
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PORTARIA-N  Nº 56  DE 23 DE JULHO DE 1999  
 

 
Disciplina a entrada, comercialização 
e trânsito comércio de Plantas e 
Partes de Plantas de  Pimenta-do-
Reino  do Estado do Espírito Santo e 
da outras providências. 

 
  
 O  SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA  DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 98, inciso II da 
Constituição Estadual e o que determina o Artigo 36 do Decreto Federal n.º 24.114, de 
12 de abril de 1934, e considerando que: 
 
 
I – A notificação do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, registrando    a    
ocorrência   do    Vírus     do     Mosqueado     Amarelo     da Pimenta-do-reino - PYMV  
e do inseto vetor, o coccídeo Pseudococcus elisa no Estado do Pará; 
 
II -  Que o PYMV é também transmitido ou disseminado a curta e longa distância por 
mudas e partes propagativas da pimenteira; 
 
III – Que o PYMV não foi ainda constatado no Estado do Espírito Santo; 
 
IV – A importância econômica do cultivo da Pimenta-do-Reino para o Estado do 
Espírito Santo. 
 
 
RESOLVE: 
 
 

Art. 1º - Proibir a entrada, trânsito e o comércio, no Estado do Espírito Santo, 
de plantas e partes propagativas de pimenta-do-reino, provenientes do estado do Pará 
ou de regiões com ocorrência do Vírus do Mosqueado Amarelo – PYMV. 
 

§ 1º - As mudas ou partes propagativas de pimenta-do-reino de matrizes 
comprovadamente sadias, através de métodos bioquímicos ou moleculares de 
indexação, procedentes do Pará ou de regiões com ocorrência da praga mencionada 
no “caput” deste artigo, poderão ser utilizadas para a formação de lavouras no 
território espírito-santense, desde que estejam acompanhadas de Permissão de 
Trânsito fundamentada em Certificado de Fitossanitário de Origem. 
 

§ 2º - Quando se tratar de mudas ou plantas de pimenta-do-reino, a Permissão 
de trânsito deverá mencionar que estão também livres de cochonilha da raiz, 
Pseudococcus elisa inseto vetor do vírus. 
 

 
 
 



§ 3º - A proibição de que trata este artigo não se aplicará às plantas ou partes 
da planta de pimenta-do-reino, que transitar pelo território espírito-santense, com 
destino a outros Estados, acompanhados de Permissão de trânsito fundamentada em 
Certificado de Fitossanitária de Origem, expedida por órgão oficial ou oficialmente 
credenciado. 
 

Art. 2º - No caso de burla à inspeção e fiscalização Estadual, as mudas ou 
partes vivas de plantas de pimenta-do-reino, procedentes do Pará ou de outras 
regiões com ocorrência da praga mencionada no Art. 1º, encontradas no território 
espírito-santense, serão apreendidas, sumariamente destruídas, não cabendo aos 
infratores qualquer indenização. 
 

Parágrafo único – Determinar aos Escritórios do IDAF e Posto de Vigilância 
Sanitária, que fiscalizem o disposto nesta Portaria, requerendo se necessário, 
providências junto à autoridade policial, nos termos do Artigo 259 do Código Penal 
Brasileiro. 
 

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
Vitória - ES, 23 de julho de 1999. 
 
 
                                                                                           PEDRO DE FARIA BURNIER 
                                                                                                                Secretário de Estado da Agricultura 


