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Proposição: Projeto de Lei nº 592/2019. 

Autor (a): Deputado Capitão Assumção. 

Assunto: Declara Utilidade Pública do Estado do Espírito Santo a 

Associação de Produtores Rurais e Trabalhadores da CEASA – ES. 

 

 

 Ao Diretor da Diretoria da Procuradoria-DP, 

 

DESPACHO DE DILIGÊNCIA 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 592/2019, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção, que tem por finalidade declarar de utilidade pública a entidade 

denominada de Associação de Produtores Rurais e Trabalhadores da 

CEASA – ES. 

 

No entanto, a Lei Estadual nº 10.976/2019, que dispõe sobre o 

reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, em seu artigo 4º, assim determina: 

 

Art. 4º As sociedades civis, as associações e as fundações em 

funcionamento efetivo no Estado com o fim exclusivo de servir 

desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de 

utilidade pública, provados os seguintes requisitos: 

I - personalidade jurídica há mais de dois anos – por meio de 

certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas 

e Jurídicas; 

II - efetivo funcionamento, há mais de dois anos, de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à coletividade – por meio de 

documento expedido pelo Juiz de Direito, pelo representante do 

Ministério Público Estadual, pelo Presidente da Câmara Municipal, 

ou pelo Prefeito, da Comarca ou Município onde a organização 

funciona, bem como cópia do estatuto; 
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III - declaração do presidente da instituição, com firma 

reconhecida em cartório, atestando que os cargos de diretoria não 

são remunerados e que a instituição presta serviços de relevante 

interesse público; 

IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos 

estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência na 

área. 

§ 1º Será considerado serviço desinteressado e gratuito à 

coletividade o prestado com o objetivo de promover as ações 

previstas no art. 1º desta Lei, que acarretem o desenvolvimento 

sociocultural ou econômico à população. 

§ 2º Quando se tratar de sociedade civil, associação ou fundação 

que exerça atividade rural, o atestado de funcionamento referido 

no inciso II deste artigo poderá ser expedido pelo órgão de 

referência da região de atuação da entidade. 

 

Nesse sentido, verificando-se que não consta dos autos os documentos 

hábeis a comprovação dos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do 

artigo 4º da Lei Estadual nº 10.976/2019, qual seja 1) personalidade 

jurídica há mais de dois anos – por meio de certidão expedida pelo 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas, 2) efetivo 

funcionamento, há mais de dois anos, de serviço desinteressado e gratuito 

prestado à coletividade, 3) declaração do presidente da instituição, com 

firma reconhecida em cartório, atestando que os cargos de diretoria não 

são remunerados e que a instituição presta serviços de relevante interesse 

público e 4) atestado de atuação em conformidade com os objetivos 

estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência na área. 

cumpre solicitar que o presente processo baixe em diligência para que 

seja providenciada sua instrução, por meio da Secretaria Geral da Mesa, 

junto ao autor da proposição, no sentido de promover a juntada dos 

documentos respectivos. 

Ademais, nota-se que no artigo 4º de seu estatuto, ao definir seus 

objetivos, a Associação em questão os define de forma genérica e os 
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compartilha para com seus sócios. Entretanto, a Lei reguladora já citada 

determina em seu artigo 4º, §1º o seguinte: 

§ 1º Será considerado serviço desinteressado e gratuito à 

coletividade o prestado com o objetivo de promover as ações 

previstas no art. 1º desta Lei, que acarretem o desenvolvimento 

sociocultural ou econômico à população. 

 

Igualmente, em seu artigo 7º, o estatuto apresentado demonstra que os 

sócios são aqueles que ‘’assumem o compromisso de contribuir para a 

consecução dos objetivos da sociedade’’. Outrossim, a alínea ‘’d’’ do artigo 

12 diz que é dever do associado: ‘’Contribuir, por todos os meios ao seu 

alcance, para proteger o bom nome e o progresso da Associação. 

Conclui-se, portanto, que é necessária alteração estatutária da Associação 

em tela, visto que o serviço disponibilizado por ela compreende apenas a 

seus sócios mediante contribuição, e não a coletividade, como determina 

a Lei. 

Destarte, à vista de todo o exposto e salvo melhor juízo, concluímos pela 

necessidade de diligência para chamar o feito à ordem, com a medida de 

retorno imediato do Projeto de Lei nº 592/2019 para o seu autor 

(Deputado Capitão Assumção), com o fim de: 

1) adequação estatutária para que atenda toda a coletividade, em 

conformidade com a Lei, e não somente seus associados; 

2) apresentação dos seguintes documentos: 1) personalidade jurídica há 

mais de dois anos – por meio de certidão expedida pelo Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas, 2) efetivo funcionamento, há 

mais de dois anos, de serviço desinteressado e gratuito prestado à 

coletividade 3), declaração do presidente da instituição, com firma 

reconhecida em cartório, atestando que os cargos de diretoria não são 

remunerados e que a instituição presta serviços de relevante interesse 
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público e 4) atestado de atuação em conformidade com os objetivos 

estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência na área, nos 

termos do inciso II e IV, do art. 4º, da Lei Estadual nº 10.976/2019. 

 

Submeto essas constatações e solicitações acima para instrução regular 

do feito ao superior crivo de Vossa Senhoria. 

 

Assembleia Legislativa, em 19 de agosto de 2019. 

 

 
 

SANDRA MARIA CUZZUOL LÓRA 
Procuradora Adjunta da ALES 
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