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Reunimos, na sequência, orientações preventivas para os 

produtores rurais, tanto para que evitem o cometimento de 

infrações e para que saibam como proceder em caso de incêndios 

em suas propriedades.

O ano de 2020 vem sendo marcado por uma série de 

intervenções do Governo estadual de Mato Grosso quanto à 

temática ambiental. Este ano, o período proibitivo de queimadas 

iniciou no dia 01 de julho, se estendendo até o dia 30 de setembro. Na 

zona rural, a técnica é utilizada para manejo e limpeza de áreas. Em 

área urbana o uso do fogo é proibido durante todo o ano.

Os fatores climáticos e os riscos originados pela poluição do 

ar à saúde humana, especialmente em momento de pandemia de 

síndrome respiratória, a Covid-19, foram os motivos que levaram à 

antecipação do período proibitivo no Estado de Mato Grosso, 

intensificando as ações de fiscalização ambiental no campo. O 

descumprimento do período proibitivo configura prática de infração 

ambiental, sujeita a lavratura de Auto de Infração e aplicação de 

sanções como multas e apreensões.

 

Queimadas e segurança
jurídica do campo
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Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta: Pena – reclusão, de 

dois a quatro anos, e multa.

(Lei de Crimes Ambientais – 9.605/98)

O uso de fogo é técnica tradicional, culturalmente 

reconhecida e amplamente utilizada no manejo de pastagens e uso 

da terra em atividades agropecuárias. Porém, a prática está 

condicionada à autorização do órgão ambiental competente. A 

ocorrência de queimadas não autorizadas, bem como as realizadas 

em período proibitivo, estão sujeitas à lavratura de Auto de Infração 

ambiental com o seguinte enquadramento legal:

(Decreto nº 6.514/08)

Art. 58.  Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização 

do órgão competente ou em desacordo com a obtida: Multa de R� 

1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração. 

Art. 61.  Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 

biodiversidade: Multa de R� 5.000,00 (cinco mil reais) a R� 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 

Queimadas:
Requisitos legais
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Recomendações
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a) Mobilizar imediatamente todos os colaboradores da 

propriedade e vizinhos, para cuidados de forma a evitar o 

descontrole do incêndio iniciado;

c) Fotografar e filmar a ação de todos os envolvidos na 

contenção do fogo, bem como os equipamentos utilizados 

(caminhões-pipa, maquinários etc.);

b) Acionar o Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal ou a 

Defesa Civil (se possível em mensagem gravada), com registro do 

nome dos funcionários e/ou servidores atendentes;

d) Providenciar socorro médico imediato, se necessário.

Os produtores rurais que forem surpreendidos com 

ocorrência de fogo em suas propriedades, tanto de maneira 

acidental ou originadas de propriedades vizinhas, devem construir 

uma documentação sólida capaz de comprovar a natureza acidental 

do evento, evitando que o incêndio seja interpretado como crime 

ambiental. Nesse sentido, recomendamos:

Durante a ocorrência de fogo:
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Recomendações

d) Providenciar perícia da área sinistrada, através de laudo 

técnico realizado por profissional habilitado, sobretudo quanto à 

origem e extensão do incêndio causado (em caso de incêndios ou 

queimadas iniciadas em propriedades vizinhas);

Após contenção do fogo:

a) Registrar o Boletim de Ocorrência de maneira detalhada, 

com ao menos duas testemunhas, em data imediatamente próxima 

ao incidente (ressaltamos a urgência da medida, já que é prática 

comum dos órgãos ambientais questionar a veracidade do Boletim 

de Ocorrência quando registrado em período distante do fato 

ocorrido);

b) Obter relatos de todos os colaboradores, vizinhos e 

testemunhas envolvidas na contenção do incêndio, por meio de 

declarações redigidas, as quais deverão ter firma reconhecida em 

cartório;

c) Obter cópia do relatório do Corpo de Bombeiros, caso 

tenham participado da ação, ou de outras autoridades participantes 

na contenção do fogo (Prefeitura Municipal, Defesa Civil, órgãos de 

Meio Ambiente);
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Recomendações

e) Registrar em fotos/vídeos todos os prejuízos causados 

pelo fogo (animais, perda de lavoura e/ou pastagens, cercas, 

barracões e outros danos);

f) Providenciar a lavratura de ATA NOTARIAL (via cartórios) 

para que o Tabelião ou seu substituto compareça à propriedade e 

ateste por meio de fotos e filmagens o acidente ocorrido, conferindo 

fé-pública ao fato noticiado pelo produtor rural. (Esta forma de 

requerimento é realizada presencialmente no Cartório de Notas 

competente).

Telefones úteis

Prefeitura Municipal de Juara: (66) 3556-9400

Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente em Juara – DUDJUARA 

(Rua Anita Garibaldi, Jardim Boa Vista): (66) 3556-4065

Secretaria de Agronegócio 
e Meio Ambiente: (66) 3556-3335

Polícia Militar 21º Batalhão de MT: (66) 3556-2066

Base de Operações provisória do 
Corpo de Bombeiros em Juara: (66) 99616-9798

Cartório 2º Ofício de Juara 
(Rua Rio de Janeiro, nº 214-W): (66) 3556-1222

Cartório de Paz e Notas de Paranorte 
(Av. Francisco Lopes Sampaio s/nº): (66) 3596-1203

Este material é uma iniciativa conjunta do 
Sindicato Rural de Juara, Associação dos 
Criadores de Mato Grosso – Acrimat e 
JusFazenda (Soluções Jurídicas 
para Agronegócios).

Para maiores informações:

Sindicato Rural de Juara: (66) 3556-2383

Rebeca Youssef: (65) 98163-7358 Rebeca Youssef: (65) 98163-7358 

https://web.whatsapp.com/send?phone=5565981637358&text=Ol%C3%A1,%20pode%20me%20ajudar?
https://web.whatsapp.com/send?phone=5565981637358&text=Ol%C3%A1,%20pode%20me%20ajudar?
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