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PARECER JURÍDICO 
 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 397/2022. 

AUTOR: Deputado José Esmeraldo. 

EMENTA: “Dispõe sobre a comercialização de 

raticidas e demais venenos no Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências.” 

 
- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 397/2022, de autoria do senhor Deputado José Esmeraldo, 

objetiva dispor sobre a comercialização de raticidas e demais venenos no Estado 

do Espírito Santo; e, para tanto, dá outras providências correlatas a pronta 

execução de sua ordem.  

 

O referido projeto foi protocolizado automaticamente, pelo Software para 

Virtualização do Poder Legislativo - ALES DIGITAL, no dia 27 de julho de 2022. 

Em seguida, a proposição foi lida na Sessão Ordinária do dia 1º de agosto de 2022, 

sendo que neste evento o senhor Presidente da Mesa Diretora proferiu o seguinte 

despacho: “após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças”. 

 

Ato contínuo, a proposição legislativa ora em comento recebeu encaminhamento 

para esta Procuradoria Legislativa, com o fim de elaboração do Parecer Técnico 

objetivando a sua análise, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de lei não informam que 

ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser 

dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por irregularidade formal 

insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento Interno da augusta 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100360030003000370038003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 397/2022 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

2 

 

 

- FUNDAMENTO 

 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 397/2022, de autoria do senhor 

Deputado José Esmeraldo, visa determinar que: “os estabelecimentos que 

comercializam raticidas e demais venenos de uso autorizado no Estado do 

Espírito Santo ficam obrigados a manter um cadastro que permita a identificação 

dos compradores”, sendo que a referida obrigação incide sobre qualquer 

modalidade de venda (comércio físico ou digital). Tal cadastro deverá ser mantido 

pelo estabelecimento pelo período de um ano a partir da data da respectiva 

compra; e deverá conter as seguintes informações: nome completo, RG, CPF e 

endereço do comprador. 

 

A proposição avança para tipificar sanção para os infratores de sua ordem, sendo 

que, desta forma, prevê multa entre 100 (cem) e 500 (quinhentas) vezes o Valor de 

Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo (VRTE), a ser graduada de 

acordo com a gravidade da infração, o porte econômico do infrator, a conduta e o 

resultado produzido. Para o exercício deste poder de polícia administrativa 

(fiscalizatório), o projeto de lei em apreço regula que esta incumbência ficará a 

cargo dos órgãos competentes da Administração Pública. 

 

Continuando, a pretensa lei normatiza que as despesas decorrentes da sua pretensa 

execução ocorreriam por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário; sendo, ainda, que o Poder Executivo expediria os 

regulamentos necessários para a sua fiel execução. Por fim, dispensa prazo de 

vacatio legis para início de sua vigência. 

 

Com essa teleologia, o parlamentar autor do Projeto de Lei nº 397/2022 

vislumbrou instituir uma regulamentação apta para minimizar os casos de óbitos 

de animais domésticos vítimas de envenenamento, para tanto o mecanismo 

normando seria “(...) por meio da imposição de maior controle na comercialização, 

estabelecendo-se a obrigatoriedade de identificação e cadastro dos compradores de 

veneno”. Outrossim, a “mens legislatoris” que se destaca da Justificativa é 

relevante sob a ótica do interesse público, destarte, resta registrado o elevado grau 

de importância meritória do Projeto de Lei nº 397/2022. Entretanto, vislumbra-se 

da análise jurídica do referido projeto de lei a existência de antinomia com o 

ordenamento constitucional. 

 

Trata-se do ponto de divergência jurídica que se encontra no fato de que o projeto 

é de autoria de parlamentar estadual e a iniciativa legislativa para a matéria que 
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regulamenta é irrefutavelmente privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, 

haja vista impor a órgão público Administração Pública Estadual atribuição nova 

de fiscalizar e multar aqueles que comercializam (física ou digitalmente) raticidas 

e demais venenos de uso autorizado. Nota-se que a medida envolve todo tipo de 

veneno autorizado para uso doméstico (inseticida, formicida, cupinicida, raticida, 

etc.) e, consequentemente, possui um número significativo de empresas que 

realizam o comércio e que teriam que promover o cadastro de seus consumidores, 

como, por exemplo, todas as mercearias, mercados, supermercados, casas de 

produtos agrícolas e até algumas farmácias – este contexto iria exigir a criação de 

diversos cargos de fiscais para abranger todos estes fornecedores para o varejo. 

