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Altera dispositivos da Lei Complementar nº 601,
de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a
Identificação  de  Madeira,  a  emissão  de
Certificado de Identificação de Madeira - CIM,
e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

       

  Art. 1º A identificação da madeira constitui ato fiscalizatório que visa averiguar a conformidade da carga
declarada na Nota Fiscal e Guia Florestal.

 

  Art. 2º O transporte interestadual de madeira serrada bruta extraídas no território mato-grossense está
sujeito à identificação de madeira a ser realizada pelo órgão competente, em regime de fiscalização.

         Parágrafo único. A fiscalização do transporte de madeira interestadual poderá ser volante e/ou
realizada em qualquer dos postos distribuídos no Estado.

 

Art. 3º Para os fins desta lei considera-se madeira serrada bruta àquelas in natura ou que passaram por
desdobro sem processo de beneficiamento.

    § 1º Não estão sujeitas a identificação o transporte de madeiras:

       I – Dispensadas de Guia Florestal-GF;

       II - Industrializadas;

       III – Destinadas à exportação devidamente documentadas;
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       IV – Oriundas de reflorestamento;

       V – Lenha; e

      VI - Aproveitamento de resíduos.

 

        §2º Considera-se madeiras industrializadas para fins deste artigo os produtos que passaram por
processo de beneficiamento, tais como portas, decking, janelas, portal/batente, taco, piso, assoalho, forro,
alisar, meia cana, rodapé, madeira aplainada S2S e S4S e madeira aparelhada.

 

Art. 4º O transporte de produtos sujeitos a identificação da madeira deverá estar acompanhado da respetiva
Nota Fiscal, Guia Florestal e Comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização da madeira.

 

      § 1º A identificação da madeira deverá ser realizada por servidor capacitado, nos postos de fiscalização
do órgão competente.  

      § 2º Sendo constatado que a carga está compatível com os documentos apresentados será emitido o
Certificado de Identificação de Madeira. 

     § 3º?Havendo divergência entre os documentos apresentados e o produto identificado, deve ser
elaborado laudo oficial de constatação prévia, a ser emitido por servidor habilitado, contendo descrição
detalhada de toda carga e da inconformidade encontrada. 

 

Art. 5º A carga de madeira será apreendida quando houver comprovação de irregularidade que configure
infração administrativa.

 

        § 1º Admitir-se-á a tolerância de variação de até 10% (dez por cento), para mais e/ou para menos, na
aferição do volume total da carga em comparação com o total descrito na Guia Florestal ou Nota Fiscal.

            §2º Sendo constatado erro material será oportunizada a correção na forma do regulamento.

 

Art. 6º Para o transporte de madeira de que trata o art. 2º desta Lei Complementar, é obrigatório o
recolhimento da Taxa de Fiscalização da Madeira - TFM, no valor equivalente a 0,0157 (cento e cinquenta e
sete décimos de milésimos) da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT por metro cúbico de
madeira transportada.

 

         § 1º O comprovante de pagamento da taxa deve acompanhar o transporte da carga.

     § 2º A ausência de pagamento da taxa sujeita o interessado às penalidades previstas na legislação
específica, bem como à incidência de multa de mora, juros e demais encargos cabíveis.

       § 3º O valor arrecadado com a Taxa de Fiscalização da Madeira - TFM será destinado ao órgão
competente para realizar a tarefa, sob pena de incorrer o gestor em ato de improbidade administrativa.
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      Art. 7º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamenta no
prazo de 90 (noventa) dias após a sua vigência.

       Art. 8º Fica revogada a Lei Complementar nº 601, de 28 de dezembro de 2017.

 

JUSTIFICATIVA

A Lei Complementar nº 601, de 28 de dezembro de 2017, foi alvo de críticas a respeito do procedimento nela
consignado, inclusive questionada por meio de ADIN nº 100634-69.2018.8.11.0000, o que motivou a
rediscussão do assunto visando promover os ajustes necessários na norma.

