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Institui a Política Estadual de Agroecologia e
Produção  Orgânica  –  Peapo  –  e  dá  outras
providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

         Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica – Peapo –, com o
objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica no Estado.

      Parágrafo único Para os fins desta Lei, agroecologia compreende o campo do conhecimento
transdisciplinar que estuda os agroecossistemas, visando ao desenvolvimento das relações entre
capacidade produtiva, equilíbrio ecológico, eficiência econômica, equidade social e uso e conservação da
biodiversidade e dos demais bens naturais, por meio da articulação entre conhecimento técnico-científico,
práticas sociais diversas e saberes e culturas populares e tradicionais.

           Art. 2° A Peapo será implementada pelo Estado em regime de cooperação com a União, os
municípios, as organizações da sociedade civil e outras entidades privadas, no âmbito da política estadual de
desenvolvimento agrícola.

         Art. 3° As ações da Peapo serão destinadas prioritariamente aos agricultores familiares, aos
agricultores urbanos e aos povos e comunidades tradicionais.

          Parágrafo único Para fins desta Lei, considera-se:

             I – agricultor familiar aquele definido nos termos do art. 3° da Lei Federal n° 11.326, de 24 de julho
de 2006;

II – agricultor urbano aquele que pratica e desenvolve suas atividades em “imóvel rural”, localizado
nas áreas urbanas das cidades e que não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro)
módulos fiscais conforme o disposto no item I do Art. 3º da Lei 11.326/2006.

III – povos e comunidades tradicionais aqueles definidos nos termos do inciso I do art. 3° do Decreto
Federal n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.
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            Art. 4° São diretrizes da Peapo:

         I – a promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação
adequada e saudável em consonância com as demais ações de desenvolvimento agrícola do Estado;

         II – a conservação dos ecossistemas naturais, a recomposição dos ecossistemas modificados e a
promoção dos agroecossistemas sustentáveis;

               III – a implementação de políticas de estímulos que favoreçam a transição agroecológica;

         IV – a estruturação de circuitos de produção, distribuição, comercialização e consumo de produtos
agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica, que aperfeiçoem as funções econômica, social e
ambiental da agricultura e do extrativismo florestal, respeitando-se as tradições culturais;

             V – o estímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos vegetais e
animais,  especialmente àquelas que envolvam o manejo de espécies nativas, raças e variedades locais,
tradicionais e crioulas;

         VI – o fortalecimento dos agricultores na gestão e na conservação dos bens naturais com vistas à
manutenção da sociobiodiversidade, respeitados os ciclos de renovação do meio ambiente;

             VII – a implementação da perspectiva agroecológica nas instituições de ensino, pesquisa e
Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, nos termos da Lei 9.958, de 26 de julho de 2013;

              VIII – o estímulo ao consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica;

             IX – a valorização do protagonismo dos destinatários a que se refere o art. 3° desta Lei nos
processos de construção e socialização de conhecimento e na gestão, na organização social e nas
atividades produtivas da agroecologia, da produção orgânica e da transição agroecológica.

             Art. 5° Para fins desta Lei, considera-se:

              I – produção orgânica aquela oriunda de sistema orgânico de produção definido nos termos do art.
1° da Lei Federal n° 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

               II – sociobiodiversidade a relação entre a diversidade biológica, os sistemas agrícolas tradicionais e
o uso e o manejo dos bens naturais vinculados ao conhecimento e à cultura dos agricultores, englobando
produtos, saberes, hábitos e tradições de um determinado lugar ou território;

         III – transição agroecológica o processo gradual de mudança de práticas e de manejo de
agroecossistemas convencionais a que se refere o inciso IV do art. 2° do Decreto Federal n° 7.794, de 20 de
agosto de 2012.

              Art. 6° São objetivos da Peapo:

            I – ampliar e fortalecer a produção, o processamento e o consumo de produtos agroecológicos,
orgânicos e em transição agroecológica, com ênfase nos mercados locais e regionais;

            II – promover, ampliar e consolidar o acesso, o uso e a conservação dos bens naturais pelos
agricultores;

             III – criar e efetivar instrumentos regulatórios, fiscais, creditícios, de incentivo e de pagamento por
serviços ambientais para proteção e valorização das práticas tradicionais de uso e conservação da
agrobiodiversidade e a expansão da produção agroecológica, orgânica e em transição agroecológica;

           IV – ampliar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia, produção
orgânica e transição agroecológica por meio da valorização dos conhecimentos locais e do enfoque
agroecológico nas instituições de ensino, pesquisa e ATER;
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           V – ampliar e fortalecer os programas de educação do campo, de pesquisa participativa e de ATER,
estatais e não estatais, com base na agroecologia;

