeiras companhias brasileiras em manejo florestal

sustentável começou em I992, e a implementação de seu projeto em 1994.

Graças à valiosa contribuição de muitos cientistas e especialistas no campo de

proteção ambiental, e sugestões de outras organizações internacionais, a

"Precious Woods" conseguiu desenvolver um conceito que está agora sendo

colocado em prática e que funciona.

Exige o reflorestamento de terras de pousio com várias espécies de árvores, o que

evita a escala industrial de monoculturas. Inspeções regulares, por especialistas,

mostram que as plantações da "Precious Woods" são saudáveis e livres de

parasitas.

Em 1994, uma das subsidiárias da "Precious Woods" começou a planejar um

programa de conservação da diversidade genética com uma cuidadosa seleção de

todas as sementes e materiais de plantio, pretendendo entre outros objetivos, a

reprodução e o replantio de certas espécies nativas ameaçadas.

O objetivo mais geral da "Precious Woods" é conservar a floresta, evitando o

fogo, e introduzindo o manejo sustentável nas florestas, sob seus cuidados, na

bacia da floresta amazônica. Entre 70% e 80% da superfície da floresta será

dividida em 25 parcelas de igual tamanho. Após um inventário, as árvores

melhores e mais maduras serão colhidas e, com a ajuda de técnicas modernas,

transportadas para processamento. Cada ano uma nova área será adnúnistrada

desta forma. O ciclo durará vinte e cinco anos. Os restantes 20 a 300/0 da floresta

serão mantidos em reserva e sob proteção.
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Em depoimento ao jornal "Neue Züncher Zeitung" de Zurich o professor de

economia WiIly Linder, afinnava:

"Este é um projeto a que podem ser conferidas excepcionais boas notas.
summa cum laude, pela sua aplicação da política oficial. Faz justiça de uma
fonna quase perfeita à política que põe ênfase nas medidas de economia de
mercado. Além do mais suas atividades estão em um campo que só pode ser
descrito como politicamente sensível ao extremo. Se conseguir controlar a
super exploração que sofrem as florestas úmidas tropicais e, eventualmente,
reduzir esta super exploração a nível insignificante ou mesmo eliminá-la
completamente, atingirá um objetivo que irá além de meras questões de
procura e oferta".

Para Renato Ruggiero, diretor da World Trade Organization - WTO, este tipo de

projeto tem implicações políticas internacionais, na medida em que tende a

reduzir tensões criadas pelo desemprego e pela miséria:

"meu dever mais importante é convencer a optruao pública e as nações
industrializadas que as fronteiras precisam ser deixadas abertas para os
produtos das nações em desenvolvimento. Somente desta forma podemos
assegurar que o Terceiro Mundo seja capaz de conseguir a desejada taxa de
crescimento, e prevenir a pobreza que leva à violência e à guerra. O
crescimento no terceiro mundo também contribui para o nosso próprio
crescimento e para a criação de empregos ... Não podemos fechar nossas
fronteiras aos produtos dos países em desenvolvimento. Aceitá-los significa
aceitar as pessoas que também virão. Se excluirmos as pessoas e os
produtos. exporemos nossas fronteiras à violência e ao terrorismo".

A Fazenda Dois Mil (F2M), onde foi implantado o projeto da "Precious Woods",

cobre uma superfície de aproximadamente 80.000/ha (800 km2) consistindo

principalmente em floresta primitiva. A F2M está localizada ao longo da estrada

de Manaus a ltacoatiara. A área do projeto se estende por quase 40 km ao longo

da estrada e por 20 km para o interior em direção ao norte. Uma estrada de terra



96

bem mantida cruza a floresta por mais de 19 km. Dois rios cortam o local, o

Urubu, ao norte e o Anebá, ao centro I I.

A madeira é transportada de caminhão para o prédio do porto de Itacoatiara no

rio Amazonas, de onde é enviada diretamente para a Europa e os Estados Unidos.

Existem facilidades de moradia de visitantes - pesquisadores, imprensa,

acionistas, ecologistas, na área do projeto da F2M. O prédio da administração,

uma serraria e um armazém aberto foram restaurados pela "Precious Woods". A

serraria foi equipada com tecnologia nunca vista, até então, na região amazônica,

adequada à estrutura de cada uma das várias famílias de madeiras duras. O local

do projeto está ligado a wn suprimento de eletricidade de proporções industriais.

Só uns poucos colonos moram no local; as comunidades locais, semi-nômades

estão restritas às regiões ribeirinhas. Não há reservas indígenas nas proximidades.

O objetivo do projeto é o manejo sustentável, no sentido mais estrito, da existente

floresta nativa. Em acordo com o IBAMA, urna área de aproximadamente

25.000ha de floresta natural será colocada de lado, como reserva, para proteção

biológica. Outros 50.000ha foram demarcados para exploração nos próximos 25

anos. Destes, 2.000ha serão utilizados anualmente. Isto significa que a cada ano

as árvores serão derrubadas em apenas 2,5%, do total da superficie da floresta.

Isto deixa 97,5% na reserva, "esperando" a colheita nos restantes 24 anos.

Medidas a longo prazo, baseadas em estudos fito-sociológicos, têm sido

implantadas em um plano de manejo, destinado a prevenir a super exploração

e, ao mesmo tempo, aumentar o valor intrínseco da floresta, adensando a

população de árvores de madeira de lei. Este plano incorpora o que há de mais

recente em tecnologia ecológica e silvicultura. Inclui as seguintes medidas:

11 Ver, em anexo, o mapa da região que inclui áreas em negociação a ampliação do projeto. É interessante notar que há identidade dos
proprietários das glebas com as premissas ideológicas do projeto.
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• inventário de todas as árvores comercialmente exploráveis de mais de 40 em

de diâmetro, na área destinada ao desenvolvimento sustentável;

• inventário de todas as árvores de mais de 5 em de diâmetro em áreas de

controle (para ajudar no planejamento dos próximos ciclos);

• seleção de árvores maduras com diâmetro de mais de 40 em. Nenhuma grande

clareira deve ser criada pela derrubada. Pretende-se assegurar a regeneração da

floresta;

• implantação de uma infra-estrutura adequada e permanente para a preparação

do segundo ciclo de colheita em 25 anos:

• derrubadas individuais de árvores selecionadas, usando-se técnicas que

incluem a remoção das lianas;

• transporte dos troncos colhidos com a ajuda de cabos de guinchos, de até 100

m buscando reduzir a agressão à vegetação em tomo e reduzir o número de

picadas para o trator:

• limitação de colheita em aproximadamente 40 m3 de madeira por hectare I 2;

Durante o pnmetro ciclo de 25 anos, técnicas florestais que estimulam o

crescimento serão aplicadas três vezes, e com supervisão regular do progresso da

regeneração.

12 Não há unanimidade entre os especialistas, como Lutzenberger, Higuchi. técnicas do GTZ, sobre limites máximos e mínimos para
extração por hectare. Dependendo das características locais.
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o plano de manejo florestal está baseado em técnicas desenvolvidas durante

muitos anos de estudo na área de Manaus pelo INPA, sob a direção do Prof.

Higuchi. Estas técnicas vão além das recomendações da Lntemational Tropical

Timber Organization - ITTO para práticas florestais ambientais.

No curso do ciclo de manejo da floresta, sua estrutura se modifica gradualmente,

transformando-se em uma floresta comercial. A alteração é menos radical do que

as das florestas comerciais da Europa, por exemplo. A limitação da extração da

biomassa para 40 m3 por ha, em um ciclo de 25 anos, ajuda a manter, tanto o

balanço de nutrientes, quanto a diversidade biológica, no limite do conhecimento

de técnicas de manejo florestal.

Os projetos de pesquisa institucional acadêmica da região têm servido de apoio às

implantações efetivas. Assim, o projeto descrito a seguir baseou-se nas pesquisas

do INPA desenvolvidas com a coordenação do Prof. Niro Higuchi.

Trata-se de um dos primeiros projetos de pesquisa de desenvolvimento

sustentável de florestas no Brasil e está situado na ZF - 2 (Zona Franca de

Manaus), lJao longo de uma estrada secundária do distrito de Manaus.

O projeto tem como inspiração a preocupação mundial com o uso das florestas

úmidas tropicais e a política florestal na região amazônica. Com o titulo de

"Ecological Management of d:ry land TMF (Tropical Moist Forest)", o projeto de

pesquisa teve sua aprovação em 1979 pelo governo federal brasileiro. Foi

financiado pelo INPA, pelo Banco de Desenvolvimento Interamericano - BrD e

pela Financiadora de Estudos e Projetos - FfNEP. O objetivo principal deste

projeto era avaliar o impacto da gestão de florestas no meio ambiente local.

13 Na década de 60 a região em tomo de Manaus foi dividida em algumas ZFs para fins de colonização
rural.
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Conforme descreve o Dr. Higuchi, essa experiência de manejo florestal foi

desenvolvido pelo Departamento de Silvicultura Tropical (DST) do INP A. Está

dividido em dois subprojetos: (I) ecologia e manejo florestal e (2) utilização de

tecnologia de produtos florestais. O projeto inclui pesquisas de outros

departamentos do INPA, tais como ecologia, botânica, tecnologia de madeira,

patologia humana e das plantas, agricultura, química e zoologia, áreas utilizadas

como apoio científico ao DST na avaliação do impacto ambiental do manejo

florestal.

A área em estudo está localizada nos domínios da Estação Tropical de

Silvicultura Experimental do INPA, a 90 Km ao norte de Manaus, no Estado do

Amazonas. Brasil. A área da Estação é de 23.000 ha e a área do projeto é de

aproximadamente 2.000 hectares.

Naquela região as florestas são de dois tipos: a chamada "terra firme", situada em

solo mais alto e não sujeita a inundações por períodos de 4 a 6 meses ao ano. Aí

o clima é cálido e úmido durante todo o ano. A taxa anual de chuva é de

aproximadamente 2.000 mm.

O solo é extremamente pobre em nutrientes e muito ácido. O relevo é levemente

ondulado e formado por pequenos platôs que variam de 500 a 1000m de

diâmetro. A maioria das áreas de experiência localiza-se nestes platôs. O projeto

da "Precious Woods", descrito nesta tese, econta-se na mesma região, e poderá

vir a absorver os resultados da pesquisa do professor Higuchi ..

A vegetação é típica da Amazônia tropical, sendo o stratum superior composto

de árvores que variam de 30 a 40 metros de altura. É dominada por três famílias

botânicas: Leccythidacae, Leguminosea e Sapotadae.
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Para a experiência, assim como no projeto, é importante a divisão em bacias e

curvas de nível.

o estudo foi dividido em três partes: o primeiro (Bacia 1) reservado para estudos

básicos, o segundo (Bacia 2) considerado como área "tampão", e na terceira

(Bacia 3) são conduzidas as pesquisas de manejo.

Resultados preliminares de vários estudos ecológicos foram publicados em 1982

(INPA, 1982). A cooperação entre o INPA e o Overseas Development

Administration (ODA) do Reino Unido facilitaram outras pesquisas ecológicas na

Bacia 3.

A Bacia 3, centro da experimentação, cobre uma área de 96 ha que consiste em 4

blocos (bloco I, 2, 3 e 4) de 24 ha cada. A pesquisa se desenvolveu em diversos

tópicos que são:

(1) Controle

(2) Remoção de 25% das árvores com mais de 25 em

(3) Remoção de 50% das árvores com mais de 25 em

(4) Remoção de 75% das árvores com mais de 25 em

(5) Remoção de 100% das árvores com mais de 25 em

(6) Remoção de 100% das árvores com mais de 25 em, com sistemática de
adensamento.
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Note-se que no projeto da Mil Madeireira, já descrito, o inventário foi feito para

árvores a partir de 40 em de diâmetro ou mais, sendo estas também consideradas

para corte a partir desses 40 em.

Em 1980, dois inventários florestais foram executados na bacia 3. No primeiro,

uma contagem completa de todas as árvores com diâmetro maior do que 25 em e,

no segundo, foi feito o diagnóstico da regeneração natural.
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o resultado do primeiro inventário foi o seguinte:

a) as espécies listadas representam lI3 da população

b) o número de árvores por ha é de 155 indivíduos

A estrutura florestal estudada mostrou que: (a) existem 324 diferentes espécies e

57 famílias botânicas, excluindo-se as trepadeiras e palmeiras, numa clara

manifestação da riqueza das espécies; (b) as famílias dominantes adultas são

Lecythidaceae, Sapotaccae, Euphorbiaceae e Leg. Caesaelpinae; Bursenaceae,

Monaceae, Rubiaceae e Violaceae ocorreram na regeneração natural; (c) matá-

matá é a espécie mais importante na estrutura horizontal; (d) alto quociente de

mistura; (e) baixo nível de homogeneidade.

Em 1985 e 1990, todas as árvores inventariadas em 1980 controladas foram

medidas de novo, para avaliar o aumento do diâmetro das árvores (incremento)

durante este tempo: para registrar novas árvores "ingrouth" e para registrar as

árvores que morreram durante o período estudado (mortalidade).

o estudo também aprofundou as técnicas de colheita e tempos de corte com
.,

moto-serra, chegando a um custo de U$ 0,90 por m-' de madeira dura colhida.

Por outro lado foi avaliado o estrago feito pela derrubada e colheita, retirando-se

as toras com trator caterpillar 060 "skidder". Assim foi levantado o estrago em

árvores residuais, com mais de 10 em de diâmetro. Também estudou-se a

qualidade das toras e a existência de doenças ou árvores ocas.
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o problema de reconstituir a história da floresta está na dificuldade de

estabelecer de forma confiável a idade das árvores e a diversidade das espécies; a

heterogeneidade espacial é alta, e troncos caídos se decompõem rapidamente.

Portanto é necessário referir-se a mudanças em termos de tamanho. crescimento e

mortalidade, pois pode ser que o tamanho seja mais informativo ecologicamente

do que a idade.

Nos lotes controlados, árvores com diâmetro maior do que 25cm de diâmetro, as

taxas de "ingrowth" e mortalidade foram observadas durante 5 anos. Os

resultados apresentados por Niro Higuchi e equipe, durante alguns anos de

observação após a colheita., indicam que o equilíbrio entre as taxas de

mortalidade e o "ingrowth' é alcançado no terceiro ano. Após este ponto, o sítio

residual observado respondia às aberturas, devido ao tratamento dado, na taxa de

3,00 m3/halano em volume cúbico.

No projeto da Mil Madeireira retiram-se 40 m3 por ha em uma única colheita., a

cada 25 anos. Isto indica que, em aproximadamente 10 anos, o sítio pode ganhar

de novo sua biomassa. Neste sentido, um ciclo de corte de 20 anos, para a

produção sustentável de madeira, é razoável e moderador.

No futuro, as florestas administradas da Amazônia conterão, provavelmente,

somente árvores de espécies desejáveis, mas menores que 70 em de diâmetro. O

que tornará o corte, a colheita., transporte e seleção de equipamentos mais fáceis.

O conceito de manejo florestal em uma base sustentável, após as conferências das

Nações Unidas em Stockholm-72 e Rio-92, tem sido disseminado e bem aceito

mundialmente. Por esta razão, a implementação de manejo florestal nada mais é

que a aplicação de conhecimentos técnicos já disponíveis complementada pela

pesquisa desenvolvida atualmente.
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o projeto de manejo florestal da "Precious Woods" deixa cIaro que a busca da

sustentabilidade econômica e ecológica exige uma mudança de atitudes de todos

os atores, quer se situem dentro ou fora do projeto: desde o pequeno acionista

que, por meio de seu fundo de pensão no exterior, o executivo que se explica e

interage com a imprensa que divulga seu projeto, que busca ao mesmo tempo que

cria novos paradigmas de gestão ambiental, passando pelo técnico florestal que

recebe estudantes, pesquisadores e discute as práticas florestais utilizando-se de

recursos de informática para localização exata, mapeamento, identificação e

administração de cada uma das árvores potencialmente exploráveis, o capataz que

lidera sem armas, até o peão que não depreda a floresta, conservando-a nos locais

onde acampa.

Estas mudanças de atitudes são movimentos que, se mantidos, garantem a

qualificação do projeto como integrante do espectro do "continuum" de uma

organização substantiva.. de que fala Guerreiro Ramos.

As limitações, porém, são não só objetivas - a pressão econômica por

desempenho financeiro, o conhecimento a agressividade frente ao mercado de

madeiras do Primeiro Mundo, a necessidade de presença atuante nos órgãos

gestores das bolsas internacionais - como subjetivas, na medida em que as

mudanças de atitude têm sido conseqüência de normas do projeto e não de um

trabalho interno de reflexão, como preconiza Habermas.
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A Fundação Anebá atua principalmente por meio de um projeto pedagógico

destinado a uma comunidade ribeirinha vizinha do grande projeto florestal da

"Precious Woods", na região limítrofe aos municípios de Silves e Rio Preto da

Eva. Surgiu de forma espontânea. Foram alguns indivíduos com preocupações

sociais, além de ambientais que, com diversas formações e vindos de diversos

países, acabaram por conceber uma entidade importante no local.

Assim, duas professoras jovens, formadas e licenciadas em Itacoatiara, ao obter o

respaldo frnanceiro de um grupo organizado de amigos que se conheciam em

tomo da BRASCRL radicados na Suíça, que visitavam a região do Anebá, a

convite da Fundação Precious Woods, viabilizaram a iniciativa, pelo menos em

seus primeiros passos.

Segundo Hans Jurgen Martin. pastor da comunidade de Bad-Ragaz, do cantão

dos grisões, na Suiça, havia interesse individual de pessoas mobilizadas

espontaneamente em tomo de temas sócio-ambientais brasileiros na sua comuna,

em dar uma ajuda. Com esta constatação, o Sr. Martin e sua esposa constituíram

o Bad-Ragaz - BRASCRJ - entidade sem fins lucrativos denominada Hilfe

Brasilianische Kinder - Ajuda Brasil-Crianças. Esta entidade possibilitou ao casal

Martin constantes vindas ao Brasil, país que já conheciam pela atuação como

professores da Escola Suíço-Brasileira de São Paulo.

A BRASCRI de Bad-Ragaz iniciou seu apoio frnanceiro ao Brasil, fornecendo

meios a deficientes auditivos carentes em São Paulo. Posteriormente, depois de

se aproximar de grupos locais, criou o apoio a mães solteiras menores e carentes,

e um trabalho de reforço escolar. Todos esses trabalhos eram e ainda são,

realizados em São Paulo, mas permitiram a vinda de pessoas e de incentivos para

trabalhos com entidades em outras regiões distantes, como Manaus.
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Antes de voltar à Fundação Anebá, cabe falar da estrutura da BRASCRI.

Os estatutos da entidade, hoje associação com utilidade pública municipal, prevê,

em seu Artigo 11.as seguintes frentes de atuação:

I -Atendimento gratuito a crianças deficientes auditivas em período integral.

2 - Centro de avaliação audiológica, para atendimento à clientela carente.

3 - Apoio a projetos de proteção integral à criança e ao adolescente.

4 - Apoio a projetos de atendimento extra-escolar.

Ao se observar as 6 curtas folhas que constituem os estatutos da BRASCRI,

nota-se que essa base legal é muito simples. (Anexo B o Estatuto da BRASCRl

em sua 1a versão, alterada posteriormente). Esses estatutos nada mais são que

uma base normativa elementar, um ponto de partida para aglutinar pessoas,

meios, e ideais. Esta base evoluiu e se alterou, adaptando-se principalmente a

exigências legais, para permitir contribuições do Estado à instituição e/ou

doações para organizações com estrutura de fundação, no escopo do direito

brasileiro.

Quanto ao atendimento extra-escolar cabe notar que, sendo uma prevenção à

sedução nociva da rua, se originou em meados de 1994, quando um grupo de

pessoas ligadas a uma escola pública estadual, procurou a BRASCRI solicitando

ajuda para melhorar o atendimento que a escola vinha oferecendo ao seu alunato.

Havia a idéia de oferecer programas ou atividades extras, em diversas áreas de

formação e cultura, permitindo que as crianças pudessem atualizar e melhorar sua

potencialidade, e no futuro enfrentar em melhores condições o mercado de

trabalho.
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Em 1995 a BRASCRl, por incentivo de um mecenas de Bad-Ragaz e pela

atuação na área da promoção humana, criou o projeto MS-Mãe Solteira, que

atende crianças e adolescentes carentes. Tem como objetivo principal apoiar

mulheres carentes, tendo como prioridade as adolescentes solteiras que,

submetidas a situações de despreparo, violência e abuso sexual, ligações

irresponsáveis ou abandono familiar, se encontrem grávidas e desejem assumir a

maternidade e a responsabilidade de criar e educar seu filho.

Outros projetos, como apoio a cnanças carentes, adolescentes em situação

precária, prevenindo a evasão do lar, permanência nas ruas e marginalidade, são

viabilizados por doações de pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior.

Agora a BRASCRI no Brasil está se estruturando para receber ajuda dos órgãos

públicos da administração direta e indireta, tendo já conseguido sua sede própria

e as instalações necessárias às atividades fonaudiológicas e de reforço escolar.

Muito bem, a BRASCRI, como modelo de entidade já consolidada de atuação em

São Paulo, serviu de base para a Fundação Anebá em Itacoatiara, a partir da visita

de dois de seus conselheiros e do casal Martin. Estes ideais porém só se

viabilizaram e se renovam em novos projetos e reavaliações por meio do trabalho

participativo que inclui:

• o reconhecimento da visão e do entendimento dos motivos dos diversos

membros da entidade, e a ciência do que se deseja realizar;

• a atuação em grupo, criando canais para se ouvir e perceber o que há em

comum e o que terá que ser acomodado, verificando o que se quer viver no

seio do grupo, identificando-se a questão e optando-se por fazer as tarefas em

conjunto;
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• verificar se a entidade responde a uma necessidade. se o seu trabalho vai de

encontro às carências do público e da comunidade cliente, e além disso se a

tarefa além de ser relevante hoje, tem perspectivas importantes também no

futuro;

• formulação do nome da iniciativa e de uma diretriz e certa rigidez de forma,

permitindo avaliar riscos de expansão, hoje e no futuro, e exata noção de

responsabilidade, pelas condições de manutenção propostas, suscitadas e

implantadas:

saber envolver e comprometer os fundadores e participes. levando em

consideração critérios para categorias de colegas. apoios. voluntários,

colaboradores, conselheiros, funcionários, professores e artesãos. É necessário

entender a motivação de cada um desses grupos a partir dos diversos fundos

motivacionais, paciência demonstrada, dedicação ao entendimento de conteúdos

e ambição do grupo, identificando aquelas personalidades que são os pilares de

comunicação e irradiação em cada uma das esferas de atuação. E a

disponibilidade de tempo e de investimento pessoal é o complemento às

habilidades necessárias.

• a forma organizacional é outro aspecto fundamental para o trabalho

participativo, na medida em que deve responder às perguntas de como a

entidade se comunica, decide, relata aos pilares profissionais, voluntários,

benfeitores, doadores, avalistas e conselheiros, e dá a tônica para a gestão

salarial e pessoal. O entendimento de processos de trabalho e de tempo

permitem a realização das tarefas. Estas podem ser rítmicas ou priorizadas de

acordo com a coordenação eleita. Há casos em que a coordenação é imposta,

ou mesmo gerida externamente;
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• finalmente caberia aos conselheiros dar diretrizes capazes de se inserir na

realidade da entidade e da comunidade de suporte, observando limites e

oportunidades para o espaço, o ambiente, até o nível físico do equipamento e

também dar parâmetros de endividamento e da capacidade de cooperação com

outras instituições, geração de receitas próprias.

Um outro passo fundamental na organização é que, além do trabalho participativo

organizacional, o trabalho interno do individuo prossegue, induzido pela

possibilidade de maior liberdade, existente nas ONGs, onde os integrantes podem

melhor se auto-observar, se observar como grupo e como instituição idealista que

se questiona quanto ao impacto de sua ação, desde o indivíduo, até a humanidade

como um todo.

Este arco de perspectivas que se expande desde o cerne do eu até a humanidade,

pode ocorrer em determinados momentos nas entidades que lidam com situações

muito díspares na sociedade, permitindo o surgimento destes questionamentos

construtivos.

Há situações em que o contrário ocorre. A entidade passa a ser um refúgio e um

palco para se exercer poder. O gestor dos fundos, o decisor das atividades a

serem priorizadas, o sancionador dos programas e avalista dos beneficiários se

restringe à busca de uma remuneração simbólica instrumentalizada. O

desempenho emocional interior é uma chave para se entender esse processo. Os

conteúdos sócio-culturais de cada um dos integrantes são outros ingredientes da

delicada interação no grupo e seus objetivos. Para tanto, quanto mais tempo se

dispuser para estudo, execução de tarefas conjuntas e lazer direcionando o grupo

e criando uma base comwn mais é possível antever ações que se pautem por

reflexão e colaboração.
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A Fundação Anebá, de vertente pedagógica, desperta imediatamente simpatias. A

viabilização desta ONG passa porém por cada um dos processos anteriores e

pressupõe algum participante com experiência semelhante à descrita no trabalho

da BRASCRl. No caso, esta foi um elemento catalizador socializante em tomo do

qual surgiram as primeiras verbalizações e idéias a serem concretizadas. Trouxe

também aquele pioneiro, capaz de agJutinar um grupo em tomo de wna idéia que,

para ter sucesso também na prática organizacional, via de regra trará consigo

experiências de trabalhos sociais e técnicos anteriores. A partir de um convite

para conhecer o trabalho na floresta amazônica, alguns membros da BRASCRI de

São Paulo para lá se dirigiram.

Especialmente na Amazônia. pelo interesse que desperta a região, poder-se-ia

imaginar que enquanto estrutura para uma nova ONG, a BRASCRI poderia ser

viável. O que realmente aconteceu não foi isso. A distância para a divulgação e

verificação in loco dos resultados das ações propostas e financiadas, a descrença

com grandes e pequenos projetos na Amazônia, a exuberância tropical que infla

tudo rapidamente e toma a terra um ciclo célere, são aspectos que geram

insegurança e impedem a comunicação.

No caso da Fundação Anebá, apesar de wna primeira aproximação e apesar dos

incentivos deste pesquisador e outros atores sociais, não foi possível fazer

aprovar, nem na Suíça nem em São Paulo, qualquer formalização para uma

possibilidade de ajuda mútua. A insegurança, aliada aos custos previstos de

locomoção e informação, induziram os conselhos a marginalizar completamente

quaisquer perspectivas amazônicas.

Os conselheiros da bem estruturada entidade em São Paulo se recusaram, e

fizeram constar em ata, a desvinculação total com a nova entidade que se

formava na zona rural de ltacoatiara.
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Esta, não tendo outros apoios além de integrantes voluntários da sociedade civil

local, passou a se apoiar, no que tange aos investimentos em infra-estrutura, em

galpão para escola, e transporte das professoras, na madeireira da Precious

Woods cuja área engloba ou é limítrofe à área da comunidade assistida.

Assim, o velho galpão da serrana foi transferido vários quilômetros, para

constituir a futura sede da ONO. Ao mesmo tempo, em paralelo à atividade atual

das duas professoras que trabalham com alfabetização, a madeireira está

propondo que haja uma expansão de atividades, visando abranger a formação

técnica, florestal e ambiental. Esta disponibilidade é uma nova oportunidade para

a Fundação Anebá, criada em 1996. Permitirá, caso seu programa seja explicitado

com competência. pleitear créditos de organismos internacionais. com relativa

facilidade e montantes significativos.

Para viabilizar a proposta integradora da ONO sócio-ambiental com o projeto da

Precious Woods - a Mil Madeireira, dá-se no plano organizacional um passo

também no sentido de evoluir da mera preocupação econômico-ecológica, até o

campo sócio-ambiental geral, com um esboço de projeto pedagógico

complementar. As verbas necessárias, apesar de, em termos estimativos. pelos

organismos internacionais se situarem na casa do U$ 0,5 milhão, poderão ser

disponibilizadas na medida em que a Fundação, cumprindo seu programa

educacional, implanta os cursos que se encontrem no nível mais alto da

tecnologia ambiental-florestal, e valoriza experiências e experimentos resultantes

de pesquisas locais.

A racionalidade exigida, as decisões de ambas as partes e de cada um dos

integrantes não são comuns, nem cotidianas. A exigência de gestão, tanto para os

professores e técnicos, como para os próprios administradores, é enorme. Não há
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unanimidade quanto aos procedimentos, dado o ineditismo dos questionamentos

que surgem.

Desta forma o que acaba ocorrendo são atritos e demissões na relação entre a

Fundação e a Mil Madeireira, bem como risco de radicalização de conflitos por

parte da comunidade hospedeira. Isto implica em retrocesso em termos de

questionamentos dos gastos ambientais, de possíveis equações de custo-beneficio

por um lado, e desmotivação por outro que impede a interação contínua nas

metas pedagógicas comuns.

E aí residem algumas das dificuldades da constituição de uma comunidade

moderna, pois a possibilidade da expressão individual. de assuntos ligados a um

ideal, esbarra em limites hoje previamente estabelecidos pela nossa própria

racionalidade e não, como pode se verificar empiricamente, por falta de recursos.

O dinheiro flui, o financiamento flui para onde se constitui um tecido social e

com aval para tal.

O limite surge na comunicação, na intersubjetividade, na incapacidade reflexiva.

Cortam-se vínculos por insegurança, por incapacidade de visualização, em nome

do distanciamento, em nome de economias. Há mais volume de recursos

disponíveis mundialmente do que entidades competentemente organizadas.

Assim, como no caso da Mil Madeireira, o recurso flui na medida que em é capaz

de identificar botânica, geográfica, mercadológica e financeiramente as árvores

ainda não colhidas, e em paralelo também no campo social, no caso da Fundação

Anebá, o recurso pode ser mobilizado quando há o sentido de busca de uma nova

interação entre os partícipes, comunidade e corpo pedagógico-técnico, gerando

um tecido social capaz de ser identificado como organismo auto-sustentado,

reflexivo e integrador.



CAPíTULO 6
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS CASOS APRESENTADOS

lU
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Como vimos detalhadamente no Capítulo 6, um projeto de exploração florestal

deve-se desenvolver hoje de maneira completamente diferente da tradicional, a

começar pelo investimento inicial. Este não precisa mais ser necessariamente

advindo de um empréstimo bancário, ou de uma poupança qualquer. O fluxo

financeiro para a Amazônia, justamente por ser uma região de preservação, de

interesse da humanidade. pode ser canalizado de forma inédita. São as ações

verdes. É uma grande oportunidade para os fundos de pensão investirem com

retomo a longo prazo, coerentemente com o cálculo atuarial. A curto prazo, as

florestas em pé podem ser vistas como ativos que se valorizam à medida em que

são catalogadas, inventariadas. exatamente localizadas e também preservadas, ou

adensadas por um extrativismo técnico, ou ainda manejadas corretamente. As

sobras financeiras virão a longo prazo, com o desenvolvimento mercadológico de

novas espécies de madeiras; a captação financeira surge já antes a partir dos

registros contábeis do almoxarifado "vivo" formado por árvores científicamente

catalogadas.

Hoje, segundo Higuchi, das 200 espécies de madeiras duras, menos de 10% são

intensamente exploradas e não há inventários confiáveis na região.

Outras linhas de investimento podem ser encontradas na busca de novos

princípios ativos de plantas, na criação de "sites" para a pesquisa dos grandes

fabricantes mundiais de fármacos, no repovoamento de áreas devastadas com

novos tipos de palmitos pupunha, na intensificação do uso da castanha, do

guaraná e do urucum consorciado, na reintrodução de espécies arumais, no

desenvolvimento e adaptação da exploração comercial do tambaqui.

O exemplo da extração de madeira também é elucidativo quanto à mudança de

paradigmas na ciência da administração e quanto ao pensamento ecológico que,
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deixando de ser alternativo, passa a ser solução para impasses com que se

defrontam o ser humano, seu pensamento, e sua racionalidade.

Para analisar os projetos descritos anteriormente, vale a pena dar alguns números

e valores aos produtos, serviços e fluxos financeiros possíveis de serem gerados

no ambiente da floresta.

A U$ 1.000 o m3, uma árvore grande de mogno pode render U$ 30.000;

portanto, cem delas fariam a fortuna pessoal de um aventureiro. No entanto,

depois de algum tempo, sua empresa perderá boa parte da consistência financeira,

se não for bem administrada a possível diversificação do negócio, as suas

necessidades de capital de giro. de investimentos, modificação do tipo de

exploração.

Há muitos exemplos de esgotamento do lucro pela própria intensificação da

atividade de exploração e de gestão com horizonte de curto prazo na Amazônia.

Um outro exemplo é o "boorn" da pimenta-do-reino no Pará: sendo poucas, as

espécies introduzidas não continham em si material genético suficiente para que

institutos de pesquisa tais como a Embrapa, no Pará, produzissem indivíduos que

resistissem às pragas. A vida média da pimenteira caiu de 5 a 6 para I ou 2 anos,

o tempo que a planta resiste, apesar dos pesticidas, até morrer, vítima das pragas

típicas de monoculturas geneticamente pouco diversificadas.

A contradição entre lucro a curto prazo e continuidade de operação está isolando

cada vez mais estas formas predatórias de exploração. É como se a

biodiversidade amazônica tivesse impactado a forma de pensar do gestor de

ativos hwnanos, vegetais, animais e minerais daquela região. A floresta, em sua

biodiversidade, encerra maiores riquezas do que a extração desenfreada de

espécies seletas de madeiras, de monoculturas ou pastagens.
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o pesquisador encontra na Amazônia uma certa facilidade, do ponto de vista da

administração, para mostrar os efeitos de uma razão instrumental da visão

diretiva e canalizadora da esfera da vida, pelas disfunções óbvias geradas por

projetos como os acima mencionados.

Por outro lado, a ação de institutos e organizações substantivas locais mostram

alguns exemplos significativos de novas formas de lidar com o universo

amazônico. É interessante observar também que as iniciativas individuais e de

grupos têm preponderado, desde os seringalistas de Chico Mendes até as ONGs,

ancoradas em projetos-piloto do IBAMA e do INPA , ou outros projetos do

World Wildlife Fund - WWFI~, do Museu Emílio Goeldi. do Instituto Imazon, da

Embrapa e outros. Estas organizações têm, no momento, um papel importante,

pois são objeto de observação dos organismos mundiais que buscam uma forma

de trabalhar e atuar na Amazônia, e servem como avalistas e repassadores para

linhas de crédito e de pesquisa locais. Esta busca inclui observadores do G-7, do

Banco Mundial. da ONU, do GTZ e de financiadores da Alemanha e da França"

para projetos de desenvolvimento sustentado, preservação, manejo, extrativismo

e associativismo .

•• WWF - Projeto BR0043 - Preparatioo lo Management Plan IOr the Estação Ecológica Mamirauá. Novo conceito de "ICDPs" -
lntegrated Conservation Developmem Project. com objetivo duplo de conservação da diversidade biológica ao lado de melhoria para os
habitantes locais {cerca de 2000 pessoas. numa área de 100.000 ha de várzeas em área única e com espécies endemicas localizada no
médio Solimões. O projeto difere da política governamental tradicional de "parks-no-people", e se vale de legislação sobre
desenvolvimento sustentável datada de 1996 para permitir caça e extrativismo dentro dos limites do parque.
l~ CrRAO _Centre de Coopération lnternationaJe en rechercbe agroaomique pour le développement,
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Kohlrepp, pesquisador alemão ligado ao Gruppe für Technisches

Zusammenarbeit - GTZ16
, desmembra a análise do desenvolvimento sustentável

na Amazônia nos seguintes campos:

- pesquisa científica de base;

- projetos aplicados à reabilitação da Amazônia;

- pesquisas institucionais sob a égide do Grupo dos Sete - G-i7;

- atividades das ONGs18
.

Os resultados obtidos pelas ações isoladas das ONGs tem sido motivo de intenso

estudo. A presença de alguns orgãos públicos nacionais adensou a tal ponto o

conhecimento do assunto, que hoje estes resultados são referências mundiais em

termos de florestas tropicais úmidas.

Antes de discutir a problemática, no sentido de contextualizar e situar

descritivamente os experimentos, reproduzimos a seguir, parágrafos extraídos do

relatório anual do projeto Mil MadeireiralPrecious Woods descrito no capítulo 6

para o período 1994/1995. Contem descrições significativas e esclarecedoras,

destinadas aos acionistas e aos investidores particulares e institucionais,

principalmente europeus, propensos a aplicar a longo prazo nos chamados

"fundos verdes". Com chamadas do tipo: "Evergreen forests girdle the world on

either side of the Equator", o termo floresta úmida tropical é usado para expor

16 Grupo de Colaboração T écnica Internacional
17 "Gupo intemacionallOnnado pelos minislros da Fazenda das sete potências industriais que se reúnem anualmente para coordenar 11

politica económica e monetária mundiais. Também conhecido como 0-7. compreende Alemanha, Japão, Itália, França, Grã-Bretanha.
Canadá c Estados Unidos," (SANDRONt Paulo. Novo dicionário de Economia. São Paulo: Best Seller, 1994. p. 156)

18 Completando essa nova idéia de tutela do meio ambiente, li Lei nO 6.938J81 conferiu no Ministério PUblico legitimidade para atuar em
defesa do meio ambiente. Como o meio ambiente é algo que pertence a todos, mas a ninguém individualmente, nada mais adequado do

que atribuir a proteção desse interesse. que se tem como "difuso", a um 0Cgã0 afeito à tutela dos interesses públicos. Com a Lei nO 7.347
de 24 de julho de 1985, se estendeu essa legitimidade às entidades ambientalistas (as ONOs) e criou-se uma ação JlI'ópria para defesa
judicial do meio ambiente. a ação civil pública.
(SEMINÁRIO SOBRE OEST ÃO AMBIENTAL - DIREITO AMBIENTAL. 1996, São Paulo.)
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um conjunto de propostas, incluindo a criação de uma rede de organizações com

foco em desenvolvimento, extrativismo e/ou manejo sustentado.

"As sempre verdes florestas circundam o mundo em ambos os lados do Equador.

O termo para descreve-las é floresta úmida tropical, em referência às

pecuJiaridades do clima encontrado em uma área que vai do 23° paralelo norte até

o 23° paralelo sul do Equador. Não há estações nesta região. O sol se levanta alto

no céu por todo o ano. As temperaturas são estáveis, com uma variação que vai

de 20°C a 40°C. Chove forte quase todos os dias. As florestas tropicais são

encontradas no oeste da África, até o norte do Zaire, no subcontinente indiano até

a Malásia. cobrindo uma linha fina até a parte leste da Austrália, quase toda a

Nova Guiné, e vastas áreas da América Central e do SuL"

"A floresta tropical é de importância global. É o maior depósito de dióxido de

carbono do mundo. A luxuriante vegetação absorve o carbono, deixando o

oxigênio livre. A importância desta região para o clima do planeta não pode ser

subestimada. O destino da floresta está intrinsecamente ligado ao destino da

população humana deste planeta."

"As florestas da Bacia Amazônica, da Bacia do Congo e dos arquipélagos da

Indonésia e da Malásia são moradias de pelo menos 50% das espécies de animais

e plantas da Terra, muitos dos quais ainda não descobertos. Um paraíso verde

único na Terra. É de interesse da humanidade salvar o que resta da floresta

tropical. E isto só poderá ser atingido desenvolvendo-se uma estratégia ecológica

e econômica combinadas, em cooperação com as comunidades locais .• ,

"As florestas precedem a passagem do homem, os desertos o seguem", observou

o autor francês Chateaubriand, algum tempo atrás. A observação é relevante tanto

para o mundo mediterrâneo da antigüidade, quanto para o dos trópicos de hoje.



119

De acordo com as descobertas do Instituto de Recursos Mundiais, de

Washington, em média, 154.000 km2 das florestas tropicais foram destruídas a

cada ano entre 1981 e 1990. Isto significa aproximadamente quatro vezes a

superfície da Suíça. Outras estatísticas da Food and Agriculture Organization

(FAO) e do Instituto de Recursos Mundiais indicam que, em 1980, o total da

floresta da América Latina tinha sido reduzido em não menos que 27%, e que no

período de 1981 a 1990, mais 130/0 tinham desaparecido. Neste ritmo de

destruição, a primitiva floresta tropical úmida da América Latina, que em 1980

ainda cobria cerca de }9,5 milhões de km2
, terá diminuído para 2,5 a 5 milhões

de km2 de terras úmidas e 2,5 a 3 milhões de km2 de terras secas.

As conseqüências para a humanidade deste monumental trabalho de demolição

são ainda imprevisíveis. "Os rios, os peixes, as florestas gritam por ajuda ... l"

bradou Davi Kopenawa da tribo Yanomami, em apelo feito em 1990 ao

presidente do Brasil.

A situação no sudeste da Ásia é diferente, pois não se trata de comercialização de

madeiras, saqueamento e destruição como na floresta amazônica. Lá, a

exportação de madeira é insignificante. No Brasil. uma total proibição de

exportação está em vigor desde 1969. A causa real da tragédia é que as florestas

têm sido queimadas para abrir terras, para pasto ou para lavouras necessárias para

alimentar uma população que cresce rapidamente. É um círculo vicioso. A

floresta tropical é um biossistema estável e auto-suficiente. O calor tropical e a

umidade do solo decompõem tudo rapidamente, dificultando a criação de uma

camada de humus. Devido a chuvas contínuas e pesadas, o solo é extremamente

pobre em minerais sendo as maiores reservas encontradas em cima, no meio da

massa vegetal. Incontáveis espécies criam raízes, alto, no ar, nos galhos das

árvores de tamanho médio, encontrando alimento em uma camada de humus que

cai regularmente das árvores gigantes da floresta. A floresta úmida tropical é
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auto-sustentável, mas se sua biomassa for destruída, sendo queimada para abrir

terras, seu conteúdo nutritivo toma-se-á cinzas. As fortes e violentas chuvas

lavam o solo, em um processo contínuo de erosão e assoreamento. Após poucos

anos de cultivo, o solo consumido é abandonado, e os colonos simplesmente se

mudam para o próximo hectare condenado de floresta primitiva.

Esta terra abandonada é então ocupada por uma vegetação secundária, com

pequena diversidade de espécies. Em uma economia baseada na substituição de

terras de floresta por terras de cultivo, cada família de colonos abre, em média,

um hectare de terra por ano. Mais ou menos a metade é floresta natural; a outra

metade é terra que já foi aberta e que hospeda uma vegetação secundária. Após

um período de 6 a 8 anos esta terra pode ser usada de novo, por um período de

dois a quatro anos. Contudo, na margem da floresta, existe uma população

crescente que ameaça a sua existência, ameaça esta ampliada pelas recentes

descobertas de riquezas minerais.

