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Dispõe sobre o combate ao comércio ilegal de
madeiras no Estado e dá outras providências.

        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 - Os estabelecimentos comerciais e industriais que venderem ou utilizarem madeira extraída
ilegalmente das florestas brasileiras, assim constatado pelo departamento ambiental responsável, terão suas
inscrições junto à Secretaria Estadual da Fazenda canceladas para todos os efeitos.

Parágrafo único – Fica vedado, por um período de 48 meses, a concessão de inscrição de nova empresa
para todos os sócios que integravam o empreendimento sancionado no caput do art. 1º.

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

JUSTIFICATIVA

A madeira é um recurso natural e renovável, porém a extração indevida deste recurso pode acarretar sua
extinção e destruição do meio ambiente. A produção ilegal e predatória de madeira não é uma característica
particular do Brasil, ou a um país específico, mas sim um fenômeno histórico e de alcance global.

De acordo com dados da ONG Greenpeace (2005), na Indonésia, 90% da madeira produzida no ano de
2004 foi ilegal; na Rússia, neste mesmo ano, o índice de ilegalidade no setor madeireiro variou entre 60 e
90%; na República dos Camarões, metade da produção madeireira foi criminosa; e, em Gana, não havia
madeira de origem legal neste mesmo ano, conforme dados da mencionada ONG.

No caso da Amazônia Brasileira, a situação não é diferente, há décadas a produção ilegal de madeira
continua destruindo a nossa floresta. Destacando-se que o desmatamento responde por cerca de 20% das
emissões de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global, além de contribuir para a perda
de biodiversidade em diversas regiões do planeta.¹

No tocante a este tema, entende-se que a extração e o comércio ilegal de madeira são atividades
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complexas, pois o que é considerado legal geralmente se restringe ao que é proibido de acordo com a
legislação nacional do país de extração, além disso, podem abraçar toda a cadeia produtiva nacional, desde
o próprio corte das árvores sem autorização, ou sem atender aos padrões operacionais exigidos para o
transporte, o processamento e a exploração de produtos.

Dessa forma, a exploração da madeira de cunho ilegal inclui todos os processos relacionados desde a
colheita, o transporte, até o comércio da madeira. Um vínculo com a ilegalidade é quando os direitos de
utilização são concebidos de forma fraudulenta através de processos corruptos, por exemplo, quando a
extração é feita sem autorização governamental ou em áreas protegidas. As práticas ilegais também ocorrem
no processo de transporte e processamento da madeira, onde a transformação da madeira viola leis,
partindo da falsificação de documentos, bem como, da inadimplência com impostos e tributos.²

Um dos fatores relevantes em relação a exploração madeireira é que os produtores que agem de acordo
com a legalidade na produção, processamento, transporte e comercialização de madeira não estão
encontrando mercado para o seu produto devido à discrepância de preços em relação a madeira extraída de
forma ilegal. A produção e o comércio ilegal sonegam vários produtos e impostos e assim possuem custos
reduzidos por não adequarem às técnicas de manejo e operação.

Nessa perspectiva, este projeto pretende coibir e/ou frear a ilegalidade sobre a comercialização de madeira,
encerrando as inscrições das empresas infratoras junto ao órgão fazendário, pois as punições previstas pela
legislação vigente, baseadas apenas em multas (na maioria das vezes de pequeno valor) e na apreensão
temporária da mercadoria, têm-se revelado insuficientes para combater este tipo de crime.

Dada essa problemática, os governos estaduais ficam restritos aos limites da Constituição Brasileira, que
não inibe e nem pune com o devido rigor, este tipo de crime e somente o empenho e o esforço do Congresso
Nacional podem alterar a legislação vigente. Daí a importância de os estados adotarem medidas pontuais
para, dentro de suas atribuições legais, inibir e punir tais crimes.

Há um projeto de conteúdo semelhante tramitando na Assembleia Legislativa da Bahia de autoria do
Deputado Alex da Piatã (PSD).

Diante do exposto, visando despertar a importância e criar estratégias que coíbam a ilegalidade na extração
madeireira como atividade econômica pautada em políticas públicas ambientais que fomentem o legal e
correto manejo florestal, submeto a presente proposta à análise e aprovação desta Casa Legislativa.
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