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PROJETO REGULAMENTA COMPRA E VENDA DE SUCATAS DE 
JOIAS USADAS, OURO E METAIS SOBRES 
 

 
Deputado federal Nicoletti – Foto: Ascom Parlamentar 

 

O deputado federal Nicoletti (PSL/RR) apresentou nesta semana, na Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Lei nº 1842/2019, que regulamenta a atividade de compra e venda de sucata de 
joias usadas, ouro e metais nobres em todo o país. A proposta prevê que os estados 
mantenham, por meio dos seus órgãos fiscalizadores, o registro das pessoas físicas e jurídicas 
que atuam no comércio, fundição e purificação desses metais, regularizando toda a cadeia 
operacional desde a origem. 

De acordo com o texto, para ser emitido o registro será necessária a apresentação de 
documentos como o registro do estabelecimento na junta comercial ou outro ato de 
constituição da sociedade, empresa ou microempreendedor individual que realizará a 
atividade; relação nominal dos responsáveis pelo estabelecimento e, se for o caso, de seus 
empregados; CNPJ da empresa; alvará de localização e funcionamento; além de certidões 
negativas das Justiças Federal e Estadual, relativas a ações criminais e execuções fiscais em 
que a União e os Estados forem os interessados, dentre outros documentos. 

O projeto ainda determina que não serão aceitos registros de empresas que tenham como 
proprietários ou empregados pessoas que já possuam condenação pela prática do crime de 
receptação. Com a regulamentação, o estabelecimento comercial também deverá manter 
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documentados, pelo prazo de cinco anos, cópia do documento de identidade e comprovante 
de residência do vendedor, assim como declaração de propriedade dos objetos vendidos. 

“Apesar das fases iniciais da cadeia produtiva do ouro já serem reguladas pela Lei n.º 12.844, 
de 2013, que disciplina a compra, venda e transporte de ouro produzido em áreas legalizadas 
de garimpo, existe uma lacuna legislativa quanto à comercialização do ouro e das joias com 
ele produzidas nas fases seguintes do seu ciclo econômico”, explica o deputado federal 
Nicoletti. “O objetivo é regulamentar para que as pessoas possam trabalhar dentro da lei. 
Com normas bem definidas, todos os comerciantes poderão adequar suas atividades e 
aqueles que trabalham de forma correta nesse ramo serão melhor amparos pela legislação”, 
completa o parlamentar. 

Maria Letícia de Melo Silva 
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SEAPA INICIA PROCESSO PARA REATIVAÇÃO DE CONSELHO 
ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

 
Conselho é responsável por promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar 

por meio de elaboração de políticas públicas – Fotos: Ascom Seapa 
 
 
A Seapa (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) iniciou processo pra 
reativação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, que estava inativo desde 2017. A 
entidade, criada pela Lei 271 de outubro de 2000, tem como finalidade promover o 
desenvolvimento sustentável do segmento rural, ouvindo as dificuldades enfrentadas pelo 
agricultor familiar e auxiliando na elaboração de políticas públicas que possam sanar estes 
problemas. 

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Emerson Baú, explicou que o 
Conselho exerce um importante papel no desenvolvimento da agricultura familiar. “As 
entidades que compõe o Conselho estão lá na ponta e sabem das dificuldades que o 
agricultor familiar enfrenta e podem propor as melhorias necessárias para sanar estes 
problemas”, disse. 

O diretor do Dater (Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural), Geilson 
Carpanini, explicou que além de propor políticas públicas, o Conselho também é responsável 
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pelo credenciamento de empresas que atuam na área de assistência técnica e também por 
auxiliar os conselhos da esfera municipal. 

 

Ele explicou que a primeira medida para que estas atividades sejam retomadas é a nomeação 
de um secretário executivo. “Essa pessoa será responsável por analisar os Planos Municipais 
de Desenvolvimento Rural, relatando-os ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e 
providenciar pareceres técnicos sobre o apoio dos programas vinculados às demandas 
contidas nos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural”, disse Carpanini. 

Composição 
É composto por órgãos e entidades da sociedade civil com atuação no âmbito estadual, 
públicos e privados, vinculados ao desenvolvimento rural sustentado. 

Entre instituições públicas estão o Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) e 
Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima). 

Da sociedade civil compõem o Conselho entidades como o CIR (Conselho Indígena de 
Roraima), Apirr (Associação dos Povos Indígenas do Estado de Roraima) e Faerr (Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima). 

Na esfera federal estão no Conselho o Banco do Brasil, Conab (Companhia Nacional de 
Abastecimento) e Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). 

Isaque Santiago 
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