No máximo 5% da produção mundial total de madeira é exportada. Este

comércio traz um ganho de cerca de U$ 8.000 milhões por ano para os países em

desenvolvimento, fazendo da exportação de madeira sua segunda maior fonte de

ganhos, depois da exportação de petróleo. Nestes mesmos países, a cada ano,

madeira tropical, valendo milhões de dólares, é simplesmente destruída para dar

lugar a terra para cultivo. No que conceme à comunidade local, a floresta não

tem valor real.

o problema da destruição das florestas tropicais tomou-se um assunto de

interesse mundial. As medidas propostas variam de um complexo boicote aos

produtos de madeira tropical a uma variedade de esquemas de ajuda para o

desenvolvimento da população local, que vive abaixo da linha da pobreza e não

compreende o pensamento de ecologistas radicais, que querem uma total
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proibição da exploração da floresta tropical. Pensa que os "gringos" querem tirar-

lhe a subsistência.

o boicote aos produtos de madeira tropical não ajuda nem a causa de salvar a

tloresta, nem a condição de vida do povo da América Latina. Ao contrário, ao

cair o valor da madeira, porque não há mercado para ela, as queimadas estão

destinadas a continuar. O sucesso das soluções propostas depende, não somente

de considerações ecológicas, mas das vantagens econômicas, ou falta das

mesmas, para as populações locais.

Wilson, professor da Universidade de Harvard, dá uma justificativa óbvia para tal

estratégia: "As populações do Terceiro Mundo estão presas em um círculo

vicioso de pobreza que as força a destruir a diversidade de vida em tomo delas.

Para que seja possível quebrar este círculo, precisam de trabalho que garanta seu

pão de cada dia, um teto sobre suas cabeças, um programa de saúde ....Sem

trabalho ... mantêm-se à custa dos últimos recursos biológicos. Caçam animais

selvagens até a extinção, despojam florestas que não se regeneram, e pastoreiam

seus animais em terras privadas, das quais é impossível desalojá-los, mesmo que

a força". (WILSON, ).

Cabe perguntar se existem outros tipos de racionalidade e organizações

substantivas atuando na Amazônia. Porque se houver, propiciarão efeitos

mensuráveis para o administrador (FISHE~ ).

Ao observar as organizações substantivas que atuam hoje na Amazônia, cabe a

pergunta: que mudança de paradigma ocorreu e qual a seqüência natural à

atuação substantiva? A razão substantiva tem como seqüência natural uma razão

comunicativa emancipatória, que não exige abdicação das práticas
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administrativas atuais e, sim, sua evolução, acompanhada de evolução no campo

técnico e tecnológico.

o entendimento epistemológico desta transformação é o objetivo desta tese. Seu

interesse principal consiste em observar a fase de concepção organizacional. O

exemplo da Amazônia é. também, denúncia e emoção por suas projeções

mundiais.

O que se tentou fazer com o rio Amazonas, represá-lo em um grande lago, pode

ser observado em Tucuruí e em Balbina. Milhares de árvores, todo um

ecossistema naufragou, na busca insana de energia. Valerá a pena? É este o

desafio amazônico para o Brasil.

O padrão nacional de energia hidráulico, deve ser quebrado, apesar da riqueza de

rios. Os campos de gás de urucum, o desempenho energético das novas

tecnologias para turbinas de gás, e mais remotamente, os projetos de energia

eólica ao longo da costa brasileira, a evolução das células solares, os estudos de

transmissão de energia elétrica em campos magnéticos apontam para possíveis e

futuras soluções, aliadas a programas de conservação energética e mudança de

padrões e atividades de consumo.

Examina-se exemplos práticos com o pano de fundo da racionalidade. Considera-

se que, ao anal.isar temas tais como o desenvolvimento sustentável proposto para

a Amazônia, faz-se mister enfocar as propostas existentes do ponto de vista da

racionalidade substantiva e de uma teoria da ação comunicativa e estudar um

exemplo de exercício brasileiro de administração, recuperando aspectos

substantivos de sua comunicação, inclusive ambiental.
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o trabalho mostra qaue a comunicação não pode ter filtros, não exige

padronização nem hierarquização e o cerne da contribuição desta problemática

para a Administração, no caso da Fundação Anebá é a oportunidade observar o

interagir e a participação na reflexão que permite fazer emergir a sua missão

sócio-arn biental.

Toma-se então possível aplicar conceitos da Teoria da Ação Comunicativa de

Jürgen Habermas e da racionalidade substantiva, vistos sob o enfoque de sua

adequação a formas organizacionais como em epígrafe, especificamente ONG's

associativistas.

A visibilidade de organizações atuantes na área decorrem de uma abordagem

habermasiana que exige uma postura multiparadigmática, considerando aspectos,

objetivos sociais, subjetivos e a substantividade das ações e o aspecto da atuação

do administrador; que pode levar uma organização, seu grupo ou associação, a

um comportamento organizacional sustentado, ou não.
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CAPíTULO 7
IMPLICAÇÕES TEÓRICAS
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Na tese abordam-se temas que, nos meIOS de comunicação, aparecem sob a

rubrica desenvolvimento sustentável, ou Amazônia, ou problemática das ONGs,

ou ainda, exploração de madeiras e implicações legais e econômicas destes

temas. Fala-se do desenvolvimento sustentável em horizontes de tempo muito

curtos: a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada

pela Assembléia Geral da ONU, em 1983 e presidida por Gro Harlen Bruntland,

produziu, depois de alguns anos, o relatório Nosso Futuro Comum, e propôs

estratégias ambientais para se chegar a um desenvolvimento sustentável por volta

do ano 2000~ Também recomendou maneiras para que a preocupação com o meio

ambiente se

"traduzisse em maior cooperação, entre os países em desenvolvimento e
entre os países em estágios diferentes de desenvolvimento econômico e
social, levando à consecução de objetivos comuns e interligados, que
considerem as interrelações de pessoas, recursos, meio ambiente e
desenvolvimento".

As conseqüências desse relatório não são porem, para o assunto em pauta,

diretamente visíveis. Aparecem como pano de fundo permitindo talvez mobilizar

mais facilmente cidadãos em tomo de projetos locais de ONGs, porém, não

aprofunda teoricamente nem o assunto da sustentabilidade nem da racionalidade,

como tampouco traz os aspectos teóricos organizacionais vistos de forma

descritiva e prática nos exemplos dos pares Mil MadeireiralPrecious Woods e

BRASCRI/Fundação Anebá, bem como na interrelação e interação entre ambos.

Dado que a sustentabilidade para o ano 2000 é tão remota quanto a redução de

produção de CO2 , de consumo de petróleo, de necessidades de criação de

pastagens, de mau uso da água, de destruição de florestas, e sendo insuficientes

as discussões mars profundas acerca da racionalidade e dos temas
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organizacionais, a constituição dos pares mencionados acima e sua observação

toma-se relevante pois dá indicações no sentido dessa sustentabilidade.

Este parece ser também o caminho das leis ambientais. E neste ponto que nos

parece fundamental remontar ao pensamento processual habermasiano para o

qual, em um primeiro aspecto o indivíduo, a pessoa, é uma unidade na sociedade,

base para o desenvolvimento de ações intersubjetivas, apesar de a razão

comunicativa se diferenciar da razão prática kantiana, por não privilegiar este

mesmo ator individual, mas ao mesmo tempo e em um segundo aspecto também

não privilegiar um ator travestido de Estado e sujeito macro-social.

Como preâmbulo à visualização teórica das organizações cabe ressaltar como

exemplo que a comunicação é muito mais um meio verbal, que permite

interações, as quais. por sua vez, tecem e estruturam formas de vida, e criam as

condições para o surgimento de uma razão comunicativa. Este "telos" de

entendimento constitui um "ensernble" de, ao mesmo tempo, condições possíveis

e restritivas.

Neste sentido é interessante notar que o associativismo, o cooperativismo e o

"rnodus operandi" em geral das ONGs incluem uma interação intersubjetiva,

importante, sem a qual as organizações estudadas não funcionam. Algumas destas

organizações estão voltadas mais para os aspectos econômico-ambientais, outras

quase que exclusivamente para as carências sociais, outras são multifacetadas,

mas a maioria não atua no plano macro-social abstrato da esfera do Estado;

algumas sucumbem ao imperativo de um ator independente e isolado.

É importante dentro de toda essa discussão ressaltar o papel dos indivíduos que

valendo-se de uma razão comunicativa imprimem um direcionamento de vertente

individual na suas organizações. Assim, Mil Madeireira, Aeberhard e Higuchi
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deram sua contribuição. Na BRASCRl, Martin e outros utilizaram horas e horas

sobre a discussões de formação de imagem, a descrição dos fatos, a formulação

de valores, da aceitação de juízos, dos significados; discutindo e refletindo para

chegar a entendimentos que levaram às decisões, aos parâmetros, as estratégias e

a própria visão de atuação conjunta dos pares organizacionais situados no Brasil

e na Suiça respectivamente.

fixados os objetivos, perguntava-se em um processo de redefinição qual é a

consequência dessa determinada decisão no processo do grupo. E assim neste

tipo de comunicação, absorvem valores que passam a constituir o quadro

referencial para a tomada de decisões. Isto ocorre de maneira processual e

participativa: onde não se procura necessariamente a solução democrática mas,

muito mais, cria-se um processo de interação reflexiva de busca das decisões, no

qual se insere o mundo individual, as opiniões individuais e a vivência subjetiva

ao longo do eixo do tempo. Essa absorção da subjetividade e da vivência

enriquece e amplia o horizonte do grupo atuando dentro da organização. A

objetivação das necessidades da coletividade, se não é consensual, é de

responsabilidade grupaI. Este processo gera a possibilidade de uma vida solidária,

de um convívio cordial que atribui dignidade ao objeto, produto do trabalho, e

beleza além das necessidades funcionais; a curiosidade acesa, não especializada,

fonte para o entendimento e para ações futuras.

Essa postura processual pode ser vivida como intuição e abre possibilidades

intuitivas, não lógicas. Ao contrário, em um processo democrático, a decisão

termina no julgamento lógico instrumentalizado. Para se dar um passo além do

processo democrático, parte-se dessa lógica, mas deixa-se a intuição agir e, pela

verbalização, induzir processos decisórios reflexivos mais amplos, do que o levar

a uma decisão lógica normativa.
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As práticas e técnicas complexas que estão sendo elaboradas nos diversos fóruns,

uma vez inseridas em contextos mais amplos, nos levam além do processo

decisório, o que é um tema em si. Além da discussão sobre processo decisório

vimos esse processo aprofundado na atuação das ONGs, Mil Madeireira,

Precious Woods, BRASCRI e Fundação Anebá que conseguem atuar e interagir

sem destruir sistemas frágeis como é o amazônico.

Essa análise permite rever inúmeros outros aspectos relevantes da interface entre

racionalidade e administração, entre a diferença do senso comum, da ausência de

tradições e da distância entre os aspectos normativos da região e o trabalho

grupal e sua inserção local.

A verificação, no plano ontológico, das estruturas legais vigentes, contrapostas ao

plano vital, nos leva à percepção da impossibilidade da ação reflexiva, sem

verificar e descrever essas condições, pois não é possível, dada a distància do

sujeito macro-social, a interação para recuperar o movimento vital. nem no plano

do pensamento e dos objetivos, nem no plano da absorção de valores e do sentir e

nem em ações liberadas, que superem paradigmas de auto-consciência e

isolamento.

o observador se depara com um processo imanente mas, ao se debruçar sobre os

fatos a serem criticados, percebe sua dimensão dialética. Recorre-se a Habermas,

para definir sujeito cognoscente não exclusivamente como aquele que se

relaciona com o objeto para conhecê-lo ou para agir por meio dele e dominá-lo;

mas que propõe a este sujeito orientar-se em relação a si mesmo e aos objetos em

redor e criar um entendimento intersubjetivo entre sujeitos capazes de se

comunicar e agir transformando aí sim, o contexto histórico-social-político-

econômico e cultural em que atuam, pela mediação do pensamento verbalizado e

da ação comunicativa, tomando o próprio movimento, um movimento processual.
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"Os partícipes dos objetivos ilocucinários ao seguir uma exposiçao sem
preconceitos, chegam ao entendimento pelo reconhecimento intersubjetivo
dos valores criticáveis e, mostrando uma pré-disposição de criar vínculos
interativos, mostram-nos o valor da fala, que uma vez aceito redunda em
ações comunicativas e reproduzem formas de vida". (HABERMAS, 1994,
p.33).

"A racionalidade comunicativa se exprime de uma forma descentralizada
que absorve o transcendental, cria estruturas e impregna conceitos, mas não
é um valor subjetivo, onde os atores dizem o que deve ser tàto. A razão
comunicativa não é como na forma clássica de razão prática, uma fonte de
normas para a ação. Mas, uma vez estabelecido o enfoque processual, como
estabilizar ações comunicativas tornadas autônomas?". (HABERMAS,
1994, p. 42).

Nas ONGs observadas. o esforço de estabilização reflexiva passa pela

necessidade de se objetivar. pela verbalização e outros meios de expressão dos

fatos. buscando meios e recursos para os objetivos propostos, coadunados com os

valores expostos individualmente e com os quais o grupo se comprometeu.
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Para atingir tais objetivos, o coordenador deve:

• Observar os fatos com objetividade

• Observar conscientizando

E, ainda avaliar:

• Quais os valores que estào em jogo?

• Como observar em tomo o quadro reflexivo resultante?

• Como evitar decisões abstratas, optando por decisões que passem pela

consciência e pelo engajamento individual na tomada de decisào?

• Como tomar os individuos do grupo co-responsáveis pelas decisões tomadas?

A explicitação das energias da ação comunicativa nem sempre escapa às ações

instrumentais, ou estratégicas, que se valem também da linguagem mas que, ao se

contraporem às realidades sociais de contextos locais, não são capazes de

interagir, permitindo a visualização ontológica das forças capazes do movimento

reflexivo na comunidade, na sociedade civil.

A tentativa de superação das ações instrumentais para uma, é permanente; esbarra

no ceticismo e na tentação da submissão, mas ressurge na busca de ritmos

comunicativos interativos, na constatação do cerne ontológico do ser e na busca

epistemológica da intersubjetividade.
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E termina-se este capítulo com uma ressalva legal acerca da elaboração em curso

de normas para o exercício pedagógico no Brasil. Referimo-nos especificamente

ao Artigo 205 da Constituição Brasileira que, conforme o jurista Miguel Reale, "é

manifesto de sentido preambular"; estatui que "a educação será promovida,

visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho".

E comenta o Dr. Miguel Reale "eis aí o ponto essencial: o objetivo básico da

educação é o desenvolvimento da pessoa, imperativo ético e existencial do qual

os demais são colorários". (O ESTADO DE SÃO PAULO, 25 jan. )997).

No referido artigo, o grande jurista mostra sua decepção com a regulamentação

em curso de leis que, no que tange às diretrizes para a educação, "privilegiam o

pragmatismo e esquecem a ética", o que talvez ocorra por uma "falta de técnica

legislativa", jà que a matéria é tratada "sem a devida seqüência lógica, o que

dificulta a compreensão"; "com recursos engenhosos mas com discutíveis

expedientes, criam normas conflitantes no concernente à criação e manutenção

dos sistemas".
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CAPíTULO 8
IMPLICAÇÕES PRÁTICAS



133

As implicações práticas começam pela prorpia existência de organizações

sustentáveis tais como vistas nessa tese atuando na Amazônia. O fato de

existirem ações isoladas e indivíduos isolados que buscam complementarmente à

trabalhos científicos, à organizações com propostas sustentáveis, criar novas

responsabilidades e novos vínculos com o meio ambiente e com o financiamento

deste, é muito significativo. Antes porém, de ressaltar-se mais apectos práticos,

cabe uma descrição.

Na região contigua à cidade de Manaus e englobando-a, estende-se a Zona

Franca. Nesta zona, além do distrito industrial, na sua zona JUrai é possível

observar algumas sociedades agropecuárias ou pretensamente agro-silvo-pastoris,

e também cooperativas surgidas na década de 70. e que hoje conseguem

apresentar balanços positivos graças à sua expansão vertical, pela industrialização

de leite e derivados simples que produzem, com tributos em parte reduzidos

pelos incentivos locais. principalmente quando destinados a outras regiões do

pais.

Para essas organizações exemplos como vistos na tese servem de impulso para

novas idéias. O próprio fato de que a Mil Madeireira obteve do IBAMA a

qualificação de projeto piloto para fins de desenvolvimento sustentável florestal,

já a coloca em evidência perante as demais madeireiras, diferenciando-a

radicalmente.

As fazendas, que existem quase que em sua maioria nos limites da SUFRAMA,

originariamente foram previstas para implantação pelo próprio Estado, que na

época assumia o papel de um sujeito macro-social que direcionava também os

aspectos legais e fiscais de localização dos projetos, e procurava controlar os

componentes sócio-econômicos. Com estas atitudes o Estado alijou a
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possibilidade de um diálogo para a região, que poderia ter sido muito amplo, e já

na época despertava o interesse local e de especialistas multidisciplinares. O

diálogo que ocorreu ficou restrito às esferas governamentais e de bancos de

investimentos, bem como de grandes grupos econômicos. ou seja inserido no

domínio dos "experts" que cunhavam suas premissas de visão setorializada para

poder atingir metas pautadas pelo determinismo e baseadas em teorias e

instrumentos de planejamento mecanicistas, que Eleutério da Silva Prado

chamou de uma economia "hidráulica".

Foram criados então planos que previam, por exemplo, a preservação de 50% das

florestas, em troca de autorizações de desmatamento para formação de

pastagens, para criação de gado. que posteriormente acabavam desmembradas, e

novamente desmatadas ou mesmo abandonadas, gerando devastação em milhares

de hectares na área. Num primeiro momento o sucesso dos empreendimentos era

garantido pela extração de madeira e substituição da floresta por pastos com

gramíneas de origem africana que, porém, não mantinham o padrão de outras

regiões no Brasil. devido a uma série de fatores.O principal aspecto prático, era o

desconhecimento tecnológico. para lidar com solos, clima e eco-sistemas, não

suficientemente estudados.

Aqui cabe um parêntese acerca da problemática geral de substituição de florestas

nativas, por áreas destinadas ao pastoreio e criação extensiva de gado. Esta

discussão faz parte da pauta da agenda verde de vários organismos internacionais

e instituições de pesquisa, e inclui a compatibilização das áreas de pastagens e

oferta global de alimentos. Há fortes indícios de que não é recomendável ampliar

estas áreas em detrimento da agricultura e especialmente na região amazônica.

Cabe ainda insistir na necessidade de regulamentação, orientação e interação com

as organizações que impactam a floresta. Qualquer alteração naquele ecossistema
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coloca em risco o equilíbrio ecológico, com conscquências não previsíveis. Neste

sentido, sistemas agro-florestais, atualizados tecnologicamente, são alternativas

ao que foi proposto no passado e propõem modelos econômicos sustentáveis de

uso da terra. Estes sistemas envolvem uma integração sócio-econômica, com

beneficios de produtividade. e permitem englobar pequenos produtores e, ao

mesmo tempo afastar problemas de monocultura.

É este um ponto de ação da Fundação Anebá. Propõe-se a ensinar e interagir com

a comunidade local. Um dos programas previstos explicitados preliminarmente

em reuniões dos conselheiros, inclui a elaboração de técnicas florestais aplicadas

ao segmento agro-florestal e adequadas também a projetos menores.

A proposta de atuação agro-florestais da Fundação abre perspectivas de captação

de recursos junto a organismos mundiais, e possibilidade de constituição de

convênios com orgãos de comunicação. que demonstram interesse em atuar com

posturas ecológicas. Existem recursos que são captados via, por exemplo, a

WWF e viabilizados pelo Banco Mundial. A formulação de propostas e projetos

complexos para a obtenção destes recursos é decisiva para o futuro

desenvolvimento da própria Fundação Anebá. Complementariam seu campo de

ação. permitindo preconizar e pesquisar, pela atuação prática. estruturas

cooperativas de pequenos produtores e de comunidades constitui das em torno de

projetos maiores de conservação e de extrativismo de longo prazo.

A viabilização destes recursos só é possível quando o grupo local, agindo

comunicativamente, se mantém permanentemente mobilizado e capaz de

representações que se aproximem de um paradigma de comunicação, em que os

conteúdos verbais não se constituem apenas de visões individuais, mas sim da

interpretação comum de suas realidades. Outras organizações, como as

tradicionais cooperativas de crédito, que surgem na cidade de Manaus, na esteira
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de empresas estatais e assistenciais, seguem ainda modelos antigos. Cabe

ressaltar que algumas iniciativas surgidas da iniciativa privada na região norte,

induzidas por propostas da Comunidade Solidária, esboçam propostas para a

constituição de um novo tipo de cooperativa de crédito, mais voltada para a área

social, para atividades de indivíduos que buscam viabilizar pequenos projetos

locais. Isto poderá vir a viabilizar projetos voltados para o microcrédito, área que

também poderá ser tratada e proposta por uma ONG como a Fundação Anebá,

com a constituição de grupos de aval, que são compostos por individuos com

objetivos e com profissões que por exemplo, impliquem na compra de pequenos

equipamentos para exercer atividade profissional e que através de um sistema de

mútuo aval permite a compra e os investimentos necessários ao exercício e a

inserção econômica do grupo. como também descrito na dissertação de mestrado

do autor, sobre experimentos naturais no planejamento de aplicações financeiras.

Para a população manauara e região, instrumentos cooperativos pautados por

avalistas e grupos afins, com pleitos para microcrédito, poderão vir a ser

geradores de auto-emprego e, eventualmente, recuperar capacidades individuais

de pesca, artesanato. atingindo grupos sociais hoje excluídos de financiamento

até pelas cooperativas locais. Um exemplo, é o caso já estudado pela Fundação

de Tecnologia do Estado do Acre - FUNT AC sobre a utilização de resíduos de

madeira. A madeira utilizada pelas marcenarias e serrarias é destinado apenas à

fabricação de móveis ou peças brutas para exportação, e seu resíduo não é

normalmente aproveitado. Diante desta situação, desenvolveram-se algumas

alternativas de utilização, tais como pequenos utensílios domésticos, brinquedos

de madeira, bloquetes, chapas aglomeradas e outros produtos que, wna vez

elaborados, são distribuidos por canais de comercialização protegidos. A

população de Manaus e também os ribeirinhos do Anebá, sendo composta de

muitos jovens que buscam oportunidades, estaria se desenvolvendo a contento,

social e economicamente, se fossem viabilizadas condições e créditos para que
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pudessem utilizar, por exemplo, estes resíduos de madeira na criação e fabricação

de utensílios domésticos, brinquedos rudimentares.

Apesar de constituir uma medida paliativa. a cooperação das madeireiras, ao

destinar seus resíduos de madeira para escolas e instituições visando o

atendimento de carentes na periferia da metrópole na selva, estará possibilitando

um intercâmbio com as ONGs, no desenvolvimento e no aproveitamento de

materiais e mão-de-obra. Este processo supõe, no entanto, a evolução conceitual

pedagógica que viabilize esse auto-emprego e organização em grupos

cooperativados. utilizando ou não microcrédito, mutuamente avalisados,

constituindo Wll novo fórum de entendimento e estudo organizacional. Este tipo

de processo tem sido divulgado por fundações como a FUNT AC mas tem sido

também parte do programa das ONGs.

Observa-se ainda que outro extremo com relação a financiamento, são fundações

e ONG's que. pautadas pela transparência de suas ações e, porisso mesmo,

devidamente ancoradas em potentes redes de inserção na informação mundial,

em fóruns virtuais ou até em grupos de telecomunicações, obtêm créditos e

constituem centros autônomos quanto a suas necessidades de financiamento.

Seus produtos não são evidentes; em muitos casos a própria informação precisa e

multidisciplinar constitui um produto; são pautadas por referências geográficas e

culturais locais, que atraem a curiosidade e a generosidade de doadores.

Interessante notar que estas entidades e ONGs, sejam fundações ou não, atuantes

na Amazônia, tendo se valido da sofisticação do sistema financeiro mundial para

captar seus fundos, dificilmente chegam a ter problemas com esquemas de

lavagem de dinheiro, tais corno noticiado recentemente - lucros não éticos são

gerados por papéis que passam por corretoras, distribuidoras, bancos e empresas.
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A própria sistemática de socialização das informações internas e externas nestas

associações dificulta desmandos e exige lisura.

Observam-se tentativas de algumas fundações de captar no mercado internacional

por meio de SPC, "special purposes companies' - sociedades de propósitos

específicos, criadas a partir da possibilidade de isenção de impostos e sediadas na

sua maioria no Caribe (llhas Virgens, Curaçao, Jamaica, e outras). Por já existir

acordo de bi-tributação, hoje também a Ilha da Madeira tomou-se um paraíso

fiscal.

Estas SPC expõem as oportunidades e nscos de uma excessiva

desregulamentação e multiplicidade de aplicações e captações financeiras e

internacionais. A própria Precious Woods é registrada nas ILhas Virgens

Britânicas, e tem seus papéis negociados em mercado de balcão (vide anexo) cujo

banco emissor é o Cantonal de Zürich (banco estadual), com nenhuma ou quase

nenhuma possibilidade de participação de brasileiros, seja devido a embaraços

legais. seja pela própria dificuldade de acesso a estas ações, e à informação

sobre essa aplicação. Os fundos gerados por estes papéis podem permitir, de

forma coerente com sua proposta, subfinanciamentos a outras ONGs, tais como a

Fundação Anebá.

Muitas vezes, para identificar sua diferença, um consórcio como a Precious

Woods pode buscar uma certificação ambiental ou recomendação que, tanto pode

ser fornecida por orgãos governamentais quanto não governamentais, nacionais

ou internacionais. Entre estes últimos cabe citar a OXF AM e a "Friends of the

Earth", a WWF e outros.

No Brasil, um selo verde que cabe citar é o selo Demétria, do Instituto de

Biodinâmica, em Botucatu. Esses certificadores, a pedido de interessados,
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visitam a região e emitem pareceres e recomendações. Cabe observar que da

valorização destes selos ambientais podem advir restrições para, por exemplo, o

comércio mundial do mogno, com a inclusão desta madeira no apêndice 2 da

CITES - Convenção Internacional sobre Espécies Ameaçadas, ou indexação pelo

Instituto Internacional de Florestas Tropicais, ligado ao serviço florestal do

Departamento de Agricultura dos EUA. Por outro lado, a certificação verde dá

ao título emitido, um lastro qualitativo, que explica em parte a credibilidade e a

valorização constante desses títulos.

Cabe ainda mencionar outras sociedades cooperativas, surgidas em vilas, ao

longo dos rios, que repetem em parte ideais do ecologista Chico Mendes, mas

que carecem de tecnologia extrativista e organizacional para uma inserção mais

moderna no mercado ecologico. Existem inúmeras oportunidades para vínculos

com institutos e fundações atuantes no campo das comunicacações e que

apresentam potencial de informações inéditas e importantes, nacional e

internacionalmente.

Um outro tipo de projeto local é a própria proteção ambiental local, que permite

o ecoturismo e as viagens científicas, e que já é garantida. em parte, embora não

esteja ainda regulamentada (ver anexo D). Os parques em tomo de Manaus são

florestais, lacustres e fluviais, sendo os mais divulgados, o arquipélago das

Anavilhanas, o parque do Laú e o Manauapurá.

Em termos legais já existem parâmetros para a ocupação destas áreas:

eÁrea de relevante interesse ecológico. Destinam-se aSSIm áreas com

características naturais extraordinárias, ou com exemplares raros da biota,

exigindo cuidados especiais. Devem ser áreas com extensão inferior a 5000 ha e

baixa ou nula ocupação humana.
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• Estação Ecológica. Área representativa de um ecossistema brasileiro,

estabelecida pela comparação com outras, ocupadas e modificadas pelo ser

humano, úteis para o planejamento da região. Tendo 90% da área resguardados,

o restante é utilizado para pesquisas ecológicas, que não acarretem

modificações no meio ambiente .

• Parque. Área criada para resguardar os atributos excepcionars da natureza;

concede proteção integral à flora, fauna e às belezas naturais, com objetivos

educacionais. recreativos e científicos.

Estes parques e outras unidades de conservação podem ser apoios importantes

para cooperativas locais e para o desenvolvimento de agro-silvicultura

experimental. No caso da Mil Madeireira, desempenha papel fundamental, pelo

avanço das pesquisas sócio-florestais. Também para urna fundação como a Anebá

a existência de múltiplas unidades de conservação, parques, estações ecológicas,

significa apoios e intercâmbio tecnológico para propostas novas de composição

de um todo harmônico na ocupação múltipla da floresta. Exemplificando:

sementes nativas disponíveis em uma estação ecológica próxima, podem ser

importantes para a comunidade local em determinado momento de sua trajetória,

ao lado do constante intercâmbio de informações. As próprias comunidades

ribeirinhas do rio Anebá são uma prova da relevância dessas ações e desse

entrosamento.

Os novos modelos de produção agropecuana são sinônimo de consórcio, de

tecnologia alternativa, de envolvimento na comunidade. A seguir, relatam-se

características e formas de consórcio agropecuários.

A maioria dos agricultores que trabalham em áreas de florestas nativas praticam

uma agricultura caracterizada por curtos períodos de regeneração florestal. A
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floresta é cortada e queimada, o agricultor aproveita o solo, enriquecido pelas

cinzas, para seus cultivos de ciclo curto. Após dois ou três anos, a área é

abandonada, dando lugar ao desenvolvimento da capoeira. O agricultor desmata

sucessivamente para dar continuidade às suas atividades agrícolas.

O que vemos com estes deslocamentos da fronteira agricola e pecuária, é que

surgem alterações intensas e contínuas na cobertura vegetal natural, em

Rondônia, por exemplo, o mesmo ocorrendo na área da SUFRAMA, em tomo de

Manaus. Estas alterações põem em risco todo o equilíbrio ecológico, com

conseqüências imprevisíveis. se não houver um planejamento adequado.

Os sistemas agrotlorestais são alternativa de modelo econômico sustentável de

uso da terra. no qual cultivos agrícolas. pecuária de pequenos animais (que no

caso da Amazônia, inclui o jacaré) são associados às árvores ou arbustos,

preferencialmente de uso múltiplo, ou de grande valor econômico. Esta

integração permite alcançar maior produtividade total em regime sustentado.

Nos sistemas silvoagrícolas prepara-se a área normalmente, para o plantio do

roçado (mandioca. arroz. milho, ou no caso da Amazônia, pupunha, uruc um,

papaia e macaxeira); ao mesmo tempo desenvolvem-se as mudas de árvores

(madeiras e frutos), que serão plantadas, em consórcio com o roçado. Na época

certa para o plantio, plantam-se as mudas nas covas previamente preparadas; nas

entrelinhas, planta-se o roçado. É importante respeitar o espaçamento entre as

plantas, para que umas não roubem nutrientes das outras. A maioria das fruteiras

tem seu período de frutificação a partir do 30/40 ano, iniciando-se então a 2a fase

produtiva do consórcio. Junto com o roçado e o pomar, plantando-se árvores de

crescimento rápido, tem-se, a partir do 10°/150 ano, volumes de madeira de

grande valor comercial, o que constitui uma excelente poupança na propriedade

rural.
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Nos sistemas silvoagrícolas obtém-se maior e melhor aproveitamento da área

agriculturável na propriedade rural; o aproveitamento contínuo desta área,

impedindo-se o surgimento de capoeiras improdutivas; um maior equilíbrio

ecológico, por conviverem diversas espécies, ao invés de monoculturas e por não

serem uti1izados produtos químicos. Nos sistemas silvopastoris, para amenizar as

condições climáticas amazônicas, consorciam-se árvores e/ou arbustos, com

pastos, aproveitando-se os ramos e frutos como complemento alimentar para o

gado. A pastagem e o gado sofrem com o calor intenso, pois os rebanhos são

obrigados a viver em locais pouco sombreados. Nestas condições, o gado fica

estressado, e a conseqüência é a perda de peso, e redução na lactação do rebanho,

além da perda das raízes, muito pouco profundas naquela região, pelo pastorio.

No pasto abandonado, a floresta tenta se recompor, brotando, como sua guarda

avançada. bosques de embaubas dos mais diversos tipos.

As cooperativas, que não esperam grupos detentores de capital para atender às

suas necessidades de consumo. podem ser formadas por membros de uma

comunidade, pelo agrupamento de pequenas empresas, visando atender suas

próprias necessidades, juntando suas economias para um pequeno negócio, onde

todos participam em igualdade de condições. Um dos mais sérios problemas dos

consumidores tem sido a alta taxa de intermediação agregada aos bens de

consumo não duráveis, como alimentação, higiene e limpeza. O cooperativismo

integra produtor e consumidor, eliminando a onerosa e desnecessária cadeia de

intermediação, responsável pela elevação de preços, especulação e,

consequentemente, má distribuição de renda. Há dois tipos de cooperativas:

fechadas e abertas. As primeiras são formadas por empregados de uma empresa e

as segundas, congregam associados de qualquer origem. Estimula-se as

cooperativas fechadas a se tomarem abertas para que, ao dispor de maior poder

frnanceiro, possam competir com supermercados e lojas de departamento. Além

destas cooperativas, de formato tradicional, grupos de alfaiates, sapateiros,
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costureiros e outros podem se unir para a compra de insumos básicos para suas

atividades, barateando seus produtos finais. Esta solução coloca produtos de boa

qualidade e com preços acessíveis no mercado. O objetivo básico da cooperativa

de consumo é a despesa econômico-social por meio de ajuda mútua, entre seus

associados. Adquire produtos, que lhes fornece posteriormente, não objetivando

lucro. Legalmente, o número de pessoas fisicas não pode ser inferior a 20.

Dependendo da participação de seus membros, toma-se wn fórum de discussão e

interação. O capital da cooperativa de consumo é representado por quotas-parte e

não tem limite máximo. Legalmente, a quota-parte é individual, intransferível e

não pode ser negociada, nem dada em garantia. Para garantir que permaneça viva,

cria-se mecanismos como os grupos de aval. Pode ingressar na cooperativa

qualquer pessoa física que não desenvolva atividades que conflitem com os da

associação. A responsabilidade civil do associado limita-se ao valor do capital

por ele subscrito. As cooperativas de consumo fixam duas maneiras para aumento

de capital: inicial no momento de ingresso do associado e durante o

funcionamento. Neste caso, uma pequena porcentagem é retida por ocasião das

compras do associado. No entanto, em caso de diretorias não profissionais, essas

regras tomam-se flexíveis e, até mesmo, fluídas. A taxa de retenção, para

aumento de capital. assim como todas as decisões que afetem os interesses dos

associados, é discutida, votada e aprovada em assembléia geral.

O campo do associativismo é, em muitos casos, ponto de partida para a

administração de projetos e gestão de ecossistemas. A elaboração de projetos

orientados pelos órgãos financiadores internacionais, e pelas universidades e

institutos da região, busca no associativismo a maneira de articular as

comunidades locais e de manter técnicas extrativistas e de manejo.

Evandro Câmara, mestre em ecologia pela Universidade Federal do Pará - UFPA

no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos junto ao Instituto de Pesquisa
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Ambiental da Amazônia - IPAM, em Belém do Pará, exemplifica com propostas

de várzea. O projeto várzea visa implantar na área de Santarém, em beira de rios

do baixo Amazonas, uma gestão local, especialmente para a rica fauna lacustre

existente no emaranhado de igarapés da região. Os pesquisadores, aliados aos

produtores locais. tentam desenvolver tecnologias que permitam um manejo

ótimo dos recursos naturais existentes. Para isso é necessário, em primeiro lugar,

que se estabeleçam limites territoriais e que se observem os ciclos naturais de

reprodução dos recursos para pesca e agricultura.

As primeiras tentativas consistiram na simples união para impedir a passagem de

grandes barcos no lago, as chamadas geleiras. que possuem sistemas de produção

de gelo e armazenamento do pescado; ao mesmo tempo eram criadas regras

rudimentares para evitar a exaustão dos recursos em determinadas áreas e lagos.

Já existem trinta restrições locais, porém. obtém pouco sucesso, uma vez que

mesmo quando as águas baixam, ou especialmente quando baixam, há

necessidade, para os agricultores/pescadores, de continuarem a pescar, uma vez

que não têm muitas outras fontes de proteína, e de sustento. O equacionamento

da contradição passa pela organização de atividades alternativas. especialmente

de diversificação na agricultura.

Os pesquisadores da UFPA procuram as colônias locais de pescadores, aí

estabelecendo a base de seu projeto. Promovem reuniões para discutir regras

anuais, lavrando um termo que constitui o acordo de pesca, estabelecido, de

forma democrática, entre os associados. Muitas vezes, junto com a votação do

acordo de pesca, são reeleitos os dirigentes, ou presidentes das comunidades, ou

da colônia de pesca. Porém, um projeto orientado pela universidade, ou por

institutos, é limitado a alguns anos. Quando se esgota a verba e o objetivo, o

projeto tende a acabar; ora, com seu encerramento, termina o fornecimento das

máquinas, das sementes, dos professores e da orientação dos pesquisadores.
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Restam os acordos de pesca, gerenciados pela comunidade, que exigem trabalho

de base, com as pessoas. Muitas vezes, o gerenciamento popular toma forma de

associativismo formal, com associados cadastrados que se submetem a taxas e

administram as comunidades em tomo dos lagos. O paradoxal é que estes

acordos de pesca. votados anualmente, apesar de registrados na Capitania dos

Portos, não possuem amparo legal. pois ferem o Código de Águas uma vez que

cerceiam o livre acesso aos braços de água. Há porém uma aceitação tácita dos

ditames constantes nos acordos e o IBA MA é condescendente com o manejo

independente proposto nos pesqueiros e áreas de agricultura: cataloga os acordos

legítimos das comunidades e dá aos mesmos respaldo moral, cadastrando-os, o

que ocorre quase que exclusivamente no caso do manejo em pequena escala e

popular.

Estas formas de gestão local são praticadas em várias partes do mundo: suprem o

vácuo legal e normativo e de gestão política local e servem como um exemplo

além do exemplo da Fundação Anebá. O sucesso dessa gestão popular passa pela

questão da racionalidade: as questões internas, da maturidade de cada um, da

ação conjunta. e de estabilidade do projeto devem ser revistas à luz da teoria

exposta nos capítulos anteriores.

Um pescador que. como presidente de uma colônia de pesca, recebe do World

Wildlife Found - WWF, por meio de uma ONG, por exemplo, R$ 1.000,00,

tomando-se fiel depositário deste valor, por um período de 5 anos, acaba

alterando muitas vezes sua atividade, nem sempre tornando-a mais substantiva,

mas, em alguns casos, instrumentalizando-se. Segundo o pesquisador Evandro

Câmara, é comum, nesse período de 5 anos, os membros do grupo se

acostumarem a ganhar as coisas de que precisam, e perderem a iniciativa, apesar

do alto grau de politização, de inteligência e de habilidades demonstradas.
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Essa mesma experiência já foi feita pelo pesquisador Evandro Câmara no

Instituto Imazon - Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. com

sede em Belém, que tem sua atuação voltada para as áreas básicas de manejo de

recursos naturais, manejo de madeiras e desenvolvimento de técnicas de

regeneração ambiental, recuperação de áreas degradadas, reutilização de áreas

alteradas, acompanhamento das áreas de mineração e também projetos de várzea.

O ápice atual das propostas de manejo racional em termos técnicos é a reserva

de lago que, em termos de formalização, é mais do que um acordo de pesca, já

que explícita as datas em que o lago é fechado e novamente liberado.

Deduz-se que ainda não existe um modelo para esta gestão. O que existe são

planos diversificados para integração do social e do ambiental. Restam muitas

tarefas, atribuídas às ONGs pelo Banco Mundial. em parte por falta de opção de

programas de governo e também por falta de iniciativas privadas. As ONGs e,

por meio delas, as associações. representam uma alternativa que em certas fases e

casos pontuais mostram soluções integradoras no âmbito local.

Poder-se-ia descrever vanos outros projetos, mas o cerne das implicações

práticas e de sustentabílidade é além da sua viabilidade o lastro de uma nova

racionalidade.
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CONCLUSÃO
A SUPERAÇÃO DO CETICISMO E A BUSCA DE UM OTIMISMO

VIÁVEL
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Projetos que dependiam, no passado, só de aprovação de órgãos governamentais

centralizadores, tais como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia

- SUDAM, ou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE,

e que exerciam as políticas públicas para cada uma destas regiões, incorporaram

muitos dos aspectos da esfera do mundo dos "experts", a ponto de sua inserção

ocorrer num âmbito desacoplado de mundos da vida, como diz Habermas.

o volume de recursos para esses projetos, que normalmente são de grande porte,

é tal que permite a utilização de qualquer tecnologia. por mais cara que seja. Para

se explorar as áreas. especialmente quando se trata de glebas na floresta,

consideram-se todos os meios lícitos. A perspectiva de valorização do hectare de

U$ 3,00 para U$ 30,00 e, depois de abertas as clareiras e os acessos, até

U$ 150,00Iha, o que, para áreas de 200, 300 ou mesmo 500 mil hectares, abre

perspectivas de lucros importantes, e exacerba a cobiça. Quando a valorização

ocorre pelo simples fato da criação juridica da organização, passando o hectare a

valer U$ 150, o volume dos recursos envolvidos passa de U$ 15 para

U$ 75 milhões, considerando-se uma área de 300.000 ha. Mas, normalmente, o

processo não para aí. As glebas, a partir da sua existência jurídica, constituídas

como sociedades, ou mesmo com autorizações provisórias para projetos piloto,

permitem a captação. a emissão, e a dação em garantia para outros projetos,

retro-alimentando os mesmos canais no mercado organizacional que os originou.

É a lógica desse sistema que abarca as terras por atacado no Brasil, apoiado

numa estrutura de macro-instâncias governamentais de um lado e por outro numa

estrutura negociai teleológica de grande porte, da qual não se exige discussão e

apresentação de suas propostas à sociedade. É a brutalidade do atacadista de

terras no Brasil que, intimamente ligado a algumas macro-instâncias

governamentais, faz passar, sem discussão em fórum adequado e representativo, a
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aprovação dos mega projetos amazônicos, abertos na base da dinamite,

helicóptero e pistas de pouso para jatos. E, estes como denuncia Lutzemberger,

são miopemente direcionados para pastagens e campos, em áreas que eram

florestas ou predestinada para reservas indígenas sustentáveis ou não. Por sua

vez, as populações indígenas tem suas vidas ameaçadas, por gerarem impeditivos

legais. E não há instrumentos normativos ou estrutura suficiente do Estado para,

em áreas tão extensas, tão ricas, tão despovoadas, com grupos locais tão pouco

estruturados; assegurar proteção, sustentação ou cobertura legal, educacional ou

infra-estrutura e saúde, para evitar interesses imperativos de grandes grupos, com

imposições unidimensionais instrumentais.

Vale notar que os grupos agropecuários, pastoris ou industriais dedicados a

projetos e pesquisas minerais, não prescindem de escritórios de advogados

especializados, artífices para a constituição e consolidação patrimonial e

societária de projetos de cunho exclusivamente econômico. É a racionalidade

instrumental gerando um mundo descolado de qualquer resquício vital,

retificando o arcabouço jurídico-formal. Toma-se necessário, não esta sagacidade

instrumental, mas uma nova inteligibilidade, tanto exterior, de interrelação e

criatividade humanas, como interior, de reflexão, de leitura de valores, de

compartilhamento, de conhecimento cooperativo, para suprir as faltas de

referência de verdade crítica.

A superação das ações normativas, das ações estratégicas e teleológicas, das

ações performáticas, pela revisão teórica de base aristotélica e platônica,

permitiria recuperar, de um lado, os ideais platônicos, e a impossibilidade de

chegar à perfeição e de outro lado, recolocar o método aristotélico no processo

epistemológico. Mas também, no caso da ciência da administração, por meio de

uma discussão dos conceitos kantianos e weberianos, chegar a novos paradigmas



150

de racionalidade. do entendimento do que é uma organização substantiva, e até à

discussão da inter-subjetividade e da razão comunicativa.