             VI – ampliar a inserção da abordagem agroecológica nos diferentes níveis e modalidades de
educação e ensino, incluindo a formação e a capacitação dos profissionais envolvidos;

          VII – assegurar a participação das organizações da sociedade civil na elaboração e na gestão de
programas e projetos de pesquisa, ensino e ATER em agroecologia, produção orgânica e transição
agroecológica;

              VIII – viabilizar a construção e o desenvolvimento de redes de ATER especializadas em
agroecologia;

          IX – estruturar um sistema de informações sobre a produção agroecológica, orgânica e em transição
agroecológica;

             X – fortalecer e consolidar os serviços de ATER gratuitos, não estatais e executados pelas
organizações da sociedade civil.

            Art. 7° São instrumentos da Peapo, entre outros:

            I – o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica – Pleapo;

             II – a ATER especializada em agroecologia;

              III – a pesquisa e a inovação científica e tecnológica com foco na agroecologia;

              IV – a formação profissional e a educação do campo;

              V – as compras governamentais de gêneros alimentícios agroecológicos ou orgânicos;

            VI – as medidas fiscais e tributárias que favoreçam a produção agroecológica, orgânica e em
transição agroecológica.

           Parágrafo único O Pleapo conterá, no mínimo, os seguintes elementos referentes à política instituída
por esta Lei:

               I – diagnóstico;

               II – estratégias e objetivos;

               III – programas, projetos e ações;

               IV – indicadores, metas e prazos;

               V – monitoramento e avaliação.

             Art. 8° A Peapo será implementada por meio de convênios, de doações e das dotações consignadas
nos orçamentos dos órgãos e entidades que dela participarem com programas e ações, entre outros
recursos.

              Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA
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        A presente propositura Institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica – Peapo.

                 Algumas proposituras já foram apresentadas nessa Casa de Leis sobre o assunto, senão vejamos:

Projeto de lei n° 519/2012  Dep. Riva  Institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e1.
dá outras providências.
Projeto de lei n° 333/2014  Dep. Alexandre Cesar         Institui a Política Estadual de Agroecologia e2.
Produção Orgânica – Peapo – e dá outras.

               A primeira proposição foi vetada pelo Governador e o mesmo foi mantido nessa Casa de Leis.A
segunda proposição foi arquivada  por determinação da Mesa Diretora e em atenção ao Art. 193 do
Regimento Interno.

Art. 193 Serão arquivadas pela Mesa Diretora, no início de cada Legislatura, as
proposições apresentadas durante a Legislatura anterior, que não tenham sido
submetidas a nenhuma votação pelo Plenário.

               Vale salientar, que os dois projetos(em anexo) possuíam conteúdos diferenciados, apesar de
abordar o mesmo assunto.

             Inclusive a segunda proposição se baseou na Lei 21146 de 14/01/2014,  que “INSTITUI A POLÍTICA
ESTADUAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA – PEAPO – E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, no estado de Minas Gerais.

           Para contribuir com o processo de analise anexamos a lei mineira e os diversos pareceres das
Comissões da Assembleia de Minas Gerais.

             Ainda temos o Decreto federal 7.794, de 20 de agosto de 2012, que “Institui a Politica Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica.”

           Nossa proposição se baseia na proposta do então Deputado Alexandre César, inclusive a seguir
reproduziremos a justificativa do mesmo:

“Do Mérito

A agroecologia e a agricultura orgânica são práticas produtivas agrícolas que buscam conciliar a
produção com a conservação dos recursos naturais, a oferta de produtos alimentares seguros e o
desenvolvimento social e econômico de todos os componentes da cadeia produtiva. O projeto de lei visa
à estruturação de uma política estadual de estímulo e divulgação da agroecologia e da agricultura
orgânica de forma a efetivar a participação de seus produtos no mercado agroalimentar do Estado,
incluindo o poder público estadual como comprador e beneficiário.

No mundo, o mercado de produtos alimentares cujos processos de produção eliminam o uso de
agrotóxicos e fertilizantes químicos e, ainda, que valorizam o desenvolvimento social dos produtores e a
conservação do meio ambiente cresce a taxas médias anuais em torno de 20%. Os produtos
agroecológicos e orgânicos já representam parcelas significativas da comercialização de alimentos em
diversos países da Europa.

No Brasil, essa classe de alimentos vem ganhando importância crescente desde a década de 1980, tendo
recebido grande impulso a partir da instituição de políticas de fortalecimento da agricultura familiar pelo
poder público na última década. Esse desenvolvimento foi assinalado no arcabouço legal das atividades
agrossilvipastoris pela publicação da Lei Federal nº 10.831, de dezembro de 2003, regulada pelo Decreto
nº 6.323, de dezembro de 2007, que dispõe sobre a agricultura orgânica, e pelo Decreto nº 7.794, de
agosto de 2012, que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – Pnapo.

