
PROJETO DE LEI N.º   469/2007

Altera a Lei Estadual nº 3.979, de 26.12.1987, que estabelece critérios para a declaração estadual de
utilidade pública.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art.  1º  O  inciso  II  do  artigo  1º  da  Lei  3.979,  de  26.12.1987,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art. 1º - (...)
II  –  efetivo  funcionamento  há  mais  de  dois  anos  de  serviço  desinteressado  e
gratuito  prestado  à  coletividade  –  através  de  documento  expedido  pelo  Juiz  de
Direito,  pelo  representante  do  Ministério  Público  Estadual  ou  pelo  Prefeito
Municipal,  da  Comarca  ou  Município  onde  a  organização  funciona  e  cópia  do
estatuto;”

Art.  2º  O  artigo  1º  da  Lei  3.979,  de  26.12.1987,  fica  acrescido  de  mais  um  parágrafo,  com  a

seguinte redação:

“Art. 1º (...)

§  3º  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 pela INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência

Técnica  e  Extensão  Rural  ou  por  sindicatos  de  trabalhadores  que  atuem  na

respectiva atividade.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 de outubro de 2007.

LUCIANO PEREIRA
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O  presente  Projeto  de  Lei  tem  o  intuito  desburocratizar  a  declaração  estadual  de  utilidade  pública,

evitando que entidades prestadoras de serviços sociais, sem fins lucrativos, sejam compelidas a aceitar

a  morosidade  da  Justiça  Estadual,  por  meio  de  procedimento  da  Justiça  voluntária  para  obter

declaração de que presta serviços desinteressados e gratuito à coletividade há mais de dois anos.

Ademais,  os  pedidos  de  atestados  aos  juízes  capixabas  têm  sido  alvo  de  indeferimento,  conforme

decisão recente prolatada pelo MM Juiz da Comarca de Mantenópolis:



“Como  magistrado  não  exerço  qualquer  atividade  de  controle  e  fiscalização  de

Associações, já que esta não é minha função.”

Cabe  ressaltar,  que  as  alterações  indicadas  no  presente  Projeto  de  Lei  ampliam  a  competência  para

agentes públicos idôneos a efetivar a referida declaração, como é o caso do representante do Ministério

Público;  e  ainda,  dos  Prefeitos  Municipais,  que  possuem,  freqüentemente,  contato  direto  com  essas

entidades solicitantes.

Em relação a INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e aos

sindicatos  de  trabalhadores  que  atuem  na  atividade  rural,  é  bastante  justificável  sua  legitimação  à

expedir  a  referida  declaração,  pois  são  entidades  que  possuem  vínculo  direto  e  de  permanente  em

colaboração  com  diversas  sociedades,  associações  e  fundações,  cujo  foco  principal  seja  a  atividade

rural,  podendo  certificar  com  eficiência  a  prestação  de  serviços  desinteressados  à  coletividade,  com

funcionamento a mais de dois anos.

    

Baseado nestas observações é que entendo pertinente a aprovação deste Projeto, para a qual peço o

empenho e apoio dos Ilustres Pares desta Assembléia Legislativa. 