E importante notar que o estabelecimento dos demais parâmetros de gestão,

mesmo a questão do lucro, pode se tomar muito mais simples uma vez que

absorva uma razão moderna. O lucro deixa então de ser um elemento de curto

prazo, referente a uma ação de compra e venda ou à busca de valorização, para

ser um parâmetro do investimento, algo de longo prazo, de retribuição social

local. A visão míope não enxerga a potencialidade do ser, menospreza-o, e se

este se insurge elimina-o, juridicamente ou mesmo fisicamente, não permitindo a

exposição dos argumentos que poderiam complementar ações, programas,

projetos. e estratégias. para gerar novas formas de conhecimento organizacional,

técnico, prático e metodológico.

A Amazônia exige uma nova racionalidade, semelhante às necessidades da

racionalidade moderna e competente de uma estação orbital. A tecnologia flui,

assim como o pensar interativo, a comunicação livre entre agentes, entre grupos,

uma nova inteligibilidade e uma nova inteligência, aptas a suportar riscos

extremos, onde a potencialidade da comunicação humana pode começar a superar

as atuais limitações físicas. e vir a constituir a base do entendimento da

racionalidade, uma racionalidade comunicativa magnificada.

Este trabalho procurou reurur os aspectos relevantes constitutivos de uma

problemática da comunicação e da intersubjetividade aplicadas para as ONGs na

Amazônia, postulando a questão da racionalidade como precedente às tecnologias

e metodologias ambientais, e como elemento básico na fase da concepção das

organizações.
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Ao retomar a discussão sobre a Ciência da Administração, especialmente sobre a

validade de seus métodos e categorias, particularizados para regiões por demais

extensas, inóspitas, ricas, desconhecidas como a Amazônia, tanto do ponto de

vista fisíco. quanto para regiões do saber, descortinam-se novos campos para o

aprofundamento dessa ciência, exigindo reflexão sobre metodologia, os fatos e a

sua validade para a Administração.

A revisão que este trabalho só inicia, propõe trazer para a gestão cotidiana,

aspectos novos de fatos científicos elaborados pela filosofia e pela sociologia, e

disponíveis para o campo organizacional, mas carentes de adequação, tradução e

conceituação adaptadas à realidade brasileira, particularmente para a região

estudada e para o tipo de organização observada.

o reconhecimento da sociedade civil que, conforme Habermas, é a sociedade

destituída de injunções estatais e econômicas, unida voluntariamente e ancorada

nas estruturas de comunicação pública, e na componente social do mundo da

vida, é o reconhecimento de associações, movimentos e iniciativas "capazes de

condensar e ampliar para a esfera pública política problemáticas pertinentes à

vida privada."(HABERMAS, 1994, p. 443). E, mais:

"O cerne desta sociedade civil é constituído por um ser associativo que
institucionaliza o discurso que vai de encontro à questões de interesse geral
público. Esse desenho discursivo espelha a igualdade e formas de
organização abertas aos fimdamentos da comunicação, o que dá a estas, na
sua cristalização como organizações, a continuidade e durabilidade
necessárias." ."(HABERMAS, 1994, p. 443).

Segundo Habennas, estas associações, que tentamos mostrar em fragmentos neste

trabalho, não são os elementos mais evidentes na sociedade dominada pelos

meios de comunicação, grandes agências de publicidade, institutos de pesquisa e

de opinião, pela propaganda de partidos e sindicatos patronais e operários. No
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entanto, este substrato de organizações é responsável por uma busca de

interpretações e de opiniões, e tem influência nos dimensionamentos e vontades

públicas.

Citando S. N. Eisentadt, em "Democracy and Modernity" e L. Roninger, em

"Conditions for the consolidation of democracy in Southern Europe and Latin

America":

"A sociedade civil abarca uma multiplicidade de arenas ostensivamente
privadas, mas potencialmente públicas e autônomas, distintas do Estado. As
atividades de tais atores são reguladas por associações, que constituem uma
prevenção à degeneração da sociedade em uma massa disforme. Numa
sociedade civil. os âmbitos de que fala Habermas. não são setores
corporativos justapostos, são abertos e superpostos. Cada um tem acesso
autônomo à arena política central e um certo grau de responsabilidade na
sua composição" .

."Juntas estas estruturas garantem a existência institucional de uma sociedade

civil moderna e diferenciada".

As ONGs sofrem impactos dessas conclusões e conceitos, mas além disso como

trata Habermas existe uma grande gama de problemáticas na esfera do Direito.

Há que se questionar a construção dessa Teoria do Direito e as condições sob as

quais o juiz julga. A prática do julgamento é inserida por Habermas na discussão

da relação entre a validade da racionalidade e o direito reconstruído. Põe em

evidência o princípio da segurança e da legitimidade que o Direito dá na prática

das decisões judiciais. "A coerência, sendo uma medida da validade de uma

afirmação, é mais fraca que a dedução lógica de uma verdade analítica

assegurada, mas mais forte que o critério da liberdade da negação". E ressalta que

a coerência entre as afirmações é construída por argumentos substanciais e razões

que trazem em seu bojo, a característica pragmática, para obter o entendimento

motivado racionalmente.
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A tarefa do Direito consiste em buscar princípios válidos e objetivos, dos quais

pode emergir uma ordem legal, concreta, onde seus elementos centrais se inserem

coerentemente. Neste caso. não cabe ao juiz ter um conhecimento ideal,

conhecer todos os princípios válidos e objetivos necessários á explicação legal,

nem tampouco uma visão geral e completa das linhas de argumento envolvidas

nos elementos do direito em uso. Assim, Habermas estabelece limites para a

construção do Direito; para ele um juiz lida com "o positivismo da ordenação do

Direito e ao mesmo tempo se insere no campo de tensão ou no vácuo entre os

fatos e sua validade". (HABERMAS, 1994, p. 261)

No isolamento das comarcas nas margens dos rios e na floresta Amazônica,

administradores públicos e privados se veêm confrontados com exigências legais

que muitas vezes não conseguem cumprir. Por outro lado, as autoridades

judiciárias. conforme descrito no parágrafo anterior, são induzidas. por sua vez,

ao solipcismo, isto é, a atitude que consiste em sustentar que "o eu individual de

que se tem consciência, com suas modificações subjetivas, forma toda a

realidade". O correto é o aceitável racionalmente com apoio em motivos. A

validade de uma sentença é definida por preencher estes quesitos, cuja

verificação não se dá por acesso direto á teoria ou a evidências empíricas, mas de

forma lógico-discursiva.

As ONGs além do questionamento do Direito devem observar a prática

argumentativa preconizada por Habermas:

"A prática da argumentação permite a recuperação de normas e valores para
um entendimento racional das partes e a ampliação da perspectiva
intersubjetiva, que por sua vez, incorpora, sem restrições e sem exigências,
a inteligibilidade própria e de mundo contido na intersubjetividade". É uma
forma de reflexão adequada á ação comunicativa, sócio-ontologicamente
reversível, e ainda depurada das estruturas de comunicação instrumentais.
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Aqui fica evidente a possibilidade de modernização da Ciência da Administração.

Torna-se necessário aprofundar a discussão da racionalidade, do legítimo e do

válido: a discussão do grau de positivismo instrumental, absorvido pela

racionalidade de gestão. detalhando-se interfaces com outros campos do saber.

Neste trabalho só foi possível ressaltar alguns aspectos que apresentam interfaces

com a sociologia, com o direito, a antropologia e a filosofia. A revisão de alguns

conceitos filosóficos. especialmente a discussão sociológica do conceito de

categoria. do ponto de vista dos vários filósofos mais próximos da ciência da

administração. revive na apresentação da Teoria da Ação Comunicativa de

Habermas e é um alerta para a prática da aplicação de técnicas e tecnologias de

gestão. sem a devida reflexão e sem aprofundamento e conceituação

intersubjetiva.

As ONGs. atuantes na Amazônia, constituem. sem dúvida, - a partir de suas

propostas. de seus aspectos diferenciados. seja no momento da sua concepção,

seja no decorrer de sua vida associativo-organizacional, seja no seu "rnodus

operandi", na observação de seu processo decisório - um campo para estudo e

ampliação do conhecimento administrativo.

o volume de pesquisa é tão amplo quanto a própria base em que se insere o

universo da prática organizacional atual. Toma-se necessário rever esta prática a

partir do novo enfoque da racionalidade das ações e interações que, por sua vez,

podem resultar ou não em ações comunicativas, de impacto ainda não

devidamente avaliado pela Ciência da Administração.

É possível e importante a elaboração minuciosa do paralelo com o Direito, tal

como tratado por Habermas. Este paralelo pode ser aprofundado, desde as

matérias propedêuticas em todos os âmbitos acadêmicos, os aspectos pedagógicos

e didáticos da teoria da administração, até a prática da gestão e a incorporação
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dos aspectos categóricos, morais e éticos às decisões cotidianas, em cada um dos

âmbitos organizacionais e em suas interfaces, ressaltando-se a intersubjetividade,

o relacionamento e o questionamento do que é integrador, institucional e

instrumental. Esta discussão é essencial até para as próprias condições de

sobrevivência destas ONGs e do seu modo de produção. Sendo passíveis de

investigação habennasiana acerca do seu efeito da nova racionalidade como

"subversora das relações de produção para uma renovação evolutiva do modo de

produção". Ocorrerá um crescimento endógeno do saber, nesses novos quadros

institucionais, com o novo potencial cognoscitivo que se acumula. Pode-se

questionar se esse saber só será implementado (com o consequente

desenvolvimento das forças produtivas) se já houver ocorrido a passagem

evolutiva para um novo quadro institucional e uma nova forma de integração

social. Mas, até quando as ONGs constituirão novas formas de integração social?

Há que se buscar uma explicação evolutiva, para a análise de uma nova fonna de

integração social. que aponta no sentido de um novo nível de desenvolvimento da

sociedade. Para Habermas,

"o gênero humano aprende não só na dimensão (decisiva para o
desenvolvimento das forças produtivas) do saber tecnicamente valorizável,
mas também na dimensão (determinante para as estruturas de interação) da
consciência prático-moral. As regras do agir comunicativo desenvolvem-se,
certamente, em reação a mudanças no âmbito do agir instrumental e
estratégico, seguindo lógica própria". (HABERMAS, 1983, p. 128).

Neste trabalho procurou-se mostrar algo dessa lógica própriamente comunicativa;

e com maior aprofundamento pode-se ainda distinguir, por exemplo, níveis de

integração social, com incursões nas estruturas de ação, de imagens do mundo do

direito, das representações morais, de legitimação e de ruptura. Sem essas tarefas,

internas à academia, de entendimento, discussão e análise, e sem a inserção dos

novos conceitos e posturas decorrentes das realidades e práticas peculiares e
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particulares organizacionais, a comunicação o "alto grau de substantividade"

ambicionado por Habermas não ocorre.

Para este estudo. o fator geográfico e os fatores históricos e culturais aparecem

como relevantes no desenvolvimento e análise de regiões cujos recursos naturais,

potenciais genéticos e tecnologias apropriadas ainda não são conhecidos. nem

estão desenvolvidos adequadamente. Fica aqui um alerta: para que não se

sucumba à definição de premissas de gestão inadequadas, é necessário antes de

buscar receitas, conceituar. incorporando à administração os aspectos da ação

comunicativa.

E finalizamos com o apelo cheio de perspectivas do Prof. Wilson de Harvard:

"Em locais onde a floresta já foi exterminada. nunca poderá voltar ao estado

original. A solução é o reflorestamento, com valiosas madeiras tropicais. Terras

de pousio podem ser restauradas. A erosão do solo pode ser detida. E pode haver

uma nova aurora de esperança para as populações locais.

Estas poderão aprender a respeitar a floresta, numa lide autosustentável, ao invés

de queimá-Ia. quando compreenderem seu valor como recurso. E quando

descobrirem que uma estratégia, tanto ecológica quanto econômica, poderá lhes

trazer beneficios diretos, os habitantes da região apoiarão tal estratégia. Quando

descobrirem que manejo sustentável e o reflorestamento direcionado podem

tomar-lhes a existência mais confortável e iluminar-lhes o futuro, ficarão felizes

em cooperar com projetos que são científica e ecologicamente justificados e auto

fmanciados.

o momento é de ação, os problemas são complexos e muitos, e os esforços para

solucioná-los estão ainda muito hesitantes, tanto em termos de qualidade, quanto

de quantidade. Vastas regiões precisam de reflorestamento urgente para cessar a
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erosão. Florestas naturais precisam ser trazidas à vida. Ao mesmo tempo seu

valor, como um ecossistema irreparável, precisa ser protegido, com a ajuda de

práticas de manejo florestal sustentável. O desenvolvimento de medidas que

possam garantir a subsistência básica das comunidades locais, que agora falta,

trará a seus olhos um novo valor para a floresta. Enquanto isso, a madeira colhida

nas áreas de reflorestamento e nas áreas de o manejo sustentável começará a

suprir o mercado e a ajudar a reduzir a pressão sobre as florestas naturais

restantes". (WILSON, 1995)



158

ABSTRACT

This thesis explains the question of a substantive rationality and its importance for

ecological and sustainable projects and programs lt discusses some of this

projects, which are located in the Manaus region, demonstrating organizational

and financing aspects.
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ANEXOB

Estatutos da BRASCRI (Associação Suíço-

brasileira de Ajuda à Criança)



CAPITULO I

E S T A T U T O

Nome., Se.de., rJbjilivo~:

ARTIGO 1º -

ARTIGO 2Q

A BRASCRl IASSOClACÃO SUlCO-BRASILEIRA VE AJUVA Ã CRIANCA)
-e. wna M~oc-i..ação 6danvtôp,{.c.a deJ.>Unada a Ovte.l'!dVt CJU.arlç~
C.aJt'UI.teJ.>, poJt.tadottM de. de. 6-tuênUa ó-Z.ó.ccu .

paJtâgtta60 lQ A BRASCRI podvr.á a.te.ndVt c.JL.tallçcw não c.a-

tte.rt.teJ.>, na 60ttma de. ptteJ.>tação de. ~Vtv-tço~

tte.munVtada, a ~~u da D~e.tott~a.

A BRASCRI não óaJtã fuullção de. M,XO, !ta-
ça, ttilig.w.o ou dou.tJt~lla po~c.a no ~ eu

tltaba1lto.

A BRASCRI tVtâ ~ua ~êde. ã RUA MARINA SADDI HAIDAR, 176

JaJtcUm UmuaJtama, Capda1, São Pat.t.i.o, Btta.,~d.

CAPITULO II - Adm,{.,~tltação

ARTIGO 3Q -

ARTI GO 4º

ARTIGO SQ

ARITGO 6Q

AI-!/lGu ts

A BRASCRI .s Vtã ad.m-t~tJtada pon: uma V~uoJL,i..a e. pott um COI1

.setilO COIMu.Lt.i..vo.

O manda.to dos membft.o~ da V~eJ:otU.a. ~ Vtâ de. 5 (c,i.nc.o) arte' s ,
pettm~da a ft.e.et~cão.

O Manda.to do~ me.mbft.o~ do Co~etho Co~~ti..vo ê de. 10 (de.z)

ano~, pe.ft.m~da a tte-,{.n~c.ação.

A V~uoJL,i..a e. c.o~.tdu1da pOIt um PIteJ.>-tdente., um V-tc.e.-PlteJ.>,{.

d e.rt.te., um S e.c.ltUfuO e. um T eJ.>oUltUltO •

paJtâgtta60 1Q - A V~eJ:oJL,i..a ~ Vtâ elU.-ta a c.ada 5 ano s , pott

votação ~ e.c.lte..ta., peto COM e.lho Co l1.ô u.Lt.i..vo •

No~ c.cwo~ de. tte.nunua ou a6cwtame.nto de
me.mbtto~ da V-tJt~o~, pltoc.e.dVt-~e.-ã a no-

va e.l~cão pelo COl1.ôelho COMu.Lt.i..vo, paJta

o pJtazo JtutatLte. do manda.to.

u Cl'lI~etlw CUlHldU.v(I H/Lã 60.lUl1L.lLtopelo I/Ittl./IIIO de 3 It'lê~)
memhlto 6 ,{.I1CÜc.adOll pe.la. V.úte.toIL-ia..

~ /)!t' / ' " /( .r • -/ l ( (' / -;.•..'.'. r/,// t'll~-{l'



o Co 11..6e1..lw COM~VO eM.o.e.I!(~Jtã elLUte o s

:,e.!L6 me.mbJtoó um pJte..6-tdeJLte. e. W11 óeC-'t~tã-

ru:o ,

Em c.euo de. JtQ.HÚI1u.a uu a DM:tal1leH.to de. me~
bJto-6 do COMe1..ho COMuLtivo, a V-tJt~toJt-ta
óaJtâ úlcU..c.acão de. novo me.mbJto, paJta. com-

plua/t o mandato.

CAPITULO III - A-tlUbu-tcõe..6 da D.ULuoJt.-ta

ARTIGO 8Q -

ARTIGO 9Q -

Comp~te. ao PJte..6ide.nte:
a - PJte..6icU..!t CL6 Jte.u.H-<.Õe.s oJtcU..nweu e. e. x.;t,'ta o JteU HWa..6 da

V-<.Jtu oJt.-ta;

b - COI1VOC.aJt CL6 Jte.u.H-<.Õe.-6e.x;tJtaoJtcU..I1ãJt-ta-6;
c. - FVunaJt C.Ol1vê:H-<.oó e. Jte.pJte.-6e.MaJt a 8RASCRI jUcU..U.a1.me.Me.

e. e.x.tJta - j ucU..u.a1.m e Me.;

d - COHvlataJt óu.nu.onãJt-to-6;

e. - AMúlaJt atCL6, Jtd~.lLtÔJt.-tO.6 e. balallçoó 6·ülanc.W0.6 ju.túa-
me.H.:te. c.om o Se.c.Jtuwo e. o Te..6ou.Jtwo;

6 - Ce.le.bJtaJt c.on;tJta.tO.6 c.om IM-tilu.-<-CÕe.-6 FÚlanc.weu, ju.H.:t9::

me.Me c.om o T e.-6ou.Jtwo.

C ompe.te ao V.i.c.e.- PJte.-6ide.H.:te.:
a - AM e..6óOJtaJt o PJte..6ide.l1.-te. na c.ompuênu.a e.s pe.c.2 Dic.a dest:e.

úLtimo;
b - SUbót-<-;tMJt o PJte..6ide.Me. noó óe.U-6 .<..mpe.cLune.lttoó pttOv-<.óo-

Jt.lO.6 .

ARTI GO 10Q - Compe.te ao Se.c.JtetâJU.o:
a - ManteJt o aJtqu.-<-vo da 8RASCRI c.om óua duc.wne.l1.-tacão e. Ri

VJtoó de. Ateu;
b - EiaboJtaJt a..ta..6 da-6 Jte.UH-<.Õe.-6 da V-<.Jte:toJt-<.a;

c. - CMdaJt da c.oJtJte.-6pondênu.a da 8RASCRI;
d - E.ta.boJtaJt Jtua..tóJLio anual da.6 a..tividade.6 a ~ e)t eHV.(.ada

ao C VII6\! 010 C Otl-~u.tttvuj

e. - SuuótituiA o Vi~e.-PJLe..6ide.Me. e. o Te..6ouJL~o no~ óe.U6
impe.CÜ1ne.Moó.

ARTIGO l1Q -



rlv}r~·

a - ZuaJt Puo pa.tJU.mÔ tUO mobil.--i..ÍÍJUo e. .cm ob,iliâJú o da

BRASCRl;

b - P~upaJt da e.xe.cucc o 6.{.nanceh'ta do Cuxa da BRASCRl

e. das ltave.Jt~ mOHetâJúo~ e. WL1-io~ CJte.d-é-t2c,(.0f.J;

c. - EtabottaJt balanÇ.o anual a ~eJt e.llv-<.ado ao COIl.6e..tIW COH-

~u.LUVOj

d - EtabottaJt a 60tlta de. pagame.nxo meY!f.Jal dos óu.HuonâJúo~
e. a tte.ai-<.zaJt o pagame.~to do.6 óaLâtt-<.o6 e. obtt-<.gaÇ.õ~ ~~

uw;
e. - PagaJt .{mpO.6.toó e. ol.Lt!t..M obtU.gaÇ.õ~ te.gw paJta o óu.n-

uoname.n-to da BRASCRl;

6 - C ue.bJtaJt c.ort.tJt.a.;to.6com enccdaxie» ó.{.nancw~, j u.tLtame.~

.te. com o PJt~'{'de.n-te.;

9 - Sub~ti-tu.-<.-t o Se.CJtetãJu:.o e.m .6e.M .{mp(?d.{me.n,to~.

ARTIGO '2Q -a V.{.ttetotia:Compete.

a - Z uaJt peta qu.ai-<.dade. do a-te.ncWne.tLto ptt~tado pua

BRASCRl;

b - Ag.{.tt Müdatiame.n-te. na admúu.~-tAaÇ.ão da Entidade.;

c. - Ind-tcaJt me.mbtto6 do COY!f.JUho Co..v.,uLUvo de.tl,tJte. r-~M~
'{'dône.~ e. fupO.6tM a p~UpaJl de. tJtaballlQ M.6~.te.H
Ua1.;

e. - EncamúlhaJt anu.a1.men-te. ao Co..v.,uho COtlJ.JuJ:t.{.vo, ttela-tô-

tio de. iliv-<'dade.6 e. balanÇ.O 6-tnanc.e...utO.

ARTIGO 13Q - Compete ao COY!f.Je..tlwCOY!f.JuU-<.vo:
a - EfaboJtaJt ~ dAAe;tJU.Z~ do a-te.nciúne.tLto M c..wnçM a-te.n

d-td~ pela BRASCRl;

b - Su.pe.Jtv~.{.onaJl o ate.ncWne.~t-to;
c. - Eie.ge.Jt a V.{.ttetotia da BRASCRI po~ votação ~e.CJteta;

d - AnawaJt o Rela-tótio Anuai e. o Balanço Anu.al e.nc.a.m..i.tlh~
dos pela V.{.ttetotU.a e. ma.u.. 6 e.ótaJL -.6 e. .6obtte. 0.6 me.6mo.6 e.

votaJt pOJt ma.{.otia ab.6oiuta a de.ótitu.{.Ç.ão de. me.mbJto.6 da

V.{.ttexo tia •

CAPITULO V - Re.urt.{.õe.ó da V.{.ttetotia e. COY!f.Juho CO~lJ.J~vO

ARTIGO 14Q - A V.{.ttetotia tte.u.tUlt -,6 e.-li oJtdina..tt..-i.ame.nte. u.ma ve.z pOJt me.s ,

.>.•. ' r» I.'

(,: ,./;1/,
,
/ // ./t lI' .:...~
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ARTIGO 15Q

lia -!lê.de. da BRASCRI.

pMâ~Ju1Óo lQ - A plle....6e.nça de. 3 (t.'tê-!l) me.mbltO-!l da

D..iAe...toJU.a ga;'ta.I~'tâ o quo!twn pa.-'ta
de.Li.bVtaçõe....6 .

pMâgJu160 ZQ Não have.ndo quoltwn 110 pltazo de uma
hOlla, a lle.u.nião -!le.Jtéi acU..ada pMa -
nova data.

paJuÍaJu160 3Q Iv.:, de.Wõe....6 -!lao pOll miUoJU.a dos

membltoJ.J da D~~o~.

O COn6uho COMu...LtLvo lle.u.YÚIt-~e-ã oltcU..naJU.a.-mell-r:edUM

vez ez pOll an~, J.Jendo ucolfúdo em cada lleurúão um pll~

s cdera:e: e. um ~ ec.lle...táJu..o paJta pltu,iCÜ!l e. -!lec.lle...taJt.<.M
OJ.J .tJtaba1.ho.6.

paJtâglla60 lQ - se.Jtéi e.iaboltado ata de. tr.e.u..rúão do COMe.
tho COMu.f..tA.vo;

paJtâglta60 ZQ - POIt J.Jo.(.{.c..{.):ação da D.<.tt~oJU.a, o COMe-

tho .6 e lteunAAã. ex..L'tao.'tcUl1aJUameILte com
qua1que.tt quôltu.m.

CAPÍTU LO V I - Do F illallurunvLto da BRASCRI

Toda lle.a1..<.zacão 6.{.nance.<.Jta do atenCÜJnen.to plte.6.tada medi-

an):e convêrúo com ôltgão.6 do GovvulO ou. de. pagameYl-to palt-
<.~ .' , .t.icuiaJt .vüt ne.invu:ü.do no .tIw.ba.tho da. 8RASCRI.

.'&:,/<>> UI·

ARTIGO 17Q

ARTIGO 18Q -

ARTIGO 19Q -

r )
)jf'

~/

ARTIGO ZOQ -

OJ.J MembltoJ.J da D..iAe...toJU.a e do COMufw CO~UJu.l):.<.vo não .6e.

Mo tr.e.mu.He.JtadoJ.JpOll J.JeM .tJtaba1.hoJ.J.

A BRASCRI ltece.be.Jtâ doacõe....6 de pe..6J.JOM 6.wicM e. j!.Ul.1cU..-

Ca.6 do Blta.6il e do EUWOll, atencUda.6 M notr.mM tega.<..6
e. eJ~l!do lteubo.6 lia 6otr.ma da Lu.

paJtâglta~o lQ - A BRASCRI podVtâ tr.ecebcJt ajuda de õ!t-
gãO.6 pú.buco.6 de Admill-W.tJtação D..iAe...ta

ou InCÜlte.ta, .6em que. -W.60 a obJU.gue. a

quatque.Jt PO.6ic-i.oHa.-meYl-to ou a-Ue.Jtação
de. .6 eus mê.):odo.6 de. .tJtaba1.lto de. qua1que.Jt
6otr.ma.

Pode.Jtão .6e.tt ace.-i...ta.6 c.fl.{.anca.6 paJta tAata.-meYl-to com paga-

me.n):o paJt):.{.cu..f.aJt ou pOll convênio com ôJtgão.6 do GOVe.JtHO,
a CJtil. vu..o da D..iAexo Jt...<.a. •

"I '1(,~" f



CAPÍTULO VI I - D~ro-5-i.Cõe.J.J GeJtiÚ6 e Ttta.n.6dô/U.cu

ARTIGO 21 Q -

ARTIGO 22Q -

ARTI GO 2312 -

ARTIGO 24Q -

ARTIGO 25º -

0.6 C.CL50.6 Otn~.6 0.6 dest:e. E.6tCLtuo ,5ettao tte.!>oiv-<"do 5 r-e.io
Coru,e.dlO COMuLtivo.

F-i.c.am -i.HcUc.a.do.6 paJta a. c.ompo.6-<..ca.o do Co.u,etho Co.u,tú'.-

;t-<.vo 0.6 SIt.6:ElKE RUTH HOlMANN-OllHOFF - RG W 336254-E
CPF/fvIF 790.700.358-04, Rua. MaJI.echa.t üeodono 1031, 6MCa.,

casada, do Lan.; EDUARDO DE fvlAGALHÃES ERIS~IANN, bttcuu~
«o, c.cua.do, a.dmúIM tnado« de emptte.J.Jcu, RG. .J. 660.472,

CPF/~IF HQ 001./07.628-35, Rua. República. do I!ta.que. nQ
110, Bttol<lin Velho; REGINA SALGUEIRO RIBEIRO DE MEN-
DONÇA, bttcu..cf.wa, casada; -i.n.6pe..to!ta. 6ticCLf., RG 11º

3.633.279 e CPFjMF nQ 370.338.678-91, Rua. Ba.ttão do _
T!t-<.UH6o nQ 1096, ap.to.112; .ROSALIE HAFELI, su.o;o , co-
mettua.n,te, casada, RG W 579427-U e CPFjMF 60b 11º •••••

935.983.868-34, Rua. Conde. de POttto A.i'.e.gJte. ~lº 91;

RICARDO PERCEQUIlLo, bJtcuuwo, ccua.do, do cométtuo,

RG HQ 5.974.122 e CPF/MF YIQ 690.760.068-49, Av. Ba.ttão

do Rego Ba.Mo.6 ~lº689; THEOPHIL B. JAGGI, cas ado , bJt~
.6uu/to, a.dm-i.HA./.l..tJz.a.duJtde empttucu, RG nQ 2.549.945 e

CPF/MF rtQ 011.520.338-91; ARNalDO STALDER, c.a.sado , b!t~
.6ueúw, ec.ononú.6ta., RG nQ 2.811.323 e. CPFjf.vIF 60b ~lQ ••

208.009.408-49, Av. Ma.ha.tma. Ga.ndlú nQ 585; GlURIA MEGU-
MI of.vIORI DE MENVoNÇA, bJtcuueúta, casada, advoga.da, RG

4.492.220 e CPFjMF nº 526.720.698-91, Rua. l~on Foucautt
IIQ 19. HANS-J ORGEN MARTI N, RG. Nr.
e MARGRIT MARTIN, RG. Nr.

O COIMU/lO COlu,uLtivo a.pÔ.6 empos sado e1e.ge!tã a DÚteto-

«ia Hum ptta.z o de CLté. 3O dcas •

Em ccu o de eX-tinção da. BRASCRI todo o .6 eu pa...tJU.môMO .'
.6ettã do ad o pa.tta. I n.6;U;tu,iç õ e.J.J Be.n e.Mue.n,t e.J.J•

ca.bettã a.o COn.6elho COn.6uLtivo tte.g~.:tJuvt a CLta. de. elu-
ção e. a. ute EótCLtu,to, bem como c.onvOCaJl M.6 emb.iúa. G~

JtCLf. Ex;t!taottcU.nâJU.a. pa.tta. a. a.pttova.ção do Esrariu:o , tottnal1

do- o de.6.in.Uvo.

"
lP·~~-t'-\('
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ARTIGO 26 - 0.6 aJ.J.6ouado.6 de. qualquVt c.a.te.goJU.a. não lt.e.-6polldem .6oR-<'dfua
ou !.>ub!.>-<.d,taJr..-Úl.me.n;te.puaJ.J obJU.ga.Ç.õe.-6 MUa.-.W da e.ft-tidade.

ARTIGO 27 - A BRASCRI é c.olU,t,UtUda. pon. nWnVto ilA..m.J:a.do de. .6õuo!.>, ciú.,
ungu.-i..do.6 e.m .tJtu c.a.te.goJU.aJ.J, a .6a.bVt:

a - 6u.nd.a.doIlU, a.quUe.-6 que. aJ.J~-<.na.Jt.a.ma Ata. de. Funda.Ç.ão;
b - c.on.tJU.btún.tu, a.qu.uu que..6e. plt.Opoe.m a. c.on;tJU.bl.LÚt It.e.g~

ta.ltme.n;te. c.om aJ.J .:ta.xaJ.J 6·ü.a.daJ.J pe.ta V~e;totU..a. e. Co lU e.fho;
c. - be.nemê.Jú.to.s , a.qu U e.s que. a. c.tUJ: étU.. o da. D~ et:oJU.a. ou do

COlUefho, uvVtem !.>e. futingu.-i..do pOIt. .6e.!t.v-<.Ç.O.6plt.e.-6.:ta.do.6
li 8RASCRI.

paJtáglt.a.6o wu.c.o: A a.dm.ú.J~ão de. novo e .6óc..{O.6 !.>(l}r.át\U.-fa.
tLt.!t.a. v ê.6 d e. v o txu; ão (ma.,{.oJU.a. ÚJ1lpf UI I,
em A6~embfw Ge.!t.al .

ARTI GO 27 - O plt.e.!.>ente.. ESTATUTO podVtá. .6Vt It.e.60lUnado .:total ou paJtC.-<.M-

me.nte em AM e.mbiúa. Ge.!t.M, c.om a. al1uê.n.u.a de. peR o mel1O.6 2/3

(do~ .te.lt.çu61 da. D~e;tuJU.a. e. do COH/.,e..tllO, em ql1a.Rque.!t. te.mpo.

ARTIGO 28 - A BRASCRI 6ume..n-te. 6Vtá extin,ta. pOIt. del..ibe/taçãu da AMemb.fê,ta
Ge.!t.al Ex.tJlQOlt.d,tnfua. pa.lla. e..6.6e. 6-<-mc.oHvoc.ada ou HO.6 C.aJ.JU6 -
plt.e.V~to6 em le..,t ou quando -<-mpo.6.6-<'b-<'f.J:ada.ou vnped,tda. de -
c.wnp~ a.6 6UaJ.J 6úlaL<.da.dUl.

ARTIGO 29 - A 8RASCRI pode.!t.á c.ota.bolt.a.Jt. c.om a6 de.mu~ e.,t:t{.da.de.-6 6il.a.n;tJtõ-

occ.as , med,ta.I1-te. aplt.ova<;.ão da. D~uoJt-ta. e. do Co 11.-6 uho.

ARNalDO STAlVER
PJte..6-<.de.tue. da D~uoJU.a.

57.97'l.



ANEXO C

Ocorrência de madeiras puras na região do

projeto da Mil Madeireira



MADEIRAS PARA DORMENTES

NOME REGIONAL SINONIMIA VULGAR CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA DENSIDADE
ABIVRANA Abiurana-grande, abiorana- "ucuubarana ", LACUNA DISSEPALA 130

guajará
ANGELIM COMUM Angelim, Angelim falso, faveiragrandc DINIZIA EXCELSA 130
ANGELIM PEDRA Angelim, Angelim comum, Angelim grande. HYMENOLOBIUM PETRAEUM 100

Murarema. Sucupira amarela
ANGELIM RAJADO Ingá caetitu. Ingarana da terra firme PITHECOLOBIUM RACEMOSUM 100
CAST ANHARAMA I I()
CUMARU Cumari, cumbaru, muirapagé COUMAROUNA SPP 120
CAPIUBA Tento GOUPIA GLABRA xo
ICm
ITAUBA Itauba amarela, Itauba preta MEZILAURUS ITAUBA
JACAREUBA Guanandi, cedro do Pântano, guanandi-ccdro, CALOPHYLLUM BRASlLIENSE

guanadi-carvalho, guanandi-rosa, landi. mangue
JARANA Ripeiro, sapueaia amargosa, inhuiba, inhaiba do ESCHWEILERA JARANA 90

rego, inhaiba vermelha, inuiba
JATOBÁ Jataí-açú, jutaí, jutai-grande, iataí HYMENAEA COURBARIL 110
MACACAUBA Macaeauba preta, macacauba vermelha PLATYMISCI UM SPP
MASSARANDURA Maçaranduba verdadeira, maparajuba MINUSOPS AUBERI 100
MATA MATÁ Matamatá-branco, matamatá-preto ESCHWEILERA ODORA 100
PAUD'ARCO Ipê, pau d'arco amarelo, pau darco da flor TECOMA SERRATIFOLlA I 1()

amarela, pau darco da flor roxa, ipê amarelo, ipê
roxo

PIQUIÁ Pequiá, pequeá, pequi, piquiá-bravo ASPIDOSPERMA COMPORUM XO
PRECIOSA Louro precioso, pau precioso, pcreiora, canela, ANIBA CANELLlLLA

casca preciosa, amapairama, casca de maranhão



MADEIRAS PARA FAQUEAÇÃO

NOME REGIONAL SINONIMIA VULGAR CLASSIFICACÃO BOT ÂN ICA DENSIDADE
ARURÁ Puna, ucuubarana IREJANTHERA PARAENSIS
CUPIUBA Tento GOUPIA GLABRA 80
GUARlUBA Oiticica amarela, guaríuba. tatajuba- CLARlSIA NITIDA

amarela
LOURO ARITÚ ECOTEA SP
LOURO PRETO Louro ECOTEA NEESIANA 90
MACACAUBA Macacauba preta, macacauba PLA TYM1SCIUM SPP

vermelha
PAUD'ARCO Ipê, pau darco amarelo, pau darco TECOMA SERRA TIFOLIA 100

da flor amarela, pau darco da flor
roxa, ipê amarelo

SUCUPIRA AMARELA Macanaiba. maracanaiba. queixada, FERREIREA SPECT ABfLIS
sucupirana. angelim, caiçara, canjica,

.guaiçara, jacarandá-giçara
SUCUPIRA PRETA Sapupira BOWDICHIA SP
SVCUPIRA VERMELHA ANDIRA PARVIFLORA



MADEIRAS PARA LAMINAÇÃO

NOME REGIONAL SINONIMIA VULGAR CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA DENSIDADE
ARURÁ Puna. ucuubarana IREJANTHERA PARAENSIS
CEDRlNHO Envira de cotia, cardeiro. cedro bravo SCLERONEMA MlCRA THUM

CUPIUBA Tento GOUPIA GLABRA
GUARlUBA Oiticica amarela. guariuba. tatajuba- CLARISIA NITIDA

amarela
JACAREUBA Guanandi CALOPHYLLUM BRASILIENSE
LOURO ARlTU ECOTEA SP
LOURO GAMELA SCLERONEMA SP
LOURO PRETO Louro ECOTEA NEESIANA
LOURO VERMELHO Louro Rosa ECOTEA RUBRA



MADEIRAS PARA MOVELARIA

NOME REGIONAL SINONIMIA VULGAR CLASSIFICACÃO BOT ÃNICA DENSIDADE
ARURÁ Puna. ucuubarana [REJANTHERA PARAENSIS 65
CEDRINHO Envira de cotia, cardeiro. cedro bravo SCLERONEMA MICRATHUM

GUARIUBA Oiticica amarela. guariuba. tatajuba- CLARISIA NITIDA 70
amarela

JACAREUBA Guanandi CALOPHYLLUM BRASILIENSE 60
LOUROARITÚ ECOTEA SP 90
LOURO GAMELA SCLERONEMA SP 70
LOURO PRETO Louro ECOTEA NEESIANA 90
MACACAUBA Macacauba preta. macacauba vermelha PLA TYMISCIUM SPP
PAU D'ARCO lpê. pau darco amarelo. pau d'arco da TECOMA SERRA TrFOLIA

flor amarela. pau darco da flor roxa. ipê
amarelo

PIQUIÁ Pequiá. pequeá. pequi, piquiá-bravo ASPrDOSPEMA CAMPORUM 80
SUCUPIRA AMARELA Macanaiba. maracanaiba. queixada. FERRElREA SPECT ABILlS

sucupirana. angelim. caiçara. canjica.
guaiçara, iacarandá-giçara

SUCUPIRA PRETA Sapupira BOWDICH1A SP <)0

SUCUPIRA VERMELHA ANDIRA PARVlFLORA 80
TAUARI



MADEIRAS PARA TABOADO - MERCADO LOCAL ATÉ 1995

NOME REGIONAL SINONIMIA VULGAR CLASSIFICAÇÃO DENSIDADE
BOTÂNICA

AMAPÁ
COPAIBA Óleo amarelo. óleo branco. óleo COPAIFERA LANGSDORFII

copaiba, pau de óleo. caobi. copai.
copaiba-prcta, copauva. copaiba-
vermelha

CUPfUBA Tento GOUPIA GLABRA 80

LOURO ABACATE NECT ANDRA SP 60
LOURO PIMENTA
LOURO ROSA Louro vermelho ECOTEA RUBRA
LOURO SAPUCAIA
TAUARI



MADEIRAS PARA VIGAMENTO - MERCADO LOCAL ATÉ 1995

NOME REGIONAL SINONIMIA VULGAR CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA DENSIDADE
AMARELÃO Garapa. grapiapunha. garapia. jataí APULET A PRAECOX 100

amarelo. parajuba. grapia. gema de ovo.
muirajuba

ITAUBA ltauba amarela. louro-itauba MEZILAURUS IT AUBA 70

MASSARANDUBA Maçaranduba verdadeira. maparaiuba MIMUSOPS AUBERl 115
PRECIOSA Louro precioso. pau precioso. pereiora. ANffiA CANELLlLLA

canela. casca preciosa. amapaiama. casca
de maranhão



ANEXO O

Legislação fiscal referente à propriedades

.
rurais



LEIS S013~E: "I l~ C F r." e "I. T. R. "

· LEI 477J/65 - lnstltui o Novo CédiClo Florestal

· DECRETO 57/66 Altera disposições sobre lançamento e cobrança cio
I.T.R .. Institui normas de arrecadação da dívida
ativa correspondente e dá outras providências.

· D.LEI 1166/71 - Dispõe sobre enquadramento e Contribuição Sindical
Rural

· Decreto 70235/72 - DisPÕe sobre o processo ad~nistrativo fiscal e dá
outras providências.

· Decreto 72106/73 - Reaulamenta a Lei 5868/72 e institui o Sistema Nacio
nal de Cadastro Rural e dá outras prc .·idências.

· Lei 6746/79 - Altera o disposto nos Artiços 49 e 50 da Lei 4504
(Estatuto da Ter~a) e dá outras providências.

Decreto 84685/80 - Reaulamenta a Lei 6746/79 que trata do ITR e dá ou-
tras providências.

7803/29 - Altera a redação da Lei 4771/65 e revooa as Leis
- 6535/78 e 7511/86.

1989/82 - Dispõe sobre contribuição devida ao Instituto Nacional

Lei

D.Lei
de Colo e Eef. AÇlrária (INCRA) e cálculos referente ã
taxa prevista no DL 57/66 e dá .outras providências.

· Lei 7047/82 - f\ltera itens 11, 111 e § 39 do Art. 580 da CLT.

· Lei 8171/91 - Dispõe sobre a política agrlcola.
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LEI N.' 4.TI1 - DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 I1I,----------------------------------------------
Jl1Slltui O n o oo Códií)o Flurestal

o Presidente da Hepublica,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lrl:

Art. 1° As rlar~Slas eXistentes no territ6rlo nacionat e as demais (ar-
mas de veg et a çâo reconhecidas de utilidade às terras que revestem. são bens
de interesse comum a todos os habitantes do Pais. exercendo-se os dtreuos
de propriedadeJ_com. as limitações Que a legislação em geral e especialmente
esta Lei estabelecem.

Parágrafo uruco As ações ou omissões corura r ras ai disposições deste
Código na utilização e exploração das florestas são constder arías uso noctvn
da propriedade (art. 3lJ2, XI, "b-, do Codigo de Processo Civil>.

Art. 2.° Consideram-se de preservação permanente, pelo só eteíto desta
Lei, as florestas e demais termas de vegetação natural situadas:

a\ ao longo dos rios ou de outro qualquer curso dág un em taíxa mar-
gin~Tcuja largura minlma ser á:

1 - de 5 (Cinco) metros para os rios de menos de 10 t dez l metros de
largura;

2 - Igual à metade da largura dOe curses Que meçam de 10 (dez) a 200
(duzentos) metros de distAncia entre a6 margeDJI; . ~ ,- :..- .• r.

