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Fica suprimido o inciso II do Art. 1º do Projeto de Lei nº 847/2021.

JUSTIFICATIVA

O referido dispositivo pretende que haja a criação de “mecanismos de incentivo à preservação das áreas de
ocorrência do pequizeiro e de outras espécies do cerrado suscetíveis de manejo”. Ocorre no entanto que o
pequizeiro já tem seu corte proibido tanto pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria 32, de 23
de janeiro de 2019, que assim dispõe:

Proíbe o corte de Pequizeiro (Caryocar spp.) em áreas situadas fora dos limites do bioma
Amazônia, exceto nos casos de exemplares plantados.

Não bastasse a proibição do corte fora dos limites do bioma Amazônia, pela portaria ministerial, em
âmbito do Estado de Mato Grosso foi aprovada a Lei Complementar nº 643, de 28 de novembro de 2019,
que aditou o Art. 65-A à Lei Complementar 233/2005, com a seguinte redação:

Art. 65-A Fica proibido o corte do pequizeiro (Caryocar spp) em áreas situadas fora dos limites
do bioma Amazônia no âmbito do Estado de Mato Grosso, exceto nos casos de exemplares
plantados.

Parágrafo único Nos casos em que o órgão ambiental atestar a inexistência de alternativa
técnica e locacional para implantação de empreendimento que acarrete o corte de que trata esta
Lei, a supressão poderá ser autorizada mediante a adoção de medidas mitigadoras e
compensatórias que assegurem a conservação da espécie, a serem definidas pelo referido
órgão.

Veja que determinação da Lei Complementar cuida da vedação do corte do pequizeiro, mas deixa uma
margem ao progresso do Estado, criando uma solução onde não há prejuízo ambiental.

Por outro lado, a proposta como se encontra no projeto original e que aqui se propõe a exclusão pode criar
um grande impasse ao setor agropecuário e, até mesmo, para empreendimentos urbanísticos futuros.

De outra banda é sempre importante recordar que a proposta legislativa ora em análise não é, exatamente,
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inovadora no âmbito jurídico de Mato Grosso, uma vez que a matéria está disciplinada pela Lei 9.011, de 10
de novembro de 2008, de autoria do então Deputado Riva. Na referida Lei, assim temos:

 

Cria o PRÓ-PEQUI e institui a Política de Incentivo ao Cultivo, Consumo, Comercialização e
Transformação dos Derivados do Pequizeiro.

(...)

Art. 1º Fica criado o PRÓ-PEQUI e instituída a Política de Incentivo ao Cultivo, Consumo,
Comercialização e Transformação dos Derivados do Pequizeiro, com objetivo de estimular a
atividade de cultivo do pequizeiro e dos demais frutos e produtos nativos do cerrado.

(...)

Art. 4º As terras públicas e devolutas, arrecadadas pelo Estado localizadas em áreas de cerrado
e que apresentem potencial de vegetação nativa, serão destinadas a projetos de assentamentos
de trabalhadores rurais, nos moldes de reserva agro-extrativista

(...)

Entendemos, pois, que a Lei em vigência promove uma medida mais assertiva na preocupação e no cuidado
com o pequizeiro e com outras árvores que produzem os frutos do cerrado. Assim, temos que o inciso, em
que pese a boa intenção contida nele, além de poder gerar problemas ao desenvolvimento do Estado, ainda
já há previsão legal mais abrangente, promovendo ganho ambiental e sem prejuízo a futuros
empreendimentos no Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Agosto de 2022

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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