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Dispõe sobre a Parceria Extrativa de Produtos
Florestais não Madeireiros.

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

      

 

Art. 1º Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes à parceria rural extrativa de produtos florestais
não madeireiros no Estado de Mato Grosso.

§ 1º Para os fins desta lei, considera-se:

I - Parceria Rural Extrativa: É o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo
determinado ou não, o direito de coleta dos produtos florestais e o uso específico de imóvel rural, de parte ou
partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida
atividade de exploração extrativa vegetal não madeireiro, com a partilha isolada ou cumulativa dos seguintes
riscos:

a) caso fortuito ou força maior do empreendimento rural;

b) dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais
estabelecidos nesta lei;

c) variações dos preços obtidos na exploração do empreendimento rural.

II – Parceiro Outorgante: o cedente, proprietário, quem detenha a posse ou tenha a livre administração de
um imóvel rural.

III – Parceiro Outorgado: as empresas privadas legalmente constituídas, as cooperativas de produtores de
alimentos, urbanos ou rurais, as associações de trabalhadores rurais e trabalhadores autônomos registrados
como Microempreendedor Individual – MEI.
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IV – Produtos Florestais não Madeireiros: São os produtos florestais não lenhosos de origem vegetal que
possuam valor econômico, incluindo folhas, raízes, cascas, frutos, sementes, gomas, óleos, látex e resinas.

V – Microempreendedor Individual em Regime de Economia Familiar: o microempreendedor individual, cuja
atividade extrativa está prevista no registro do MEI, que explore a atividade com o auxílio de seus famíliares.

§ 2º O regime de economia familiar que se refere o inciso III do § 1º deverá ser declarado no respectivo
contrato de parceria, mencionando os integrantes aptos que participarão da atividade, comprovando essa
condição por documentos pessoais.

Art. 2º Poderão celebrar o contrato de parceria, que se refere esta lei, as empresas privadas legalmente
constituídas para a finalidade de produção florestal ou de alimentos, as cooperativas de produtores de
alimentos urbanos ou rurais ou associação de trabalhadores rurais e trabalhadores autônomos, registrados
como Microempreendedor Individual - MEI.

Art. 3º Somente poderão trabalhar como coletores ou catadores os funcionários das empresas privadas, os
cooperados ou trabalhadores associados, devidamente registrados nas respectivas pessoas jurídicas e os
microempreendedores individuais, observada a legislação pertinente, podendo este trabalhar com a sua
família em regime de economia familiar.

Art. 4º O prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de
três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente, prorrogando-se o prazo, no
caso de colheita tardia.

Art. 5º As despesas decorrentes da atividade extrativa, bem como da segurança das condições de trabalho
dos coletores, não havendo acordo em contrário, correrão por conta das cooperativas ou associações de
trabalhadores parceira, extratora ou coletora.

Art. 6º Expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a extração vegetal por conta
própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá preferência para firmar novo contrato de
parceria;

Art. 7º Nos contratos de parceria extrativa deverão observar no que couber as normas federais de Direito
Agrário, dispostas no Art. 13 da Lei 4.947 de 1966, devendo constar, obrigatoriamente, as seguintes
condições:

        I - quota-limite do proprietário na participação dos frutos da extração vegetal e as facilidades oferecidas
ao parceiro;

        II - prazos mínimos de duração e os limites de vigência, segundo as variedades extrativas com potencial
econômico.

        III - formas de extinção ou rescisão;

        IV - direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com consentimento do
proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro, por práticas predatórias na área de exploração
ou nas benfeitorias, nos equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos;

        V - direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos;

VI – Plano Básico de exploração, contendo informações sobre as espécies vegetais e os produtos florestais
não madeireiros de interesse, a descrição dos métodos de coleta ou de extração, cronograma de exploração
e croqui da área de exploração.

        § 1º Na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá ser superior a:

I - 25% (vinte e cinco por cento) dos frutos coletados, quando disponibilizar apenas as diversidades
frutíferas silvestres, na mata dentro dos limites de sua propriedade ou posse.
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II - 30% (Trinta e cinco por cento), quando disponibilizar as diversidades frutíferas silvestres e
alojamento para estadia temporária durante a coleta.

III - 40% (quarenta por cento), quando disponibilizar o conjunto básico de benfeitorias, constituído
especialmente de alojamento para estadia temporária, galpões para armazenamento, e alimentação
durante a coleta.

IV - 50% (cinquenta por cento), quando disponibilizar o conjunto básico de benfeitorias enumeradas no
inciso III, deste parágrafo, mais o fornecimento de máquinas, veículos, implementos agrícolas ou
animais de carga com apetrechos para auxiliar na extração dentro da sua propriedade ou posse.

§ 2º Desde que estabelecido no contrato, o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de
custo, o valor dos insumos fornecidos e gastos pelas máquinas, veículos ou equipamentos agrícolas durante
a extração, ou coleta, no percentual que corresponder à participação deste.