3 ~ de 100 (cem) melros para todos os cursos cuja largura seja IIU-

pertor a 200 (duzentos) melros. . d.· •• ,.; .. ,>. j c: ~:' i.

b) ao redor das tagcas, lagos ou reservatôetoe d'água naturats ou ar-
UlIcla1a; ,~,,~; ;" t, i.;. .._-~ .1 .. 1 c:.. t;.;~·;J::.~~J'C,.lj,ll.·:

c) nas nascentes, mesmo nô8êilãmados "olnos d'Ag{Ja.,1 seJà' qÚaí . ror á
6ua attuaçao topogrâtlca;-":· ~,:,,,,~,,~, •..... ". '''·11..:<1 1 .'t~' oI';· ~ i' .

d) no topo de morros. montes, mO~~~~h~e ~~~:" •...•••. >--;_:.~y.
• '. ." oi •• ,;...tAl. ,..

e) nas encostas ou partes de:staa. com declividade superior a ti,· equl.·
valente a 100% na ünna de maior declive; ...1.'_' .. -

f) nas restingas, como fixadora!! de dunas ou establllzadora.a de man-
guea; , ..

&) nas bordas dos taboletros ou cnapadas;
n) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos

naturais ou arurtcíats. as florestas naturais e as vegetações campestres.

t, ~

(I) .- Di.1rw OfICW, 16-6-1~, n:lifiCJl~ em 2~19ta.5.
_ v. art. 4Q da Lt:i o." 4.562, de 1965. que altera a Icp.Uçlo do impos to .x rcn<M, adola

4hcnu medidas de orduD fiKal c Iucodária , Ir di OUlrAS p~"'. . . . .. ~,'.--~-:~
•••• ':':'::.: 10

-_ •. ~.-t

~;~.~~'



I) nas áreas ::::ctropoULanas tÂefmldas em lei _ allnea acrescida pet
ui n.O 6.~35, de 15 dI' iunno de 1978 (DO de 16-0G-1978J. II

,j.;J
.' 1

Art. 3.
0

Consideram-se. arada. de preservação permanente Quando asst .---;
declaradas por ato d~ Ilorest as e demais (orrrias de v;: /
getação naturat lIes"nada;i: - '"

a) a atenuar a erosão das terras:
bl a fixar as dunas:

c) a forma, íarxas de prote,=ão ao longo de rodovias e ferrovias;

d) a auxiliar a defesa do território nactonal a critério das autoridades
miUtares;

e) a proteger sitlos de excepcional beleza ou de valor cientlClco ou
histórico;

O a astlar uemplares da fllunl& ou tiara arneaçadoa de cxuncao:

I) a manter o ambtenre necessârm à vida das populaçOes süvícotas:
11) a assegvrar ,...•ndíçóes de bem-estar público

I 1.~ A supre!>.;.,. .ota' ou p~rclal de florestas de preservaçán perma-
nente so será admltld~ c,..' prevIa autorização do Poder Executivo Federal
qu:ando for necessana à lo de obras, planos, atividades ou projetos de
utllldade PÚbUCll ou lolt .icral.

• 2.- As tlorestu qUI: .-,tt:l!r:lm o PatrlmOnlo lndlgena ficam SUjeitas ao
reltme de preservaçl0 permanente (letra ",.) pelo sO efeito desta LeI.

Art .•. 0 Consideram-se de interesse público:

I) a límítaçâo e o controle do pastoreio em determinadas árell3 visando I

, adequada conservaç1o e prcp~::aç10 da veaetaç10 florestal; : "::-::'.t~<l'l;l'.'
':. b) as medidas com o ttm de prevenir ou erradicar pragas e doenças que)
afetem a ,eaetaelo norestal; .;'. .•...•... ;:.:, J... ";'::. t;/~~J
.• c) a difus2.0 e a adoç1o de méwdO$ tecnctógícos que vuem a 8.u~en~i,~'

economicamente a Vida tilU da madeira e o seu maior aproveuamente, .e~,
lo~duS de .manJPu,latão ~_~~for~açã~~~_.,: ,: .:: ..:. ':< , ~b;:",\':'~;.t;;~~.~I

~. 5.- Poder Público eríarà: :.:::JJi...:l;:\,j;; r.!~.~ .

a arques Na'cI~b~i.s, Estaduat.5 ê' Munlcl'pais' e-Reservas BlolÓglc~i c~m. '.
a fln••Ji:fade de resguardar atrtbuWs elI:cepclon.aJ.s da natureza, conciliando' &~
Protetlo lntegral da flora, da fauna e das betezas naturais com a uUlJ.zaçAo.~~
para objetivos educacionais, recreauvos e cl~lIncos;. "'~/ .

••. bl Florestas Nacionais, Estaduais e MunJclpals, com fins econõmc
Ucnlcos ou sociais, Inclusive reservando áreas alnda n10 florestadas
nadas a atingir aquc.e fim.

Parágrafo. único. Fica proibi~ qualquer' forma de exploração
cursos naturaiS nos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais.

Art. 6.- .O proprietario da floresta não preservada, nos termos
paderi ,ra\'a-Ja com perpetuidade, desde que verificada a existência de in- :.:..••.

. . _.l.-:!.
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I~resse público pela autoridade florestal. O VInculo constara de termo ass i-
nado per a n te a autoridade florestal e será 3\'eroJ.do a margrm da rnscr rç à o
no Reg í s tr o Publico.

Art. 7 o Oua lqu er arvore poder a ser dectur ad.i Imune de corte, m edt.i nt e
ato do Poder Publico. por rnouvo de sua locahz.iç ào, raridade, beleza ou con-
dição de porta-sementes.

Arl. 8.0 Na dtstrtbuíção de lotes destinados a agr icultur a. em planos rte
colonização e de retorrna agr árta, não devem ser rncluidas as árvores flores-
tadas de pr eservaçào permanente de Que trata esta Lei, nem as florestas
necess árras ao abast ecrmento local ou nacional de madeira e outros produtos
florestai.s.

Art. -9 o "As tloresta.s,.J1C.Ptoprledade particular enquanto jndl vl~a.!I_com
outras, .suJeitas a regrruê especial, ilc'am '6tiooi-dinâdas 1.& dI5POl.lÇõe5 que vt-

Eôrúêm para estas., ..' .. .

Art 10. Não é permJlida a derrubada de Ilorestas. sltua das em áIe..LS de
inchnaç ào entre 25 a (5 graus. só sendo nelas tolerada a extração de t or oa,
Quando em regrme de uutízaçãc racional, que VJ.Se a rendj rnerrtos perma-
nentes.

Art. 11. O emprego de produtos Ilorestals ou nulna COrIl') combuau vel
obrlla o uso de dispostt.ívo Que Impeça dlfu~de talulnaa 8U&Cet1velSde pro-
vocar Incêndios, nas florestas e demaía termas de vegetaç.:.. .. ~a.r~na.J .

, "

Art. 12 Nas florestas ptantadaa, n10 consideradas de preservação per-
ruanente, é livre a extração de lenna e demaís produtos Cloresl&U ou a ta-
bncação de carvão. Nas demais flo.resw dependeri de norma estabelectda
em ato do Poder Federal ou Estadl1&l. em obedíêncta a pre5c~ dítadaa
pela técnica e 13 pecuüarídades locala. i. ~ , ~'. I',~' • .-: ;' ;r,'

Art. 13, O coruérctq de plantas vlvlLS. oriundas de ttorestas, dependerá
de llcença da aU~I~~d.e';Ompelen_~~:..~ ..:'I' " ;, ..: : ',;: ;,: (I' ~,.' ;1, 'I '.:.

Art, li. Além dos preceitos geral.& a Que ~U sujeita a utllluçl0 das no~ . '.
r~t~, .~ t~~e,r..;~b,~~~,r::vde:~~,.~~~.E;.t~~~~1~erá:~!1( ,J.' Il'!"~I.J~ ".

,~. ai. prescrever oulru normas que. atendam ia peculíarídadea loe1,,;.,~,:,
.t·., b)'l protbír 00 UmJtâr"o corti'(íu esPé'eleã' vegelai,! Coh1íd~J.àl~nfvii':
de ext1nção, dellm1tando as ueaa compreendidas no aUJ, razen40. depender ,.~.
nessaa áreas, de licença prévia o corte de outras ~péctea.,,·:::aJ.~ ''''',It,::

cl arnplrar o registro de pessoas Clslcas ou juridlcas que se dediquem 1
extraç1o, Indústrta e comércio de produtos ou subprod utos floreat.a1a...':·,

" ,

"l~
'. ,

" •..

.' .-."

Art, 15. Fica proibida & exploracão sob forma ernplrtca da. Ooresta.s prt-
mlllvas da bacia amazOnJca que só poderão ser utllízadas em oeservãncte a
planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por Uo do Poder
Publl~, a ser baixado dentro do prazo de um ano. : ,.' ....

Art. 16. As norestas de domlnío privado, não sujeita. a() restme de
Utilização hrntrada e ressalvadas as de preservação permanente, prevístas
nos arts. 2.° e 3.· desta Lei, 510 suscetlvets d~ exploração, obedecídas ~ se-
i:uinl~ restricões: ..



~c",I.a\ rrCIOr:! Lt'ste MeridIOnal S I
IlS derrubadas de t1oresl.as nau ' ,U ,e Centro-Oeste. esta na parte SUl
rnjtidas. desde que seja em IV

as
l· Prtmltlvas ou regeneradas. só serão per:

., ,.. d . qua quer caso respe't d I'

.ll ( :l ãr~:; ne CJd~ propnedade . I a o o Imite minlmo de
rene da :lurcri:hu(· competente: com Cobertura arborea IOCJIIlld3 a crr ,

1)) lia,;" ;ive; C!laCl:ls na I ' ,
pre\'lamente C"Itr- nadas p' I erra antenor nas áreas já desora \'ad3S e
d . .. e... a UIoridade compet t f'e!Tubadas de f10:-"sla" nrrrn ',' , en e. Ica m proibid.ls as
CUltura e PasU!!':IIS 'pern'll'tLI\~~, Quando reuas para OCUPJção do solo com
. . lr.ao-se nesses casos aan'ores para produç; (1 de rn d . " • penas a extraçào de

mas de deSbr3\'ame~to. as ~~r~~~' d l\a~ áreas ~lnda Incultas. suit'ir:lS a for- .,
de Instalação de novas prop;' :'<1 : as ~ florestas p~lmltl vaso nos lrabillnos ' ,~ •
xíme de SOe- da área d ' <l es agncolas so serao toleradas ate o ma- '..-..j.~ a ~ru..,ned...lde;

c) na região Sul as reas ti,
elD qUI." ocorre o Pinhell"~ bras~t:la ome~~e reve~lldas de formações florestals
KLze). não pode~.lo ser desr .ircsr da 'd raucarta augUstltolia~ (Bt'rt _ O.'
m;,tnente das florestas tOI~r,,(:·1 as e forma a provocar a elinlln;\çào per-

. " .. ("o·se somente a e Iobserndas as pr~crlçOes ditadas ia téc ' xp oração racional destas,
dos maclc . em boas condições d ped nllca. Com garantia de perman~ncla,

e esenvo vlm~nto e prOdUÇão'

~

'l( d) n_' Nordeste e Le '
Maranhão e,·, "Cf e de ár ste Sttentrlonal. In::luslve ;IOS E..-;tados do ,.
mltlda com o~ervar 11' nor vares e a exploração de florestas só será per-
do POder Público ' d mas ~cnlcas a serem estabplecldas por ato' : o art. 15,.

Parágrafo únlt:l., , propriedad
deste artigo. com área c;••re vime (20~ rurais: compreendidas na atlnea ~&. "

se-ao, Pata efelLO dI> '; v"ção do ti I a clnQilentã (50) nect:lrt's computar_
de qualqul'r natur -. I tu te percr:ntual. além da Cobertura floresLlI
mentais ou Industl._.... ~ rnac ços de ~rte arbóreo, sejam frutlcobs, orn

• •• . '. \ 4'~ _. _.. •.•.. .• :"

Ar1.. 17.~ Nos loteamentos de propnedade3
~~p~tar o UmJte percentual fixado na letra r::.al~,o aart~geOa- e•• ser agruPélcU numa só _

. porcao em condomLnJo entre os adqulrtArt. 18 Nas t ,..,'.
~ erras de proPrtedàdé ri d ',' " , ~.. . " .. '

re5la!neDto OQ o reflorestamento d P va a, onde seja necessárIo 'u""
bllco hderal podcr1 rouê-Io sem d e pr~açao permanente. O PodeI' Pá
• , 'I 1;-' a_' .~IJ': " , ..esapro~rt1.~I.u, Se .n1o o f~er o nroprleJ
•• • •••• ~ 104 anaa estive . . _ :'1" '. .:
deVfri ser lndenha10 rem Sl'ndo utUlzad:u COIDcUItura.s, de ,.,

- . .. '. ~ proprletArtO.,:.l1"·,,..:: I'"jO)' ::: ;, " , • 1.'~ ,,;,'~':'.I2.~1 ~ ireu ., .,.. ,I, .•• -."_.' -". ;. 'ô" ,

de tribUlação.. I' ~ U~II1zadaa ~Io POd~ Púb1Jco Federal rlcam ísent
. .- .. ,- .•~...'.' '....:.;.. '.: ..:. :~ . .7':-~..!' -Ó.» ',. _,L . ~~,," •.•~~~~

. '.: Ar1.. 18.. VJsando a maior rendi " ' "
Prltt:irlos r.e tJor~stas bel..erogénea menLo econÔmico é pennllido aos
tando trabalno de derrubad s transformá-Ias em homog~neas e

a a um só tempo o ' ,vegetaçlo a sub.;t1tUlr desde. u suceSSivamente, de toda a;
unte a autoridade compcten~ue ~s.>lnem. antes do Inlelo dos trabalhos,' pe~'<:.:::;
CulturaLs. e. ermo de Obrigação de reposlç:lo e tratos ~ ;:~~

,ran~' ~~'aZl~a~:prd~~ai~~~!priral~n que, POr sua nature-za. consu~lrt'ru ,)f.~I;"Ã
••••• florestal serAo obrtgaC1u a manter;:l ~:r~'

.,~ .
• • ,I "_:;~ _' _. '

. : ,1
.: : - j
• o' ~

Hi5

dentro de um ralo em Que a exploração e o transporte sejam julgados eco-
nómlcos. um serviço org a ntzado. Que assegure o plantio de novas ú r eas em
ICfr:lS pr óprras ou per iencerues a terceiros. cuJa produção sob e:'(plordç.io
rJclonal. seja equrvalente ao consumido para o seu aba5leclmento,

Par ágr a ro único. O não-cumprimento do disposr o neste artigo. além
das penalidades previstas neste Código. obriga os InCraUlres ao pagamento
de uma multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor comercial da ma-
leria-prima Ilor estal nativa consumida além da produção da Qual participe.

Art. 21. As empresas stderúr gícas, de transporte ~ outras. â base de
carvão vegetal, Ierina ou outra rna tértavprtrna florestal,. aào obrigadas a
manter rlorest as próprias para c xploraç ão racional ou a formar. direta-
mente ou por Intermédio de emor-endtmentos dos quais participem. ttorestas
destinadas ao seu suprimento.

Pará gra to un íco A autoridade competente Clx.ara. para cada empre-sa o
prazo que lne é racuuado para atender ao disposto neste a.rtigo, dentro d03
lrmites de 5 a 10 anos.

Art 22, A Unlão Itscaltzaré diretamente. pelo órg áo el:t"cutlvo espe ctrrco
do MlI1lstcno nu Agricultura, ou em convento com 05 &itado!! e Munlclpl~. a
apucaç ão d.cs normas deste Códígo, podendo para. tanto, cnar os serviços In-
dispensáveis

Art. 23, A Iiscaüzação e a guarda das florestas pelos &ervIÇ05 especrau-
za dos não excluem a ação da autoridade políctal por ... lclU.lvll própria.

Art. 24, Os runclonárlos florestais. no exerclcío de ~ tunçC>e:l. s.ào
equiparados aos agentes de segurança púbüea, sendo-Ines augurado o porte
de armas.. ,:,_' ..~,r::.":":.; ., •• '-J_,

, ,
Art, 25. Em caso de Incêndio rural. que não se pcasa 'u:t1ngul.r com OI.,'

recursos ordtnarrcs, compete não aó ao fuoclonârlo ClorelaJ.. corno a Qc.a.l- ; ,
Quer outra autoridade pública. requísitar OI meios. ma~ e convOCA.(' Dl I :

ncmens em condições de prestar au.x1Uo. , "::', '~ .~~}~~;.:.~-I''.l'
.: .. :..,. - •.•l4,;,,_,. '" .~~ ,-~~,~ •.• 'd\."'UI'J .11, • .-r. •• --_~. .r ,

Art. 26. Constituem contravenções penaís, punJ,!e~ CQJl t.rêa D}e~ a:: '.
um ano de prtsão Simples ou multa de uma ~. cem 'l'aea • 1alAr1~I!1j!!ln?~:?,
mensal, do lugar e da data da lnl~1o ou ambas u peQJlJ ~ula~~e~te~~ ~~ -

a)' destruir on dãnUlcar ~-ff~tàJh>nsldêiâca"'de ·p~f}';~+-Perina:.:;· ..
nente, mesmo que em Icrmaçâc ou utilizá-a com lntr1g~P/ <'u' normaâ Z,,; .t:
estabelecldu ou prevístas nesta Lei: ' .,. , -" ..,. ~ ."'L~,.,~ ~~~:.f~~~ft- ':'\'

1.;. :\", "\.~' .. ~;- ~~ ..•~ :.-.~;:.-i:;". :':;
b) cortar árvores em Ilor estas de preservação permaneme, sem ~errnl.!-

s~o da autoridade competente;, .' -,', ,'~ ~~:. : '.:..~' , .
. .• . '..~. . ':.

c) penetrar em tloresta dê preservação 'perrnanen~ cooduzlrido ar m aa.
Sub.itãncias ou Instrumentos próprlos para caça proibida ou para' explor açào
de nrcnutos ou subprodutos f lorest aís, sem estar mun1do de ucença <U au-
toridade competente;

d) causar danos aos Parques Nacionais. Est aduaís ou WunlClpals, bem
como às Reservas Biológicas; .Ór: .Ó»

.: .:. v; :-.' . ...,.~"r.:.._t. ,'r.J

e) fazer fogo. por qualquer modo, em tlor estcs c demOlia Iorrnas de v..
cetaçâo, &em tornar as precauções adequadas; , ' .. :' .' ~ L ":.l .'f:-/,~'

••.... ::;~ -Ó,-~_.•
.:..,..;<:.-



tI." l dem,

~ 2:" Idem.

•1rt. 39. Ret;ogado pela Lei n." 5.868, de 12 de dezembro de 19;'2.
Are.jO n:T.-WO.

.-\rt -i' 05 eSlabdi'C'!r.Jentus oficiais de credito concederão prlorldade3
aos proJetos de C1oresla:nemo, reflorestamento ou aquisição de eqUipamentos
m~Càlllcos nfCt3sárlos aos servIços. obedecidas as escalas anlenonnt'ote flra_ ,das em ler,

Parágrafo uníeo, Ao Conselho MOl1etárlo Nacional. dentro de suas atn,
bwçllcs legais. como ôrKào dISCiplinador do creduo e das Gperações crenru,
etas em todas as Suas modalidades e formas. cabe estabelecer as normas para
OS tlnanclamentos f1ore'3Lai.:.. com Juros e prazos compallvelS. rel<U:ionados
com os planos de tlorest.lmento e reflorestamento aprovados pelo ConselnoFlorestal F~eral.

Art. 42. Dois anos depois da promUlgação desta Lei. nenhuma aulorl-
dade POd~rá permitir n Ildoção de livros escolares de leitura que n10 con ,
tenn ••m texto de educaçae tlorestal, previamente aprovados pelo Consemo
Federal de Educação. ouvído o ôrgão !Iorestal competente.

f 1.- As estações de rádio e televisão Incluirão. obrigatoriamente, em
luas progratna ções, textos e dIspositivos de Interesse florest..l.l. aprovrldos pelo
ór,ão competente no limite ntinlmo de cinco (5) minutos semanais. dlsul-buldos ou não em diferentes dias.

'2.- Nos m.p~s e cartas oficiais serao obrigatoriamente assinalados 03P.rqU~ e Flons~ PúbUc.as.

I 3- A União e· os Estados promover:io a criação e o desenvolvimento
de escolas para o ensino florestal, em seus dl1erentes nivel!i.

Art. 43. Fiu InstitUÍda a Semana Florestal. em datas r1xadaspara ns
diversas reci:j·.J do Pais =>ar Decreto Federal. Será a mesma comemorada.
obrigatoriamente. nas escolas e estabelecimentos pÚblicos ou subvencionados,
através de programas objetivos em que se. ressalte o valor das florestas,
face aos seus Produtos e utWdaaes. ber:q como sobre a forma correta decondUZi~l.as e perpetu~-Ia.s.

Parãcrato único.. Para. a Semana Florest4al serão pr.agramada.s reumoes,
COnferênCIas. Jornadaa de retlorestamento e. outras solenidades e tesu vidi~es
com o obJeUfo de Identlllcar aa florestas cerne recurso natural renovàveí, deelevado vaJor so.:la.l e econômico. .

~ ~t. 44. Na regtAo Norte ~ na parte Norte da Região Cf'ntro-Oeste en-
quantõ nâo ar estabelecidú o decreto de que trata o artigo 15. a explora~lo
a corte raso só e per rve desde que permaneça com cobertura arbórea,
pelo meDOS 50~ da área de cada pr0p'!:!fdade.

Art. 45. O Poder Executi\'o promo\·ei-a, no prazo de 180 dias, a revisão
de &odos os contratos. convenios, acordos e concessões relacionados com a ex-
pl~nção florestal em geral, a fim de ajusta-Ias á.3 normas adotadas poresta uL

Art. 46. Fica mantido (\ Ccnselno Florestal Federal. rom ,,~,.o em ~_
sUla. como órl!~o c(',,·"'tlvo - .. irma .. da ta LUi <..;tal uraslleira..

: .
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. .. A composição e atribUIções do Con~lno Florestal Fe-Par á g r a t o UIlIt:O.

12 (doze r rn. mor os. ser ao e\tubelecldas poro('r:lI. int cz ra rto no màxrmo por
decreto do Puder Executivo .

E . í.uue ru: r <J pr esc nre Le i, /lO lllle r orArt -17 O Puder X('CUl".., r eg u , '-' .•
jul(!3!1o ner essar io à sua execução .

I lO eru o e vmt e i dias após a d at aAr t ·IG E.-;tJ Lei entrara em vig or :.~ ~~ ~93 de 23 de janeiro de 1934e SU:l pubhca ç ào revogados o Decreto n. ./'.
dCÓdigO Florestal) e demais dispostcões em corururro.

I Br as í lia 15 de setembro de 1965: 14-1.0 da lndependêncta e 77. da Re-

I
I

publica.

H CASTELLO BRANCO -
Fld(;jo Lacerda

DECRETO-LEI N." 2a9 - DE 28 DE FEVEREIRO DE tió7 (2)

Rugo Leme - OctdVlo GOl/veIa de Bulnócl

Cria o InstItuto Brasileiro do Desenl1olvlme-nto Florett at e c:W
outras providé7lciol.

O Presidente da Républlca. usando da
rágrato 2.0 do art. 9 o do Alo Institucional
resolve expedir o seguinte Decreto-lei:

atributçào Que lhe conrere o pa-
/l.0 4, de 7 de dezembro de 1966.

C.pilulo I

DOS FINS. DIRETRIZES E ATRIBUIÇOES

Art 10 Fica crtado o Instituto Braslleiro de Desen votrímento F10~~3~al
. . 1 te ante da administraçAo descentraltzada oCIBDF), entidade autàrqulca, n gr onaUdade [urtdlca próprta com sede

t.Unlstérlo da Agricultura. dotada de "pers tod o Terrttóríe Nacional.,
e toro no Distrito Federal e Iurtsdíção em _ o .. • I. .

o' 6 IBDF· desUna-se: ~ formular a' pouuca t10restaj bem ~omo a
Art. 2. t er executar as medidas necessártas l

orientar. coordenar e .executar ou conservaçâo dos recursos natura18 reno-
utilização racional, • proteçàfot e ~~odO Pais de contormídade 'com a legts-
vávets e ao desenvolvimento ores _ . ._'.•.. 7... • . ~. .• ,. ...- . ., )... ,lação em v1gor. :.' ..;., ' . .ro •• ' _ "Ltlr;· / .._... ."'__ ,. ,. r.:.

;. . J o O IBD·~ ,1~I~borar. planos índlcauvos. anuats e Plurl~ll4ltll. de
tlores~~nlo e reflorestamento, nacionais e regtonaís, obíeuvando:

I - a rnelnor alocação de recursos no setor:

tal d utilização econõmlca:II - desenvolvimento de espécies Bares s e

lU - o tloreslamento e reflorestamento com fins econõmícos:

IV - o floresta~ento e reüorestarnento com fins ecológicos. turtstlcos e
palsag ísttcos.

Art. 4° Compele. prioritariamente, ao IBDF: ,,.

~•.... .

(2) ,'0 C 21-2·1 O,
- \I. De.•.•eto o.· t.l 011. que .pro •.• o Rqul~~nl.o du Il:I .



(I ('b~J("- .

.••• ,r-,,'nu 'J'" 111" Jlllr~~I .•
lOS(: . OU I

ar - I 'lU. 1",~.i;ln, prp\'OI.lrd"lI\al:; rorm:u de veg"I.IC;,10
g, IIII~'" ur (1·1 C i·__.dr ;; re

Iorma- di \'h" ..:1' tieneração natural de tlorestas e demais

!l, r::·Cfl\t.'r F"··,'; ..•

IW:'t.:i: ••: ~t·n. ~
r::.:~;de rr..n~p'.!u~!l;,

e OUlcos produtos proccde:1tes cte
do venoeoor. outor!;)ll;) pe la d.UlU-

. 'lU!:' dever;;. acompanll,H o pruaUlO,

." .Ç.lO de

",.: 1.11 .. : LJl'lidICI:lt::i.'r.:_

• t trãnSpOr[3t oi. ~:..
(c:tit'ntê;' OI.' Iloresras •. '.~'.. , 11.;....r.:. 1 lo •.

..rillazer.JDlento, Outor~.i.:.l-, ~da a c.

.!.,·;:ü';:,
vnna. carva., e outr o, prudulo:; pro.

,.,Jra todo o lempo d~ \1..1gem ou do
.... .de competellte

Ji dtlxar de res'lL:lI' '
P·IZCI ou pel& entre~a"a(j co~ .~Ul.)f~a4dat licenças extintas peto decurso do

!> .> rruucr I)S proautos procedenles de Iloresta~.
I) empregar, come- ccrnuu trve l .

LI p. rr.<lULn~Ilorestals ou nuina sem us di-",úSI'l\O que InllJt:Ç4 Il difus..1o dF o e
J ••, i 11.1.> Ilor ; ~, suscetlvtis de provocar tncén .

I...-
". '~..•

10 I ~Ollur
;:nlO.al de sua pr,

••••t matar, lesar l,;

(:n •.•Ule~laç;lo de IOgTadIJur
ou arvore Imune de corte:

Ol ClI;trail de : ~.~ '~l:lS

,,:l .••.•\l pernaanente. se:. .'. via
tSpccle de mineraiS;

p) VETADO;

.1 ,

..

,'1 .Iul,)rld.ldl'~ 'lU,' .". UIIIIII •.•·III ou r."·llll.lr'·III .•••• r l'1I11,>t'lIll1nl'1I10le-
fa\. na pr auca de ato.

Ar: 30 Aplicam-se as contravenccr r pr evist as neste Código JS rezr.rs
(r:~ 15 co Código Pena I P da Lei de Con: rJ rencões Pena rs. sempre que a
;,re5eOl'> lei não disponna de morto diver so

Ar[ 31. Sào crrcunst anctas quo' a er ava m a pena. alem das prevista.' no
Codlgc Penal e na Lei de Contravenções Penais:

a) ccrnet er a mtr acào nc penado dê' queda das se me nt es ou de ror ma-
çào das vegetações prcrudrcadas durante a noite. em domingos ou dias
leriados. em époc •• de seca ou inundações:

b) cometer a intra çào contra a Ilor est a de preservação permanente ou
;natenal dela provindo.

Ar t. 32 A ação penal Independe de queixa. mes.ruo em se lral.õl.ndo de
lesão em propriedade privada. quando os bens at mg idos são Ilorest as e de-
rnals 'rormas de veg et acao. Inst rurne ntos de truba lno. documentos e 3L05
relacrcn a dos com a proteção florestal dlsctph nada nesta Lei.

Art. 33. São autoridades ccmpetentes para instaurar, presuíir e proce-
der a inquéruos policiais, lavrar autos de pnsào em flagranU! e Intentar a
ação penal. nos casos de crimes ou contravenções, previstos nesta Lei. ou em
outras leis, e Que tenoam por objeto florestas e demais Iormas de veg ct ação,
tnstrumênros de trabnlno. documentos e produtos precedentes L1 •• s mc.irnas:

a) as indicadas no Código de Processo Penal;

bl os funclonarlos da reparuçao Clnreslal e de aurarqutns com atrtnul-
coes correlatas, d~:;!bnajos para a atlvldade de tIsca llzaçâo.

: ..1r;;grato único. Em caso de ações penais simultaneas. pelo mesmo tato,
Im-nadas por várias autortdades, o Ju~ reunirá. o, p~'?C~s_ ~~ J~x~o em
que se tirmou a competêncla, .1,' .. ,' .•... : -.:'< ,'1/ •. ' ••• >tt ';t-.- !:~ .;~~,h~/ll:.·· .

Art. 34. As autoridades retertdas no Itl"i'O -b" do artigo an~otr raU~
tlcada a denuncia pelo M1nlstérlo Públíco, terAo IL1.oda competêneía liOal ~
deste, na Qualidade de asststente," perante a Justiça comum, nos feito( <!~_
que trata esta Lei. . _..:...•:n. .;~,.'j:' -:;..;~~.~.~".:

. --...,.:"...... ~;""-- .,....~ '~\"I
Ar1. 35.· A autoridade apreender' 08 produtQjf e os lnstrumenÍõf"uUU-'. ,

zados na Infração e. se nê.lJ pUderemacompa.nnar o ln~~~!-por Ità 'vo~~:r
e natureza serão entregues ao deposlt.A.r1e publl~'~ ee tlon'feJl!"~ na ~tra·. r: :
talta. ao Que tor nomeado pelo Jula, para ultertof' devol~. C4 ·~Judleadlf •.({t~,lo ~.
Se pertencerem ao agente ativo da ~o. serão vend1dQ6 e~ ba.a\a P.9bllea: ~: -.~ ,

Art. 36.' O processo dai contravençõe8 obedec'e~ aO: rltômini;r~~;.tP·;.-:~
Lei n.O 1.506, de 19 de dezembro de 1951, no que couber- ~.IJ•.•~.c~ .••·~~:··

Art. 37. Não serão transcritos ou 'a~erbadoal'rio"R~I~~~~~;.itdi í~~'·!'f~:
vets os atos de transmissão "lnur vivos- 00 "causa mortta·. bem como li cons.· -:
tltUlç10 de ônus reais, sobre lm6vels .da sona rural um'. apresentação dI'
certidão negativa de d1vlw referentes a multas prevístas ' nesta LeI 00 nas
leis estaduais supletivas. por decisão transitada em Julgado. . -'

Art. 38. Revoliado pelo Lei n.- 5.106, de Z de setembro de 1968 (D.O.
5-9-1966/. .

". ~
._~i~

'.... :......:.~
.; --- :::.



DECRETO 57/66 ~~tera disposições sobre lançamento e cobrança do I.T.R.
Institui nonnas de arrecadação da dIvida ativa correspo~

dente e dá outras providências.
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Arl ~ o artigo 1· do Decreto-Iel numero 16. de 10 de agOsto de 1966. PIUS4
a ter a se&U1nte redAção:

•Art. 1· ConsUtui crime:
al Produzir. manter em estoque ou dar salda a acúcar tora ou acima da cota

autorizada no Plano Anual de Safra do Instituto do Açticar e do Álcool IU"Jgo 3".
§ 5·. da Lei n. 4.870. de 1 de dezembro de 1965);

bl produzir açúcar em fábrica clandestina. conforme previsto DOSartigos 22
e 30. do Decreto-rei D. 1.831. de • de dezembro de 1939. bem como dar s.a.ida ou
arm&unar o produto assim irTe~ente obUdo;

CI receber. dar sa.lda. ou manter em estoque. acUcar desacompanhado da
nota de remessa ou de enrresa. conforme previsto na alínea "b", do artigo 60. do
Decreto-le1 n. 1.831. de " de dezembro de 1939. e DO artigo 43. da Lei D. 4.870. de
1 de d.eumbro de 1955;

dl dar salda, a.rma..unar. transportar ou embarcar acucar com Inobservância
do disposto no Ilrt.igo 3". alíneas "," e "c". deste Decreto.leí ou dos artreos 31. e
le'USparign!os. e 33. do Decrero-leí n. U31. de • de dezembro de 1939:

el dar safc1a a açUcar além du cotas mensais de comercíalízacão deterídas
U usinas e u eooperauvas de produtores. com Infração do disposto DO § Z" do
a.n:iro 51. da Lei n. U70, de 1· de dezembro de 1965;

f) dar salda. receber ou transportar 4lc:ool sem prévia eutortzacão do Instí-
tu'.o do Açticar e do Álcool desacompaDlw1o da Nota de Expedição de Álcool,
com infraçio d.a.s dísposíçôes constantes dos artigos 1". 2". 3" e ••, do Decreto-lei
11. 5.991. de 18 de novembro de 1943.

Pena - Detenção de seis (61 meses a dou (21 anos.
Parárnfo único. Em Igual pena Incorrerá todo aquêle que. de qualquer

modo. concorrer par. o cnme prevtsto nêste artígo.
Art. 9" A apUesç10 dss parcelas a que se referem as alíneas "ti", "b" e "c", do

artiro 2:!. da Lei n. 4..870. de 1· de dezembro de 1965, ficará sujeita /I observancts
das Reso!uçOes ba1Ddas pelo Banco Central da República do Brasil, que l:.scali.
zará seu cumprímento.

Art. 10.. O presente Decreto-leí ~trará em vigor Da data de sua publicação,
mOladas as dísposiçôes em eomrarío,

H. c.ast.eUo B nDCO - Presidente da Bepüblic a.

,-, v. U::X. Lrc. Fed.. ~. plp 1.1UT t 1.::::n: 1966. p.4J:. 1.17'9. 19.39. p.t.c szi. 19-U. ~ 491,
19I54. ptp. 4C • Q; 1!164 .••••. 309' 196::. Cccu. d. MIn ..••••. 4O'l.

nrtt11!:rGtzi' N: 51-- DE 111 DE NOVEMBRO DE ~.
AlLrra d.ispos:i tnoa IlÕb~ b.oçameu&o e cobrança do Impôs to &li bre a
Pnlprkd&de Territorial Rnral. k:stiud normas sõbre arncadad.o da Divida

AtiYacone5poodeole.. e dá outrM proridêuc1as

Art. I" Os débitos dos contribuintes. relativos ao ImpOsto sõbre a Proprie-
dade Ten1tortal Rural (ITRI. Taxa de Servic;os Cadastrll.is e respectivas multas.
DIo Uqaldados em cada exercício, seria Inscritos como divida aUva. acrescidos
da multa de 20% (note por eeato),

Art. (l" A divida aUva de que trata o &rUgo anterior. enquanto não líquídada,
estari sujeita' multa de 20·.·. lvinte por centol por exercício. devido a partir de
primeiro de Janeiro de cada ano. sempre sObre o montante do débito de 31 de
dnembro do ano anterior.

§ I" Os débitos em divida atin. na data do primeiro de [anetro de cada exer-
ciclo subseqüente, estarão sujeltos aos juros de mora de 12'. a.a. Idoze Dor cento
ao anol e mais correção monetaría, aplíeados sObre o total da divída em 31 de
dezembro do exerclcio anterior.

S ~ O Conselho Naclonal de EcoDomla flxanl os índices de correção rnone-
Urta espedllcos para O preT1sto DO parilO'a!o anterior.

. i
T
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Art. :r Enquanto não Iõr ínícrada a cobrança judicial., os débitos lnscrttos
em djnda auva poderão ser lnclwdo~ na J:UlB de arrecadaçáo do ITR tios exer-
ClCIOSs:.JbseqlJent.es, para sua uquidacào conjunta,

Para&TB1oúnico. Res salvsda a hrpótese prevista neste artigo. não será per-
míudo o pagamento dos tributos referentes B urn ere rcrcro, sem que o cont rr-
ownte comprove a lJqwda.ção dos détnt os do exer cicio anterror ou o .cornpetente
deposrto judicial das quantias devidas.

Art .0 Do produto do ITR e seus acrescidos. cabe ao Instituto Brasileiro de
Re(orm'a A~a.rla (IBRA) a parcela de 20·.• "nnt.e por cento) para custeio do
respectl vo serviço de lançamento e ar recadacào.

.AJ:. 5° A taxa de serviços cadastrais cobrada pelo IBRA, pela emissão do
~rti!ICa.dO de Cadastro, incíde sObre todos os unoveís rurais, ainda Que ISentos
do ITR.

§ 1· O Cert lficado de Cadastro ser á emitido juntamente com a ~a de arre-
cadac âo -do ITR, e seu prazo de validade terrrunará na data de errussao da gu18
do ITR do exer cicio segwnte.

§ 2" A Taxa de Ser:1ços Cadastrais será cobrada uma. unic~ vez, salvo Quan-
do os dados cadastrados venham a ser modíücados por soücitaçâo do interessado,
atendJda pelo IBR.••.•ou alterados por vertücacâo dést e. casos em que será co-
brada nova tara acrescida das despesas de ven!ic.a.yão conforme artigo 118 da
Lei n, 4.504 ("l, de 30 de novembro de 196-1.

Art. 6" As ísençóes concedidas pelo artigo 66 da LeI n, 4.504, de JO de no-
rembr o de 19&-1, não se referem ao ITR e à Taxa de Serviços Cadastrais.

Art. 1" O par ãgraro Ir do artigo 50 da Lei D. 4.504. de 30 de novembro de
1964, passa a vigorar com a se gumte redação: "A.s flor es tas ou m.atas_de preser-
.ação permanente, de!inidas nos artigos 2" e 3" da LeI n. 4.-771 ("l, de b de setern-
bro de 1%5. não podem ser tributadas, exceruando-se as ar eas por elas ocupadas,
que !tcam SUjeitas /I incidéncia do ITR".

Pa.r,igTIÚo único. Para fins de cada.stra.m.eoto e, de lancamento do, ITR as
áreas ocupadas com fior estas ou matas de preserva.çao permanente, serao consí-
deradas como Inaproveítave ís. desde que caracrertzadas pelo cont ribumte. na ter-
ma da regulamentação deste Decreto-Ieí,

Art. Ir Para. fins de cadastramento e do lançamento do ITR. a área destinada
Il exploração mineral, em um Imóvel rural. será cor..siderada corno mal?roçellavel
que seja comprovado que a mencionada destins.ção unpede a explcraçào da mes-
ma em atividades agrtcclas, pecuária ou agro-indust rial e que sejam sausteuas
as exigêucias estabelecidas na regulamentação deste Decreto-lel.

Art. 9"' Para fins de cadastramento e lançamento do ITR. as empresas índus-
tríaís síruadas em ímovel rural poderão incluir corao ínaprovettáveis as arecs
ocupadas por suas Instalações e as não cultrvadas necessarias ao seu runcíoas-
mente, desde que feita a comprovação. junto ao IBR.-\. na forma do disposto D.II
regulamentação deste Decreto-Iel,

Art. lO. As notíflcaçôes de lançamento e de cobrança do ITR e da T!UlI de
Cadastr-o consíderar-se-âo feitas aos contribuintes. pela sé publicacâo dos respec-
tivos editais no "Díario Oficial- da União e SUA afixação na sede das Pret círuras
em cujos m~clpi05 se localizam os imovets, devendo os Prefeitos promoverem
a mais am pt.&divulgRÇãodêsses edJ tais. .

Pararraro únlco. Até que sejam instalados os equipamentos próprios de
computação do IBRA. Que perrnítarn a programação das emissões na forma esta-
belecida no inciso IV do artigo 48 da Lei n. 4.504. de 30 de novembro de 19&4. o
periodo de errussâo de Guias será de I· de abril a 31 de julho de cada ezercic!o.

Art. 1l. Para fins de transmissão a qualquer titulo. na forma do artizo 65
da LeI n. 4..504, de 30 de novembro de 1964. nenhum imóvel rural poderá ser
desmembrado ou dlvídrdo em áreas de tamanho inJerior ao quociente da área
total pelo numero de módulos ecnstantes do Cert.ifrcado de Cadastro.

.,
c
t



DECRETO LEI 1166/71 DispÕe sobre enquadramento e contribuição sidica1 rural.
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ARTIGO In

o pnsente AcOrdo, será raWlcado após saUs!eltas L5 !onnalid4des constítu-
dcma1a nCftltes em cada uma das Partes Contratantes e entrará em vigor trinta
d1aa após a troc::ados Instrumentos de Ratl!lcação, a realizar- se na cidade de Bra-
á11a DO mais brne pruo possível.

Cada uma das Altas Partes Contratantes poderá denuncíâ-lo a qualquer mo-
IDeDto, cesaando os lIIeUSefeitos trinta dlu após a denUncia.

Em l~ do que, os Plenipotenciários supramenclonados tírmam e selam o pre-
IeDte Acerdo em dois exemplares, um em português e outro em espanhol.

Peito na ddade de QuIto, Capital da Rql\lbllca do Equador, aos onze d1as do
me. de Junho do ano de mil novecentos e setenta,

Beata Vdtort. EmbaUador do BrasU no Equador.
~Uo Valdh1eso EruJrurm, Ministro das Relações Erterlores do Equador.

,.) v. u:x. Loc. f'M.. U'IO.••••. 1.013.

Lr:cR.ETO N. 68.506 - DE 14 DE ABRIL DE 1971

Declara de at1l1dAde ptlbUca, a Sociedade Religiosa lsraellta Talmud Torab-
Bertz11a. com sede DO E3tado da Guanabara.

DECRErO N. 68.507 - DE 14 DE ABRIL DE 1971

Concede autorlzaçio ~ Federação dos Trabalhadores nas Indústrías QulrnJCL5
• ~t1c:as do Eltado de São Paula, p8J'1l filiar·se à Federação ~temaclonal
eso. Trabalhadora Petroleiros e Qu1m1cos (F.I.T.P.QJ.

DECRETO N. 68.508 - DE 14 DE ABRIL DE 1971

Concede autortzaçlo ~ Federação Nacional dos Bancos, para mlar·se à Fede-
ft4:Io Lat1Do-Amertcana de Bancos (FELABAN).

DECRETO N. 68.514 - DE 15 DE ABRIL DE 1971

Declara de uU1Jd.adeptlbUca, • Sociedade Bem Estar Farnlliar DO Brasíl -
BEMPAM. com sede DO Estado da Guanabara..

D!:CRETO N. 68.510 - DE 15 DE ABRIL DE 1971

Reconhece O Curso de En(eDhe1ro de Operaç!o (ModalIdad~ Mecànlca de Má-
qaInaa e Motores), da Faculdade de Engenharta de JoinvUle, SC.