O referido projeto de lei complementar visa promover a adequação do procedimento de identificação da
madeira, no regime de fiscalização, na qual se emite o Certificado de Identificação de Madeira e Cubagem –
CIMC; expressando o correto entendimento acerca do procedimento legal a ser adotado pelo órgão
competente para realização da tarefa prevista na lei.

Vale registrar que a mudança proposta não representa retrocesso nas garantias legais ambientais, pois se
trata de alteração que visa ajustar e corrigir um procedimento que sofre críticas pelos embaraços que gera;
havendo alternativa que se amolda aos fins que se objetiva, qual seja: coibir o desmatamento e o comércio
ilegal de madeiras.

Não se trata de retrocesso, mas sim, de correção do rumo das ações administrativas para o alcance mais
eficiente e com menor custo ao cidadão e ao erário, conforme demonstraram as discussões e levantamentos
técnicos realizados.

Durante as discussões acerca do tema, foi consignado por diversas oportunidades que a repressão deve
ocorrer fortemente no sistema de fiscalização, priorizando, evidentemente, evitar que exista o desmate ilegal,
eis que após o corte da árvore, a punição quando do comércio não impede o dano ambiental. 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente/ SEMA, nesse aspecto, destaca todo o esforço que tem sido
empreendido para regular de forma eficiente o início do processo, qual seja: a aprovação e monitoramento
dos projetos de PMFS; PEF e AD. Além disso, o órgão está investindo na melhoria do sistema de controle de
comércio e transporte do produto florestal, estando prevista a instalação do novo SISFLORA 2.0 para o
primeiro semestre de 2018, onde será rastreada a tora do projeto até a indústria, controlando a cadeia de
custodia, o que irá, sem sombra de dúvida garantir a eficiência do controle do transporte de produto florestal.

O SIFLORA 2.0 ainda traz uma novidade que fortalece a segurança da cadeia produtiva da madeira, que
vem a ser o lançamento do crédito de produto florestal baseado na real volumetria apurada com o corte da
árvore e não do volume estimado como ocorre atualmente em todo o Brasil.

O investimento no controle preventivo do desmatamento permite inibir a existência da exploração ilegal,
ficando a cargo da fiscalização volante proposta na lei, a repressão eficiente das atividades legais. Inclusive,
há informações de que o sistema atualmente existente de posto fixo apenas exerce controle sobre cargas
emitidas por empresas que não estão comercializando ilegalmente os produtos, ou seja, sem emissão de
Nota Fiscal ou Guia Florestal (GF). Os infratores que transportam cargas ilegais “escapam” por outras vias,
sem qualquer tipo de obstáculo.

A redução do desmatamento está intrinsicamente ligada às ações preventivas de sua ocorrência e não
relacionada com a identificação de madeira no modelo obrigatório para todas as cargas, tanto que
historicamente, o desmatamento subiu vertiginosamente quando tal procedimento existiu, e reduziu quando
não havia qualquer identificação. Nesse compasso, a identificação da madeira é considerada mais uma
forma de repressão ao comércio ilegal do produto, assim como todas as demais formas de fiscalização e
combate ao crime ambiental ( gráfico anexo).
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A identificação de madeira existiu durante o período em que o Estado de Mato Grosso atingiu os maiores
índices de desmatamento que foi nos idos de 2004 a 2006, e somente houve modificação desse
comportamento com as ações de comando e controle e melhorias no processo autorizativo, acima
identificado.

A redução do desmatamento no Estado está disponível no site do INPE – Instituto Nacional de Pesquisa
Espacial, evidenciando queda de 91% do desmate entre os anos de 2014 e 2014: (tabela anexo) h
ttp://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/taxa_desmatamento4.pdf

Por outro lado, nota-se que desde que o Estado de Mato Grosso assumiu a gestão florestal plena em 2006,
por ter realizado forte investimento nos sistemas de controle e combate ao Desmatamento, houve a redução
sistemática do desmate ilegal, conforme aponta o relatório Técnico nº
002/2017/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT, disponível no site da SEMA no endereço:
http://www.sema.mt.gov.br/attachments/article/4009/Relatorio%20Tecnico%20do%20desmatamento%20em
%20MT%20-%20Periodo%202015-2016.pdf.( gráfico anexo).