§ 3o  Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte em percentual na
extração, serão considerados simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a
direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, locador do serviço a quem
cabe todo o risco.

Art. 8º A coleta deverá ser realizada, preferencialmente, de forma coletiva, devendo o coletor autônomo que
realizar a coleta individual, ou com sua família, declarar ter ciência e assumir os riscos da atividade.

Art. 9º Não havendo a disponibilização de alojamento por parte do parceiro proprietário ou possuidor da terra,
essa condição deverá ser especificada no contrato, cabendo ao parceiro extrator providenciar os meios
adequados para o pernoite na área de coleta.

Art. 10º Deverão ser observados, no que couberem, as disposições contidas no Estatuto da Terra, Lei
4.504/64, na Lei 4.947/1966 da Federação e no respectivo regulamento Decreto 59.566/1966.

        Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Mato Grosso possui o terceiro maior território do país. A vegetação do Estado é composta por
parte da Floresta Amazônica, Cerrado e faixas de transição como o Pantanal, Xingu e Cachimbo.

O Estado possui imensas áreas de florestas com potencial para a exploração extrativa de produtos não
madeireiros, atividade econômica que concilia o desenvolvimento sustentável e a preservação da flora.

"Conhecida como capital Estadual da castanha-do-brasil, o município de Itaúba, no norte de Mato Grosso,
tem a coleta da castanha como uma de suas principais atividades econômica. De acordo com a
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo cerca de 400 pessoas depende da extração,
beneficiamento ou comercialização do produto. Um quarto deste contingente é de coletores, que passam
seis meses do ano na mata coletando os ouriços, que são os frutos da castanheira."
(https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1889876/castanha-de-qualidade-em-mato-grosso)

Situação semelhante é encontrada em vários municípios do Estado, onde a extração de frutos como a
castanha-do-Brasil é largamente praticada por comunidades tradicionais e indígenas.

Trata-se de uma atividade em crescimento, devido ao aumento da procura desse alimento, motivado pelo
valor nutricional que esse fruto oferece e pelo preço do produto que é crescente.

O Estado também tem outros produtos com potencial econômico como folhas, raízes, cascas, frutos,
sementes, gomas, óleos, látex e resinas.

A extração desses produtos florestais não madeireiros gera, ou tem potencial de gerar renda para a
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população e para o Estado. Porém, a forma como ocorre as relações de trabalho entre coletores e
proprietários de terras, relacionadas à coleta, ou extração podem inviabilizar ou, até mesmo, impedir o
aproveitamento e o desenvolvimento dessa atividade.

Em parte isso ocorre por falta do desconhecimento da Legislação trabalhista e das legislações agrárias,
relacionadas. Contudo, na legislação agrária referente à parceria agrícola, embora mencione a atividade
extrativa como uma das abrangidas pelo modelo ali proposto, as normas versam basicamente sobre a
agricultura e pecuária, não sendo específica sobre a atividade extrativa.

O desenvolvimento da atividade extrativa é temporário, têm procedimentos diferentes, modelos de trabalho
diferentes da agricultura e da pecuária.

Portanto é necessária uma legislação específica que seja suficiente para atender as necessidades dos
trabalhadores e dos proprietários rurais de terras, de forma que a atividade seja desenvolvida sem conflitos,
ou sem receios de que a exploração da atividade se transforme em um pesadelo para os trabalhadores e
proprietários de terras.

Logo, o objetivo da regulamentação da relação comercial-extrativa entre proprietários e coletores deve ser
bem definida, com regras próprias e objetivas que diferenciem o contrato de parceria extrativa das relações
empregatícias regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Tal posicionamento é relevante para os produtores rurais que temem a celebrar contratos de parcerias com
medo de que a situação seja configurada como uma relação de trabalhista, em razão da presença de
coletores autônomos nas terras de sua posse.

É também, de suma importância para os coletores, especialmente os autônomos, na medida em que os
mesmos serão instruídos, desde a formalização do contrato de parceria, quanto ao tipo de atividade que
desenvolverão, sabendo que a atividade requererá investimentos e conterá riscos diversos.

Em poucas palavras, a iniciativa tem como objetivo delinear um modelo de atividade a ser desenvolvida,
onde cada parte que celebrar um contrato de parceria extrativa tenha ciência de qual é a sua condição na
relação jurídica, de maneira que fique bem configurado quais são os direitos e obrigações de cada um.

Por derradeiro, salientado a relevância de uma legislação adequada à forma de desenvolvimento econômico
por parceria, singular quando se revere à extração de produtos florestais não madeireiros, para promover o
desenvolvimento econômico regional, fomentando a preservação das florestas e, consequentemente, da
fauna, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta iniciativa de lei.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Agosto de 2018

 

Pedro Satélite
Deputado Estadual
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