DECRETO N. 68.505 - DE 14 DE ABRIL DE 1971

PDbUca 011 IndICft de atualhaçlo mooelirta dos ulirtOIl doa úlllmoll 14
(.mie e qa.atro) mt'RS. Da forma esta~I~lda na Lei n. 5.451 '.), de 1%

de Junho de 1968, e cU oatru pr'OYtdrodu

O Presidente da lUp\1bUca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81,
Item In, da ConsUtulç1o, e tendo em rtsta o d1.5posto no I 2"do artigo 1', da Lei
Do 5.451, de 12 de Jlmho de 1968, decreta: .

Art. I" Para reconsUtulçlo dos aalárlos reais médios dos llItimos 24 (vinte e
quatro) meses. conforme estabelecido no I :r do artigo 1", da Lei D. 5.451, de 12
de Junho de 1968, serio uWUados os aeguJntes coeücíentes, apUcáveis lOS salários
doe meses correspondentes, para OS acOrdos coletívos de trabalho ou decisões da
Justiça do Trab&lho, cuja vliêncla termine no mês de abrU de 1971.

.- •I
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•••• COEFICIENTE

1969
Abril .
Maio
Junho
Julho
AgOsto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

1.48
1.46
1.43
1.39
1,37
1.36
1.33
1.31
l.29

1970
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
AgOsto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

1.27
124
l~
1.20
1.19
1.17
1.15
1.13
1.10
1.08
1.07
1.06

1971

Janeiro
Fevereiro

. Março

l.05
1.03
l.02

Parágrafo uruco. O salário real médio a ser reconstituído. será a média a rít-
mética dos valOres obtidos pela aplicação dos coeficientes aclrna, aos salários dos
meses correspondentes.

Art. T f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Emíllo G. :'ItédJcI - Presidente da República.
Júlio Barata

(') v. U:X. Lrt. 1'«1.. 1_. pq. s:J:I.

LQi.";' 1óiiiifi4iJB&:.. DE 15 DE ABRIL DE lDft-
Dispõe sõbre enquadramento e contribuição stndlcal rural

O Presidente da RepúbUca, usando da atribuição Que lhe contere o artigo 55,
Item li, da Constituição, decreta:

Art. I' Para eleito do enquadramento sindical, considera-se:
I - trabalhador rural:
a) a pessoa f1slca que presta serviço a empregador rural: mediante rernune-

ração de qualquer espécie;
b) quem. proprietário ou não, trabalhe índlvidualrnente ou em regime de eco-

nornía !amJliar, assím entendido o trabalho dos membros da mesma !a.mU1a. índis-
pensável à própria subsistência e exercido em condiçóes de mútua dependênci!l e
colaboração, ainda que com ajuda eventual de terceiros. .
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'. n - emprestrlo ou emprepdor rural:..-

. ~ .. .; ~) a ~ fls1ca ou Jur1dlca que, tendo empregado, empreende, a qualquer

. :. ': Utulo, atividade econOmica rural; .
: b) quem. proprietário ou mo e mesmo sem empregado, em regime de eco-

nomia fam1llu, explore .lmóvel rural que lhe absorva t6da a fOrça de trabalho e
Ibe pranta a subsistênCIa e progresso social e econOmico em área igu.al ou supe-
rior • d1mensio do módulo rural da respectin ~ã.o;

cl os proprietários de mm de um im6vel rural, desde que a soma de SUl!.-'

úeu seja IcuaI ou superior • d1Otens1o do módulo rural da respectin região.
.Art.,. Em esse de dllvida na apUcaçAo do disposto no artigo anterior os

Intarasaados, 1Dclus1vea entidade aindJcal, poderão suscitá·la perante o Deleiado
.. Rec1ona1 do Thb&lho, que dec.ldlri após aa dllIgênc.las necessárias e ouvida uma

,. com1ssIo permanente, constitu1da do respon.dvel pelo setor l1ndJca1 da Deleracl&. _
- que a JlresJd1rt, ~ um representante dos empregados e de um representante dos

empregadores nu"aU, 1ndJcados pelas respecUns federaçw ou, em sua fAlta, pelaa
Confederações pertinentes.

I 1° As pe:s3O&sde que tntam aa letras «b_, do Item I e «b. e .c. do Item
n, do artigo 1·, poderio, DOcuno do processo rerertdo n~ste artigo, r~olher a
CODtrlbulçlo a1ndJcal • entidade a que entenderem ser devida ou ao Instituto
Nacional de Colon1zaçio e RefOrtnA Agrária - INCRA, fa.zendo-se, posteriormente,
o estômo, a compensaçio ou repasse cablvel. .I,. Da dec!slo do Delegado ~onal do Trabalho, caberá recurso para o
Uln1stro do Trabalho e Previdência Social, no prazo de qu1nz.e días.

Art. 3" Sbmente seri reconhecido para a mesma base territorial. um sindí-
cato de emprepdos e outro de emprepdores ruraís. sem espec1!icação de ativi.
dade3 ou profissão, ressalvado ks entidades JIi reconheclda.s, o direito k represen-
t.açio constante da respectiva carta &indica!.

Art .• • C.beri ao Instituto Nadonal de Colonízacão e Reforma Agrária
(INCH.\), proceder ao lançamento e cobrança da contribuição sindical devida pelos
Integrantes des categorias proüsstonaís e econõmíess da agricultura, na conf orrní-
dade do disposto DOpresente Decreto-Leí,

I 1· Para efeito de cobrança da contribuição sindical dos empregadores ruo
raIs, organ1zados. em empresas ou ürmas. a contribuição sindical será lançada e
cobrada proporoonalmente ao capital soclal, e para os não organizados dessa
'onna, entender-se-a como capital o valor adotado para o lançamento do impOsto
territorial do ímõvel explorado, fiudo pelo INCHA, aplícando-se em ambos os
casos, 1.3 percentagens prevtstu DO artigo 580, letra «c», da Consolídação das
Lela do Trabalho.

I" A contríbuíção devida .., entidades lI1ndJcaJ..sda categoria proüssíonal
seri lan~a e cobrada dos emp~ores rurais e por êstes descontado dos res:
pectlvos salllrlos, tomando-se por base um dJa de salário minimo regional, pelo
Dúmero máximo de assalariados que trabalhem [115 épocas de maíores serviços
CODfonne declarado no cadastramento do Imóvel. '
• I 3" A contribu1çlo doa trabalhadores referidos DOItem I, letra .b,. do artigo

I senl lançada na forma do disposto no artigo 580,letra .b_, da ConsoLidação das
Lela do Trabalho e recolhJda diretamente pelo devedor' 1ncidindo porém a con-
trlbu1ç1o apenas sõbre um Imóvel. '". I.· Em pqtrnento dos serviços e reembõlso de despesa. relatlvaa aos encaro
,o.s decorrentes déste artigo, caberão ao Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma ACnlrta ClNCRA), 15'10 (quinze por cento) das ímportãncías arrecadadas
que lhe serio credltadas dJretamente pelo Ófilo arrecadador. '

Art. 5· A 'coDtribu1çlo slndJcal de que trata êste Decreto-Lei, seri pap Jun-
tamente com o impOsto territorial run.l do imóvel a que se referir.

~ Art. C!" As lUlas de lançamento da contribulçio stndícal, emitidas pelo tnsu-
tuto Nacional de Colonizaçio e Refonna Acrliria UNCRA), na forma deste De-
~~Lel, consUtuem documento Mbil para a cobrança Judlc1aJ da divida nos
•••rmoe do arttco 606, da ConsoUd~lo das Leia do Trabalho. '

- ..•.,:.....;;
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ParágT1l.fo único. O recolhírnento amigável ou Judicial das contribuições sin-
dícaís em atraso. somente poderá ser feito diretamente no órgão arrecadador, que
providenciará as transferências e créditos, na forma dos artigos ~ e 9" dêst e
Decreto-Lei,

. Art. 7' O produto da arrecadação da contribuição sindical rural, depois de
deduzida a percentagem de que trata o I •.do artigo .', será transferido, dlreta-
mente, pela agência centralizadora da arrecadação. ~ respectiva entidade .. obede-
cidas a distribuição e as normas fixadas em instruçoes baixadas pelos Ministros
do Trabalho e Previdência Social e da Agriculturn,

I 1· A apucaçâo da contribuição sindical rural. objetivando o desenvolvimento
setorial e atendidas as peculiaridades de cada categoria, sem feita petas respec-
tivas entidades nos têrrnos de ínstruções baixadas pelos Mirtistros do Trabalho e
Frevidência Social e da Agricultura, que estabelecerão normas visando a hartno-
nízar as atjv1dade:s aindicaJ..s com os propôsltos sociais, econõmlcos e técnicos da
8gri 611tu ra::

I 2' M transferências previstas neste artigo, serão tettas para a conta cor-
rente d.a.3enUdades credoras na Agência do Banco do Brasil.

I 3· Se MO exístír agência local do Banco do Brasil. as trunsferêncías serão
Ieltas para a conta corrente no estabetecírnento bancário aprovado pelo Delegado
Regional do Trabalho, obedecido o disposto no Decreto-Lei n. 151 (.), de 9 de
fevereiro de 1967.

I.' Se não existir entidade representativa ou coordenadora das categorias
respectivas. com jurisdição na área' de localização do imóvel rural de que se trata.
proceder-se-é de acOrdo com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho
sObre a matéria.

Art. 8' Compete ao Ministro do Trabalho e Previdência Social. dirimir as dü-
vidas referentes ao lançamento. recolhimento e distribuição de cont ríbuicâo sin-
dical de que trata éste Decreto-Lei. expedindo, para ésse efeito, as normas que se
fizerem necessárias, podendo estabelecer o processo previsto no artigo r e avocar
a seu exame e decisão, os casos pendentes.

Art. 9" Aplicamse aos Infratores dêste Decr et o-Loi. as penalidades prevls tas
nos artigos 598 e 600, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 10. f:ste Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicaçâo, rev o-
gadas as disposições em contrário.

Emílio G. l\1ffilct Presidente da República,
L. F. Círne Uma
Júlio ~rau

(.) v, 1.LJt. ~. rf'd .. 19S7, pi, J.~.

DECRETO N. 68.509 - DE 15 DE ABRrL DE 19'71
Autor1za o funcionamento da Faculdade de Ftlosofla, Ciências e Letras de Gus-

rablra, PB.

DECRETO N. 68,515 - DE 15 DE ABRIL DE 1971
. Altera a lTdaç.io do Decreto D. 63.109 (el, de 16 de a~õ!lt{J de 1968

O Presidente da RepúbUca, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81,
Item 111, da ConsUtuição, decreta:

Art. 1· O parágrafo único do artigo 2" do Decreto n. 63.109, de 16 de agosto
de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:

.Parágrafo único, A cessionária fica obrigada a 1nJclar as obras
necessárias ao fim a que se destina o Imóvel. dentro do prazo de dots
anos. a contar da assinatura do contrato de cessão. sendo-lhe facul·
tado hípotecar o referido Imóvel para obtenção de recur-sos Indíspen-
sá veís a êsse Iíms.



DECRETO 70235/72 DispÕe sobre o processo administrativo fiscal e dá outras

providências.



DECRETO 72106/73 Regulamenta a Lei 5868/72 e institui o Sistema

Nacional de Cadastro Rural e dá outras providências
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DECQETO N.o 71.615 - DE Z2 DE DEZEMBRO DE 1972 (24)

Rcq~lamenta O Decreto-lei n.o 1.164. de 1 dr abril dI' 19,1,
altrrado pelo Decreto-te! n.O 1.243, de 30 d~ outubro dr 1~:~,
r /:=;;. ••; ;;ormas para a ImplantaCào de protetos âe coto-
nlzaç.-do, concenãll de terra e estabeleCImento ou e rplor aç ão
dt Industrias de inUrc!se da Se auranca NaClOnal, "'as terra!
dero/ulas localizadas ao /onoo de rodovias, na Amazónla
Lepa/,

O Presidente da República, usando da atrtbuíção que lne confere o art iao
81. Item 111, da ConStituição, e Lendo em vista o artigo 4·, do Decr et o-tei
n,· 1,164, de I de abril de 1971, após ter ouvido o ConseLno de Segurança
Nacional, decreta:

Alt. I.· A colonização e conces:sa.o de terras devolutas Ir cluldas entre os
bens da Unllo. pelo Decrew-Iel n." 1.164. de 1 de abrll de 1971, alterado pelo
Decreto-lei n,· 1.243, de 30 de outubro de 1972, far-se-ão através de projetos
de colonlzaçlo, de empresas rurais e de atividades Industrlals de Interesse
aerlcola pecuária ou agroindustrial apresentados por órgão públíco ou par-
ticular pe530a fblca ou Iurídlea, obedeeldo o disposto neste Decreto,

I 1.- Os projetos de que trata o presente artigo serão aprovados pelo
J.Onlst~r'o da Agricultura. através do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Anârla (INCRA), nos termos das dtsposlçôes legais e reg ularnen.,
tares pertinentes ao assunto. ,

• 2.· Os projeto:; beneficiados pela aplicação de Incentivos fiscais de-
penderao de aprovação préVia da SOJ)f'rtntendêncla do Desenvolvimento da
Amaztmla (SUDAM). nos termos da legislação pertinente,

I 3.- Os projetos de cOlon1z.açlo, destinados a Implementar-se com a
llrtlc:lpa(lo de ImigraçãO estrancelra,estarão sujettos, quanto 1 seleção de
Imlcrantes. tLs exlg~nclas de caráter espcctaí, previstas nas normas de Que
trata o Ar1J\go tv do Deereto-Ieí n.- 941, de 13 de outubro de 1969.

~- Ali: 2.! -r ,~p~nderto de' assent~eDto'" prért~ do Conselho de Segurança
Nacional: J ' ." • , , " _, " " , ,_ •

. a),. a InstalaçA~ ou exploraç1o de fontes de energia com' potência su-
pertor .a '150 _KVA bem como de meios' d~ comnnlcações, 581vo quando exe-
cutados por órgllos oficiais. os quais dever:1o remeter ao Conselno de Segu-
nnça Nacional. atrav~ da sua Secretaria Gera] ~ dados estatísttcos e In-
rormatlyos de suas' Instalações: e -" \ -' ' " '

b) o exercíero de outras atividades Industrtals.quando forem dlsclpll-
nad:u por lei especial e expressamenu consideradas de Interesse para a Se-
rurança Nacional _

ParágrafO único. Continuam e reger-se pela Lei n.s 2597, de 12 de
setembro_ de 1~55. as terras devolutas localizadas na Faixa de Fronteira.

Art. 3.- A aquisição de Imóvel rural por estrangeiro obedecerá ao dls-
pOsto na UI n.· 5.70V. de 7 de outubro de 1971.

.<\rt. 4· No estabelecimento de critérios para o assentamenre de cotnnos.
" OI órr:!lo:; responsáveis terão em conta reortentar a emliração de mão-de-
. lbra do Nordeste braslletro i nosa fronteln econõmíca da Amazônia.

..•.~,

•• ••. •.. D-• ...:'\. .J
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Ar : j 1\. ;"JrL ·;.!~.H' Li.!> >->.l'jclcs dI' qUI' 11'.;' ,l U .i r , ,gO .' r .i« ;,:':o:r,.
(·.~:c " ti ",._, -·:"'·~r.('ii:0.:" ;1.':"'·:1·l~l'nl1 rh"' "'·IPII.'1 11.1t:II'rI:11 !'!~ '/J"ll;::r10

Ar: r,. O [':'.''''1''-, C, ~·:-ll1r,I.',I~',ln em ;'(1':1:, ('ontl':U'I:; d ~-<'T\a:;. j.; ;1'_

nur s. :ir~,·~ 1!""~::,,,·(I'lc I oIr,rl:'!1H:nlo:-: Inr!t· .•.lI:1'i. Sl'r,'lo ~1::liY:,:1rJ,)S p rrn-
r-1L'm"l1l.:do~ -rn p~lrr':I:~ 1:1::1',11' "on\ o I\ltnl'.II'rln r1" Inr er.o- :!tr.l"t- Li.!
Flinda<::11I ~;;Ir::on:tl C\" !II~III •Fl':\,\Il. de n1<'l\•• nu» a:: c"munlj.ld~:; iIH.lp!P-
nas. dcr.enr1ro

ndlJ do r~';p"C"\'(l !:r:1U de intct:r,lc:ln, noss.im P:\[:!~lp,!r :11,'::1-
rne n t e dos r c t er ruo s or ocr arna. " pr o re tos. VISal1(l" a mp!tlorla CP SU:1~ co n-
d:çúc:; de vid a.

p..~: -; - A ir.l!)~lntar:io d,:, pro ictos minr-r:IIII!!iros. I1ldrol~ir:os. OU de
q ua.quer out r a na t ur eza md ust rrat. hem como a Ulillz:IÇã') (, o ap:,l\'ril:i;1!7r'O
de terra.~-dHcilulas existentes em áreas urbana" ou de expansão erba na ser à o
re a lizadas medra nt e entendimento prévio Iuntn nos 1\1lnist~rios ínterersado s.

Ar! 3 o Err. crrc unst ánctas r~ppcla's. o C'1nsrlno dI' S~gurar.::a Nac io na l
poder á aVO':H o exame de quaisquer projetos (' ativldad'!s relaC:'lnados com
as terras devo lu t as de que trata c Decre~o-Iei n ' 11r,4, de. I de abril de 1~'jL

Art. 9." Evt e Decreto entra em vigor n.i chta de sua pub~':açào r,:,':o-
gadas as disposições C:7: contrario.

Br asi lí a. 22 de dezembro de 1972: 151.0 du Inr1ependência e 84" da Rn-
publica.

EMJLIO G. lIf EDIC/ - Attretto buzaid - Arillln.:rlo de Barros Nuries _
Orlando GeIsel - ,\1arlO GIbson Barbola - Antrmio D~lfim Netto _ Mcirio
David Ar.dr~C1z:a - L F. Cirne Lima - Jarba« G "auarrnrro _ J-.!/io Rarala

. - J. Ararrçc Macé d» - Mcirio L~mol - Manu.f Vlnll1U3 Pratin: de Morae;;
- BenJamim Mcirio BaptIsta - Joúo Paulo dOl R~jJ Vtll!110 _ JOl~ Costa
Cavalcanti - Hygino C. COTuttl.

DECRETO N," 72.106 - DE 1. DE ABRil DE 1973 (25)
•••

Regulamenta a Lei n," 5.86&, cU 12 de dezembro de 1972, que
instItui o Sistema NadonaI de Cada.stro Rural e dd outr03

• J

o Preside nte da República. usando da atrlblllç~ que lne conrm o artigo
81. Item IH da Constituição e lendo no ruta o QUJ! dispõe a Lei 11.° 4.504, de
30 de novembro dI' 1964, e a Lei n.U 58611. de 12 de df>Umbrô de 191'2. decreta:

Capitulo I

DO SISiEi';;" I.•ACIl)t4Al DE CADt.:';:I,1) RUP.AL

Art. 1.0 O Sistema Naclonat de Cadast.m Rural. InsUtuido com o objetivo
de promover a integra<;:'io e ~i:;lematI7.aç1o da cOlf'l:I, Pf'sq!Jlsa e tra t ament o
dos dados e Informações sobre o !L';O e pt')S$c da lu;-a. cl)mprernd~rá a im-
plantacao € man uu-nção dos :rbulnt~ cadastros fJr'· v .stos na Lei n.O 5.868,
de 12 de dezembro de 1972 e legislação complcrner:'.4l';

(25' - Dia rio OficiaI. 2'......,·1.;;.\ r'!~lr'C:t,j" CfI'I J'l..4.1V7,.

- V Pnrl~n~ n." If\t. dr- 7 ce Junho t1r Im. ou-- aon.".
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J - Cadastro d~ Imóveis Ruraís:

n - Cadastro ce Proprtetártos e Detentores de Imóveis Rurais:
III - Cadastre ::!~,&.rrendatarios e Parceiros Rurais:
IV - Cadastro de Terras Públicas.

Art. 2." Os cadastros a Que se rerere o artigo anterior. integrantes do
Slsttrna Nacional d~ Cadastro Rural. têm como Iinalídades prtrnordtats

I - O levantamento sistemático dos Irnóveís rurats para conhecimento ~.:,~.:
das condições \"tr;l!ntt's na estrutura fundiária das virias regiões do Pais, .'.. ,
com o objetivo de: . ~ 11.

a) fornecer dados I! elementos de orientação na programação dos lns- ; . f
trumentos de PoUtlca Alnicola. 8 ser promovida e executada pelos órgãos ~< •

federais. estaduais e municipais atuantes no setor da agricultura: i .~
b) fornecer dados e elementos de Informação necessários ê formulação ,r':;I

e execuçlo dos Planos Nacional e lUg10nals de Reforma Agrária I! de Colo-,.
nlzaçlo; j;

cl fornecer os dados I! elementcs necessários á aplicação dos critérios de ; •.
lançamento fiscais atrlbuldos ao INCHA. e ã concessão de Isenções e demais .~: ;
benl!f1clos preVistos na Constituição Federal I! na legislação complementar: I:I:

n - O Ip.vantamento sistemático dos proprletártos e detentores de Im6- '-.•..
vels rurais. para conhecimento das condições de efetiva distribuição e con- :!:
eentração da terra e do regime de dornJnlo e posse vigentes nas vártas regiões .;,:r
do Pais, com vistas a:~, .•. ., rir

a) forn~t'r dados e elementos n~essirlos ao controle da dlstrlbulç:lo das ., I

terras e da sua concentracão. com relação aos seus proprietários ou deten- :> t' .
teres a qualquer titulo; . . . -,. . .. .' .. r.: '::.,.: .. U '.

. bl tornecer dados e elementos necessários ao controle d3.3 terra!' itttfla:~{ ;t' .
das a pessoas f1slcas oa Iurtdlcas de nacionalidade estrangeira. com v1sta.5·.,:,
1aplicação por parte dos órgãos competentes das normas lesats que dlsclJ: HD.'
pUnam a proprled3de, o uso e a posse de terra por estrangeiros;' ~'. ,,,:~
..~: ci; 'fornecêr dados e elementos neeessãnos l clásslflcação dos proPrle~.~~.·:!~ ..
rios. em função do conjunto de seus lmóvel.s rurais; . . .,,;;'''1

d) fornecer dados e elementos necessãnos ~apll~çã~ dos crttéríos ~;':~'ít
lançamentos fiscaIs. referentes a tributos e eontríbuícões parartscaís, atrt~-:: ~.:t
~aldos ~~ J:NCRA pela legislação ~", .. ~igor~: •..'~~r.-i::~J'·"::f '1""~i {.~;'.'Jlf~':#l

. ..'. lU - O Ienntamento ststemãtlee dos arrendatãnes e parcelr03 rural.!,'.' .~~
para conneclmento das reais condições de uso temporário da terra, v1gen~ '.':'!. i
nL'! virias regiões do Pais, visando: ":':7'~:'. '.. . .. ,'.' ;."i:'):: s:

. a) fornecer dados e elementos necessários à análise e avalíação dOs:!-;:!
rirlos tipos e formas de detenção ou posse da terra. vigentes 'em cada reglãO,:~~ I
do Fals, e sua adequação ao principio de Iuncão social da propriedade, como' iT .
deClnldo no artigo 2.· e parãgraCo da Lei n.~ V )4, de 30 de novembro de 1964; . ~~~,

b) fornecer dados e elementos necessários 1 erniss..o de Certificado de ...:;.:;:~
Cadastro de Arrendat.àrio ou de Parceiro Rural; ..~::. t

c) fornecer dados e elementos necessários ao controle dos contratos agr1- ._..:';'~1
rlol de uso temporárto da terra, 1'!:1 forma do disposto no Capltulo V do De- "<;-"1
ereto n.- 59.:'66. de 14 de novembro de 1966. ;;~t

iv - O levantarneruo sistemático das terras públicas federais, I'sta~' .:.".~~~!
dt;als e. I!ll~."lir.lpals. "isa:1l10 30 conhecimento das disponlbtllrtnd •••• <fI' :ire;!.;.'

lll::' UI\ll<:>\:> 211

rlild:1S a o- pr o c r a rnas de Iieforma Ac r ar ru (' C<.:>!onl7.aç:·loe da stt ua c à oaçroj1 , . .
do - pOSS( ir os f' ucup.irv ex de t err as pubhc.is ,

\' - :\ obrl'r.<lO de' dados p eternr nt oc rH'c~<~,;.rl::>.':IS a na use s Mic'rnr!'''-
. 'as ~ 3," 'Ir.1C t r a cens nas var íns reglõr, dn Pai'; na ra ü xac.ro dos iridicr-sr.llnllL . .' t. • • - • . .' ,. _ ('! ..,

prf'\'IQn, rias allJ:(ló do par ac ra ro !' d o ar t rr o -t E da Lei n 4.;)~. d o ,,0
dI' nO\'E'r.lbro d-: l!l~~

VI - :\ obt enr ão dI' dador e elementos. alie crr n t e rn os ór c à os de as-
slst~nCla t ecruc a I' crr dí t icta nJS t ar cías de íor mulaçúo de seus r especttvcs
planos de asstst éncra ao produtor n:-

Art lONa atendimento as !:n.. enumeradas no artigo anterior.
n:o; C;lrlJ~t;os rjp lrnó .•e is rurais. de pr op .. -,.artos e det ent ores de imóveis rurais.
dI' nrr endatártos e parceiros ~ de terras públicas Spr,'IQ realizados pelo Ins,
:ltU!O Na crona l L1e Colonizacão I' Reforma Az r a rin - INCRA. vale ndo-se In-
clllsiv€ dos acordos e convênios Que permitam sua rn a is r ap id a e ef::az ex e-
cur ão n a forma est abr lectda no Capitulo I. Ttr ulo UI. da Lei n > 4501. de
30 de novembro CP 1961. e nos termos do disposto na Lei n s 5.868. de 12 de
dezembro de 1972.

Arl 1." As pessoas Obrigadas fi declaração de cadastro na forma do dis-
posto no ar ugo 2.° da Lei n.s 5.868. de 12 de dezembro de 1972. deverão for-
necer os dados exig idos pelos formul:\rios e q uest íonartos. nos prazos fixados
e de acordo com as normas previst.as em Instr uc ào Especial do INCR:\. apro-
vada por por t arra do :\Iinlstro da Agricultura na forma do artigo ;J deste
Decreto.

Art 5." Os cadastros serão continuamente atualizados pela inclusão
de novas unidades ou pela alteração. sujeita a comprovação. dos re g st ros de
unidades Já cadastradas. na forma prevista na Lei [L" 4.504. de 30 de no-
vembro de 1964. e legislação complementar.

Art. 6.° De cinco em cinco anos serão f~itas revisões gerais dos cadas-
tros Integrantes do Sistema Nacional de Cadastro Rural. com o Objftlv~ de
atualizar os registros cadastrais existentes e aperfeiçoar os métodos e ins-
trumentos de pesquisas. coleta I! tratarnenro de dados e tntormações rurais.

Art. 7° O Cadastro de Imóveis Rurais a Que se refere o art lgn 46 da
~I n° 4.504. de 30 de novembro de 1964. e o Item L do artigo L" da LeI n.O
581i8. dI! 12 de dezembro de 1972. organizado de forma a abranger todos os
Imóveis rurais do Pais. visa atender às finalidades enumeradas nos Itens I .
V e VI do artigo 2." deste Decreto.

Art. 8" Para o calculo da Taxa de Serviços Cadastrais. a Que Slf retere
o artigo 5." do Decreto-Iei n.s 5i. de 18 de novembro de 1966. será adotado o
seguil:te cr uérro:

I - Para os Imóveis com área ate 20 na (vinte nectar es) , será a taxa
calr:ulada á razão de 1 '~5 (um vinte e cinco avos) do maior salár io-mínírno
vi~ente no Pais:

n - P.Ha os rmóveis com ár ea cornprecnctda entre 20 na (vin t e necta-
r~s) a IO~O na (um mil hectares). ao cálculo procedido na forma do Item L
a-:rescentar-sp·;i 1/25 (um vinte e clnco avos) do maior salárto-rnlrurno vt-
"~rl(e no Pais para cada 50 na (clnqüent a nectares: ou fração excedente:

In - Para os rrnóveís rurais com áreas sut.cnores a 1.000 na (nrn mil
h~ctares) :ln r~l"lJln nrnl·",riirft"l n...•r",r."......-. ,.I,... ••..•..• 'H ..... _ .•._. .: •..
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I•••• 'In" • cínco avos) o ma o, sa arto- rni nImo ""O te 00 "pm "" ~~.; ',,_ cvt '" VI> ..r __ • ur- se ra m "',""'00'I
""" h ( I1 t ) f" d. • -:_ .; z ; T,. lora.)O a '1

.U~·I :1 Um m nf!C ares ou raç ••o exce ente. " r. ' t'''''' de e~P da de.laração. d Oll ourc crro 011tor.b

, • ., Ir- lerlor ao t:UIO arrcn anor . rip"'''''o 001'0 A 'o <an,a da "muo,,"<,o a que se ''','' o ''"O> ~ . ,7 , .i><> '0. es sobre o pr oprre e oa "",d'<3 "oodl,.'"' ot.·.a Lo, 5.••• ~ de 12 de d''''m bro de "12. sera dlsct plloada ern 10","<1, ": :..'!'.~.;YU' _ lo Iorm a~U>. ou denomínacao "pu .
2._'a' do INCRA.na 'o'ma p",~ta no artigo., deste n"mo. c··W.,.••I.;,o: ,;om' ,o";.p '0 Imóvel: rr endarncnto ou

~'J. ~.!f~nú' em trlaç o d valor para os bens cedidos em aMI. ' .• O Cada",. de "'00""'"'' e n'''nlo", de Imóvel R,,,.,. , ',rI'< ~,~ . ~ ~,tlmatl.~ re •
Que se refere o Item lI. do artigo 1.° da lei n." 5868, de 12 de dezembro de ~_.",~v...;,:rm~.;",'~l "" " . I uer tit ulo de imúve is ru-

- d I I L bJ t d .• fi Ild d •.~:' •.:';"'~r!Il -, ', ,. , .• ' -:' •. ,';';105 ou detentores a qua / rural ficam obr i-
IO.~ ."00'" • • nlv. nacíonat, cem po" ctlvo aren "., na '" •.., ,,~;;- .•. _. . oprterai parcerra .

.•••••• tas nos Itens n • VI do .rtl,o 2.' d"" Decreto '.~;,!iJ"'.,..r;, 12.~..o.~' mediante .",ndam.nto ou d';'''o de "da urn do,
·Para, ra t•• DIee. Todos os prop"."" os. ntut are s do dO",'n'o uui " Üt~ll;"u._ •• ,xp'o"m o INeRA " d•• larações d"~ para o cadastro do

t-~jI'~·:.~.··.Ilpres~ntár. a no- mesmos prazos fIxa os
- •••.••• '''''',uu Ulu'o d. Im õvel mal são ob",.do, • """'no"" a de- .~~ '~"', • par cetros, .J '•

•••••••• d• .....,,,. • qu••• retere "" a", ••. nos ","m" p",,, ti",,, "i<~\iJ.daI4\ 01.~ " urat." .. · .....; d não apr esenta d.i

'. para o cadastram~nto dos res~tlv~ lmónls rurais., J' : ' .. :", 1!i.~:':(e~t~1Y9·-1~6r~I~0. A "declaração de cadastr~. P~~d~ pelo arrendatàrto
. • . , '. ". ~t\: .,!.~\:'ari,!~r<? I.. '0 prevlsto neste arnso sera .'."Art. 10.

0

' O Cad."tro de ArrendatárIos' e ParceIros Rurais. a que :;1' rerere tti' ~j;\nróVd~tár1~, com INCHA.':. . .
•. ,•••• m"o ••.••• , .• da LoIn.· •.•••. de 12 de d·"",b,. de lO" .• 'g,nl"do <'i3.! "':-iih. )l1i.,'ap!.nte ~•.• , .. _ . ~ erro rurais. Implantado em

. • nrftl .a"'.aL ''''n''ndo tod••••• rre nda """ •• U•••.•••• dau".' .• are••~ : r..1;\','> "~_"'" ":: O ~ad,,"" de arrendatáríos e pU:;"ro de rnóvet rurais. ma
fOIe .ub__ em 1a.1o ,ue usu"l os ""'00""" da "mo. " sa aten . \ f1;';ç'11t~\!,~'n.; ;""m" praz os ttxados !:~:.":u de 0"'" pelo lNêlA

' der la flnaUdades referidas DOS It~ns m e VI do artigo 2.° deste Decreto. h~~,lDIlq. ,. '''t '. ente atualizado, vcluntarta as rurais contratados
••••-oIi_ .t •.•.r.••!1'f"..;rmanen em d entes e parcen. '1.. • , ~ •• c.ro unlco. Os PrinCipIas e definições estabelecIdos no C1Pltulo t /..t':hi r,. =n ágrafo unlco Para os arren am refere este artigo. o prazo palra

f ~ -. •• a'•••••.d••• d. nO"mb,. de , •••. "'ali,., aos oon"at., agrã, "<"}i,,,,,~,, d Cadastrc a que se será de 60 sr
•. ri•• • ••••••.••••• n''''lan te•.•••••••• de base pu, • "",",,,,'0 do tlpo IH;!!~!'d:~.~\:;!~;o~por qualquer das ':,":~,~~~~:a~.;~:".",<"" 000"",d< •••••••10 e • o"all""".o dos ""u'"'" tem po .."" da terra, para lI", de i; ••• r-"- d da data do micro P'"'

•• ,--~~- A.. ':''''. senta) dtas conta os '. a i cadu st r ado s na '0='.. "._- no "-,,, P"'''1o ••••• a",go. end a t 'n ••• parceiros rur d d Cadastro que vater a

. Art.. 14 Aos arr ld Cert iüca o t' I." •••. 1I.·0s 'onn" ••".,. (1,nas. ,""lIon";,, • derna} documenlos es- . , . , . . . er á torneei o om .. de produto rurar.
lendals ao Cadastro referido no artigo anter1c!'. t!xados e aprovados na for- :.' '~,:, lsta neste Decr e to. s mo prova de sua condrc áo . . emil.ldo

-; . os fins de dír ett o. e co er er e este artigo serama do artIgo 43 deste Decreto. garantirão a coleta dos segUintes dados: para C t!ficado a que se r I I na forrr.a dI)

. . Par ágr at i unlrod· °om e~ estabelecrdo ern Instrucáo EfiS:ae~Oa ~m tuncào d:lI - n•• d. "n"a1o; .,.'. lo mCRA ti' "0< o , d' vaUd,d. '''" . . ."n- Id<nlln•• "o < I••• u",.o do Imó"l objeto de <onl",o. b.m oomo ...• !:ugo " d"te D'''''' .• ,," "'''':tan" da D"""<'" d, C,d", .••• • _,. d. In"", •• n. Cad",,,. d< 1m."I, Ru",,, '. ,!"nda do ""'''''"0 •• n"ato .•• n~
1lI - Da.", "b" • Identltl"Çà. do 'mnda""o ou p"",,, '""": c.p;'u'. U

..: ~'. , , PROPRIEDAOE TERRITORIAL nUl~L
00 IMPOSTO SOBRE AI' det~r=ni.

Tcrntor!JI R':..Ira :era ... <obre a PropnedJde I)?r< (dOIS d~Clm.l5Art. 15. O Impos.o - . , r<pnndente:1.~ o .

nado a p3r: Ir de u; ~:~~ ~~I.c~U~~I;I;~ado pelos co;[~~e!~~: ~:r~~~e~o

.~: C;en\~~a~~za~~I~.r d: condições SOlCl31nSDe/5I'à~pr~:u,t~\"'de:1 n~vembro de 1954 ..
. r I o a 4 o da ,el . . . r 'rerl lPartigo 50 e para~ra os.. n< drs:e !J,:,c~elO, ser:l n rC /. ", ~

A t 16 O valor dJ terra nua. nos ter:n,' das bt:':C!LOriJ.s tncnrporaL,l~
à áre~ 'tot~1 do Imó\'el rurai. exchlldo o ~ad~~ Jr,:,;!~ ,(1n,ic\eT3c!as Isentas d

,. €<t3S :1'tl\,1S e ,ao Imovel. o \'alor d3s ,Ior .' ._
tributação.

I. \. I IJ I '. I ,.

a) 'I! pessoa f1slca. nom~ completo. endereço para correspondenciJ.
naclonaJI,Jade, naturalidade. data de naSCimento. nlimero do Cadastro de
Pessoas F'lslcas do Ministério da Fazenda. tipo de documento de Identidade e
núm~ro.(r:1U d~ Instrução e numero de Inscrição no Cadastro Rural:

b) !e ~SSOa Jllrid!ca. denominação. endereço p~lra' c'crrespondenda, na.
clonalldade, numero do Cadastro Geral de Contribuintes do Minlsterio da
Fazenda ~ numero de Inscrição no Cadastro Rural:

IV - Informações sobre as athidadrs rurais do arrend:lt:irio Ou p3r('piro:
a) Dümero de Imoveis que possui no Pais:

b) núm~ro de subarrendatãrlos ou sUbparc!'lros do declarante.
c) IDdlcaç~s sobre pessoas da r:111\ili:\ e sobre assJl.lr:ado.5 per:nanent:'sOU temPDr1r1os:

d) Pruduto prinCIpal d.J parceria 011 arrend.Jm<'nto'

V - Condições de COntraIo d(' :lrrend:tmento " p:lrl'rrl.l rLlr31:
a) Sf' (,!'iCTItO011 \·Pfbal. pr:t;:o "m anos. prrço e (arma de paga men to:
b) !~ atende :lOS requisito,; le~ais f':'Cpressos no Capitulo Ir do D~crelon.- 59.566. d~ 14 do: norem bro de I !.l55:

,I .

I •.....('\, ~"rlnClS ctl'~t(l O(>"rl.:'t::.. de UIr.lr!1~.\c'. ('a l'.:uIJl,'J ""', _,' d:l J.P':\ toUIArt 1- ° cuerICI·~nti! '. los apur~!los (~ .. :.m,:.Io. .
: /. , "m"ro dr moeu, o:~o proprlet:;rlole\'ar •• em conl ..•. o n... . .' ~IS dI? ur. rr. •....
. to de ltr.nH'ts rur~ "'nrt Oc"rC'.l',agrlcul:a\'€1 do con)un . I' I' do r.cs :rr::-:o:; ~__.e _r çao ca L u ,I ,Art. 18, ° coc( ICIt'!Ite de loca Iza

levara em conU:
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J - Uma nota dn localtaacão Iuncão da zon., tiprca do m un.ciprn em
qu~ se situa o ímóvel em relação a03 mercados rezionats:

n - l;m:t nnt n ri!' condír ào de <1('1.'550.íuncáo das dist ànr ra s :l:nurn~l
e eondtcõcs das vtas d~ acesso do írnóvet à sede do muruciplo ond!' SP l(lr3Ii7.:t.

Art. 19 O coeücierue d~ condições sociais. calclIl:lr1o nos t er nros dp.~:"
Dtcreto. ddlnlra o gra:.J de alnea:nento ou de dependência e part rclpacúo do
proprietário nas rcsponsabllidades da administração e nos trutos d.i explora-
elo do Imóvel. conforme estabelece o i 3· do arttao 50 da Lei n.s 4.50~. de
30 de novembro de 1964. e resultara da combinação de três fa tores:

I - Fator de Participação e Dependência. Que definirá as condições do
prrprletirlo e conjunto familiar. no Que tange ao grau de parttcípacúo .d:lS
áreas do Imóvel l' ao de dependência em relação aos frutos de e xptor acáo
do mesmo:

II - r· o •...•c.• 'l:ào. que definirá a situação do Imóvel rural quanto ao
atend!mert-. d•.•c..-- .l--ões mínimas de sua ocupação social e das facilidades
concedida': • . ~ão das pessoas residentes no Imóvel:

m - ~"rr oi. ', .•••.,~abilldade na Exploração. Que definirá a situação
dn

' ••~leUrl ao regime adotado na exploração do Imóvel. se-
(:undo as torma •• ~, .rn parceria e/ou arrendamento.

Art. 20. O Coeficiente de Produtividade. calculado nos termos deste
Dtcret.,. deflnlrá as condlçOes técnlco-eccnórníeas de exploração do trnovet
rural. na proporção em Que esta se faça com rentabilidade Inferior ou su-
perior a limites estabelecidos nos termos do I 4.° do aruce so da Lei ~.~Ll4.
de 30' de novembro de 1964, e resultará na combinação de dois fa tores :

J - Falor Exploração, Que será obtido pela média aritmética de duasnotas:
a) note de Utilização da Terra. obtlda pela comparação entre a área

total eltplorada e a área total agricultavel do Imóvel;

b) nota de Nlvel de Investimento, obtida pela comparação entre o valor
dos lnYestlmentos e o valor total do Imóvel.

fi - Fator Rendimento Agr1cola. Que será obtido por comparação entre
O rendlmento efetivo de, determinados produtos bàstcos e valores limites
preestabelecidos.. '.

Art. 21. Os dados a serem considerados para a fixação do tributo. obtidos
• partir da declaração apresentada pelos proprietários e detentores de Imóveis
rurais e sob sua ínteíra responsabilidade. ou fixados pelo INCRA. quando não
constarem da declaração ou forem por este Impugnados. destinam-se a ca-
racteríear os proprietários e respectivos Imóveis rurais. bem como a fornecer
os elementos necessárros ao calculo do valor básico do tributo e dos CO~C!-
cientes de dimensão, de localização, de condições sociais e de produtividade
definidos neste Decreto.

Art. 22. Os dados a Que faz alusão o artigo anterior. para i· 'ent, ficado
do Imó\"fl rural. do seu titular. da natureza do dominto posse ou ocupnç ão,
e da sua destinação principal compreenderão:

1- Par-i caractl'rizaç~o do tmôvt:
a) denominação.

I.I:IS f11\"ERS\S "1-- ..1

_ b) l()r:"I~.1';:·i;1 cin nt o ao E:;,.:·jo e !\llJnl:I~Hl em fl'l" sr- situa h':m
r orno. por nl"i" d·· o ..dos complernentnr cc. su.i 10c:l:I~.~c:1O ern re lacâo a~ vi a s
~ .....• ,.;'I(::~O

-I'I'-~ ".Ir· (";,r.1 :·"rl.:.lçã0 d0 t it u.ar de imóvs}.
<r P"S:IJ:: f';:~:: idrnt:r'C:lÇ3f'. mclutndo r!-:-:T1" dn tn dp nasrim= n ;o.

:lI - . d I tr uc o r.·1 icr o de ins rr icào !IOI d de n'\CIC' "l;d~de sr au e ns c.iu. .." .narur a I;) . ,. ...•.. , . =- . n d
C;lda~tto RUr:l1. en~·'rf'cn para correspondéncia e num ro de Cadastro ('
Pessoas Ftsrcas do ;\llnisterlO da Fazenda: '.

bl se pessoas .;uridicas: nome. nat ur e ra . nac:onalld2.de. sede soci n l.
.10 numero de inscrrr ào~.uvídade nrmcrp.u. c.101131 r eg ist r aoo c sua cen:po~!~ . .

.. d e numero de CadastroCadastro Rural. endereço para corr ospon cncta
~~ral de'Conti'ibulr.t~s do Mí nist ér ío da Faz enda : ..