Em 2017, os dados apresentados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) mostra
redução de 15% no comparativo com o ano anterior (agosto/2016 a julho/2017):
http://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-julho-2017-sad/ ( grafico
anexo).

Essa redução está atrelada às diversas ações realizadas pelo estado de Mato Grosso visando comando e
controle sobre a atividade florestal, destacando-se:

CAR – Cadastro Ambiental dos Imóveis Rurais;●

LF - Licença Florestal - para Projeto de exploração florestal e Plano de Manejo Florestal Sustentável[1];●

AUTEX – Autorização de exploração florestal em regime de manejo florestal sustentável;●

AEF – Autorização de Exploração Florestal – para exploração das madeiras comercializáveis;●

AD – Autorização de desmatamento – corte raso após a exploração florestal;●

CC-SEMA[2] – Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal, que por meio do Sistema●

SISFLORA realiza o controle de todo o transporte de produtos florestais pela emissão da Guia Florestal,
que por sua vez, está diretamente vinculada aos atos autorizativos.

O transporte dos produtos florestais é executado via Guia Florestal emitida pelo sistema SISFLORA, sendo a
legislação de Mato Grosso mais restritiva inclusive que a federal aplicável sobre o DOF, emitido no sistema
SINAFLOR operado pelo IBAMA.

A gestão florestal exercida pelo Estado, com implementação do SISFLORA 2.0 trazendo modelo diferenciado
de controle do consumo de produto florestal é que foi e será determinante para redução do desmatamento e
transporte ilegal de madeira.

É importante sopesar a utilidade do procedimento e sua função para o interesse público que se busca
preservar e, nesse entendimento, a identificação de madeira em regime de fiscalização volante e nos postos
conforme sugerido na lei se apresenta como o meio mais adequado de compatibilizar o interesse público
envolvido.

Se por um lado, os dados revelam que a redução do desmatamento está atrelada a outras ações; existem
dados científicos que apontam a baixa acurácia da identificação das espécies de madeira no método visual,
o que sustenta a previsão legal de procedimento mais consistente para configuração da infração ambiental.

 A Revista Pesquisa publicou recentemente matéria que evidencia a baixa precisão da identificação visual da
carga de madeira, conforme a matéria publicada na revista pesquisa da FAPESP:(
http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/07/18/identificacao-de-madeiras/)

 

“Normalmente a indústria de madeira usa especialistas que classificam a qualidade das
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peças por meio de inspeção visual. O processo é subjetivo e depende da qualidade
do treinamento, o que torna o índice de acerto não muito alto. Estudos mostram que
o nível de acurácia desse método gira em torno de 65%.

Diante desse quadro, o engenheiro mecânico Carlos de Oliveira Affonso, professor do
curso de engenharia industrial madeireira da Unesp de Itapeva, o cientista da computação
André Luís Debiaso Rossi, professor do curso de engenharia de produção da Unesp de
Itapeva, e o engenheiro civil Fábio Henrique Antunes Vieira, professor da Faculdade de
Tecnologia de Capão Bonito (SP), projetaram um equipamento para realizar a
classificação de madeira de forma automática. O projeto NeuroWood teve o apoio do
Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), um dos Centros de
Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) financiados pela FAPESP, com sede no ICMC. O
sistema tem webcam, monitor e um controlador lógico programável (CPL) que é um
microprocessador responsável pela interface entre o computador e os atuadores (motores
elétricos ou esteiras transportadoras).

...

