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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 397/2022 

AUTOR: Deputado Engenheiro José Esmeraldo 

EMENTA: Dispõe sobre a comercialização de raticidas e demais venenos 

no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 

 

DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei nº 397/2022, de autoria do Exmo. Deputado 

Engenheiro José Esmeraldo, que tem por finalidade determinar aos 

estabelecimentos que comercializam raticidas e demais venenos de uso autorizado 

no Estado do Espírito Santo a manter um cadastro que permita a identificação dos 

compradores, estabelecendo multa para o caso de descumprimento. 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade da matéria, sob o fundamento de “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 
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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”.  

Contudo, com a devida vênia aos argumentos do procurador designado, 

entendo que a matéria é constitucional, conforme será demonstrado a seguir. 

Depreende-se, assim, que a tutela ao meio ambiente é o principal escopo 

do projeto. Por constituir matéria de direito ambiental, o Estado detém competência 

concorrente, nos termos do art. 24, inc. VI, da Constituição Federal, que confere 

competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre proteção 

ao meio ambiente, defesa do solo e recursos naturais e controle da poluição.1 

Nesse sentido, a União editou a Lei Federal nº 6.360/1976 que dispõe 

sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 

Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, 

e dá outras Providências. 

Nos termos do art. 45 da lei federal citada, “a venda dos raticidas e sua 

entrega ao consumo ficarão restritas, exclusivamente, aos produtos 

classificados como de baixa e média toxicidade, sendo privativa das empresas 

especializadas ou de órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 

Indireta o fornecimento e controle da aplicação dos classificados como de alta 

toxicidade”. 

Vale dizer, a lei federal estabelece maior restrição para os raticidas de 

alta toxicidade, cujo fornecimento e controle de aplicação seriam privativas das 

empresas especializadas e dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta 

e Indireta, possibilitando a venda e entrega ao consumo apenas aos de baixa e 

média toxicidade. 

Logo, o projeto em apreço visa a suplementar a lei federal acima citada, 

estabelecendo uma restrição também para a comercialização dos raticidas de baixa 

                                                 
1
 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

 (...) 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição; 
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e média toxidade. 

No tocante ao vício de iniciativa apontado pelo procurador quanto à 

criação de uma nova atribuição para os órgãos do Poder Executivo de fiscalizar a 

multa estabelecida no projeto, cumpre-nos responder à seguinte indagação: o objeto 

do presente projeto de lei interfere na estrutura organizacional e administrativa de 

algum órgão ou Secretaria do Estado? Entende-se que a resposta seja negativa. 

Vale dizer, o objeto deste projeto em nada atinge o funcionamento e organização de 

Secretaria ou órgão do Governo, tampouco faz necessária a criação de um aparato 

administrativo para o cumprimento da determinação prevista no projeto, não 

havendo a previsão de nova atribuição ou criação de órgão novo. 

A fiscalização da venda de produtos potencialmente nocivos, que são os 

casos dos raticidas de baixa e média toxicidades já existe, uma vez que é uma 

atividade apta a oferecer riscos à saúde humana, a qual deve ser monitorada pelos 

órgãos competentes do Estado, motivo pelo qual a aplicação de multa pelo 

descumprimento da norma prevista no projeto pode ser inserida perfeitamente nas 

atribuições já fixadas para um órgão já existente, não invadindo a competência 

privativa do Chefe do Executivo.  

A Lei Federal nº 6.360/1976 acima citada trata da fiscalização quanto a 

seu cumprimento, mencionando a existência de órgãos federal e estadual para 

desempenhar tal fiscalização, inclusive quanto à legislação local supletiva. Observe, 

in verbis: 

Art. 69. A ação fiscalizadora é da competência: 

I – do órgão federal de saúde: 

quando o produto estiver em trânsito de uma para outra unidade federativa, 

em estrada via fluvial, lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos 

federais; 

quando se tratar de produto importado ou exportado; 

quando se tratar de colheitas de amostras para análise de controle prévia e 

fiscal; 
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II – do órgão de saúde estadual, dos Territórios ou do Distrito Federal: 

quando se tratar de produto industrializado ou entregue ao consumo na 

área de jurisdição respectiva; 

quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos industriais ou de 

comércio; 

quanto aos transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres, de sua 

área jurisdicional; 

quando se tratar de colheita de amostras para análise fiscal. 

Parágrafo Único. A competência de que trata este artigo poderá ser 

delegada, mediante convênio, reciprocamente, pela União, pelos Estados e 

pelo Distrito Federal, ressalvadas as hipóteses de poderes indelegáveis, 

expressamente previstas em lei. 

(...) 

Art. 80. As atividades de vigilância sanitária de que trata esta Lei serão 

exercidas: 

I – no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos 

regulamentos; 

II – nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus 

órgãos próprios, observadas as normas federais pertinentes e a 

legislação local supletiva. 

 

Nesse sentido, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE 

FIXA MULTA AOS ESTABELECIMENTOS QUE NÃO INSTALAREM OU 

NÃO UTILIZAREM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL. 

PREVISÃO DE REDUÇÃO E ISENÇÃO DAS MULTAS EM SITUAÇÕES 

PRÉ-DEFINIDAS. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NÃO LEGISLOU SOBRE 

ORÇAMENTO, MAS SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA CUJA ALEGAÇÃO 

DE VÍCIO DE INICIATIVA ENCONTRA-SE SUPERADA. MATÉRIA DE 
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INICIATIVA COMUM OU CONCORRENTE. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE.
2
 (original sem destaque) 

 

Sendo assim, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico 

jurídico, tendo em vista a CONSTITUCIONALIDADE do projeto, nos termos da 

fundamentação supra. 

Vitória, 16 de agosto de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 

                                                 
2
 STF. ADI 2659, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2003, DJ 06-02-2004 PP-00021  EMENT 

VOL-02138-03 PP-00595. 
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