TlI - Par a car a ct e r izac ào da natureza do CO::1I:110 posse 01.: ocupa çân.
e da situac áo jur id ica do imóvel:

t proprietirio. tit ular de dorn inio út il ouaI t lt ular nta d= do deten or:
possuidor a q un ln u e r titulo: '

tlt I transcritos no rc zis t ro "l mob ilia r io SU:lSbl drscr rrtu n.ir áo dos u os
car a ct cr ist rcas e a reas correspondentes ..

-.~. a'r ea. tem "" de oc u-c) na ocor rcric ra de simples posse. sua or rgern. e v

pacão e ltt ig ios ou contestações. . . 'r

IV - I nd rcucún do percentual du área rio irnovet o cup.i da rrn C\cnt~:~~
auvidadcs não a crrc olas. com espcctücacüo dos \"J.'C'rC5 das nc n (~\t~~~~~r-o-
líxadas nessas auvtda des. entre outras: lot carnen os. cxt r .....
mérclo. II -Just ria. rc!ucac:!lo. as~tst~ncla socta I f' no <ptt a lar

Arl. 23 O valor da terra nua poderá ser declarado ao preço do ano la
declaração e não incluirá o valor das.JJorest:lL.natlvas . .!L ...~.alor d~~lr~ ~

~!bllQerad.;!S Isentas de trlbuta~rõ e o valor dos bens Incorporados ao lrnóv cl.
a seguir enumerados:

I - Casa de moradia e Instalações recreativas do contribuinte; _
11 - Construções tais como: casas de moradia de empregados. _ga lpõcs.

bannelros para g ado, cercas. valas ou currais. _e. Quaisquer edtt tcações para
Instalações de beneliclamento ou Industrlallzaçao,

m - Equiparner.ros e Instalações especiais:
IV - Culturas permanentes;
V - Animais de pequeno, médIo e grande porte:
VI - Valor de Ilorest as plantadas e de pastagens CUltivadas ou mr -

moradas.
§ 1." O \'alor da terra nua declarado sera ImplI~J:1o quando íntecíor

ntorrne est a betecido em tabelaao valor rmrurno do respecuyo munlclplO. co _ /
~~:;;:'~~~~~~"'d~(C lonizacão e Reforma Agrária -elaoorada pelo IIlSt\tIHO Naciona e o

I NCR..<\. com/ante de Instrução Espec!al na Iorrna do artIgo 43. aprovada
Ide tal caso. esse último valor,pelo Ministro da AgTicuitura,. preva ecen o. m

ou o resultado de a va ltação direta. . .
§ 2.~ A tabela r et er rda no parágrafo .:lnterior ser a àJust~da aDualm'?nte~

de acordo com !ndices de correção monctana üxados pelo ~-Imlsténo de Pia
nejarnento e Coorde naçáo Geral ou resultantes de avahações cadastrais.

§ 3.0 O valor dü terra nua. declarado pelo cont~ibuinte e não ímpuana do
._- -- -_:_"';-'" l •..••...•~...,""nP'\t('\ nf'V'4pr~ ,=pr 'lnll:1lmpnlP r-nrr ie l..
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do no mulmo na mesma proporção em que for fe!ta a correção dos valores
mlnlmos constantes da tabela mencionada no paràarato anterior. não sendo
considerado esse aumente no cálculo dos coeficientes.

Art. 24. Os dados considerado~ para a determinação do cO'~flciente de
dimensâc serão os seguintes:

I - IdentUlcação do Imóvel rural e seu titular. localização e área tolal
do Imóvel nos termos do artigo 22:

Ir - Dlscr1mlna~ão das áreas exploradas por tipo de e xplor ar ào ('lIn-
forme es~lrtcação a ser definida em Instrução Especial na forma do artigo
43. apronda pelo Ministro da AgTlcultura;

UI - Discriminação das áreas Iproveltàvels mas não exptor a dns
Iy _- ArE:a total agricul!avel do Imóvel;

V - Os módulos das várias zonas tlptcas, por tipo de exploração ou para
OS casos de exploração não deCinida. const antes da tabela a ser baixada em
Instrução Especial. na forma do artigo 43.

~ 1.- ~ irea agrlcultável a ser considerada para o cálculo dos coefi-
cientes de progreSSividade e regresslvldade, deClnldos no artigo 50 da Lei
número 4.504. de 30 de novembro dp. 1964. será obtida subtralndo.se da á r ea
total do Imóvel as áreas Inaproveltáves para qualquer dos tipos de explotação
nreridos DO artigo 14 do Decreto n.· 55.891. de 31 de março de 1965, e as
Isentas de tributação.

I 2,-. As condições topogrártcas de solo e drenagem determinarão as
'rtas Inaprovettãveis para exploração sob Qualquer das formas, referidas no
artl~o •.• do Decreto n.' 55891. de 31 de março de 1065.

Art. 25. P~~ a detenninação do cceücterue de loca llzncào ser ao ccn-
s~derados os segulntes dados:

I - Munlclpio em Que se situa o Imóvel de acordo com a dectnração
do proprlet.ãrlo. na forma da ~IInea "b do Item li do artigo 22. e a respectiva
zona tlplc:a. constante da tabe a a ser batxada em Instrução Espccin t:

n - Dtstãneía. ern quilômetros. da sede do ímovet á sede do municipio
onde se situa. bem. como as condições e qualidade das vias e acesso

Art. 26, Para a determinação :10 coe íiciente de condições soci.us serão
considerados OS seculntes dados:

t - QlJ2nto ao Fator Partlctpacão e Dependéncja ' do pr onnctnno e
conjunto ramlllar:

a) Indicação postttva ou negativa Quanto à parttcipaçáo na adrnlntstra-
(:10 do Imônl;

b) Indicação poslttva ou negativa da de pende neta quanto JOS frutos da
exploração do Imóvel:

CI Indlcacão posttlva ou neaauva quanto à mor adia no rrnovet ou mu-
niclpl;). se resldente em outro rnurucipto ou tora do Pa ís:

dI Indicação positiva ou negativa da participa('Jo de depe nde nt es 11:1
terea de traba lno do irnovet:

fOI Ind:t:lI;:1o da auvidade pnnc.pat e 10(':.IIL::ll'.io ,1:1 ,"1:,' .-ul'l:.Il ,111.111'1)
O declarante ror pessoa luridlca.

II - Quanto ao Fator Ocupação:
a) Indicação do numero de casas de moradia:

I t- " \I 1 \. / 11, \ \
.\ J ~_ . ,

/f:;I, mdtcac ão do numero total de pessoas QUe moram no Im<ivel;

V numero tot a] de módulos do Imóvel. calc:~ladv na fünlla do artilS029. deste Decreto;

d i rpl;i;1o de zon~Jmento em que SI! situa o 1n1<)\,pl.
e ) indicação do numero de assalariados permanentes.

In - Quanto J!) Fator RI'sponsabilldade na EXPloraçào: IndicaçJo das
áreas objeto de par':erla ell') arrendamento e das arcas exploradas dlr et a .
mente sob a responsabilidade do declarante.

Art. 27 Parn a determinação do coericiente de produtividade. serão cun-
Siderados os seguintes d dos:

I - Quanto ao Fa t or ExploraçJ.o:
1 -' Nota de Utlilzação da Terra:

aJ determinaç:lo da área total explorada no Imóvel. obtida p=!o soma.
torro das áreas t'xplor;:Jdas por tipo de cxplora<;.\o, nos t errr.os do Item li do
artigo 24;

b ) determinaç;1o da .irea total do Imóvel. nos term'l~ do ) 1." do a r t igo 2.1.
2 - Not a de Ni ve l de Investimento'

a) valor do ínvesume nto Incorporado ao irnovet, obt ido pe lo somatório
tios valores Citados nos itens I a VI do artigo 23:

b) valor total do imóvel. obtido para sorna dos valores citados no Item
a nt error , inclusive o dJS florestas naturais, mais o valor dn terra nua:

11 - QU3nto JO ~JtOf rendimento agr\l:oLl. no que se rerere aos pr ortu-
tos tlaslc05 da 131'OUr:l e pec uurra :

a I área e (1'1aru rdade colnidJs de cad.i um <I'h prori I/los basicos
b ) os indices de rendimento fixados para cada pr0<j'lln básico em tabela

constante da Instruç:io EspeCIal.

Ar t :!8 Qllando o propnetano de ix r de upr es.
para cadastr o do rrnovel rural. qu;;.isfluer dos d:ldc3 ,.:;
pit u!o. ou as r especttvas comprol'ações previstas ne st-
ccnsrder ao as p:lr:l e'Plto de c:ilculo do trrbut o :

J - Os d.icos porvent ur a existe nt es f ilaS.;I'''l'I~ ~~ 'J,

m in.iç ân dos va Ior cs ,r.:ar.1edl3rios de calculo,
U - Os vn lor es .u.u s dest a vor ávers dJ:: nor as. ar a us. ralares 011 coef i-

c.enrcs r;~a!1d,i-,js d.ld.',' .-ej:imTrisüTí~u In~del!uJdos J. su.i drlU'
minJç:'lo;

III - O, ":110res ::).i.Jrpes est abe h-c rdus nrst e Dr c re ro. para os :a<0s "5-

dpclar:Jç20
; r."::t,~ Ca -
0(:: o. .eráo

!la de cr-

. ~ I" ..\') l ns t n ur n \:iL:O/1JI de Cc loruz ac.r» ': Rp(l)r~n,i :\gr:lrI \ _ I\CE:\
c,1i:rr:. nOllfÍl'Jr o l'or,:r'OUII1\P p.1r1 fornl'c/menrn dns d:1~oS omitido- ')'J cun-
Sirj"r.ll~C'5 1r.~:1(:q,~r1\rl(" !::l 5U:\ àt'd:irJçào. ou rt'::pl'ê:; va .:omprol·açio. C.ISO
O~ (:.H.ilJ.i nu r.um~rll\·;H",:a': ::OIICI';}r.a~ não seja m fnrr>l/':::('~ ;Jcntrl' .";n nraz o
!;:'.'<!". 11.• n,FII:',I~.I" • ;:~C'jIA iilr.l'.1ri 11 t r.but o .".' "'1 rrn ,1 Inr;:,:.:n.l 1r':i:~

O~ dl<p"~;'1I~": ur-st e ar uco ser ao a nlicado., .105 Imr)I'el~ c'J .n~ cori-
Int)t::r.:·'s Il:io (1':<-:'.'11:'Jt'êbraçio pnrn cadastro na - pcca propr.a. conforme
esr.lu,'ler:ldn no .rr t iao ,i ". procedendo-se ao IJnçaml'nro ei -ot nci» "'0' 'Clh,"n<



., ." \ l K '" \ !l

devidos na rorma prevíst» 11: oarâl:rafo 10. artigo 2•. da Lei n v 5 868 de
12 de de7.l'mbro de 1912

Art. :!!). Para detrrmloo:.
S!'2ui!l! ~ ~istcm:itica:

I - Cálculo da árr:l :10·' :-:~tavel nos termos do pará~afo 1.0 do :!rtigo:4 deste Dpcrf'to:

do coefic;er.t(: de dimensão. obsrn-;]r'~~.a a

11 - Drtcrmlnação do' ~ .:::-:ero de módulos do lmóve] a ser calculadoda Sl'ltulnte forma:

a I o número de móculo ~ Imóvel se~" obtido pelo somatório do numero
de módulos calculado para r~:' tipo de e:o-plora;ão mais o numero de mó-
dUlos calculado para a árt':I ~Cultável ma:; não explorada do Imóvel:

b, o número de rnõdutos 1e cada tipo de exploração será obtido pela
dlvls10 da área explorada f'm -:arfa tipo da exploração pelo módulo estabele_
cido. segundo tabela prevIsl.:I m Item V do artigo 24 deste Decreto:

c) o número de módulos ~ área al!"rieultável. mas não explorada. será
obtido dividindo-se essa áf1';! :~o módulo estabelecido para Os tipos de ex-
ploração não dertnida const~!":p. da tabela a que se refere o Item V do artigo24 deste Dectt; •...

111 - O módulo do Iln<'r!'_ ,er~ obtido pela divisão da área total agr í-

cultável pelo numero de m~..;:m calculado de acordo com o Item II desteartigO;

IV - A determinação d.' ~~ero de módulos do conjunto de Imóveis de
um mesmo proprietário será ~ nele somatório do número de módulos de!
dh'enos ImÓveis ou Irações (fl> l!fIóvels:

V - A detl'rminação d.~ ··:"!~!~Iente de dimensão sera obtida pela apU-
caça0 da tabela .te valores pr~voa consta.nte do I 1.- do artIgo 50 da Lei
n.- 5.51H., de 30 de novembro. 1964. em tlUlç10 do número de módulos do
conjunto de Imóveis do mesmr proprietário.. '1.- Quando e contr1bgmz. em sua declaração. deixar de d!scrlmlou,
por' tipo de exploraçAo, as \Jtw lItlUzadaa, adInttlr-se-4 para o Imóvel em

' .'( questló •. o mOdulo. relativo a, ~ de eJ:plo~ não deUnlda, Para a zona
tlplca onde se situe. confortnf' -:Jbtla rerertda no Item V do artigo 24. consí-
derando-se. para c41r.ulo do 1l!!If fi a irea total do Imóvel.' '.. .

' '., 2," ~uan·d~·o contrlbu~ eni iua' decI1raÇão.· deixar de Indicar b5

dadoa neceSS'rlos para a de~ da irea agrtcultável. nos termos do
•. ~;., do, artIgo 24 será ::onsJ~ a 4rea total do Imóvel para os cálCUlo,
a que se reterem os Itens fi ~II deste artigo.. .'

• T Art .. 30.. Para a detennl~ do coeficiente de localização. observar-.le-A a seguinte slstemAtlca: . .

I - A. zona tlplca do mutoh'pio em que se situe o Imuvel cOr.'esponderá
uma not.:a de loeallnção. nos ~s do Item I do artigo 18 deste DecreLo,
tomando-se como referêncIa ~ ':I!!rcados f'P(ional3. com a variação de 1.1
(hum e num décimo) a 0.9 (nC"'!" 1éclmos). de acordo com tabelas e normas
a s~rem baixadas em Instru\l! ~»eclal na forna do artigo 43;

U - As condições e Qua;-,:::.~ das Vias de acesso corrl'Sponderá uma
"nota dI! condições de acesso'. f>.': termos do Item fi do artigo 18 dest.e De-
creto. tomando-se como refer~r_-:. .\ distância do Imóvel 1sede do Munlclpio

. em que se situe. com vartacae ~.!.! (cinco décimos) a 0.1 (num décimo). de
acordo com a t!\bela a ser ba:~ na forma do II.rt.lvn .'1.

I.

LEIS DIVCRSAS

: o c d~ condições de acesso de-111 - O soma t or.o d 15 not ns d~ loca lrzc cu ~< - der.i ao co~ik!cnr(' dI'- Olores corr __JC'n _ , ..- to-_· ..•-; do' ít ens aru error cs. 1 r. 'hum f '':'1' (.'.('1_nadas no~ _.... ~. . d o O (n"~.:1 .,' .
;:~;ilzacio do 1fr.(·,'2: cem a. \'::;.l~~-::!r~;g~· 50 d~··L(,1 n o .ISo)J do 3rJ de no,
mos). nos Lermo; do pn r.ic r a t o _
vernbro de 196-1

Par ácr a to úruco
Instrução Espcc ia! a
Igtr.ll a 1.0 (num)

de condições sociais. obscr -. cão do coeficienteAr 31. Par a a de terrrunac
t: egutnte ststernáuca:

var-se-a a .5_ '. .. ão de o pr opr iet a r io morar I)U 1l}1)l-No caso de pessoa üsrca: á condlç. à ou nüo na Admlntstrucão.
ipto à parttcípac o , . I sPUno Imóvel ou no mesmo muruci . d ntes nos tr aba lnos do Imov~. ao ..

à partrc+pacão ou não de seus d('pe~ u~os do ímovet correspondrrá o falor
grau de deperidé ncra quanto aos r) a 5 (cinco) conforme tabela a se r
de participação variando de O (zerfo a re t errda no artigo 43.

ão Especia! na orrn
baixada em Inst ruç A da a uvldade pr í n crp a l e

·d· a· em funç ..•o u )

li - No caso de pessoa JUrI IC. d participação variará de O (zer o
localização da sede da empresa. o ~aa\~radae em Inst r uç ão Especlal a que S~a 3 (trés i. conforme tabela a ser

refere o artigo -13: . essoas residentes no Imóvel e o
III - A relação entre o numero ded p com a relação entre o num('~o

. d módulos do Imóvel. conf ug ada d numero de pessoas r esr-numero e . óvel e a quarta par te o r o ar u go
de casas existentes no I; a região de zoneamento a que se r~ ~~em II do
dentes no Imóvel. se gun o bro de 1964. e nos termos o (o \:~I~~~I d~;t:·~r~:o.J~o~e~:~e~brai~o:d~ee~c~~;~~ã:a~:;!~~" n~ r~~~a

) forme tabela a ser aa 4 (quatro con bérn deste Decreto:
disposta pelo artigo 43. tam I ã dIreta em parceria e/ou arren-

IV - Conforme o modo de exp oraç o x loração variando de O (zero) a
damento, será o fator responsablllda~~~ae e~ Instrução Especial na torrna
4 (quatro). consoante tabela a ser b .

prevlsta no artigo 43: I divIdida pela constante 10 (dez). e
" V ~ A soma do! três fatores ac ;::'dêclmOS) tornecera :o coeflclent~ desubtralda da constante 1.6 (hum e s

condições soclals. ti I a ão considerar-se-á o
§ 1.0 Para efeito do cálculo do fator. de Pa:;a~d~ ~on'star da dprlaração

d irtl trado pelo próprío proprletarlo. pqelo proprret ár!o e seus t arni-tmovet a m . s _ é exercida em conjunto.
que a admtnístra ção . e adr-nnístr ador.
liares ou pelo propriet árto Ia entre condõmlnos ou

f 2.
0

Ocorrendo no Imóvel comOdttoaso~S~I%c:r'C~iuradas serão consid€:-
d L ascendentes. as re ..

entre descen en es ~nsabilldade direta do propr ictár lo.
radas como de resp t é 3 (três) moo1l110s.

' .. ís com área tolt a l de a e I ente~ 3 o Para os casos ae írnove f mítta dependentes exclus varn
quafld~ explorados pelo declarant~: ~~~I ~ssala~iados. arrendatários ou ~~~=
d frutos da respectiva e xptoraçãc. dos fatores componentes do
c:Ol'I. serão. atrrouídas as notas maxlmas
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Art. 32. Para ~ determinação do coeficiente de produtividade, observar_se-á a' seguinte sistemática:

P I - A relação entre a área total explorada e a área total agrlcultável
/ lias t~rmos do Item I. alinea "a". do artigo 27. detinlrâ a nr-t a de Ulllizaçd~

1a terra. com vartccão de 0.1 (hum décimo) a 0.5 (cinco decimosl. conrorme
tabela a ser baixada em Instrução Especial. na forma disposta pelo artl:;o43, também deste Decreto:

D - A relação entre o valor dos Inl'estimentos e o valor total do lrnovej
nos t'!"rmos do Item I. alinea "b", do artigo 27 deste Decreto, detinira a nOf~
de Investimento com variação de 0,1 (num décimo) a 0.5 (cinco décimos)
conforme tabela a ser baixada em Instrução Especial. na forma disposta pelo
artigo f3; . o.

. DI - A soma das notas de utilização da terra e de investimento, dlvt-' "";'
dlda por 2 (doLs). determinará o Fator R%plora~o; ,,;'

IV - A relação entre o rendimento asncora, por nectars, de cada prod~ :"r:
&o b4slco explorado no Imóvel. e os lndJces de rendimento C1xado6 para cada : :~.'
produto WsJco. darà o fator rendimento ~grtcola. Com a variação de 0.5 (cinco' • -::
décimos) a 1.5 (hum e cinco décimos). ce>nrorme tabela constante de Instru- ';:~i.
çllo Esoeclal. bal%ada na forma dtsposta no artigo 43; '. ..,;; li:;

V - A SC'Tla (I'1~ fatores E%plora~ e RendImento agrtcota dlvldldà por: uH'
'.i 2 (dOis). darA Jlv. :lmparação com tabela constante de Instrução Especial 'i ,~,

;: baixada na rorma do artigo 43, o Coertclente de Produtividade. variando de .. f ~l,
o' 0.4 (quatr:o décimos) a 1.5 (hum e cinco dédmos). ,;"ç;

I 1,- Quando houver exploração de mais de um produw básico, o' ta'tor ; .~".:il
de rendimento agrlcola será a rnêdla ponderada das notas de cada produto, ·•.i /J
tomando-se para cálculo a área explorada pelos respectivos produtores. ". , ..i:,

f 2.- Quando o Fator Exploração ror igua] a 0.5 (cinco decimosl. o fator, .. : i;...
rendimento agncola, Isoladamente. por comparação com a tabela citada ;no .:p ..
Item V deste, artigo, fornecer' o Coené:lente, d~. ProdUtlvlda_de, '.,.~ r~, ~~';j~::Ü.~.
,'!:~:',i';',:'~';::,:".: . " c.pltu~.IH~" .: ~~'. ':.. ';:: : ;~~ .: ;,;;::l{fI~;
;':.'~ '~':',:::' ."1'.:: RECLAMACAO E'RECURSOS FISCAIS < , ",-t',.' • :.,;,;<,~l~~?;n:
: ,Art 33.' .Do. lançamento d~ ;m~to sobre a. Proprl~~~~e~ ;~rr;~~;~t~~~~f.d

ralo c:ontrtbuJçOe$ e taxas, poder. o conlnbulnte reclamar ao Inst1tuto.Na~~l
..' c:lonat de Colonlzaçllo e ReCorm" Àgrária - INeRA, ~té o "na) do p'ra~)~!

1 : .para Pacamen&o Bem malta dos lrlbutos. . .' . ~.-:t/-.•:f,'
r .• I 1.- RecebIda.' ~lamãçao. ,; ln:stJtutó N"a'donàl de COlonliaçáo~ e' Re":t;~
forma Agr1rf, :!.;:. INCRA proceder' I ~nricação' é dllJgêndas para coinprotii'l~
nçlo, do alegado: nos termoS dest.e Decreto. cabendo o 6nti3 d~ssà! pro\i~~.~~<.:
dênclas ao reclamante, sé Improcedenl.e3 'as alegações. ::', :i- -, : ( ".::.-;;:::.'~f

I 2.-. A r~clamação terá efeito suspensivo da cobrança do titulo, até a .: ,:~:
,; notificação ao reclamante da decisão prolatada, '. . -r .••••.• ;. .~;".':o.~~i.~'

Arl 34, Das decisões contrárhis ao reclamante caberá recurso volun .•·.'I'{!
Urlo para o terceiro Conselho de Contribuintes, dentre do prazo IlT1rl'OT .•.úg:i~" >.•..~;
vel de 3D (trlnta) dias, contados da data do recebimento da notificação. ~._ ., ~-::

';1 . I\rt. 35. Deferld3 a reclamação de Que trata o artigo JJ ou Julgado pro- ::: :.::~
cede,te o recurso de que trata o artigo 3f, o lr'.::tltuto Nacional de Colontzaçâo !'~::~:1

'., ' na.nua •••• rta - INCR. P'.'ld.o<l". 'H/IIdo as "'tin'açõ," cabl"'<.'~M

o I I I' , \ , I' . \ -,
:; !

.,
i
I Capitulo IV
r
I

DISPOSIVI[S GERAIS E TRA ~SITOf1I;'S

:\:.: .- !)J~.: ~o;:!r c., 1I11lo!lldJdt' prp\'I.'LI no ,lr:,I':!::' ~. dr Lei nur.: c,
. ~tiR c- I: dA d",~~iIlbre LI'· I";~. o pr onr re t a r m de '~U\'~: n.ra de ;lr~;l n..o
;:~"pr1rr.lt' :1 2.) n;1 0\ mt e -. /'IIIro n?ctar~s' 'llundn 0 c u!: :..r :.0. rd; ''',,~ .. ':1!

'· .•·11:.0 iv :-:j" P""IJ:l Oll!rro. rlucta r a ru p('~,lntp [1 IlIs:i::;:.r: :-iacor..ll d.: Cr.-
;~~'l.I~.'t(1 e Re í or rnn Anan:, - INCRA. qu e prvencne os recutsr.os ind:s;:>~n.
~:ll'ri~ a ~S~J i~unldJ.de.

§ 1." Poderá o INCHA. ""rluo em vista os eltmentos colnid'lS na Dec lo -
rJr30 de Cadastro do Irnóve] lturat defirir cx-o l t icio a :mun,dad~ de qUE' tr a t a
este artigo.

< :?;- \'er'ificada ern qUblljuer tempo a r••lsidade da dec laracão o pro-
p,el~riu ücar a sujrito as cominações do paragrafo pr í me íro do ar t lg o :!." ca
Le: n." 5868. de 12 :1e dezembro de 1972.

Art 37. Aos declarantss lo facultado, em qualquer tempo. requer er alt e-
racóes dos dados constantes das declarações para cadastro' presta1as ao Ins-
tituto Nacionat de Colonlzar;ào e Reforma A!!raria _ mCRA. .----

Art 38 Para (feito d~ lançamento de t ribut os a r argn ~') In.ililutn
NaclOllal de Colonlzaç:lo e Rl'rnrma Agrária - INCRA. serão de~re7.::tda5 a:;trações de cruze iros.

Art 39. Para t ms de tran~mJssão a qualquer titulo. d;':' -'o ern partnna
JUdicial ou amtg ávet, divisão dI' condomlnlo. nos termos dos artigos 65 da Lei
n o ~ 50~. de 1(1 de novembro ar' '964 e 8.· da Lei numero 5863. ck 12 de de-
zembro de 19.2. nennum imóvel poderá ser desmembrado ou dividido em
área de tarna nno Interior' pre\'lsta no artigo 8. da LeI n.." 5.861. de 12 de
dezembro de 1972. 1

Art. 40. Compete ao usurrutuário, bem como ao roreíro prestar a decta .
ração para cadastro do Imóvel rural. ficando responsávet pelas tnrorrnaçóa
prestadas e pelo pagamento dOIl tributos lançados.

Parágrato único. t facultado ao titular de dornlnto direto retítlcar ou
complementar Informações qu@ tennam sido prestadas pelo usofruàrio ou
foreiro e que lhes possam ser leslvas. . ", ,~ • ','

... \.:, ';

Art. H. A concessão do beneficio. de que trata o artlgq 10 Q Lei nu-
mero. 5 868. de 12 de dezembro de 1972, será dlsciplln::tda em Instrução Es-
pecial na forma prevista pelo artigo 43. : ,

Art 4:! Para efeito de classificação e tributação. consideram-se. corno
uma unida.:!l' operacional. os Imóveis rurais pertencrntes ao rnesrm proprie-
tário e Situados no mesmo munlclplo.

Paragn~o único. Pe>derão os proprietários requerer ao INCI!A que a
claSsificação e tributação. de que tra a este artigo. seja reita para cadaImóvel Isoladamente. .

. I

Art. 43, .. :h normas. cl:J.~:;trlrações, fichas, questtonanos, t.abctas e de.
ma is r;;qu'sll~ indispensáveis il rxecução deste Decreto. serão elaborados pelo
InMlluto ~:.clonal de Cfl!flni~::t.~o c,Reforma Agrária _ INCHA. em t'lstruç(oo"S
ESPl!cials. aprovadas pelo Ministro da Agricultura..
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Art. 44. O Imóvel rural será classificado como "empresa rural". na for-
ma do disposto no artigo 4.°. Item VI. e artigo 50. § 1.°. da Lei numero 4.504.
de 30 de novembro de 1964. desde Que sua exptoração satisfaça as scg utnt os
elCigéncias:

J - Que a arca utilizada nas várias exploracões re crr-s-rue Jjt'rcrnlaf!:1l
superíor a 70~ (setenta por cento) de sua área agrtcultável. equiparando-se.
para esse fim. ás áreas cultivadas as pastagens. as matas naturais e arti-
ficiais e as áreas ocupadas com benfeitorias:

II - Que obtenha coeücienre de condicões sociais e de produtividade
Ilual ou Inferior a i (hum>.

Art. 45. O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
fUOe.das as disposições em contrário.

Brasllla. 8 de abril de 197J; 152.° da lndependenciae 85.0 da República.

E/tIlLlO G. MtDICI - L. F. Crr ne Lima

PORTARIA N: 196 - DE 7 DE JUNHO DE 1913 (2:)

O Mlnl!!!~o de Estado da Ag..•icultura. no uso de suas atribuições e tendo
em vista o du, no art. 43 do Decreto n.s 72106. de 18 de abril de 19'13.
publicado no Diário Oílctal da União de 23 de abril de 1913. resolve:

Aprovar'a Instrucv» Especial INCRA n.O 5. Que dispõe sobre normas. elas-
IlficaçOes. fichas. QU iáríos, tabelas e demais requisitos indispensáveis 1
Implantaçlo do Stste. -acíonat de Cadastro Rural. Instituído pela Lei n.e .. ~
8.1111, de 12 de dnembro de 1972. • , trlbutaçlo. preViata na Lei 4.~O4. de 30 ,.
de novembro de 1964. determinando sua repubücacão. por ter saldo com In-
correções o texto anterior publicado no Diário Oficiai de 22 de maio de 1973.. ,.

. . . "".r: ~~
Moura CavalcantL ...•r•.~'.:",

.'~~i.,:, "!·~··:··':'~I'-'· · .. ·····.·!'·I.... ~....J_~

:-r- .,. .: .. : INSTRUÇAO ESPECIAL INCRA N.- 5 - r~' ~J : V
, - . ~ ~.;. ""'.1' :~. '.. " • ..: ... - .. :: ... ··~,'~~l~,..~.

li l.l):~ h I C1 DfspOt sobre N~, ClaU'i/i~lXs. Questicmártos e Tabelas .~
,.; ·;"~~;Mtl!.:,reJat'lIO' fi 'mpJa1daç40 do S1st~ NaCional de Cadastra. ~~T1

-,~ : ' :...... menta Rural e It Tribu.taç40 prettL!tlU no Decreto n.e .7Z.10.~;l;A
•..~:,!;:.~~:~.~() -:e ~~6~e,al1;!l ~}rn.J~.~o.,De.cr~~o!,.e_ 55:~~t•.- 31.~~~~!-~

...~ e...·.;:~~;...:: =: .~ "". :"';'; .ô. "'~~: ~';'~': .31' :';l~!;'f;;L-[,. ',l :':1_ cn ./!.:." ~ '~1J~~~
I':~-., ArL. L~ Para. a dellmltaçlo daS 'zonaS' -com' earacterísttcss ecológfcas' t' .t..l-.
econõmlcas homogêneas a que se refere o Art. 5.- do Estatuto da Terra e na.,:, .
lorma dos arts. 11 a 14 do Decreto n.~ 55.891/65, considera-se '0. potenclal d~7.?~:·
mocriflco calculado para fins de zoneamento do Pais e os núcleos urbanos i,~.
de maior populaçâo ocorrentes nas dlversas áreas contlguas dellmlt.ada~·Yf
constantes da coluna 2 da Tabela I dessa Instruçãc Especial " "".,-.' "<: ~~ ...t-

Art. 2.e AS' zonas homogêneaS delimitadas pelo art. 10 são reunidas- e~ .~~~.
quatro crupos de grandes zonas típicas de módulo. deslg nadas -A ". ~B- ~C· .~.~:?-,
"D-, e assIm definidas:" '. , . .. . .. '. '.' t e,

.: .•.• 1'"':.. .
(261 - D~rio oridal. 12H9i1-

- V. Jn.lruçlo E_pccial INCRA n.• 14/11. .. -~:: -,

',--
a) Zona Tipica"A". englobando zonas homo!(éneas com poter.,-:a i ~~_

rnoerá üco médio Suprrior a 100.C:::: (cem mil) habltante~l'luilóm~:~.

b). ZOn:1 ?:plca ~BH. enaloba ndo zo-ras homog{>neas com POlf:;:'·.i: d"-
mcgr a ítca mecio entre 60.000 vsesscnta mil' e JOiJOOO (cem mil) r.;:::- .: .;-.~._
quilornr t ro . .... ,

c) . Zona T! ::!ICl -C". englobando zonas homog~neas COm pot e r- r :~. ~r-
mozraücn médio entre 30.QOO (trinta mil) !:' GiJOOO (Sp.ssenta mil) 11:lt' .• :" ,
quilórnetrc: • ".l ..t es

dI Zona Tiprca "0". englobando as demais zonas homog~nea.s.
§ 1.0 Os deis primeiros I!:rupos. zonas tlpícas "A" e "S". são c1h :dld;l.S..

respec tlva rnents. nos SUbgrupos -AI-. "A2" e "A3" e "Bl". "B2- eo -ru-
assim def ln idos : .

a) S~ºgrullos "AI" e "BI". englobando zonas homogêneas QU!' ("(lnt~m
núcleos urbanos com. mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes:

. b) Subgrupos "A2" e "B2-. englobando zonas homogêneas Que CNllêm
núcleos urbanos com mais de 50.000 (cinqüenta mil) nabltantes. m~ não
com mais de 500.000 (Quinhentos mil) na bitantes ;

c) Subgrupos ~A3H e "B3··. englobando as demals zonas hOm~e~f'~r.
das zonas tipicas ~A" e "B-.

§ 2.° O terceiro grupo. Zona Ttplca "C". é dividido nos SlI' grurx>s -CI- •.
"C2" assim defmidos:

aI SUbgrupos "CI". englobando zonas homogêneas Que contêm nucle-os
urbanos com mais de 5000 (cinco mil) nabttantes. ou são conUguas ~ Z'C'lnu
nomceêneas que contém tais núcleos:

b) Bub@:rupo5 "C2". englobando as de m ats zonas hOmL'g~neas da Zon3
Ttpica "CO'.

. § J. ~ zonas nomogênelUS constantes da Tabela I desta InsU-Uçll.o
Especial baseiam-se nas Microrregiões Homogêneas adotadas pelo mCR Par..
o recenseamento de 1910. e sua classUlcação nas Zonas Tlplcas e subnup< -\
estabelecidos neste artigo e nos §§ 1· e 2.° é a constante da colunj, 1 da
mesma tabela. .

•• :") I .•

Art. 30 Os tipos de exploração rural a que se referem '0 art. 1.. do
Estatuto da Terra e o Inciso n do art. 2( do Decreto 72.106. de 18-4-71 ~o
enquadrados nas classes -nortlgranJelra ". "lavoura permanente-. -Ia~ura
~~m:,r~a-. "pecuárla" e "Ilorestat'', e constam ..da, relação .•.d~ Iabela d~ta

s uç o.. I' '), ".:' . r-, - •... 'i.... "l" ..

I 1" A área de criação de sulnos. quando declarada Juntamente ~rII
a de produção de alimentos para esses animais será assimilada. para o ctl-
culo do módulo, à cultura temporária. . . _.

. ~ 2.° O INCRA poderá Impugnar e sujeitar a comvrovação especial 05
tIpOS de exploração que. nos termos do § 2.° do art. 15 do Decreto 55.891/65.
Iorarn Indicados na declaração de írnóvel rural e que contrariem. frontalmtnte
os t:pos de exploração compatlveis com as caracteristicas eCOlógicas l' ~o~
nõmtcas da zona ern que se situe o imóvel.

Art. 4.° Para os ereltos desta Instruçãn Especial. considera-se:

a) Area Flores! ai de Reserva Legal. as terras cobertas de mata. àA QU!!.L!'
não POssa ser dada qU<llquer utilização por Impedimento legal (Códlgo 1'10-
resrai. arts. 1.°, 2°. 15. 16 e 44);



LEI 6746/79 Altera o disrosto nos Artinos 49 e 50 da Lei 4504 (Es-

tatuto da Terra) e dá outras providências.
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RESOLlJÇ.J.O N. 171 - DE 5 DE DEZE.'lBRO DE 1979

Autoriza • Preteltura MUnicipal de ltapíra, Esudo de 5.\0 Paulo, a elevar em
Cr$ 26.620.673.17. o monunte de sua divida C'Onsolidada.

RESOWC,\O N. 172 - DE 5 DE DE:ZDIBRO DE 1979

Autonu I Preleitura Municipal de Ferraz de VasC'OnC1!los, Estado de 5.\0
Paulo. i- elevar em crS 76.654.43.2,00. o PlOntante de sua divida Ctlnsolidada.

RESOWÇ40 N. 173 - DE 5 DE: DE:ZDIBRO DE 1979
Autoriza I Prdeltura Municipll de Santa B.1rbara d'Oeste, Estado de 5.\0

halo, • elevar em CrS 53.78:3.022.28. o montante de sua divida Ctlnsolidada.

RESOLuç40 N. IN - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza • PrdeifUra Muniopal de Ttetê, Estado de 5.\0 Paulo, a elevar em
Cr$ 22.437,090.91. o montante de Sua dlvtda consolidada.

RESOLUÇAO N, 175 - DE :5 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza • Empresa de Energta Elétrica de Mato Grosao do Sul SI A., a con-
lJ'Uar operaçl0 de cndito no valor de Cr$ 156.040.!n),oo.

RESOLUÇAO N. 176 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza • Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Estado de S10 Paulo, a
eJeTar em Cr$ 7.858.7a95. o montante de SUl divida Ctlnsolidada.

RESOLUClO N. rrt - DE :5 DE DEZE:!.mRO DE 1979
Autoriza I Prefeitura Munidpal de 510 José, Estado de Santa Catarina, I

eJnv el1l Ct$ 10.s87.118.95. o montMIte de Sua dlvida ronsoUdld.a..
.•..

RESOWÇAO N~ 17'8 - DE 5 DE DEZDmRO DE 1979

Aatoriza o Go~rno do Estado de Mato Grosso do Sul I elevar em Cr$
mc&J.OOO.OO, o montante de IUI dlvtda ronsoUdada.

RESoLU<;.lO N. 179 - DE 5 DE: DEZEMBRO DE 1979

Autoriza o Govel"!lO do Estado de Caiu a realizar operaçl0 de emprhtlmo
' atcnIo no valor de US130.000,OOO.oo (trinta mllhOes de dól~ americanos). para

' ',apUcaçlo I!I1l p.rorramas prtortUrios do Estado. ..'

RESOLIJÇlO N. 180 - DE 5 DE: DEZDrnRO DE 1979

Autoriza o Govemo do Estado de Mlnu ~rlis a realizar operaçãn de ernprés.
timo externo no valor de USS 4O.!n).OOO.DOfquarenta milhões de dólares arnerí.
CIDIJII, destinado a tlnand4r programu de lnVe1t1mentos do Estado.

RESOLUÇAO N. 181 - DE :5 DE DEZOrnRO DE 1979

Autort. I • Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul _ SANESUL a
contratar c;>eraçl0 de empréstimo no vllor de Crs 3l.Z.0s0.000.00.

RESoLUClO N. 182 - DE 5 DE DEZE?mRO DE 1979

Autoriza o Governo do Estado de MInas ~rals a alJenar , <ÃmpanhJa Suz.a.no
de Papd I! CelulOSl!. irei de lDO.to} h. (eem mU hectare,). de terras devotutas,
para implantatlo de projeto de reflorestamento.

LEGISLAClO - 95.5 - lEDERAL

P.ESOLUÇA,O x. 183 - DE 5 DE DEZD!BRO DE 1979

f . \Iun.icipal de Estância de Stx:-orro, Estado de 5.\0 Paulo,
Autor iza CaSPre6 ~~;~.ss.o montante de sua dívida consolidada.a ~Ievllr ern r .•.

RESOLt;ÇÁO x. 1~ - DE 5 DE DEZD!BRO DE 1979

. G d Estado do Ceara a elevar em Crs 99.000.000.00, n monoAutonza o overno o
tante de sua dívida consoudada,

RESOLt;ÇÁO x. ISS - DE :5 DE DEZDlBp'O DE 1979

. . . al de CordeLrúpolls Estado de São Paulo, a
AUIOr1z.aCSllOPre966le~~ ~~~ante de sua dívida ~onsolidada..elevar ~rn r . .

RESOLUÇA.O x. 186 - DE"5 DE DEZEMBRO DE 1979

! I lfunldpal de Campo Umpo Paulista, Estado de
. Autor1.za I Pre e tUZ1

rB
o.'''''"'-040 o montante de sua dlvtda consolidada,Paulo, I elevar em Cr$ ~',.

----
S~o

DECRETQ·LE1 x. Lm - DE 10 DE DEZDlBRO DE 1979

lei n, 1360 f') de 22 de novembroIncluí ~atl!lc.çao no Ane.l:o n do Decreto- . ,
de 1974, e dá outra, provi~.

111 lA,. Fod .. 19'74. p41 1 ()G

r LEI ]CS..74õ - DE 10 DE DEZEMBRO DE"l.97'!r

. . da LeI n. 4.504 r'). de ~o de novembro
Altera o d~!'7~~:::: :: ;e~). e cU outTM providênclAA

O Preslde nte da Repúti.ica. .

C ~ Nacional decreta e eu sanciono a se guínte Le.J.Façu saber que o on ••..- t

. 9 cr. da lei n, 4~ de ~ c!e novembro de 1%-t (Estatu oArt. I' Os artigos 4 e.A> ,
da Terra' passam a ter a ~te redação:

_." "" r-a a fua r-ao do Imposto sobre aArt. 49 As normas geLOU:>r- -.. . .d .
rried . 'Turitorial Rural obedecerão a crítér ios de prugressrvi ace

Propri a°vteda••.... levando-se em conta os seguintes Iatores .e regressr uc.

I - o valor da terra nua:
li a lre;o do imóvel rural;

'III -=- o grau de utílízação da terra na exploração a grtcola, pecuárta
e !Iorestal; ~.

rv - o gr.lu de eCldênda obUdo nas dl!erentes e xplor ações:
V - a ~ total, no Pais, do conjunto de írnóvels rur aís de um

mesmo pr oprretàr-io.

, mencionados neste artigo serão es t abelecidos com
I 1 Os fatores a resentadas pelos pr oprte tár íos. tttulares do do-

base nas ln1o~o~ a qualquer título. de imóveis rurais. obrtga-
mlnlo uUI ou pos.s , d rro nos prazos e segundo normasdos a prestar oeciaracão para cs 85 ,
fixadas na regulamentação desta Le í. ,

f 2" O órg-1o responsãvet pelo lançamento do Imposto poder! eje-
vtsã das declarações prestadas peros propr e-

tuar o levant.arn~to deo~o ú~ ou possutdore-s, a qualquer título. de
tàríos. t1tulllI'e5 ..1_ rtücacoes -In loco. se nece-ssàrto.ímóvets rur aís, procedendo-se a ve ~~~

UI lA,. J'O<!.. 19&4. "li. 1 UIII: ~ p41. lO!..
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I 3" Aa dedaratOH p~vtst.u I I'
ra rsponubWdade dos propríetãrí no urlo apresentadaa sob Intel-
lu1dore, I qualquer título de 1m6i tlru~aru do domlnlo útil ou poso
fi, os obr1iar~ ao paiamento em dV

\ ~ ,e. no ('UO de dolo ou mi·
multu derorrl!ntu e d.u du o ro oa trtburos devtdcs, alêrn da.