Identificação por espécie

O software desenvolvido no Instituto de Física de São Carlos também conseguiu
bons resultados, mas nesse caso na identificação de espécies de árvores por meio
de sua madeira. Foram analisadas peças do Museu Real da África Central, em
Tervuren, na Bélgica, com 77 espécies diferentes de árvores madeireiras,
normalmente comercializadas em países africanos. O trabalho foi feito em parceria
com a Universidade de Gent, na Bélgica. “O índice de acerto foi de 88% em nível de
espécie botânica, 89% de gênero e 90% de família”, conta o cientista da computação
Odemir Martinez Bruno, professor do IFSC-USP em São Carlos, coordenador do
projeto.

Para fazer a identificação, o programa é alimentado com imagens microscópicas das
peças de madeira. “Cada espécie tem uma forma distinta de compor suas estruturas
celulares, que a diferencia das outras”, diz Bruno. “O software analisa os padrões
microscópicos formados pelos arranjos celulares das madeiras.”

... Para o coordenador do curso de engenharia industrial madeireira, da Unesp de Itapeva,
Carlos Alberto Oliveira de Matos, o projeto de Affonso é importante por envolver alunos de
graduação e pela parceria com empresas madeireiras. “Isso mostrou a elevada
capacidade da pesquisa aplicada da universidade para a solução de problemas
relacionados com a produção”, explica. “O Brasil tem um potencial madeireiro sem
igual no mundo, que requer formação de pessoal especializado e pesquisa de alto
nível”, afirma. “Esses fatores contribuem para a urgente e necessária agregação de valor
aos produtos com base na madeira.”

 

           Veja que a análise feita por programa que analisa dados microscópicos aponta uma acurácia de 88%
em nível de espécie, o que ainda representa 12% de erro.

         A matéria científica aponta que a identificação de madeira é tarefa bastante complexa, que mesmo
sendo realizada com equipamentos de última geração e tecnologia apresenta um acerto de 88% no que se
refere à espécie botânica, sendo a identificação visual estimada em 65%, quando o avaliador possui
treinamento de qualidade.

     Tal apontamento corrobora com a necessidade de mudança do procedimento, para que ele seja realizado
em regime de fiscalização e resulte em procedimento com maior de grau de detalhamento, a ser descrito no
regulamento.
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    Os dados científicos acima destacados explicam porque no Brasil, somente Mato Grosso ainda realiza
esse tipo de procedimento. Além de possuir baixo grau de precisão, tal obrigação gera ônus ao poder público
e particular que não justificam os resultados que geram. O mesmo resultado poderá ser obtido no modelo
apresentado na presente norma.  Daí dizer que o processo de identificação atualmente executada no Estado
de Mato Grosso tem baixa acurácia, justificando a proposta de mudança desse modelo para outro em que a
identificação seja realizada em forma de fiscalização, iniciando com a avaliação visual e realizando laudo
onde se avalie com a necessária precisão a real espécie transportada.

     O novo modelo proposto de fiscalização alcançará não apenas as cargas oriundas do Estado de Mato
Grosso, mas também aquelas advindas dos demais estados produtores, que representam grande índice de
apreensão por irregularidades nas cargas verificadas.

      Outra situação que merece ser aplicada em MT e, por isso acrescida à lei, é a tolerância quanto a
volumetria da carga. A nível federal o assunto está regulamentado na Instrução Normativa IBAMA nº 21 de
23/12/2014, com redação dada pela IN IBAMA nº 09/2016, na qual se admite a tolerância de 10% nas
dimensões da madeira serrada:

 

"Art. 41....................

§ 2º Será admitida variação de até 10% (dez por cento) nas dimensões das peças
de madeira serrada, incluindo subclassificações previstas no § 3º do art. 9º da
Resolução Conama nº 411, de 6 de maio de 2009, desde que não ultrapasse 10%
(dez por cento) do volume total em estoque ou em carga." (NR) 

 

         Nessa medida, o modelo proposto compatibiliza a proteção ambiental com as tarefas administrativas
relativas ao poder de polícia visando coibir as infrações e crimes ambientais.