A prática agroecológica defendida no projeto em análise caracteriza-se pela visão transdisciplinar da
produção agrícola. Valoriza-se a conservação ambiental, a integração do homem aos ciclos da natureza,
o respeito aos povos tradicionais e a cultura genuína, associados todos esses itens com a geração de
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renda, normalmente em estabelecimentos típicos da agricultura familiar.

A estruturação de uma política estadual de estímulo e divulgação da agroecologia e da agricultura
orgânica em economia de mercado apresenta-se como forma inovadora de intervenção do poder público
uma vez que prevê elevado nível de controle social e intervenção na prática alimentar da população.

Tal política é plenamente coerente com o movimento de crescimento vertiginoso do mercado de produtos
orgânicos e agroecológicos no Brasil e no mundo.

Da Clareza e Precisão do Projeto

O propósito da presente Lei é a introdução de definição legal na sistematicidade jurídica vigente no
Estado de Mato Grosso, conforme inciso I do § 2º. do artigo 9º. da Lei Complementar nº. 06/90. Ademais,
o Projeto segue cabalmente as disposições do mesmo diploma legal, em especial o disposto no artigo 8º.

Da Possibilidade de Iniciativa

Mister se faz ressaltar que não há no bojo da propositura qualquer atribuição dada a nenhuma Secretaria.
Não elenca qualquer das Secretarias e Estado ou órgãos da Administração. Não implica despesas para o
erário, pois contém enunciado de caráter meramente genérico.

O escopo do presente está inserido, mormente, no art. 7º., inciso XVIII, da Constituição Federal. De igual
forma, o projeto não tem qualquer vício de intenção de usurpação da prerrogativa de iniciativa de
processo legislativo, e, sim a concretização de um dos objetivos fundamentais do Estado Democrático de
Direito descrito no artigo 3º da Constituição Federal Brasileira:

“Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...)

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.”

Poderíamos elencar outros comandos constitucionais, como o princípio da dignidade humana, onde o
valor da dignidade da pessoa humana deve ser entendido como o absoluto respeito aos seus direitos
fundamentais, assegurando-se condições de dignas de existência para todos.

Em análise superficial, o Projeto em tela confrontaria o princípio constitucional da Separação dos Poderes
e ofenderia as autonomias administrativas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, contrariando o
disposto no art. 39 da Constituição do Estado.

No entanto, uma visão aprofundada cobra relevo destacar que a separação de poderes é, primeiro,
mecanismo de repartição de funções, de tal forma que cada um dos poderes, a seu turno, se especialize
em sua matéria e, segundo, instrumento de contenção dos poderes, permitindo-se, pois, que um fiscalize
o outro.

Não é vedado, porém, que um auxilie o outro, caracterizando uma interdependência necessária, natural e
salutar.

Imperioso trazer à colação os comentários de Paulo Bonavides acerca da necessidade de uma
reavaliação do princípio da separação de poderes: "Numa idade em que o povo organizado se fez o único
e verdadeiro poder e o Estado contraiu na ordem social responsabilidades que o Estado liberal jamais
conheceu, não há lugar para a prática de um princípio rigoroso de separação" [1].

Consta do art. 2º da Constituição Federal de 1988 que "são poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder
Judiciário são expressões que possuem duplo sentido, pois exprimem as funções legislativa, executiva e
jurisdicional e indicam os respectivos órgãos. Em verdade, o poder é uno, sendo dividido em funções.

Acresce-se o fato de que os poderes estão de tal forma repartidos e equilibrados entre os diferentes
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órgãos que nenhum pode ultrapassar os limites estabelecidos pela Constituição sem ser eficazmente
detido e contido pelos outros, ou seja, num sistema de "freios e contrapesos"[2].

O princípio da separação de poderes vale unicamente por técnica distributiva de funções, e não em
termos de incomunicabilidade, antes sim de íntima cooperação, harmonia e equilíbrio, sem nenhuma linha
que marque separação absoluta ou intransponível[3].

Dessa forma, deve-se aferir o sentido do princípio da separação de poderes em relação à função
legislativa, observando que o exercício da função legislativa pelo Poder Executivo é decorrência natural
da evolução do Estado, sendo necessariamente compatível com a democracia e a separação dos
poderes, com essa competência manifestando-se por várias formas no Estado de Direito contemporâneo.