~su eorn as vert!lcaC'Õesnecessárias

/'
I.' nca facultado lO ór(l .

hou~ otn1Js1odo. proprteUrlo~ ~~nsAV~ pelo lan~ento, Quando
dores, I qualquer titulo, de Im.óv'elru:::' o dcrntníe uW ou possuí-
para eadutro. proceder lO 1 • na presta.çlo da ~ar~Aa
dados tndIcU.zios,a1~mda co:;;;mento do írnposto eorn a utíllzsção de
IplU"aÇlodos relertdos dadO&. I:a de multas e dl!S~slLS n~ssâr11.S i

Art. 50. Para c:tlculo do Im
terra lIIa. constante da decl posto, apUcar·~' sobre o valor da
6rrt~ competente. ou ~uI:::e~~~~ nlo Impugnado pelo
lO nWDl!l'Ode módulos t1scaJ.s do 1m6 l,°'da quota eorrespondenrs
adlllItI!: ve e acordo com I Tabela

, .

~ ....
~~ __ de 2.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0,2-,.•••.••••• 21t4 3 ..................,
Acima de 3 ali 4' • •• • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • . • • . • 0.3%
Acima de 4 It~ 5· · .. · ·· 0.4%
Acima de 5 111 6' ••• • • •• . •• •• •• • . • . • . . • • . . • . . • O,s%
Acima de 6 ali 7······························ 0.6%
Acima de 7 It~ 8'" ....•... " . . . . . . . . . . .. . . . . . 0.7%
Acima de 8 ali 9' . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8%
Acima de 9 It~ 10 •.•••..................•...... 0,9%
Ad.m.ade 10 111 15 .......••..................... \ 1.0%
Ad.m.ade 15 ali :10 ..••••••••....••..•...•..•.... 1.2%
Ad.m.ade 20 1t4 25 ..•........................... 1.•%
Acima de 2S ali 30 •••••••••...•.•....•.......... 1,67-
Acima de 30 111 3S •••••.••••.•••••.••••...••.•.. 1.8%
Acima de as 111 40 .•.••.••......•....•.•..•••••. 2.0".
Acima de 40 aU 50 .••••.•.••.....•.......•....•. 2.2%
Aama de 50 atf 60 ••••...•...•...........•..•.•. 2.4%
Aama de 60 Itf 70 •••••••••••••••..•••••.••••••• 2.6~.
Acima de 70 It~ 8) ••.••.••..•••••........•....•• 2.8%
Acima de 8) Itf 90 .•••..••..••.••.•............. 3.0%
Acima de 90 ali 100 .•.••.•......•................ 3.2%
Acima te 100 .........•.. 3.4~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,S<:õ

I I' O Impolto nlo lndd1ri b1m6~ rurais, de irei lrual ou Werl re o Imóvel rural, ou conjunto de
leU proprtetirto titular do d . or a um módulo. tIAcal. desde que
o cultive a6 ou ~m aua f~mlnJa,adrnJ°uti~~u possuidor. a qualquer título,

'. u& a l.luda eventual de terceíro •.

dete~ = r1Jeal de cada Munldplo. expresso em ~I, ser!
().H em conta os .eiU1ntes fatore5:

aI o t!po de exp1oratlo pl'Nornlr.ante no MunJdplo:
I - hort1trutlcranjelra;
n - cultura permanente;
m - culturl temporirll;
IV-~;

_ V - flo~staL
bl .. I a renda obtida no tipo de uploraçlo predomínante:
c: outru uplora~ eld.~ t M .predom1nantes. Hjam expressív n H tuno unldplo que, embora não-

llzada; u em nçlo da ~nda ou da irea utí-

a.rtJ:: .'~ .:r;:~L~ 4propned.ade familiar_, detlnJdo no Item n, do
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(:J O núml!ro de módulos llicals de um Imóvel rural será obtido
dlv1Jm%'o-SI!lua uea Iprovelúvel total pelo módulo 01011 do Munic\plo.

I 4' Para os eleitos desta LeI. constitui ãre s apr ovettâvel do Imó-
vel rural a que for passível de explorat~o agrlcola. peeuàrta ou fla~s-
tal. !'-ao SI!considera aproveiúvel:

a I I '-rea ocupada por benJeltorta;
b I a área ocupada por Ooresta ou mata de efetiva p~rvaçla

permanente. ou reflorestada com r.;sencia.s nativas;
cl a tua comprovadamente Imp~Uvel para qualquer elt"plarat;!io

agrlcola. pecuárta ou florestal.
I 5' O Imposto calculado na ferma do .capub deste artlgo poderá

ser objeto de r-edução de at~ 90'7. (noventa por eento l, a título de estl-
nullO !.i.scal.segundo o grau de ut1llz.aç:loecon~mlca do 1m6~ rural.
da.. fOrIDaseguinte:

aI redução de até 45". (quarenta e cinco por eento t. pelo grau de
ut ílizaçâc da terra, medido pela relaçAo entre a área efetivamente utllí-
z.ada e a área aprovettãvel total do imóvel rural;

bl redução de at~ 45'7. [quarenta e eíneo por cento}, pelo gT3U de
erjd~ncia na e xploraçâc, med.ldo peta re\BçAo entre o rendimento obtí-
do por hectare para cada produto explorado e os correspondent~ lndl-
ces regionais tixados pelo Poder Executivo e multipUcado pelo grau
de utíüzaeão di terra. reterído na allnea eu deste parágraIa.

I ~ A reduçlo do Imposto de que trata o , S' deste artlgo não se
apU~ para o tmóvel que. na data do lan~ento. n10 esteja com o
Imposto de uerodos anteriores dev1damente quitado. ressaJvadJu as
hípõteses prevtsIAS no artiro 151 do Código TrlbuUrio NaciOnal.

'7' O Poder Executivo poderi, mantido o llmlte mix1mo de 90'70
(noventa por cento), alterar a d.1strlbulçAOpercentual prevUta nas
allnea.s ca_ e .b_. da I 5'. deste artigo. ajustando-a 1 poUtica agrlcola
adotada para as dlvenas regiOes do Pais.

'8" Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte tru.stra·
ção de salra.5 ou mesmo d~tru1~o de pastos. para o calculo da redu-
ção prevista nas allneas caJ e cb•• do I 5', deste artigo. poderio ser
utllízados 05 dados do período anterior ao da ocorr-ência, podendo ainda
o Ministro da Agrlcultura tinr 15 perC1!'ntagensde reduçAo do Imposto
que aerlo uW1z.adaa.

l!r Para os imóveis rurais que apresent.arem grau de utlllzaçlo
da terra. calculado na forma da al1nea cu. do , 5', deste artigo, \n!erlor
aos límltes tlxadas no I 11, a al1quota a ser apUcada ser! multipUcada
pelos seguintes eoeücíentes:

a) no primeiro ano: 2,0 (dcls}:

b l no Sl!gundo ano: 3.0 (trls);
c) no terceiro ano e se&Wntes: 4.0 (quatro ).
'10. Em qualquer hípótese, a apUcaçllo da disposto no I 9' não

resultará em allquota5 mreríores a:
aI no primeiro ano: 2'ié (dols por cento);
bl no segundo ano: J':'c (tr ês por cento I ;
c) no terceiro ano e seguintes: ."c (quatro por eento l.

I 11. Os lírnítes rdendoa no I 9' alo fixadOll ~gundo o tamanho
do módulo tlscal do MunJdplo de Iocalízação do lmóvel rural. da seguln·
te forma: •
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l·llll.La< k

d. T.rT'a
AI" 2.S h~es
Acima d~ 2S h~'~~So'h~~~""""""""
Acima de 50 hKtarn att fi) h~~' .
Ac:ima de S> hecta.ru . . . .. .. J8'7.

............................. JO~D.
f 12. NOl casos de proj~lol agro tri

tio do disposto nos fi 9" 10 ~ 11 d PK'U OI, a Suspens30 da apUca.
um periodo de at~ 3 (~, anos .• este artigo, poderà ser re-querida por

~ 2' A Tua de Serv1ç-os CadastnJs
Lo 57 ( I, de 18 de novembro de 1966 p~vt.st.a no ardgu :5', do ~t.o-~I
oeIo f 6", do artigo 21, da ConstitUi ionlo lnddJ.rt lob~ Imóvels rurals abrangidos
Inda do Imposto por torca do I 1~ d F;trnl ~ sobre aqueles n30-suJeitos à íncl-
~Idde 1964, com a neva r~a0;30 rhda

o
por ~la Le~ ~I n. 4.504. de 30 de novem.

~ os de atuallz.a(lo cadastral. • ••• vo nos casos de ~~SSOI

Art. 3" A contrtbulo;lo de que trata artI '
~.~f'Umbro de 1970, nlo s~r1cobrada d~ Im~~e~ do ~tO-~1 n. U46 ('I, de

•••01 flscail. que apresentem grau de utiliza rurau e tamanho at~ 3 (tr~sln (trinta por eentc) calculado t 0;30 da terra Igual ou superior a
el n. t.soe. de 30 de n~vembro de ~964onna da allnu (a., do I :5', do artigo 50. da

. ' com a nova reda0;30 dada por esta' -1'
Art. 4' F1 ~.

Itorlzado a ~~~~~~~~~od: Co~~ao;lo e Reforma Agrirla - ~CRA
I Pals, DU diversas modaJJd.ades d r u ores rurals das d1!erentes regi~
.dona) e Intensivo da t e exp oraçio, como tonna de estimulu o uso

erra, e o cumprimento da lua tun(lo .actaJ. .
Art. S' Esta lei entrart em vigor I' d j

~ da Lei n. ~ de 30 de nOvembro ~m 1964e I.n
d
eíro de 19~. revorados o artigo

e ,e em ai. d1sposl(~ em contrãrte
Joio F1rue1redo - PresIdente da RepúbUca. .
ltartoe Rlsehbletu.

~Io Amaury Sw,ue. :- d~
~Ir. F ••••• 19151. ~,. 1.15IJO; 131 19'1O. p.t,. UI6S. . .• I r------.

DECR.E.TO N. St..267 - DE 6 DE DEZEMBRO DE 1979
Autortza O funcionamento do eurs d ru

•• de Mato Grosso, com .!de em Cs o e G osuüa, du Faculdades Unídas Ca tõ-
, mpo rande. Estado de Mato Grosso do Sul

LEI N.6.141 - DE 10 DE DEZEr.mRO DE 1979
["oi DO" -.t •...•_ ao • __ ••.~.........-.-_u ,...do Decre~LeI n. S2 (I) de

%6 de clez.embro de 1968 '

O PrHJd.ente da República.

Faco saber que o Senado F~enl deereta e eu &andono a le(U1nte Lei:

Art. I' O utlgo 4-l do ~ t lei 82
)rar com a seguinte red.a(IO:re o- n. • de 26 de dezembro de 1966, ~ a

cArt. 44. O Imposto ur1 cal cu I do I
•• da por ato do Chefe do Pode Ex a pe a apUcaçlo da allquota, n·

___ nJor tributhel definido nesta Seta:=utlvo do Distrito Federal, sobre o

.••.r••..lWT. pq. 1.

LEGISLAÇJ.O - 959- ITDERAL

Par á gra to único. Na salda de mercadoria decorrente de oper-ações
que B desune a contribuinte localizado em outra Unidade da Feder acão,
a a1lquota de que trata este artlgo não e xceder á ao limite fi)(ado por
Resolução do Senado Federal»

Art. 2" Esta Lei entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contr ário.

Joi.o Flruelredo - Presidente da República.
Petronlo PortellA.
IUrloe Rhchbletu.

LEI N. 6.148 - DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

RedID • exJ~ncl& de documentaçlo aos pretendentes ~ a.qult.lcAo de
unidades .bablt.aclon.aJ1I pelo Sistema F1nanoelro de Hllbllllcão, nos
nnandament05 'de vaJor ~ ou interior • 1.500 Unldades-Padrão

de Capital - L'PC

o Prestdente da República.

Fato saber que o Congresso Nadonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" Nas operações de ünancíarnento pelo Sistema Ftnancelro de Habtta-
(lo. de valor Igual ou Inferior a 1.500 Unidades·Padr1o de Capital - L'PC. do Banco
Nacíorial da Habitação. para aquisicâo de unidade habitacional. exí gir-se-ão do pre-
tendente apenas o documento oficial de identidade. a Carteira de Trabalho e Preví-
déncia Social ou ccnn-acheque. o contrato de trabalho e a assinatura na FIcha Sócio-
EconOmica que lhe ser à apresentada no momento da sollcitaçâo do crédito .

I 1· Para os Cas05 em que não for posslvel a Imediata comprovação da renda
declarada pelo pretendente. ou quando a mesma nAo provenha de vinculo ernpre-
gatldo ou estatutárto ou de fonte fixa. o Banco Nadonal da Habttacão estabelece-
rà a tonna de vertficaçâo da renda famlllar, sem Onus para o pretendente.

I 2" A Ficha Sócio-Econômica - FSE obedecerá ao padrão aprovado pelo
Banco Nadonal da Habttação e conterá. de tonna slnté tica, as seguintes mfor-
mações:

.) qualífícação completa. número de dependentes e renda familiar do pre-
tendente;

b) nome e endereço completos do empregador. se for o caso,

Art. 2" Além dos referidos no artlgo r. nenhum documento. certidão ou ates-
lado será elOgido do pretendente. ou por ele custeado.

f 1· Caberá ao alienante da unidade habitacional ou ao pretendente. no caso de
flnandamenlo de construção em terreno próprio, o ônus da apresentação dos do-
cumentos legalmente exigidos para comprovação da sua situação pessoal. bem
como da situação jurtdlco-fiscal do Imóvel

I 2" Caberá à entidade tinanciadora providendar, sem repasse de custo ao
pretendente. quaisquer documentos ad.Jcionais que julgar necessàríos à aprovaçâo
da operação.

Art..:r O d.Jsposto nos artigos J' e 2", apUca-se a qualquer rnodalldade de ri·
nancíarnentc para aquisição, Inclusive a compra e venda com pacto adje to de
hipoteca.

Art. 4' A fUsa declaração sujeítarà o declarante As sanções civts e crirrunaís
apücáveis,

Art.:5' Esta Lei e ntr ar á em vigor na data de sua pubücacão. revogadas as
dtspcsrcões em eontr ár io .

Joo1.o ~eINdo - Presidente da RepúbUca.
~Urlo Da\1d ArulnA%2&.
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DE 29 DE ABRD.. DE 1980
, DECRETO N. 84.Ei13 - 1 de ~ de Janho

-'tJro do I>K:ftto n. 1'7.91.J ( l. d 1915
DA DO" ndaçlo a ~~a Lei n. 8':65 (1). de 19 de Dovembro e •
de 191&,que rqulam Ld do fn5LDodo b~rclto .

atribul,lo que lhe confere o artigo 81.Re .bllca. usando daO Presidente da pu .
m da ConstJtultl0, decreta. 77 .919 de 25 de junho

I • 1 d artigo 33 do Decreto D. • '97B. Decreto
Art. l' A letra cc», do I ., ~ i24 (lI, de 23 de novembro de 1 e r~a,lo:
.976, alterado pelo Decreto nci 1980 passa a v1gorar com a .efUinl.e
".436 C·I. de 28 de lane1ro e , .

• 0.0 •••• -...... ,_ ..
c Art. 33. .

.. , .~;. '46'i~~~~~'~'~~;.~~~'d~' ;d~de. 1nrompletos.. das
data de lua pubtícacão. revoga2" Este Dec.reto entra em v1,or na

t;,sJt6es em CODtrA.r10.
,-I Presidente dI RepúbUca."010 F1ruean:>Yo -

l\'altu Ptres. pia um; (.1 l!1!O.pil. 39.
----._ •• _ 532. 5lO; C211m. pil· n2; C31 19'1'B. .14. Fe4 ..•.••• u•••••••• •

•...198)-
--'~8t.68S-- DE 6 DE MAIO DE

'1>ECRETO dnembro de um. que trata
Beplamenta - LeI ~ 1.148 (I). ~.:u.aBunl _ ITR. • di outru
do Im.,..., IObra a ~"cStrdM

da atrIbultlo que lhe con1~ o a.rt1eo 81.O Prdldente da RepObllca. usando .
IDm. da Conadtultlo• decreta: Pro r1ed.al1eTenitortal Rura1 apU·

Art. l' Para cilC'Ulodo Impo&tO~~t! da SeclaratlO para cadastr~~.t

=.:b;!l: ~C:tu~ ~~~o~';: ~~~~~o~ ~~~;~:~ndente .0
resultante de avaUaçlo feita pe 01.de acordo com a Tabela adiante.

mero de módulos ftsc:a1ado írnõve

Art. 2" O Imposto nlo Inddlri.: 25 (vmte e cinco) hectares.
a) sobre glebas rurais de 1reaf~~~~ep~etAr1o que nlo possua outro

uand cultive 16 ou com sua nJ u
6vei .:Ugo 21 'I 6·. da Constltultlo F~e I. o ls ais de irea Igual ou In.

n bl -sobre o 1~6vel rural, ou conjunto~: ~~v~ cuftfve ~ ou com sua lamWa.
. um mOdulo fiscal, desde que o eon u

~~:. • ajuda eventual de terceiros.

"' ••••. F~ .• 19'19. pil. m.

~11·:. «
" "
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I 1· Para etelto da n:!o-Indd~nda de que trata este artIgo, considera se 1m6vel
cultivado aquele que tenha gnu de uttlização da terra Igual ou superior a 30~
t trinta por cento I, calculada I percentagem sobre a relação entn> a área efetiva.
mente utilizada e a área aproveitável total do imóvel rural

I 2" Entende se por ajuda eventual de terceiros o trabalho, rer.1uneraào ou
não, de natur-eza eventual ou ternporarra, realizado nas épocas de maiores serviços.

~ 3' Para efeito de aplicação do disposto na alínea cb. deste artigo, quando
se tratar de mais de um imóvel, somar·se-Ao as Ir açóes de módulo !iscal de cadaimóvel rural .

Art. 3· A n:!o·incidenda do imposto de que trata o artigo 2' ocorrerá de on.
cio, com base nas in1or.na~~ ronstantes da declaração prestada pelo contrtbuínte
e cessara quando verUicada pelo L"CRA a falsidade dessas in1orma~ .

Art. 4' O módulo fiscal de c-adaMunic\pio. expresso em hectares, será fixado
pelo INCRA.- a tr.tvés de Instrução Especial, levando-se em conta 05 seguintes Ia-
rores:

aI o tipo de exploril,:!o predominante no Munidplo:
I - horWrUtigranJeira;
n - cultura permanente:
m - cultura temporária;
IV - pecuá.r1a;
V - florestal

bl a renda obtida no tipo de exploração predominante; -.cl outras explorações existentes no MunJdplo que, embora nã'o-pr~om1nantes,
sejam expressivas em Iunçãn da renda ou da Area utlliz.ada;

d) o conceito de 'Propriedad. famW.•.n. c:onatante do arUgo ••, Item n. da Lein. 4.!504 (2), de 30 de novembro dr l.96-l.

I l· Na determinaçlo do módulo fisc:al de cada MunJc\plo. o I:\CRA aplicará.
metodologia, aprovada pelo Ministro da Agricultura. que considere os fato!'!'! esta.
belecídos neste artigo, ut:1liz.ando-sedos dados constants-, do Sistema Nacional deCadastro Rural.

I 2" O módulo fiscal tlxado na fonna deste artigo, será revisto sempre que
ocorrerem mudanças na estrutura produtiva, utillzando-se os dados atualizados do
Sistema Nacional de Cadastro Rural

Art. 5· O numero de módulos fi.scals de cada imóvel rural será obtido dívldín-
do-se lua lrea aproveltável total pelo módulo fiscal do Murucípío.

Pará.gra!o unico. No caso de Imóvel rural situado em mais de um Municíoio•
o número de módulos fiscais será calculado com base no módulo fiscal l"Stabeleado
para o Município onde estiver cadastrado o lm6vel, segundo critérios baseados para
O cadastramento .

Art. 6' Para o, efeitos deste Decreto, ecnstltu] área eproveltàv-t do imóvel
rural a que for passlvel de exploraçã» agrteola, pecuárta ou !lorestal, não se eon-
siderando aprovettàvet:

aI a área ocupada por benrettoríaa;

bl • ârea ocupada por !lo~ta ou mata de erenva preserva.ç~o permanente.
ou reflorestada com esséncies nativas;

c) • área comprovadamente ímprestáveí para qualquer exploração agrícola,peeuárta ou !lorestaJ.

'1· Conslderam·se ben(eltorlas as casas de moradia, galpões, banheiros para
fado. valas. silos, currais. açudes. estradas de acesso e quaisquer edilicaçbes para
inst.aJaç~ do bene(lciamento, II1dustrializaç10, educação ou lazer.

III lA,. F".d .. 19tW. ~. 1.1118.1~. pi, &:lI5.
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I 2' Corislden·~ de p~i-vaçlo permanente, a ãrea ocupada por floresta ou
&ta e dema.ls formas de vegeu.çlo natural, sem qualquer destínacão comercial.
• como caatinea banhado, pantanal, cerrado ou outras, desde que obedecido o
fYlsto noa anil~ 2" e 3" da Lei n. 4.m ('I, de 15 de setembro de 1965 rCódigo
)rHtall.

I 3" Conslderam·~ ImpresUveis ou ínaproveítâveís para qualquer explor acão
rico'" pecu.lrIa 011 Dorestal, as seeuJ.ntes mas: .I' a Afta efetivamente utll1z.adacom exploração mineral. desde que o ~ntr1·
üne pouua a planta de loc:iillzaçlo,respectivo ~g1stro do Departamento Nacio-
J de Produçlo Mlnual. o ato de eeneessão de lavra e, quando a lavra não for
IUperGde, a JustUlc:ativa de que a mencionada utill%açlo Impede a explorac;ão

111 flDa.I1dadeaerlcola, pecutrta ou florestal;
bl a Afta Impróprias 1 lavoura. 1 Implantaçlo de pastagens artificiais, as

.• nlo lInam de pulos natívos e nem 1extraÇlo veee~ ou florestal, sern poren-
li a,"cola e que alo as mas lrldas, acldentada.s, deelívosas. pedregosas, enchar-
das ou erodida, em nivel que IDvtablllze a sua exploração.

Art. 'r O valor da tem nua eonsíderadc para o cálculo do Imposto será a di·
renca entre o va.Ior \"VIaldo Imóvel, inclusive das respectivas benfettorias, t o va-
r dOi benI lncorpondos ao.lmów1. declarado pelo contribuinte e não-írnpugnado
:lo INeRA. 0\1 resultante de avaliaçlo feita pelo INeRA. I

• 1- O Yalor dOi bens incorporados ao 1m6~I, para os efeltos deste artigo,
dai:

J - O das coastruc-Oes. lnstal&<;0e5e melhoramentos;
. : 1 D _ o das culturas permanentes;

m - o das Arvores de Dorestas naturais;
IV - o das Arvores de Dorestas plantadas;
V - O du pastarms cultivadas ou melhoradas, \
• 2' O valor da tem. nua referido neste ardlo ser~ Impugnado pelo ~CRA

lIIIdo lDfertor a um valor mln1mo por hectare, a ler t1Ddo pelo INCRA atravh
, IDstr'UÇtoEspecial.

I 3- A flxaçto do valor mInlmo da terra nua, por hectare, a que se n'lere
paricraft anterior, tert como base levantamento periódico de preces V=aJ.S do
lCtU'e de leIT& nua. pul oa diversos tipos de terras existentes no !>Iunlclplo.

• C· O valor da t2rTa nua. declarado pelo eontríbuínte e não-tmpugnado pelo
fCR.A.. Hri corr1Cido anualmente por um coeficiente de arualízacâo, estabelecido
!lo INCRA pan cada Unidlde da Federação, através de Instrução Especial, com
\Se na "uiaçlo percentual do preço da terra, ~rWcada entre os dOISexercicios
acertora ao de lançamento do imposto.

I 5' O coetlclente, a que se refere o puirrafo anterior, poderá ser utílízado
ara a atualbatlo do va.lor mInlmo p~to neste artiCO· ... '

Art Ir O Im~ calcUtado na forma do artlCO 1·,poderá ser objeto de re-
atlo de atf 90~ (DOve'ntapor cento), a titulo de esumulo fiscal, observado quanto
!lUe:

I' Hduçlo de atl 45,*· Iquarenta e clnco por cento) do Imposte. ~Io grau
t utWzaçlo da tem. medido pela ~Iaclo entre a ire. efetivamente uulízada e
tru aprovelt1vel total do lmóvel rural, quociente esse que, mulUpUcado por

C5 Iquarmta e cinco centhimos), det1nlrt o Fator de Redução pela Utilização
nlUI;

b) reduçlo de atl 4.5~ (quarenta e cinco por cento) do Imposto, pelo grau
• dlc1fDc1a DAIn:ploraçlo, medido pela rellçlo entre o rendimento ou numero de
.beça de l.D1mal.spor hectare, obtido para cada produto explorado, e os corres-
)ndentes lndlc:es de rendimentos fludos pelo INCR.A. atravh de Insrrucão Espe-
.ai, quociente esse que, muJUpUcldo pelo FRU, reterldo na allnea cu deste artí-
), detenDlnari o Fllor de Rmuclo pela Enclêncla (FREI.

I) •••••• F••.• 11&5. pta. 1.&34.
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Art. 9" Para eleito do disposto no artl(O anterior, consideraIll·se etetivõlmente
utllludas:

aI u !reu plantadas com produtos vegetais:
b I U ma.. de campos e pastos natívos, nas condlções estabelecidas em Ins-

trução Especial do D:CRA;
cl as ma.. de erploraç:lo eztratíva, nu condl~ estabelecídaa em Irutruçto

Especial do IJI.:CRA;

d I as lreas de erplor açâo de floresta naUva de acordo com plano de expio-
raçâo aprovado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal _ lBDF e
Das condiçôes estabelecidas em Instrução Especial do ~CRA.

I 1· No caso de consórcio ou tntercalação de culturas, ccnstdera-se efetiva.
mente util1z.ada a ma do consórcio ou Intercalação.

I Z' No caso de mais de um cultivo no ano. com um ou mais produtos. no
mesmo espaço, cousldera-se efetivamente ut1llz.ada a major área usada DO ano
considerado.

Art: 10. O grau de eficiência na exploração, previsto no I Z' do artigo 8"', será
obtido ele acordo com a ststernátíca ~te:

II para os produtos V1!ietaJ5dívíde-se a quantidade colhida de cada produto
pelos respecnvcs índices de rendimento;

b I para a exploraçâo pecuãria, dívíde-se o número total de cabeças do reba-
nho pelo Indlce de Iotaçãc, cabeça por hectare, fixado por zona de pecuária;

c) a sorna d05 resultados obtidos na forma da.. alíneas cu e cb. diVidida
pele Area erenvamenre utílízada, calculada consoante o artigo anterior. e rnultíplf-
eado por 100 (cem), determina o grau de etlcl~ncia na explora t;I o, lírrutado a 100'70
(cem por cento r.

I}' Constdera.se a ex1stmcia de culturas em forma ç!l o, quando a Ana colhi.
da for menor que 80':"< (oitenta por cento i da área plantada com produtos de ciclo
superior • 12 (doUI meses, incluindo o reflorestamento com essências exétícas.
hip6te:se em que, para calculo do (nu de eficiência na ezploraçâc, &eri adotado
o se-fU1n te erí tl río:

aI dívtde-se OI. quantidade colhida pelo respectivo lndlce de rendírnento :
bl ã ár ea calculada na torrna da aílnea anterior, somarse-ão 80", !oltenta

por cento I da díterença entre a 1rea plantada e a ma colhida com esses produtos.
I Z' Para os produtos que MO tenham Indlces de rendimento fixados na toro

ma da alínea cb, do antgo S·, adotar-se-á a área utílízada com esses produtos.
como resultado do cálculo prertsto na allnea c., do ccaput> deste artigo.

Art. 1L A redução do Imposto, de que tratam 05 artigos 8", 9" e 10. não se
apUcarl ao Imóvel que, na data do lançamento, MO esteja com o Imposto de exer-
cicios anteriores devidamente quitado, ressalvadas as hipóteses previstas no artJgo
151 do Código Trtbutárío Nacional.

Art. 12. Para rour dos estimulas tlscala coucedídos por este Decreto, o con-
tribuinte poderá valer-se dos dados sobre a ârea utilizada e respectiva produção,
quando o Imóvel rural, ou parte dele, estiver sendo explorado em regírne de arren-
damento ou ~r1L

Parâgr afo único. Para efeito de constatação da veracidade das Inrormacões
prestadas pelo cootribuJnte, o mCRA poderá levar em consideração as informa.
C'6es constantes das declaraC'6es prestada" pelos arrendatários ou paree iros , sem
prejuízo de ação fucallzadora.

Art. 13. Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte trustracão de
IWa5 ou destrulç~o de putos, o MJn1stro da Agncullura poder. deterrrunar que o
percentual de redução referido no artieo 8" seja:

II calculado eorn base em dados do ano anterior 80 da ocorr êncla, ou
bl fuado e-ener1camente para todos 05 imóveis que comprovadamente este-

Jam altuarloa na ma de ocorrência da lntempérle ou calamidade.
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" de estado 1St calamldad~ públlca, decretado pelo
ParicnJo único. Nos ~~ a ~duçlo d~ que trata o artico 8" poderá ser
~ PúbUco Federal ou Es,tda_dr que o im6m tenha sido efetivamentr atíngtdoK «noventa por cento, ,,~
I caulU d~tennlnantu daqurla Iltua~o.

a.1 ntarern iTllu de utilização da ter·
Art. 14. Para os Imdol":J~rur !~~r ~~!t tnterter aos Iímítes fixados no
:aJc:ulado na forma a nea c . . d I e-cuiDtes coeficientesio 16.• allquota a ler aplicada aeri multiplica a pe os I
lI'OfI"tMividade:
., no primeiro ano em que o la lo OC'OrTtr- 2 (do"';
bl no segundo ano. CO~C\IUVo - 3 Itrk';
cl no tereerre ano ~ s~ruint~s, conse=tlvos - • t quatro l.

U Inel tve ao exercício deParicnJo único. O disposto n~te artIlo ap ca-se UI

'"...n. 15. Em qualquer hipótese, a apUcaçlo do previsto no artico 14 nAo resul-
em aJ)quotas Llferio~s a:

aI no primeiro ano - n (dois por cento};
bl no segundo ano - 3<;:< (trk por ~nlo';
tI no tereeíre ano e I~ruintes - 4<;:< Iquatro por cento).

1,·& üxados sezundo a área do mó-Art. 16. Os Um1tes re íertdos no artlCO .• sao UA ~.-: f .
I Ilacal do )hwJdplo d~ l~lo do lm6m rural. da se~te orma.

G •.•.•
•• t:lUI ••••1.

•• Tem

I' 2S (•••••• dllcol bK\al'ft ••••••••••.••••••

•• _ 'I! 2S ( "nW e 01111>1.a\.f :10 IdaqlMnla)
lI_a ···········

ad_ Cle :10 {dnqQtnlal. ai' 10 lo\Wfttal ~
ad •••• Cle 10 loIlCnlal lVcUra .•.....••.......••

. artJ os 14, 15 e 16 ressalvada a hipótese
~ 11. A apUcaç1~ do r:':':u:'açlO !u de transferência a qualquer útulo,

rista no artJlO 18. UI epe _.__ do imóvel rural ou parte dele,
uslve por sucessão ccausa moruss,

~,".IOS o eontríbuínte poderá pleitear a
Art. 1& Nos casos de projetos afrO~~'a 'Uc:a lo do previsto no artigo 14.

penslo. pelo pru.o de at~ 3 (trRA.hlanos, cb rnh.so ~e desenvolver explor açâo do
' :Seque asswna, perante o INC o compro . .
' ~l rural no rnu m1n1mo e.sta~l~ddo no artJco 16. .

d ui. umaríarnente ~monstra.r o tipoI l' O requerimento do eontríbulnte ev I tlmentoe ~ serem realízados,
uploraçlo a ser desenvolvida ~~ lm6~.:'I~::' e ~ri constderado deferido
,nte de recursos. bem romo a &I",a a ser -r nto 10 INCR.A. não for
dentro de 90 tneventa) dJu, contados do IN ~b1m~ pe

ele a~ado. de documento
I 2' O requerimento mendonado no I ~. ,:ri I::"'~ de desenvolvi.

lprobat6r1o de aprovaçlo de projeto por r:~ art1eo-
ato ou do c:omprornJuo ~fl!rido no ccapUb

rld lo contribulnle nlo ~ri prorrogado,I 3- O prazo de IWlpenslo ~es e~ ':ue a U~raçlo de recursos aponladoa
hJp6tew alprna. mesmo nos revistos.

requenmento nlo tenha ocorrido na forma e prazos p
d , ser requerída at~ o dJa 31 deI 4' A luspendo d~ qUIel trataft~.!~ artJdo~r~~~ 5egulnte ao da protoeouzação~ de cada ano e ttrl e ~ to I .,... ~

requerimento no INeRA.
nsI poderã ser requerida st~I 5' Excepdonalment~, no ano de 198). a IUSpe ~to

..' I••nt ••• vt",., dlu ao6a a data de oublic:aclo deste .

... I' ,
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I 6" O contrtbuínre flcarl sujeito ao pagam~nto em dobro, atravb de lança-
mento retroativo e complem~ntar, dos tributos devidos, a~dos das C'Ominaçõe,
legaJs. e das despesas corn as vert[jca~ necessártas, se o grau de utilizaçâo da
terra permanecer ln1erlor lOS llmJt~ estabelecidoa no artigo 16. lpós o decurso do
prazo de suspensAo.

Art. 19. Para gozar dos estimulas !iscais prevísros no artigo !t. os contrtbuín.
tes, Que se enquadrem nas condi~ esta~leddas em Instrução Especial do I;'I."'CR.A.
estarlo obricados a prestar declaraçlo anua! pua carlastro.

I l' Independenternem- do disposto neste artigo. estâo obrrgados I prestar
declaração anual os rontrlbulntes que sejam pessoas Jurtdicas, mesmo que arren-
datarios de tmóvel rural qualquer QU~ sela a sua dimensAo.

I Z" Aos rontrlbulntes n!O-Obr1gados a prestar d~aração anual. !.ica faculta.
da a apresentaçâo de declaraçlo. para gaz.o dos beneficios previstos neste Decr-eto,

I 3· Se OS" -rontrlbuinta nlo-obnj!ados a prestar declaração anual MO euu.
zarem a faculdade prevista no puágraIo anterior, o !NeRA efetuará o lançamento'
dos tributos eorn os dados de que dispuser.

Art. 20. A Tua de Ser.;ço! Cadastrais prevista no artigo 5' do Decret o-Lei
0.57 1'1. de 18 de novembro de 1966, nAo Incldirã sobre imóveis rurais abeangidos
pelo § 6". do artigo 21. da Constituição Feder al, e sobre aqueles nAcrsujelto! 1
Incidencla do imposto por f0rta do I 1·. do artigo 50. da Lei n, 45Ot. de 3D de
novembro de 19&1. corri a nova redaçl0 dada pelo artigo 1· da LeI D_ 6.746. de
10 de dezembro de 1979. salvo DOS casos de expressos pedJdos de atualízecão ca-dastral.

Art. 21. A cootrlbuJçâo de que trata o utlgo 5' do Decr ero-Let n. lJ4S ('I,
de 31 de dezembro de 1970. serl calculada na base de 1% (um por eeato i do
Valor de ~1~r~ncJa R~onal. Vigente em 1· de janeiro de cada ano. rnultlpllcado
por 1.2 (dozel, para cada módulo fiscal atribuldo ao Imóvel rural de acordo com
o art.Iro ~. deste DecreUl.

Pari\cra1o único. A contribulçlo ~fm!U neste artigo não incidir':
a) sobre lm6v~13 rurais abraor1dos por imunJdad~ oonsUruclooal ou não-su-

Jeitos ao Imposto sobre a Propriedade Terrttortaí Rural na lorma deste Decreto;
bl sobre os imóveis rurais de tamanho at~ 3 (tr~s) módulos fiscais. que

apresentarem grau de utüízaçãc da terra igual ou superior a 3D" Itrinta por
cento). calculado na lorma da allnea ca. do artigo 8';

cl sobre os imóveis rurais classificados como nunítúndío ou empresa rural.na forma do arugo 22.

Art. 22. Para deito do disposto no artigo 4' incisos rv e V, e no artígo 46,
I 1', allnea cb., da Leí n. 4.504. de 30 de novembro de 1964. ctlnsldera-se:

I - m.ln1lúndJo, o imóvel rural com dimensão ínferíor a um módulo üscal,
caJculado na forma do artigo 5';

n - latilÚIldJo, o Imóvel rural que:

a' exceda a 600 Isei.sceotu) vezes o módulo fiscal calculado na forma doartJCO 5';

b, DAo excedendo o llmJte rerertdo no inciso anterior e tendo dímensão Igual
ou supertor a um módulo fuca..I. I~Ja mantido inexplorado em relação 15 posstbl-
lldades tulcaa. eccnõmícas e locJiÚ5 do melo. com fins especuíauvos, ou ~J8., de-
tldmte ou inadequadamente aplorado, de modo a vedar-lhe a Inclusão no ccnceltcde empresa rural.

m - empresa rural, o emp~ndimento de pessoa fulca ou .lurtdíca, púbUca
ou pr1vada. Que erplore econ6mica e raclooalment~ imóvel rural. dentro das con-
dJtOes de cumprimento da tunçlo soctal da terra e atendidos simultaneamente osrequlsltoa ~~:

a' tenha grau de utilizaç:lo da terra Igual ou superior a Sú'/c (oitenta por
centO), calculado na lonna da alJ.nea cu do artilo 8';

'tI kc. "N .. l.96&. "., 1.11:90:(!lI 11770.p4a. l.:lI53 .
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I tenhl &nu de eficl~ncll na nploraçlo. calculado na forma do art1.:-o 10.
ou luperlor a 100<;( Icem por cento);
I cumpra lntetTalmeote a Ieflslaçl'lc que rqe u relações de trabalho e OI
atClI de uso temporArlo da terra.
ut. 23 lu dedaracOes previstas neste Decreto .10 apresentadu lob Intelra
ClSabWdadedos contribuintes e. no caso de falsidade. dolo ou mA·f~. 05 obrí-
ao paramento em dobro dos tributo, derivados. a1~m das multll decorrentes
I despesas com u verWeacOes necess1rlu.
Ut. 24. O INCItA. em lnstru~o Especial. dispor1 sobre o procedimento
niStrat!vo para apurac10 dos crM1toS e du lntraç6es 1 legislaçl0 do Imposto
t a Propriedade Temtor1al Rural. das Taxas e Contrlbulç6e.s por ele adrrurus-
as, bem COGlO a formaUzaçl'lo. re'l'islo e cumprimento das respectiVas exi.:-enclas.
Art. 25. '.:ste Decnto entrari em viCOrna data de lua publicac1o• revog

adU

\spO&1ç6es em cootruto.
1010 f1pdredo - Presidente da República.
A.apJo AmaarJ S~bUe. ..--- - 'L-.-.- - r

'!"

DECRETO N. 8U;70 - DE 29 DE ABRIL DE 1980

Dedan de utWdade pública. para t\nS de desapropriaçlo. !reas de terra. com
espectlns benfeltor1as, oeceuãrlu 1 tmplantac10 do Distrito de lrrigacl'lo do
,10 Oaasquelro, DO Munlciplo de Arrolo Grande. Estado do Rio Grande do Sul.

DECRETO N. 84.m.- DE 29 DE ABRIL DE 1980

Abri l Presld~cla da República o c:rMIto luplementar DO valor de CI1
4'T2JJOO.oo. pua reforço de dotacio consignada 00 vicente OTçamento.

DECRI:I"O N. 8-'.1;78 - DE :.> DE ABRIL DE l.9SO
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Direito de UmuarlllU. no Estado

PaftDl.

DECRETO N. 84.6'l9 - DE 30 DE ABRil. DE 1980

Autoriza o funcionamento do curso de Adminlstracl'lo da Faculdade de Cl~ncias
miDutntJVU, ConUbeis e EconOmicas de Umuarama. Estado do para.n1.

RESOLUÇAO N. 14 - DE 5 DE MAIO DE isso
Autor1za a Prefeitura Munlclpal de IUplra. Estado de 510 Paulo. a elevar

I OS 12.392.320.00,o mootante de lua tnvida consolidada.

DECRETO N. 1H.686 - DE 6 DE MAIO DE 1981
Coacede • Fertmuntes Vale do Rio Grande SI A. - VALEnRTIL. IUtOr1·

çlo para proceder ao aumento do Umlte de aeu capital aoc:llll.

DECRI:I"O N. 1H.687 - DE 6 DE MAIO DE 1980
Coacede I PETROBRAS Mlneraçlo SI A. - PETROMISA. autortUl~o para

-oceder ao aumento do l1m1te de seu capital loclal.

-
DECRI:I"O N. &1.688 DE 6 DE MAIO DE 1980

Coacedt ao Banco Nacional de Deseon>Mmento EcooOmlco - BNDE. auto-
&aClo pano proceder ao aumento do seu capital aoc:lal.

I I

; !
:.1

I I,
i
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DECRETO N. S4689 - DE 6 DE MAlO DE 1980

Cancela a utor iza çâo para funcionamento no Brasil dde Sel:Uros. a Co.npanhia Adr iâtica

DECRITO N. SU90 - DE 6 DE MAlO DE 1980

Autoriza a rr anstercncia par . .Obras Contra as Secas. dos Imo\~\So~:tnmolllo do Depar tamento Nacional de
Estado de Mmas Ger ais. menciona. situados em Montes Claros.

DECRETO 1'. 8~.68-t - DE 5 DE :lIAlO DE 1980

Declara de interesse social para fins do dpriedade particular. situado na' área pri~ritir' e~propnaç:lo. imóveis rurais de pro-
Decreto n. 8.L523 (I,. de 3 de marco de l~~ e reforma ag ràr ia, de que traia o

1II uI. f"~ .. I~. pi, !l

DECP.ETO x. ~.67i - DE 30 DE ABRil.. DE 1980

D~ 5Ob~ • criAção do Prop-am. Especial de Apolo 1.5 Po -
Pobr-es das Zon.u Cana\1r'-- d ••. rd pulsçõesu...,. o ,'0 este

O Presidente da Re oúblíca, no uso das ibuiItens II1 e \'. da Constiruição, decreta: atrí UIÇ"ÔeSque lhe contere o artigo 81.

Art. I' Fica criado o Programa Especial de A io' .
Zonas Cariavieir as do Nordeste comoreendid l: as Populações Pobre! das
te. Paralba. Pernambuco. Alagoas. Serg-:pe :.s ~a. tados do Rio Grande do Nor-

P~'I'Ta1o único. O objetivo do Pr . •e de bem-estar das populações pobre /rr.ma •• m.lhori. da.. condl~0e3 de vida
do ac~so a posse da terra. a ~elhor~a ~zonas canaV1elras. mediante a promoção
stücação das atividades produtivas e a con91ç~ de renda e emprego. a diver-
alimentos básicos. expansao área dedicada à produção de

Art. 2" A trnplernentação do Prcgr arn d rãcom o segumre esquema: a se a em duas etapas. de acordo

I - ainda no exerclcío de 1980 relor às ..volvimento social visando a IotensW' ço di atividades de pr ornocão do desen-
tes da população pobre; car o aten mente às necessidades mais urgen-

II - no perlodo 1981/1982 promoção d d . .tinuldade da promoção do des'envolvtm t o es~nvolV1menlo rural. lnclusíve con-
setor publico. visando A criação das en.o SOCI • mediante a ação integr ada do
lidade social e econõmica da área, condições proplcl~ à transformação da rea-

Art. 3' No e.rerclcto de 1980 as ti d ddiversos Mirusté ríos em ar!Jculaçi a V1a es previstas serão executadas pelos
Estaduais. em suas' respecti o co~ os org~os e entidades aüns dos Governos
do Interior. vas áreas e atuação, sob coordenação do Mirust ério

. I l' Em reforço 80s planos d balhvistos em CrS 1.780.()()) 000 e tra . o J:I em execução. com dispêndios re-
oriundos do Programa de i:;?e' ser~o ~?licados adictonalrnente c-s 500.()()) cJ; 00grac.o ••acíonal - PLN. . .