 

Em outros termos, por ser de autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, visar 

instituir procedimentos de poder de polícia administrativa para realizar a 

fiscalização e aplicação de sanções especificadas (art. 2º do Projeto de Lei nº 

397/2022), sendo que tal fiscalização conformaria atribuição novel para órgãos do 

Poder Executivo (considerando que a ordem pretendida é inovadora para as 

atuais atribuições dos órgãos públicos por se tratarem de venenos de uso 

permitido pela população) e, reflexamente, para a Secretaria de Estado da Fazenda 

– SEFAZ (para realizar recebimento das multas e controle destes valores) e para a 

Procuradoria Geral do Estado – PGE (para realizar as ações de cobrança dos que 

não pagarem as multas) –, o projeto acaba por invadir a competência legislativa do 

Governador do Estado. 

 

Em verdade, a pretensa normatividade cria uma nova atribuição para a 

Administração Pública do Estado do Espírito Santo, pois, em face de sua 

regulamentação, passam os órgãos públicos estaduais correspondentes a terem que 

exercer o poder de polícia administrativa de fiscalizar e aplicar as sanções 

preconizadas, na hipótese de descumprimento de sua pretensa ordem e tipificada 

como obrigatória. 

  

No caso concreto, a Administração Pública passaria a ter a obrigação de criar 

procedimento de fiscalização; criar protocolo de expedição da multa pecuniária; 

criar procedimento administrativo para lançar em dívida ativa; imprime 

incumbência novel para a Procuradoria Geral do Estado – PGE para realizar a 

execução fiscal desta multa não paga etc. Nessa mesma linha, o Poder Executivo 

deverá criar cargos público e/ou função de fiscal etc. para exercerem tal poder de 

polícia, implicando em medidas de reorganização de pessoal da administração 

pública direta estadual e de reestruturação e criação de novas atribuições para a 
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Administração Pública. 
 

Esse quadro demonstra não ser o projeto caracterizado por uma das hipóteses de 

permissividade
1
 e, assim, possui a sua inconstitucionalidade pela específica 

circunstância definida no texto da proposição legislativa em comento, pois, por ser 

de autoria de parlamentar, não poderia prever ações que impliquem em 

organização administrativa/pessoal da administração do Poder Executivo e, tão 

pouco, em criar atribuição nova para Órgãos Estaduais e entidades estaduais 

(provavelmente para a CETURB/ES). Nesse quadrante, o projeto de lei em foco 

viola diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do Poder 

Executivo. Vejamos o que define a Constituição Estadual - em simetria ao que 

prevê o art. 61, §1º, inciso II, da CF/88 - ad litteram: 

 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 

Constituição. 
 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 

que disponham sobre:  
 

(...) 
 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 
 

(...) 
 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do 

Poder Executivo. 
 

(...) 
 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 
 

I - ........................... 
 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest os 

Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos 

Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro 

                                                 
1
 Hipótese estranha ao do PL 397/2022. Assim, quando um projeto de lei for de natureza exclusivamente tributária 

(cria obrigação tributária principal ou acessória), pode-se verificar a possibilidade jurídica de instituição de sanções, 

mesmo se a iniciativa for de parlamentar, exemplo: STF - ADI 2659 / SC. Além desta, a outra única hipótese válida 

corresponde a situação em que o projeto não cria atribuição nova para o órgão público, mas tão somente adequa a 

normatividade a uma atribuição de poder de polícia administrativa (incluindo a aplicação de sanção) já existente em 

lei. De qualquer forma, a proposição em análise não possui identidade com estas permissividades jurídicas. 
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Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 

2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – 

Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito 

Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir 

que nem na hipótese de sanção do Governador do Estado haveria convalidação do 

vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do 

próprio chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-

2007 PP-00016). 

 

Em tempo, destaca-se que a ausência do dispositivo que tipifica a sanção 

(hipótese esta que poderia ocorrer por emenda supressiva), ter-se-ia condição 

de inocuidade para o Projeto de Lei nº 397/2022 que o reportaria a 

irregularidade de não ser obrigatório. Ou seja, sem a sanção o seu 

descumprimento seria certo para parte dos destinatários de sua ordem e, sem 

esta logica punitiva, a pretensa lei seria desprovida de eficácia. 

 

Perante todo este quadro jurídico ora exposto, não há necessidade de se estender a 

discussão! O disposto acima, por si só, é mais do que suficiente para se 

diagnosticar que a proposição interpretada é inconstitucional por vício formal. Da 

mesma forma que não há solução jurídica, por meio de emendas (proposições 

acessórias) para a patologia de inconstitucionalidade que acomete o referido 

projeto. 

 

Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 397/2022, de autoria do senhor Deputado 

José Esmeraldo, é formalmente inconstitucional. Destarte, propomos o seguinte 

dispositivo: 

 

- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

397/2022, de autoria do senhor Deputado José Esmeraldo. 

 

É o nosso entendimento. 

Vitória, 11 de agosto de 2022. 
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GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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