Ademais, resta salientar que a aparente antinomia de princípios hão de ser realizados – sua resolução –,
via leitura sistemática da Constituição Federal, visando o seu conteúdo global e conteúdo jurídico,
sopesando a razoabilidade e a proporcionalidade da matéria. Uma leitura hermenêutica da Carta Magna
caberia apenas ao Constituinte Originário.

Os conflitos de regras são resolvidos na dimensão da validade, em que a aplicação de uma regra
importa na não-aplicação da outra.

Obviamente, esse tipo de lei é possível de sanção. Nada exclui de sanção nem de veto. Quanto à
possibilidade de argüição de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, e pelos motivos expostos, esse
tipo de lei não é passível de semelhante argüição. Pelos fundamentos já enunciados, não há, em princípio,
vício de iniciativa.

Por derradeiro, o contexto em que se situa o Poder Legislativo, expressão que, na teoria da divisão de
poderes, exprime duas idéias necessariamente interdependentes: (a) poder legislativo no sentido de
função legislativa, como está no art. 44 da CF/88 e no art. 39 da Constituição Estadual. (b) Poder
Legislativo no sentido de órgão ou órgãos que exercem a função legislativa – e é o sentido que está no art.
2º. Da CF/88 quando declara que são Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (aí a
independência orgânica).

Poder Legislativo é, pois, o órgão coletivo (ou conjunto de órgãos coletivos) compostos de membros
eleitos pelo povo destinado a exercer a função de legislar, sem prejuízo de outras que a doutrina costuma
destacar.

Quando se fala em funções do Poder Legislativo, está-se pensando nas funções que se atribuem aos
órgãos desse Poder. Esquematicamente, podemos dizer que as funções fundamentais do Poder
Legislativo são de representação, a de legislação, a de legitimação da atuação governamental e a de
controle.

Por fim, a possibilidade de iniciativa da presente matéria está esculpida no artigo 25 da Constituição
Estadual e nos artigos 23, VI e VIII e 24, V e VI da Constituição Federal.

Resta caracterizar que a iniciativa desta Lei, se não atendido pelo asseverado no acima elencado, está
assegurada, pois o artigo 26 da Constituição do Estado determina que nas interpretações possíveis
deverá haver o zelo pela preservação da competência legislativa da Assembléia Legislativa [4].

Pelos motivos expostos Senhor Presidente, aguardo pela aprovação do presente Projeto de Lei pelo
Plenário desta Casa.

[1] BONAVIDES, Paulo. Ciência política, 10ª ed. rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 146.

[2] Adaptação do "checks and balances" do direito norte-americano.

[3] Paulo Bonavides, ob. cit., p. 147

[4] “Art. 26 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: (...) IX - zelar pela preservação de sua
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competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;”

        A agroecologia e a agricultura orgânica são práticas produtivas agrícolas que buscam conciliar a
produção com a conservação dos recursos naturais, a oferta de produtos alimentares seguros e o
desenvolvimento social e econômico de todos os componentes da cadeia produtiva. O projeto de lei em
análise visa à estruturação de uma política estadual de estímulo a produção agroecológica e produção
orgânica.

      No mundo, assim como no Brasil, o mercado de produtos alimentares cujos processos de produção
eliminam o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos e, ainda, que valorizam o desenvolvimento social dos
produtores e a conservação do meio ambiente cresce a taxas médias anuais em torno de 20%. Os produtos
agroecológicos e orgânicos já representam parcelas significativas da comercialização de alimentos em
diversos países da Europa.

          No Brasil, essa classe de alimentos vem ganhando importância crescente desde a década de 1980,
tendo recebido grande impulso a partir da instituição de políticas de fortalecimento da agricultura familiar pelo
poder público na última década. Esse desenvolvimento foi assinalado no arcabouço legal das atividades
agrossilvipastoris pela publicação da Lei Federal nº 10.831, de dezembro de 2003, regulada pelo Decreto nº
6.323, de dezembro de 2007, que dispõe sobre a agricultura orgânica, e pelo Decreto nº 7.794, de agosto de
2012, que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – Pnapo.

      A promoção da agroecologia torna-se cada vez mais urgente e necessária diante do atual contexto de
agravamento de crises interconectadas causadas por um modelo de desenvolvimento econômico centrado
na produção em larga escala de commodities agrícolas e minerais.

       A criação e implementação de uma politica voltada para Agroecologia e Produção Orgânica,
proporcionaram um salto qualitativo e quantitativo na produção agroecológica e orgânica em nosso Estado.

        Neste sentido, apresentamos a presente propositura  para a qual solicitamos o apoio dos nobres Pares.

 
 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Maio de 2019

 

Dr. João
Deputado Estadual
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