
Projeto de lei complementar - appnj5y5

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: appnj5y5
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
07/12/2021
Projeto de lei complementar nº 55/2021
Protocolo nº 13438/2021
Processo nº 1884/2021
 

Autor: Dep. Gilberto Cattani

Dispõe  sobre  a  fiscalização  de  cargas  de
madeira no âmbito do Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe os arts. 42 e
45, da Constituição Estadual, e art. 167, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º Todo aquele que produz madeira legalizada poderá ser fiscalizado em sua área de plantio durante o
manejo segundo as espécies e subespécies de árvores.

§ 1º As informações de controle e fiscalização da área de manejo devem ser as mesmas encontradas nas
notas fiscais emitidas.

§ 2º A obrigatoriedade do controle e fiscalização recairá sob as espécies de árvores.

§ 3º As subespécies poderão ser aferidas, mas não utilizadas como argumento para obstruir o transporte de
cargas de madeiras.

Art. 2º Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo, podendo, inclusive, estabelecer sanções ao
seu descumprimento.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo disposto no art. 38-A da Constituição Estadual, revogando-se todas
as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Preambularmente, respeitadas as disposições do art. 25, da Constituição Federal, a presente proposição é
de competência legislativa comum dos Estados, segundo ditames do art. 23, I e VIII, e competência
legislativa concorrente dos Estados, segundo ditames do art. 24, V, §2º, todos da Constituição Federal,
estando, pois, em harmonia com o RI-ALMT, eis que não afronta seu art. 155, não havendo causa de

1



Projeto de lei complementar - appnj5y5

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

prejudicidade (art. 194), tão pouco invasão das competências do Executivo Estadual, consoante arts. 39 e 66,
da Constituição do Estado de Mato Grosso.

De acordo com o art. 1º, da Lei Complementar Estadual 235, de 22/12/2005, e suas alterações: “O transporte
interestadual de madeiras extraídas no território mato-grossense será permitido mediante apresentação do
Certificado de Identificação de Madeira - CIM - das espécies transportadas, a ser emitido pelo Instituto de
Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT”.

Ou seja, o INDEA-MT é, sem prejuízo da existência de outros, o órgão estadual fiscalizador, a quem o Poder
Legislativo Estadual atribuiu a prerrogativa de fiscalizar as espécies de árvores transportadas, e seu legal
trânsito, mediante obtenção e apresentação do CIM.

Excetuam-se a essa regra as madeiras industrializadas, lenhas, madeiras destinadas à exportação

devidamente documentadas, madeiras oriundas de reflorestamento e aproveitamento de resíduos (art. 5º, da
citada norma).

A disciplina do transporte respeitará a emissão da Guia Florestal (GF), nos termos do Decreto Estadual
8.189, de 10/10/2006, e suas alterações. Foram observadas as prescrições do Decreto Estadual 571, de
29/07/2011, que Estabelece as nomenclaturas das espécies de madeiras no âmbito da gestão ambiental do
Estado de Mato Grosso.

Avançando para o campo prático, o que tem acontecido, segundo relatos que chegaram ao conhecimento
deste parlamentar, é que alguns dos nobres servidores estaduais que atuam na fiscalização, tem promovido
seu múnus custus legis em detrimento das Notas Fiscais (onde ficam as informações de espécies e
subespécies), e não das espécies segundo a área de manejo.

Não custa lembrar que a área de manejo, também controlada pelos órgãos ambientais, é o local adequado
para gestão do plantio das espécies de árvores, de modo a não agredir o meio ambiente, manuseando as
árvores já maduras, das que não estão, por exemplo.

A partir deste gerenciamento, é possível que o plantador decida quais as espécies que serão desbastadas e
carregadas em veículo próprio, para transporte a algum cliente que as adquirir. A esse percurso é obrigatório
que a empresa carregue a Nota Fiscal, para efeitos tributários, e o CIM, para efeitos ambientais.

Ocorre que, ao carregar uma carga, nesta, há, por exemplo, uma espécie de árvore tipo Peroba. O produtor
ao emitir a Nota Fiscal, as nomina (espécies e subespécies) nos documentos.

Durante o percurso, o transportador se depara com uma barreira do órgão fiscalizador. Este, que classifica
cientificamente as madeiras, as confronta com a Nota Fiscal, após averiguar o CIM.

Na ocasião, há uma maior profundidade na fiscalização, que gera divergências, senão inconssist6encias
entre a descrição da carga e a aferição pelo agente fiscal. Explico.

A Peroba possui diversas subespécies, a saber: peroba, peroba-rosa, peroba-amargosa, peroba-amarela,
etc. Se a Peroba (classificação macro, lato sensu) que carregou for uma Peroba-rosa (classificação micro,
strictu sensu), e na carga está escrito Peroba-amarela (classificação micro, strictu sensu), por exemplo, a
carga toda é barrada, senão apreendida.

Provavelmente essa divergência se dá por erro humano, de preenchimento de formulário ou inserção de
dados no sistema, muitas vezes por falta de conhecimento científico para alimentar tais informações, afinal,
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enquanto no INDEAMT existem técnicos-cientistas para efetuar o trabalho adequado, nos locais de plantio o
corpo de trabalho, além dos braçais, são compostos por funcionários administrativos, na sua esmagadora
maioria, apenas com ensino médio para cumprimento de sua função, ou seja, totalmente despidos de
conhecimentos científicos para uma assertividade plena.

Para se ter uma ideia, no INDEAMT[1], que dispõe do Laboratório de Tecnologia da Madeira-LTM, a carga
de madeira é apresentada e fiscalizada pelo identificador de madeira que coleta a(s) amostra(s) de cada
espécie transportada para ser analisada e identificada anatomicamente e estando a carga de acordo com a
documentação será emitido o Certificado de Identificado de Madeira-CIM. Para a identificação macroscópica
da Madeira utiliza-se uma lupa tipo conta-fios (10x) e um objeto cortante para realizar o polimento da
amostra a ser Identificada. Após a análise macroscópica as amostras de madeira são embaladas e
guardadas pelo prazo de 90 dias para poder serem utilizadas em caso de necessidade de se proceder novas
análises.

Ou seja, cogitar contratar técnicos-cientistas para o cumprimento desta função inviabilizaria totalmente o
negócio, registre-se.

Com isso, ele não consegue entregar o produto, tão pouco se defender da autuação, haja vista caso que a
classificação latu sensu ou macro esteja correta, muitas vezes o nobre fiscalizador impõe um grande ônus ao
transportador de ter que saber e classificar de forma stricto sensu ou micro, e aquele não dispõe nem de
equipamentos, nem de tecnologia, quiçá de pessoas devidamente instruídas para essa demanda
tecnocientífica e especializada.

Bastando, para tanto, a existência de um CIM válido, e que as notas fiscais estejam ao menos com as
espécies de árvores lato sensu ou macro, suas subespécies podem ser flexibilizadas para efeitos de controle
e fiscalização, de modo a prestigiar a liberdade de comércio, e o emprego da razoabilidade quanto a
realidade do quadro funcional dos plantadores, no que tange as possibilidades de uma certeira aferição
destas.

No intuito de corrigir esta falha, apresentamos o presente projeto de lei, para que o madeireiro legal tenha
direito de transportar a carga de madeira que vendeu, através da Nota Fiscal, da madeira que extraiu, da
área de manejo. Se for para fazer um controle, que seja feito na área de manejo.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

 

[1] http://www.indea.mt.gov.br/-/identificacao-e-cubagem-de-madeiras

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Dezembro de 2021
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Gilberto Cattani

Deputado Estadual
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