! 2" Os recursos adicionais ~ Iibe d ..do progr arnacao. plano de apüc.1ç~ eOc;o ~a os aos Mirusté rios envolvidos. segur»
por ato próprio do Mirustro-Che íe da S n grama de liberação a serem aprovados
da República. por proposta do 'hru t' . ~relana de Planejamento da Presidência, . seno o Inrer ior. OUVIdosos demais Mmis té rros .

Art. 4 No perlodo issi '1982do projetos de desenvolvirnent . as ações do Programa serão executadas segun-
líze o aperfeiçoamento das ac~ r~raldJdentro de .esquema ínstttucional que vrabi-
com os de.mais programas fed . as versas. entidades envolV1da.s e a articulaçãoerais e estaduais atuantes nu zonas canavietr as.



DECRE1D LEI 1989/82 DispÕe sobre contribuição devida ao Instituto Nacional

de Col.e Ref. Aorária (INCRP.l e cálculos referente a

taxa ~revista no DL 57/66 e dá outras providências.
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'IIl - operaçõe3 decorrerues de compra aos respectrvos Iac ricarues.
::lOmercado Interno. realizada por empresa comercial e rportacora pa·
ra o fim esoec!!lco de exportacác. nos termos do artrzo !' do Decreto-
U!I n. 1.2~8 ,lI. de 29 de dezemcro ce 19';~. quando t.a.:.5 ernoresas ad-
C:;:U:1!ntestorern erpressamente autorizadas. para este ürn. pelo ~1tr.:.s-
terio da Fa:enê.:1.•

rt.:- Este Decre!o-Leí entrara em 'lI~or na data de sua pubucacào. revce a-
5 dL5pos:~óes em coruraric.
,ão rifUeiredo'- Presidente da Republica.
MlaJle G~h·bs.
Dl611.1oDeUim !"ello.

r. T..s .. In. P'c.UI~

Dispõe sobre cootrlbuição dniiU ao Insttturo ~adoo.a.J de Coloniu<;.i.o
f Reforma .~rtirU - I~CR.\ r tilcuJo retereme a uu prev uu DO

Decre-.Ld a.lÔ (: I.de 11 dr D01"embro de 1966. c di Ouln,s prnidénnu

Presl~!e da Rr,niblica. no \!SO ~ a:r!~wção que lhe cccre re o .rt:ga ~3.
110 da ConsocwçAo. decreta:
r.. J" .~ eentríbutcâc a que se r!!e~~ o ar.l~o ~o do DecretoLe: !I. ! l!'; ':1.

de de:e.":1~ro t:e 19-:'0. passa a ser 1~3da e=-:".:::1~ Ivinte e um oor cento 1 -:0
de refere.ou:a ff5-0nal. pa.n cada :nodulo üscaí atrrouido ao r~~~-::.:\·o =.c-
! ::onform:dade com o a~lC'J !Il. I ZO.aa Lei n. ".5~ 1'). de 30 ce novern oro ce
com a reaaçio dada pela Lei C. 5.H6 ,"). de lO de dezemaro de 19:9

1" A contribuição de Gce t:-a~ este artIgo e devida acenas pelos exercenre s
.Y1dades ruraIS em unovel suieno ao !mposto sobre a Propriecade Te rr.rc rial

ITR.
=- A cr-:tr.bwção t! lancada e ~Idada conjunramenre com o !TP.. pe.o

;.atO ~a.c: ::.aI de CoIOIUZ3Çã"e ReComa Agnna - I~CRA.
3" Slo ~ntos da eontrrbuiçâo os propnetarios. titulares de dcrruruo t.:~:1ou
!~ores. a qualquer titulo. lie uno •.e:s r.Jl"l.1S:

, de aeu ati J (três) mód\Jcf rLSC::US, que apresentem e-r3U de unlizacúo da
I(\:al OU supenor a 311'", Itr.n:.a.por cento i. caícu.ado na IOr.:1a C3 :-.I~ne.• <l'.
S. do ar.:co Sol. da Lei n. ,.5.."\0(. d~ JO ce novembro (Ir :96-1. com :1 r~::3ç:!J
pela Ul o. 6.;~6. de lO de desemaro dto 1979;
I Cl~ll!C3ÕOS como rruru1undios ou como empresa rural. nos t e rmcs C3 ie-
iao n~nte.
n.:- A Tua de ~rnCt)S Cla..str.w prevísta no arueo ~. co ~7~'C' l.e: r..

la ce cove~bro de 1!CI66.cem a J.ll~racão do artrgo ~. da ~I r. Õ - .;';. (;1:: :3
zemere de 1979. se:õl calculaaa obedecido o seguinte crue no:
, quanto aos imcveis rurais com arel Ire ::o ha Ivinte hectares I: a r3'::30 ce
õete por ce!lto J do MaJor Valor de Re.frrénaa - ~fVR. ';Iiente ao uuc.o ':0

elO corr-espondente;
I quanto aos imóveis rurais com area acima de :!Oha '\':nte nect ares : e ale
ha lnul hectares" ao calculo procedido na lorma da aunea '31. acrescent ar-
; •.•. 's~e por cento I do MVR. para C3da 50 ha rcmquerua hectares' ou t rac áo
~nte.3:

qU:lr.to aos irnoveis :-ur1:S com área ae:.rr.a de : 000 ~3 I :1".:: ~e-::ar es : 10
o ;Jr:Jcewdo na torrna dl ~:!ne:.lc!) •. aerescenrar !=e·;'o 7""": Iset e ;;vr ;:l!:-.:::. co
S::la :sd:s 1.000 ha Irrul hectares i ou Iraçào ex:eaen:es.

t.
i.1 •• ~,~.

\,1'
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.••.rt. J' P..e'O~adBS as cispcstções ern contrario. este Decreto-Lei ent ra rti ~"1
Vlpr na data ce S".l3 pubhcaç ro produzindo e!e!tos a par ur do exercicio !:r.:l..,'
cerro de 199.3.

Joio Ficuell""do - Pr esrcerue da R~~t;~~IC!i.
.\nlón,o Ú("1(,m -;ello.
Darulo \ earu rmí,

:JECP..ETO ~ ae OCO- DE ~s DE DEZDI3RO DE 1?~:!

Pr o r r o ru o p r az o previsto no De c ret o n. 85.:&3 I: l. de ~:: de dnembro
de I~Sl. qu e r~~la o~ valores d15 inderuzaç ôes devidas ao s rruüra res

C;U FOrçA3 .\:-nud.u. e <U outras p ro vrd ê nc ias

o ~es::::e:::.e da.-.P..cpubiJca. usando da az nbu.çâo que L'1e conre re o ar-".J;'J 81.
Hem lI!. d.s Cons ut uiç áo. d~~r!~:

Ar~. I' O c razo a que se re!e~e o : 4'. do art ieo l". do Decreto n Rfi :63. c••
.•.., de dez ern c ro ae :991. ac rescentado oelo De-=~elO c. 8'; J.t9 t:J. de 1" de juiho
d'! 193:. Iica prorropdo are 30 de J~-:ho c e 1?9.3

Art . 2' E.sle Dec rero e:l:ra ezn n:c: r.a da:.3 c.~sua PUbiJC3Ção.

Joio n~eL""do - Pres.derue da P..e;:'..;tl..;C3.
.\bC\"T f~enro \\emer.

:JECRETO x. 1i8.OCl - OS :S SE DEZD;ERO DE I<lS2

Cria DO~ aliquou.s do Imposte sobr-e Prndu t os Industrüliucto~ .
e d;i outras pr-evidências

o Pr esrdenre ca Repubhca. no uso da arr.cu.cáo que Lhe contere o 3:-:!\?'J =1.
uern IIl. da Consntuicâo. decreta:

.\r:. ,. Ficarn es tabelec.das. nos percer.r ca.s abaixo. 2..S :Wo·JCt:l.S ~o I~:zs:o
soare P~cdu:;:s 1::::'.1.5:r:aILZ3c05inc.de ntes sobre as rnercacor ias a ~e;~lr ~e:ã..:IO:1a·
C:1S. ctass rncauas sel1"'.L'1doos dc.:~'Js da T::.b€la aorova-í a o••!co C'ec~~~on 3; .323 ;".
de ::5 de cez erncro de 19~~. com as rr.oéí~:c:;(c-e~ da :-;ome!lC!:I:'Ha ar.l.~Je:~ C~
~.le~:Jdcr.~. 0ri incoroor auas aquela. eCe:I\"~ pela Reso luc ic C3 ~ n ;~ :,J
Ccrrure Brasue.ro ce ;-';omene!3tura:

Uíq 00'-4

~.bpo ••(i...I~-
lJQJ= !lO

!O
JO

.\r: ~. ~:~ Dccreto ~n:n:-:1 em viaor r.a cata de sua pubi rcacào, rev cc anas
a..sdzsocsrcc-es e7. C:lO:~::r:o -

Jo:'" fi~u~:fY<:!o - PT~5Ice~.:r'ca il.e~·~::::3
Errun e G.lh~:LS.
.\nl':'nlo Dett m ~~:to.
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DECRETO N. 87.87J - DE :!9DE NOVEMBRO DE 1981

!Jte~ CS Decretes ns. 79.~5 (I), e 71.021 (:). de Z7 de dezembro de 1976 e de
IS ce }ar.eITO de 1976. que mspóern sobre a cornposrr ào das Cateznrras Direcào
Superrcr e ".s~essora:'-en[Q Supenor. do GrupoDrr ecáo e .A.sses.soramento Suoerro-
J-..5 e das Careeorras Direcâo Iruerrnedra na e .'\ssLSte:1CI8 Irnermecnarra do Grupo-
Direcáo e Ass;s;enCI3 Inrermed.arras Ou Mm~teno cas Cornurucaçóes. e da ourras
prcvicéncras.

DECRETO N. 87.B76 - DE Z9 DE :--lO\'DrnRD DE 190

Abre 801 Muustérios da Agncultura e da lntenor. em lavor de divers as 1
dades Orcarnentar ias o credito suplemenrar no va.or de Cr' SOllWO.ooo.OO. p
reforço de doraçóes consignadas no V:i?~n~ Orçamento

DECRETO N. 87.877 - DE ::9 DE N01':-2-fBRO DE 19!1.!

Ab re aos Mlrust~nos da Previdência e A.s5lSt~nCla SOCIIU. da Sau de e do :-:-a
lho o credite suo.ernemar no valor de Cr$ 302 94~ 000 DO. para reforço ce dotaç
consrgr.acas no vieenie Or carnento

-----m:r~~, - DE I· DE DEZEMBRO DEifi3Iil •....
.\Jlen os itens 11. 111 e li 3· do artlro 5&0, da Consolid~

das Ul5 do Trabalhe
'DECRETO N. 87878 - DE ::3 DE NO\"D.rnRO DE 1982

Abre à Cárnara dos Depurados o credito supiernenta r no va.or de I

738000000 00. para retorço de dotações COrLSlimadas no vigente Orçarneato.o Prestdente da P~úbllca.

~ saber Que o WDgre5.S0 Nacional decreta, e e-u sanclono a seguinte Lei:

xrt. I· Ü5 Itens lI, In e o I 3·do arugo ~, da Conscbdaçâo das u~ do
:'nI~aillo, p3.!..S.:!. sn B ter a ~t'guln~ redacào:

«,*1rt. ~80.
1-
II - para os arentes ou trabalhadores aut(,nom03 e para os pro-

f~lonau Iibel'lU.S. numa unporráncra correspondente a JO':'~ (tnma por
cento I do MaJor V310r de Reteréncrs fUMO peio Poder Execunvo. VI.
zenre à eÇ10c3 em Que é devida a cont ribuicáo s incrcaí. arreoondaaa
para Cr$ 1.00 Ium cruzeiro i , fração porventura eziste rue:

III - para os empregadores, numa tmpcrtáncra pro po r c:or:3..1 a.o
capitat sooai da !:rma ou empresa, ~ ...st rado nA3 respectivas Juruas
::;omerc:~ ou org âos equivaíentes meruan~ a apucaçào de anquotas.
ecruo rme a seguinre Tabela progressrva:

DECRETO N. 87879 - DE 29 DE :-<OVDffiRO De: 198:2

.~bre a Encargos Ftnancerros da União. O credito suplementar no valor ce (
:1.1:0 oúo.()Q(j.ü'~. ~a..ra retorço de doracao consrgnaca no vigente Orçsrnento.

DECRETO N. 87.880 - DE :!9 DE NOVOrnRO DE 1981

Abre &O Orçamento da UDUO o credito supiementar no vaJor de
6.lU6.J30.0C0Q 00. ;:>3.11. retorço de cotações consignacas no vigente Orçamento

DECRE":'O ~ 87881 - DE ::9 DE :--lO\T:\fERO De: 1982

Outo rr a concess âo 11 RádJo Cenrro-Amer-ca Ltda .. para estabeiec-er urna es
cão de rad.oditusáo 50nOrB em onda media oe àrnbuo regional. na Cidade ce 5
Jose do NO P~IO. Estado de Sáo Paulo.

llI~••• •.•.
C.!

0.1

~I

00:

DECRETO N. 87.B8J - DE 30 DE !'<OV~.rnRO DE 1982

Cancela auro nzaçâo concedida 11 American ~totor.!lLS Ir.surance Company pa
runcionar :::0 Brasil .

I - 31l! :50 vezes o Major Valor de Relerêncla
2 - aC.'T18 de 150 atl 1.500 vezes o MaJor Valer de Re-

, - acima de 1.500 até :50.000 ve-..es o Maior VaJor de
?oe t :-ênCl&

I - ac:.-na de 1511.000 at é eoo 000 vezes o Maior Valor
ce ?..t;lerencLa

LEI N 7.0-48 - 4JE I· DE 4JEZEMBRO DE :981

Dtspôe sobre a tncorporaçâ e &-os proventos de apo,~ntador1a de GralUl~
de Repr-esenta.ção de .\Ihidade Dlplom.&lica

I'

O Pres idente da Republica.

Faço saber que o Conjrresso ~aclonaJ cecreta. e e-u sanciono a seguinte u
Art :. .\ Gratrncac ào de Repre.sen:.ac.i!l de Auvic soe Drptornauca lIlCC!'?C:-a.

o.:lS pro veruos dos ~Wlclonanos aposenvacos ant e rro rmerue a vlgénc::a do Dec re:
UI n I.B:.'O (I). de il de dezembro de !91lO.

, I" A ,-nlt.!lcaç.ão de que !rata este artl~o não poderá ser ?8f:a ~u!s:J~
mente corn Qualquer parcela incorpor-aoa 803 provemos e cuja percepçao ou re::
burcão seja com ela considerada incornpanvei.

I Z· O disposto neste artigo aJcanca cs tunctons nos que. se es nves s e:n ~
aUvldade. senam beneficiados com a concess âo da vantazern. nos termos C8 iei'-
Iaçâo em vigor.

.••n.::- Esta J...tolent ra em V1l!Or na ds:a de sua nublrcaçáo. ínclusrve St>U3 e!!
tos flIlancel:-t:.S. revogadas as dlsPOSIÇOe..s e:-n contráno

JOÚl Frruetredc - Pres rderue da Repu chca.
I bratum \bl·"ck~1.

, J' ~ fiJtado em 6Oc;;. 'Ies.senta por c-ento I do MaJor VaJor de
~fe:--encla. a oue alude o para~o amerior. 8 conrriouicão r.-:l.!UIT\a
cev:da pelos emPl?!adores. :1lde;>endenterr.ente do cspuaí SOCial ds fLT.
ma ou empresa, ücanoo. do rnesmo modo. esraoeíecrdo o capnaí ecui-
';:Ler:te 11 300.000 iouoceruas mil I vezes o M~or Valor de ReterenCla
;::3rl efeito do cálculo da rorurrburçâo maxirna, respeitada 10 :a~la
~:-c ~..s.sIV8 constante do uern III .•

.\rt.::- ~:a ui entra em vieor na <!ata de sua publicaçâo. revog adaa ;u ~.
~IC -es em ccntrarto.

:r.l~ f'n:~In'~o - Prestdenre da ~~b!1c~. , I
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DECRETO N. 97.975 - DE 18 DE Jl.LHO DE 1989
i!! nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a part.r da linha

ruptura do relevo. em faua nunca iruerior a 100m Icem metros' I
pro reçóes borizontais:

hl em altitude superior a 1800m r rml e oitocentos met rcs i. qu
quer que seja a vegetação.

Parál(r31o ÚTUCO. No caso de áreas urbanas, assim eatendídas
com;lreendJd.a.5 nos pertrnetrcs urbanos defirudos por lei muruc:p.
e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. ern todo o tI
ruor.o abr ang ido, observar-se-a o disposto nos respecuvcs planos ,
ret or es e leis de uso do solo. respertados os princípros e limites a Cj'
Se rerer e cs ;e ar t ígc ."

~eclara de utWdade publica. para tlns de desaprcprtaçâo. imóveis s;tuados na
Rua 19. Setor Central, na Cidade de Goiárua, Estado de GOlas.

DECRETO N. 97.977 - DE :8 DE ,,-C-....RO DE 1989

Declara de Interesse social. para Ilns de reforma aerar.a. o Imóvel rural de-
norrnnado Paiol. também conhecido como Porto do Parol. classificado C0r.10 .au
f:ir.rlJo por e:c;:aloração, situado nos ~urudpl~ de Caxias e Parnararna, :-:0 Est a-
do do ~{aranr.ão, compreendido na zona pnorir arta f~Y!~ ~!::: r'e::~e~::::: :r. 51 ~: I

de 2 de !!'..aJOde H!e5, e Cj outras prcvidénc.as.

(11 Le~. Fed.. 1966. pá'1. '09.

ir - o ar uao 16 passa a vigorar ac rescido de dOIS paraeratcs. numerao.
corno § 2: e § J '. ns Corma seguinte:

-An .• 5.

DE !S DE rm.ao DE .989 ~ I' ;-;a.s propnedades rurais compreendidas na alínea -1- ce s
arueo. com area entre ::0 r vinre) a 5ilha r cincuerua hectares i. com?'
t a r se-áo. ~ara ere.ro de fixação do Iírnue percentual. aiern da cobe
rur a üor esrar de qualquer natureza. cs maciços de porre arboreo .. 5

.arn f:-.l::Cercs. ornamentais ou tr.C".l5tnaJs .

~ ::. .~ reserva 1~llat. USlr.1 entendida a área 11e. no rnímmo. :0'
'vinte por cento I dt> cada propn~de. onde náo e per.-::ltldo o cor.
~:l.S0 cever a ser averbada a mar~:n na inscricão de rnat r.cula do irn:
\""-1. ;:0 r~2'lstro de LmOVeLScompetente sendo vedada a al t eraçâo C
sua des nnacào, :lOS cases de tr ansrrussào a qualquer ~ruIO. ou de de:
rnemor arnenro da area.

~ 3: Apttcase às áreas de cerrado a reserva lelrlll ce ::Do'. I vint
;:or cento I para todos cs eteuos I~;us.-

Altera a redação da Lei n. J 771 f'J. de 15 de setembro de 1965. e
revosa as Leis ns. 6.5j5 ('1, J( :5 de [unno ce 1978 .: 7.511 ('I.

de 7 de tulho de 1986

o ~s:de!lte da ~pliblica.

!"3.o;osaber que o Congresso ~aclonAi decreta e C".J sanciono a seguirue Lei:

.vt. 1.' ,.. Lei n. 4.771. de 15 de setembro de 1965. passa a vigor-ar com J.3
1q'JJ!l~ a.I:I'~Oes:

I - o art!io ::.' pu.sa a ter a 5e{\!ll1te redação:

-.vt. 2.'

aI ao 1001(0 dos nos ou de oualquer curso d'á~a desde o seu nrvel
::ta:.5 ano em ~Ã.lIa r:1a~ CÜ)3 15.rl'.lU rrururna se ja:

1 - de )\)m '.~r_-:t3 ::-.!:~ros, para os cursos ,;1·á.:ua. de menos de
10m (d~ metrcs i de 1&l"iU1l:

:: - de SOm i cínquema raerros i para os cursos d 'água que t=ham
de la 'dex) a SOm tCUlc;uen~ rnetros i de larrura:

J - de 100m I cem metrcs i panl os C:.:~()S d'j~& que tenham de
>il tCUlqUenLaI a 200m -duzemos metros, Je 11I.I~.lI1l;

4 - de ::00rn (duzentos merros ) ç&nl C5 cursos d'á~a que tenham
de :00 'duzentos I a 600m r seiscentos metros) de largura:

S - de 500m rquinhentos metros) pa:-a os cursos d·tiua que te-
nham larguB supenor a 6OOr:1I5eLSCentOS metros I.

:II - o ar ug o 19 passa a ':l!~onc ecrescido de um ;:ar.1ip'a10 ,~,,;Cü. com
seg".J4I:te ~.,<:ão:

fo-- ~ .••explcraçâo de florestal e de tcrmaçóea sucessoraa. ta.r
to ce dorruruo pubhco como de dorruruo privado. dependera de aprc
'::lcão prev.a do Insntuto enl511e1CO::0 ~.felo Ambiente é' cos Recunc
~arurlUs Renovavels - IBA..\U. bern como da adoção de :k:rucas <li
:~ndllCt.o. exptoracáo. reposição r.o •.••srar e rnar.ejo corr pauvets con
·JS variados ecossistemas que a cooertura arbórea forme.

P:H:l~raCo WlJCO. !'lo C:l.SOce reposrcâo Ilorest al. deverão ser prio
nzadcs ;:roJetos que contemplem a 1I111J.Z.açãode especies nattvas."

IV - o art igo ::! passa 8 ter a seguinte redaçào:

c) nas nascentes. &1nda que inrerrruterues e nos chamados "ülhos-
d'l1JnlA-, qualquer que se), a sua sItuação .opogranca. num raio rní-
nirno de 60m (cinqüenta metros I de larg'.u-a;

- ."rt ~. .~ então. direrarnerr;e. a.raves Co clr;:ão ~X~.Jtivo espe
::(ICO. ou em convéruo com cs Estados e ~!uruC1PICS. !:sc:ul::.ari a a;lU
cação das normas deste Código. pocenco, para tanto. criar os 5eI'V1ÇOS
~::djspe~.saveLS.

Par acrato uruco. Nas áreas urbanas. a que se refere o p8rá~0
·..:r.ICO. do a::1'!0 : -, desta ~1. a !:S~~il:ação é da com~r"::cla dos rnu
::'·::pI05. l!::lCldo 1 '..':".!ão 5uple~:~'-=1~r.:i!.-(1) I.~. Fed .. 19::5. pago 1.U4: (~l :978. ;"'1. ~J6: 1.79. ;i9 756. 131 ;586 ::>~q :7:.
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v _ o &rUfO 4-4 fica acrescido do ~~ pará(T'l.1o único:

• Art .•..• · .

.>" hrágra!o uníco. A reserva I~, assim entendíds ~ !.:~~<1e. no
mirumo. 50"" (Cll1qUenta por cento) de cada proprie~ace. onde não e
pennJttdo o coroe raso. deverá ser averbada à margem da mscrtçâo da
matricula do Imóvel no !"eg\.Stro de írnoveis competente. sendo vedada
a alteração de rua cesunacão. nos casos de transmissão. a qualquer
Utulo. ou de desmembramento da área:

':1 _ flcam·1he acrescidos dots &rUgoso numerados como a rtigo s 45 e 46.
~urneA-'ld~&8 os atuais &rUfOS 45, 46, 41 e 43 para 47, 48, 49 e 50. respectrva-

mente:

• Art. 45. Ficam obnpdos &O registro do Instituto Brasuelro do
Melo Arnbrente e dcs RKursos Narura1.5 R~no<'iÍvelS - IB .••..\[A. os esta-
belecimentos comerciais respo~ve~ pela come rcianzacào de moro-
serras, bem como aqueles que BCQUlrlrem este eqwpa.rn.entO.

§ I." A UCe!lça ~ o porte e :l.50 de moro-se rr as se ra renovada a
cada 2 tdo131 anos perante o lrl3ututo Brasileiro do ~elo A:r.clente e
cos P~urscs ~atun.u ~nova~13 - lBA..\1A.

§ Z." Os rabriC3!lU!S de moto-se rras ficam obrrg ados. a partir de
180 (cento e oitenta) di.., da pubUcação desta Lei. a unpnrrur, em
local V1S1.el deste ~pamento, numeração CUJa sequênc:a ser a enca-
minhada ao Insuturo Bra.silelrO do Meio Ambiente e dos Rec\!rsos ~a·
rurais ~noV1in~ - lBA..••tA e constará dAs correspondentes notas
t1!Ica15.

~l.' A comerc::alli.ação ou unnzacâo de moto-serras sem a licença
a que se ~rere este LrUgo constitui crime contra o mero ambiente.
SUjeito • pena de de~ÇlÍo de I Ium) a 3 r três : meses ~ r:1ulta de
1 t um) a 10 (dn) SalÚlos M1nunos de ~/erencia e a apr eens ào ca
moro-serra, sem preruizc da responsabilida.de pela reparação das Canos

causados.

Art. 46. ~o C~ de nore~la5 plantadas, o II15t1tutO S~uelra do
~(eio Ambiente e dos Eec'.lM~s ~a:~ P..e::c"3ve~ - IS .••.\L\. :elsra
para que seja presern.:ia. ~~ ca.da mUfUC!pIO. area desunada li pr cou-
çáo ce aumentos basicos e pa5tag~rl3, VISando ao abasU"::~ento locai •

Art. 2." O Poder DecuU.,o retulamenlArá e~ta Lei no prazo de SO Inoventa I
dias. contados de sua pubUC3Çáo.

Art. l.· Esta UI entra em rolor na data de sua pubUcação.

Art. 4.' ~og1Utl.se as Lels 05. UlS, de 15 de junho de 1918. e 7.511. de 1

de ;uU:o de 1~86. '! dernaís ooJ:'051ÇOes em contráno

Jo,é Sarney - PreSidente d.l :tt?ubllca.

. , LEGISLAÇÁO - 5ó7 - FEDER.-\L

LEI N. 7..904 - DE 18 DE JUU-iO DE 1983

Altera a Lei n. 6 938t'). de 3/ de a~l)sto de 1931. Que disoôe sobre a
Poluic a ,"·aclonal uo .\/('10 .4mÓie~te. seus fins e meCantSMuS de

[ormuiac io e aD!icaçãrJ. a Lei n. 7.:-35 (11. de 2:! de ievcreiro
de /989. a Le: n. 6.W3 ('I. dr! 2 de iulho de '960. a Lei

n. 6.90~ ('I, de 21 de abd de 195/. e dJ
ourrcs provld~ncias

O Preslde~te da Re pubuca.
fe..~o saber que o Congresso l"aclonal decreta e eu sanciono a sei;'.J:!lle Lei

••..:~. l' A Lei n. 6936. de 31 de Bgosto de 1981. passa 8 VIgorar com as sez-nn
tes aíter açóes

I - o arug o 1.' passa a ter a seguinte redaçâo:

•. ~~: 1
:J e :10 ar:1I1: ::5 da Cor..s::twção Federal, estabelece a PlJll:;ca S3·
c ronal da ~!e,(J Arn ote are. SéUS ~lr..s e rnecarusrnos de ío rmui acúo "
3iJ

I
;C3çao. cor..s:::';: o Srst.erna !'=acc:-.al do :-lelO Arnc rerite - 515:;.-\·

~L\.. C::3 o Ccnselho Su;:,er:or do \Ielo Arnment e - CS:-.tA. ~ L~:lt~
o C=tro ce C-e!esa Arr.Cle~t.a: •

Il - o a r ug o J' passa 8 vigorar na (orrna seguinte

...\rt. J:

'i _ recursos ambientalS: a at:nos/era as ázuas ~te~lores. SlIO€~·
~lCUIS e subt e rr àneas. os es:uanos. o mar terntorla!. o solo. o ~;JjsoIG,
o', elementos da ~lOs:era. a /auna e 11 /Jora'

111 - o arugo 6' passa 8 vigorar com 8 seguinte re daçáo:

...\.rt. 6'

I _ Orglo Super ror: o Conselho Supe:-:or do ~!e:O A..'1lCle::te -
CS~.tA. com a :·.Jr:çao de assesscrar o Pres:ce:-:le d:l ~e;::ub,;c3 r..l for
:T.!.;iaç.Jo da ;:'Cii!.~C3 ;"-2CiOnaJ. e ~..J...S drr e t r izes go v ername-i .rus c a r a o
~e10 arnbiente e cs recursos ambientais:

11 _ OI?30 Consuít ívo • C)o'llbentl'ic: o Coris e Iho ~:u::,:,:-..:1.l 'O,)
\Ie:o .\:~ble:::e _ CO!'ô:1. ..\[A. 8GCta.oO nos te rrncs c es ;a LeI. ;<l:-a asse s-
so rar . e stuca r ~ propor ao Conselho 5üp'!~:or ::0 ~!~:o "_'T.::':e~te -
C!':\L\ dir etr izes poünces \;OHmsmt!~t8Is pa ra o me;o 'lrnCler,:~ e -is
~ec'~rs:)s naturais. e de\!berar. no âmbito de S·.J3 ccmçele~cls sobre
normas e padrões compattveis com') me:o arnbient e e~01Ci::C3rr:e::te
~Qullibrado I' essenc:al ~ sad!a Qualidade de "Ida:

!li _ OrlZão Central: o IT15t1tuto Br as ile ir o rio ~!elO .-\...'T.~·,e:'l:ee
:'<ec.lfsos ~aturalS ~nova\"e'.5 - IBA..\LA. com a ~~..ll:(1ade ce ccorue
:'.3r e~ecut.ru' e (azer e~pcuter. C0r:10 or g âo Ct-derai. 3 po.Inc a :-.a.c:onal
e as diret nzes ltovem/U11e~taJ5 ~LXar!J.S pa r s o :r.I!ICl arnc ient e. e a
::r~~r:3çilo. r.or..servação e uso racional. üscauzacúo. contrc.e e rir
T"~CO ~05 r-cur sos 8r:1b:~:::alS:
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ANEXO E

Precious Woods - certificados para subscrição

de ações



/'/ Zürcher
, Kantonalbank

Ausserbõrslicher Handel

Precious Woods Ltd.
Kurs vom
11.4.94

Extremkurse
1992-94

Dividende Rendite

Namenaktien Serie B $ 165
Fr. 245

$ 165 - 120
Fr. 250 - 160

o o

Anlagehinweis

Precious Woods ist eine grüne Aktie für idealistisch gesinnte Realisten. Die auf den British Virgin
Islands domizilierte - aber schweizerisch beherrschte Gesellschaft - ist in Lateinamerika tâtiq. Sie
bezweckt die õkologisch sinnvolle und zugleich profitable Wiederaufforstung und die
Bewirtschaftung von tropischen Regenwaldern. Ein ausserbõrslicher Handel findet nur in den frei
übertragbaren Namenaktien Serie B statt.

Unternehmensbild

Die Precious Woods Ltd. mit Sitz auf den British Virgin Islands wurde im Jahre 1990 gegründet. Im
Verwaltungsrat dieser Holdinggesellschaft sind prominente Personlichkeiten vertreten. Die Zahl der
Aktionãre betrâqt rund 280; davon sinó gut 90% Schweizer.

Der 100%igen Tochter ·STF Sustainable Tropical Forestry Ltd.· wurde die Funktion einer Management-
und Beratungsgesellschaft zugewiesen. Eine weitere 100%ige Tochter namens • Maderas de Costa Rica
SA" verfügt über den Grundbesitz in Costa Rica.

Die Zukunft der Trop enw âldar geht alie Erdenbewohner etwas ano Diese Wãlder sind die grossten
Sauerstofferneuerer der Welt und bilden eine unentbehrliche Lebensgrundlage für die gesamte
Menschheit. Durch Abbrennen und Abholzen wird das atrnosphãrische Gleichgewicht nachhaltig
gestort. Der dadurch vers târkte Treibhauseffekt gefahrdet das Leben auf unserem Planeten.

Wo der Tropenwald bereits gestorben ist. lâsst er sich in seiner ursprünglichen Form nicht
wiederbeleben. Aber es gibt eine positive Alternative zur Versteppung: Wiederaufforstung mit
tropischen Edelhõlzern. So kann die Bodenerosion gestoppt werden.

Im weiteren schafft die Bewirtschaftung der Tropenwâlder der einheimischen Bevõlkerunq eine neue
Existenzgrundlage, was wiederum der Erhaltung dieser Wãlder zugute kommt. Es verbreitet sich
nârnlich immer mehr die Einsicht, dass der Tropenwald mit rein defensiven Massnahmen nicht erhalten
werden kann. Angesichts des Bevõlkerunqsdrucks und des Arbeitsbedarfs in Entwicklungslandern lãs st
sich der Regenwald am besten schützen, wenn dank strikte nachhaltiger Nutzung eine mõqlichst grosse
Zahl von Arbeitsplãtzen geschaffen wird.

In diesem ôkoloqischan Bereich will sich Precious Woods noch vermehrt betâtiqen. Die Gesellschaft
sucht deshalb noch mehr Kapital von Aktionãren, denen die Zukunft unserer Umwelt nicht gleichgültig
isto

Um eine môqlichst grosse Breitenwirkung zu erzielen und um das Projekt auf eine gesunde finanzielle
Basis zu stellen, verbindet Precious Woods ihre õkoloqischen Bestrebungen mit einem durchaus
verantworbaren Ertragsdenken. Aktionãrsqelder werden daher nicht ais Almosen betrachtet sondern
ais rentable Investition in die Umwelt und zur Schaffung von Arbe its plâ tzen in Entwicklungslandern.



Precious Woods erwartet auf ihren Investitionen eine Rendite von mindestens 10%. Ertrãge aus den
Edelholzpflanzungen fallen allerdings erst langfristig ano Ab 1997 sollen aus dem Gewinn der
nachhaltigen Nutzung erste Dividenden bezahlt werden kõnnen. In der Zwischenzeit treten jedoch dem
Wachstum der Edelhólzer entsprechende Wertsteigerungen ein, die den Aktienkurs positiv beeinflussen

sollten.

Entwicklung und Aussichten

Bisher wurden in Costa Rica auf 2'233 ha eigenem Land 1'240 ha Edelholzpflanzungen angelegt. Je
nach vorhandenem Kapital werden dort weitere folgen (Die Regierung von Costa Rica hat die Tãtigkeit
von Precious Woods ais im nationalen Interesse erklãrt) , Ausserdem ist die Gesellschaft daran, im
Amazonasgebiet ein Waldstück von 800 km2 zu kaufen, um darauf Forstwírtschaft zu betreiben, die
strengsten Kriterien bezüglich Nachhaltigkeit standhãlt.

Statistik (Abschluss per 31 .12.)
1993 1992 1991 1990

Ertrãge (in Mio $) 0,090 0,054 O O

GewinnNerlust (in Mio $) -0,004 -0,027 -0,144 O

Dividende pro Aktie in $ O O O O

Bilanzsumme (in Mio $) 7'287 4,246 2,107 1'500

Eigenkapital (in Mio $) 7' 174 4'096 2,094 1'500

Angepflanzte Anzahl ha i: 241 l' 119 576 178

Landbesitz ha 1'942 1'942 1'037 1'037

Anzahl Aktionãre 238 116 17

..
..

Gestützt auf eine eher konservative Bewertung von Forst und Land in Costa Rica durch einen
unabhãngigen Experten beziffert die Gesellschaft den Unternehmungswert per Ende 1993 auf
mindestens US$ 11,1 Mio. Das investierte Kapital je aufgeforstete ha betrãgt US$ 5'600 (ohne
Ausscheidung von Projektentwicklungen wie z.B. in Basilien oder Landreserven etc.I.

---
Aktienkapital

Das genehmigte Aktienkapital von US$ 27,0 Mio ist eingeteilt in
700'000 vinkulierte Namenaktien Serie A à nom. US$ 10.--, Valoren-Nr. 995'588
200'000 Namenaktien Serie B à nom. US$ 100.--, Valoren-Nr. 995'589

~.

In mehreren Etappen wurden Aktien der Serie B zu steigenden Preisen ausgegeben. Seit 1.1.94 betrãgt
der Ausgabepreis $ 165. Am 31.3.1994 waren ink!. Agio $ 9,6 Mio einbezahlt.

Kontaktadresse der Firma in der Schweiz: STF Swiss Tropical Forestry Management & Consulting Ltd..
Schwandenstrasse 27,8802 Kilchberg, Te!. (01) 7150555, FAX (01)715 0814 -
Die Aktien von Precious Woods Ltd. sind unter der "United States Securities Act of 1933" nicht
registriert und dürfen daher weder in den USA noch an Personen mit Domizil in den USA verkauft
werden, solange die Aktien nicht unter der "1933 Act" registriert sind oder eine Befreiung der
Registrierung unter der "1933 Act" erfolgt ist. Anleger mit Domizil in den USA sowie Anleger, welche
Namenaktien der Serie A ohne das Einverstãndnis der Gesellschaft verkaufen oder kaufen, laufen
Gefahr, dass sie solche Geschãfte rückgãngig machen müssen.

-

-
Ausserbórslicher Handel der Zürcher Kantonalbank
Hãndler: Peter Wullschleger, Te!. (01) 220 65 33 -

(Diese Information erfolgt ausserhalb der offiziellen Anlagepolitikl

11.4.1994/KWST/fr



Precíous Woods Ltd.

Ich bestetle__ (Anzahl) Videobãnder VHS "Precious Woods" zum Preis von je Fr. 25 zuzüg-

lich Porto und Verpackung. (Dieser 15-minütige Dokumentarfilm in der von "Becker Audio-Visu-

ais", Zürich, produzierten Serie:'Früchte der Erde" stetlt je zur Hãlfte Projekte von "INBIO", einer

Institution zur Erforschung des Urwaldes in Costa Rica, sowie von Precious Woods Lld. dar).

Ich habe Bekannte, die sich ebenfatls für die Projekte von Precious Woods Lld. interessieren

kbnnten und bitte Sie um Zusendung von Informalionsmaterial an die nachstehende Adresse:

Name Vomame _

Gesellschaft _

Slrasse ~LZI0rt _

· Besteller/Empfohlen von:

Name Vomame _

Strasse PLZlOrt _

Beme~ungen _

Stiftung zur F6rderung der forstwirtschaft/ichen
Ausbi/dung in tropischen Entwick/ungs/anderri

Ich mbchle die Idee der Sliftung unlerslützen und

• überweise jedes Jahr einen Beitrag von SFr.

• überweise einen einmaligen Beitrag von SFr.

auf das Konto Nr. 148079-41 bei der Schweizerischen Kredilanstalt, Zürich Werdmühleplatz,
zu Gunsten der Stiftung zur Fbrderung der forstwirtschaftlichen Ausbildung in tropischen
Entwicklungslandem.

(Die Stiftung ist im Kanton Zürich steuerbefreit. Bettráqe aus dem Kanton Zürich sind daher im
Rahmen des kantonalen bzw. Bundes-Einkommenssteuergesetzes abzugsfãhig. Auskünfte,
auch für andere Kantone, erteilt das Stiftungssekretariat. Bestatigungen über eingegangene
Spenden werden unaufgefordert zugestellt.)

Name _ Vorname _

Gesellschaft _

Strasse _ PLZlOrt _

Tel. _ Fax _

Ort und Datum _ Unterschrift _

Bemerkungen _

PRECIOUS WOODS

Vertretung Europa:

STF Swiss Tropical Forestry
Management & Consulting lId.
Schwandenstr.27,
CH-8802 Kilchberg-Zürich
Schweiz

STF Swiss Tropical Forestry
Management & Consulting t.td.
Schwandenstr.27,
CH-8802 Kilchberg-Zürich
Schweiz



Beteiligungsangebot
Gestützt auf den Prospekt 1994 führt Precious Woods Ltd. eine Kapitalerhõhung zu folgenden

Konditionen durch:

1. Zum Ver1<aufgelangen Namen-Aktien von Precious Woods Ltd., Serie B, im Nominalwert
von US $ 100 (Valoren Nr. 995'589). Diese Aktien sind durch Indossarnent frei übertragbar.
Deren Eigentümer werden in"das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen.,

2. Der Ausgabepreis je Aktie betrãqt bis 30. Juni 1994 (Poststempel) US $ 165, ab dem

1. Juli 1994 US $175.

3. Die Mindestzeichnung betráqt 40 Aktien, total US $ 6,600 (bis 30. Juni 1994) bzw.

US $ 7,OCIJ(ab 1. Juli 1994 l·
.4. Die Uberierung hat innert 30 Tagen nach Erhalt der Zahlungsaufforderung zu erfolgen.

5. Der Verwaltungsrat kann die Annahrne von Zeichnungen ohne Grundangabe verweigem,
insbesondere bei einem Verstoss im Sinne von nachstehend Ziff. 8.

6. Mitteilungen an die Aktionarin oder den Aktionar erfolgen auf Englisch oder Deutsch an die
auf dem Zeichnungsschein ode r dem Eintragungsgesuch angegebene Adresse, spâter an
die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse.

7. Die Aktien von Precious Woods Ltd. werden ais Aktienzertifikate den Aktionãnnnen und
Aktionàren innert 60 Tagen nach Einzahlung mit eingeschriebener Post und gegen Rück-

meldeschein zugestellt.

8. Die Aktien von Precious Woods Lld. sind unter der "Uniled Stales Securities Acl of 1933"
nicht registriert und dürfen daher weder in den USA noch an Personen mit Domizil in den
USA ver1<auftwerden, solange die Aktien nichl unler der "1933 Act" registriert sind oder eine

.Befreiung der Registrierung unter der" 1933 Act" erfolgt ist.

Precious Woods Ltd. 28. Márz 1994

Zeichnungsschein

Der/die Unterzeichnete beteiligt sich an Precious Woods Lld. und zeichnet hierzu

_____ (Anzahl') Namenaklien der Serie B à nominal US $ 100

zum Preis von US $ 165, bis 30.6.1994
zum Preis von US $ 175, ab 1.7.1994 total US-$

'Die Mindestbeteiligung bstràqt 40 Aktien zum Preis von US $ 6,600 bzw. US $ 7,OCIJ.

.Den Zeichnungsbetrag von US $ werde ich aufgrund der Zahlungsauf-

forderung innert 30 Tagen nach deren Erhalt überweisen.

Name Vorname ---------------

Firma _

Beruf/Rechtsform der Firma _

Slrasse _

Poslleilzahl/Ort _

Telefon Fax _

Ort und Datum Unterschrift --------------
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