            A minuta de lei em seu artigo 3º, ainda trouxe clareza acerca dos produtos sujeitos à identificação,
que estão de acordo com as práticas já realizadas e a norma ambiental federal e estadual que tratam do
transporte de madeira.

          A repressão contra infração administrativa e crime ambiental também merece ser reavaliada, no que
tange ao procedimento institucionalizado atualmente, para corrigir o rito e evitar criminalização de mero erro
administrativo, sem contornos de ilicitude passível de ser punida administrativamente e/ou criminalmente.

       No modelo atual, toda carga que possui alguma divergência com a Guia Florestal é apreendida e
encaminhada diretamente à DEMA – Delegacia Especializada do Meio Ambiente, o que invariavelmente
resulta na instauração de Termo Circunstanciado, ainda que não existam pressupostos de configuração de
crime ambiental. Esse procedimento acaba onerando o Estado com procedimento que acabam inexitosos e o
empreendedor.

            Assim, na busca por melhoria também no fluxo e no resultado final, a norma geral aqui proposta
trouxe os contornos a serem detalhados em regulamento acerca dos requisitos a serem seguidos para
apuração da divergência identificada na carga.

             Foi ainda abordada a questão envolvendo a distinção entre a LCE nº 601/2017 e a LCE nº 235/2005,
por ele revogada, no que se refere a existência de previsão de sanção, suscitando a necessidade de
resgatar aquela previsão. O art. 6º da LCE nº 235/2005 previa sanção por descumprimento da lei, contudo,
tal regramento se esvazia na medida em que a infração gerada pelo procedimento de identificação da
madeira está contida na lei de crimes ambientais nº 9.605/98 e no Decreto nº 6.514/2008, que a regulamenta
e prevê as sanções administrativas decorrentes dessa prática.

            Outrossim, inexiste necessidade de prever sanção pela conduta na lei estadual uma vez que ela já
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está devidamente prevista na lei de crimes ambientais e decreto regulamentador, que trata das infrações
administrativas.

                 A proposta de lei concilia o procedimento de identificação como medida complementar de
fiscalização que associada às diversas medidas preventivas e de controle executadas pela SEMA
proporciona ao Estado de Mato Grosso promover o monitoramento do transporte de madeira. 

             Nesse compasso, a norma ainda esclarece que os recursos advindos da cobrança da taxa de
fiscalização da madeira devem ser destinados ao órgão competente para executá-las de modo a garantir que
este terá recursos para cumprir a obrigação prevista na lei, e para evitar que exista descumprimento da regra
foi consignada previsão expressa da configuração de ato de improbidade do gestor que deixar de cumprir a
obrigação.

                  Diante do exposto, pleiteamos aos nossos Nobres Pares acatar a presente proposição.

 

 

 

[1]Lei Complementar Estadual nº 592/2017: Art. 31  A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as
seguintes licenças e autorizações, de caráter obrigatório:

...

VI - Licença Florestal - LF: aprova o projeto de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, Plano de
Exploração Florestal - PEF e projeto de desmatamento para uso alternativo do solo desde que a atividade
não seja objeto de outra licença;

IX - Autorização para Exploração - AUTEX:  documento que autoriza a exploração da Unidade de Produção
Anual - UPA de um Plano de Manejo Florestal Sustentável;

X - Autorização de Exploração Florestal - AEF: autoriza a exploração de floresta localizada em área passível
de conversão para uso alternativo do solo;

XI - Autorização de Desmate - AD:  autoriza a supressão da vegetação da área passível de conversão para
uso alternativo do solo;

 

[2]LCE nº 233/2005: Art. 26. É obrigatória a inscrição no Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de
Origem Florestal - CC - SEMA, junto à SEMA, das pessoas físicas e jurídicas que extraiam, coletem,
beneficiem, transformem, industrializem, comercializem e consumam produtos, subprodutos ou
matéria-prima proveniente da exploração de vegetação primária e de formações florestais vinculadas à
reposição florestal obrigatória.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Agosto de 2018

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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