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DIRETORIA DA PROCURADORIA 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 192/2019 

AUTOR: Deputado Capitão Assunção. 

EMENTA: “Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei 6.200 de 2000, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos proprietários de caninos em amordaçá-los com coleiras e 

focinheira antes de sair com os mesmos em vias públicas e logradouros; e presença 

destes animais permanentes em vias públicas e logradouros”. 

 

 

I - RELATÓRIO 

 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 192/2019, de autoria do Deputado Capitão Assunção, 

cujo conteúdo em síntese “Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei 6.200 de 2000, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários de caninos em amordaçá-los com coleiras 

e focinheira antes de sair com os mesmos em vias públicas e logradouros; e presença destes 

animais permanentes em vias públicas e logradouros”. 

  

A presente proposição foi protocolada no dia 21/03/2019, lida na Sessão Ordinária do 

dia 25/03/2019, e, sua publicação deverá ser procedida no Diário do Poder Legislativo - DPL, 

conforme norma regimental. 

 

Em síntese, são estas as questões de fato e de direito com suporte nas quais 

passamos a emitir o Parecer na forma do art. 121 do Regimento Interno (Resolução 

2.700/2009). 

 

É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA LEGALIDADE, DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

E MATERIAL, DA JURIDICIDADE E DA TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

O Projeto de Lei nº 192/2019, de autoria do Deputado Capitão Assunção, cujo 

conteúdo em síntese “Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei 6.200 de 2000, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários de caninos em amordaçá-los com coleiras 

e focinheira antes de sair com os mesmos em vias públicas e logradouros; e presença destes 

animais permanentes em vias públicas e logradouros”, que passaria a ter a seguinte 

redação: 

 
LEI Nº 6.200 

  

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários de caninos em amordaçá-los 
com coleiras e focinheira antes de sair com os mesmos em vias públicas e 
logradouros; e presença destes animais permanentes em vias públicas e 
logradouros. 

 
Art. 1º Fica proibido o passeio com caninos em vias públicas e logradouros, 
exceto quando o canino estiver amordaçado, com coleira, enforcador e 
focinheira. 

  
Art. 2º Fica proibida a presença e permanência de caninos em vias públicas, 
logradouros e em locais  de livre acesso ao público. 

 
Parágrafo único. A proibição de que trata o presente artigo não se estende 
aos prédios e estabelecimentos públicos no dia 4 de outubro de cada ano, 
data na qual será permitida a entrada destes em decorrência do Dia 
Internacional dos Animais, desde que acompanhados de seus responsávveis 

  

A iniciativa apesar de meritória, visto que, segundo a justificativa apresentada pelo 

autor, objetiva: “ver nossos estabelecimentos públicos sinalizando para o respeito aos 

animais, e dando exemplo de como cuidar deles, homenageando-os e trazendo para “um 

dia de trabalho” junto com seu dono. A presente medida, portanto, tem um caráter 

educativo, que vai muito além de simplesmente conduzir os animais aos prédios públicos”, 

incentivando assim o cuidado por esses animais tão presentes em nosso meio. Porém, isso 

acaba por ir de encontro ao que preceitua a Constituição Federal, como veremos mais a 

frente.   
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 A carta Magna em seu art. 30 estabelece o rol de competências dos municípios, 

dentre as quais está:  

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

Matéria similar fora aprovada nesta Casa de Leis por iniciativa parlamentar, e vetada 

pelo Poder Executivo através da MV 388/99, também sob o manto Constitucional do art. 30 

inciso I, ou seja, matéria de alçada municipal, que acolhemos. 

 

Na proposição em comento, é notória a ingerência de intervenção do legislador na 

competência do Poder Executivo Municipal, pois o dispositivo acima é claro ao determinar 

que são os municípios que detêm a competência para legislar por autoridade própria sobre 

assuntos de interesse local, neste caso em específico, trata-se do ingresso de cães em 

órgãos públicos de todo o estado, o que acabaria por imiscuir-se em tal competência, haja 

visto, que a pretensa legislação englobaria por exemplo, prefeituras, secretárias e demais 

órgãos de uma cidade.   

 

Para melhor entendermos, por interesse local, conforme ensina Roque Carrazza (in 
"Curso de Direito Constitucional Tributário", 3ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, 
p. 109), “são os que atendem, de modo imediato, às necessidades locais, ainda que com 
alguma repercussão sobre as necessidades gerais do Estado ou do País”, mais precisamente, 
explana a jurista Fernanda Dias Menezes de Almeida (in "Competências na Constituição de 
1988", 4ª edição, São Paulo, Atlas, p. 97 e 98), o seguinte:  

 
“(...) Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais 

gira necessariamente em torno da conceituação do que seja esse “interesse local”, que 

aparece na Constituição substituindo o “peculiar interesse” municipal do direito anterior. 

 

  A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção doutrinária, 
avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer coincidir o peculiar 
interesse com o interesse predominante do Município.  
 

Dessa forma, sob o aspecto formal, portanto, fica claro que a intenção obsta o 
prosseguimento do presente projeto de lei, considerando que este infringe o artigo 30, 
incisos I, da Constituição Federal.  
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No que tange ao aspecto material, esclarece-o Poder Público Municipal tem a 
prerrogativa de fixar as regras de uso e ocupação do solo que se destinam, segundo Hely 
Lopes Meirelles (Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1993, 6ª. Ed., p. 
405), a estabelecer as utilizações convenientes às diversas partes da cidade e localizar em 
áreas adequadas as diferentes atividades urbanas que afetem a comunidade. Decorre, 
assim, do poder de polícia do Município, que no uso de tais atribuições busca assegurar o 
ordenamento do ambiente urbano, a fim de garantir o interesse da comunidade.  

 
 Neste sentido, o entendimento da Suprema Corte em julgamento de ação com 

matéria análoga:  

O poder constituinte dos Estados-membros está limitado pelos princípios da 
Constituição da República, que lhes assegura autonomia com condicionantes, 
entre as quais se tem o respeito à organização autônoma dos Municípios, 
também assegurada constitucionalmente. O art. 30, I, da Constituição da 
República outorga aos Municípios a atribuição de legislar sobre assuntos de 
interesse local[...]. [ADI 3.549, rel. min. Cármen Lúcia, j. 17-9-2007, P, DJ de 31-
10-2007.]. 

Para melhor ilustrar o acima exposto, podemos citar legislações municipais que 

tratam do tema, como por exemplo: Lei Municipal nº 3500, de 18 de setembro de 1998 - 

Dispõe sobre o controle de populações animais e sobre a prevenção e o controle de 

ZOONOSES no Município de Vila Velha e dá outras providências; Lei Municipal nº 8121 – 

Estabelece normas para a posse responsável de animais domésticos e/ou domesticados no 

Município de Vitória, e da outras providencias e Lei Municipal nº 2.228, de 08 de novembro 

de 1999 – Dispõe sobre a prevenção e o controle das zoonoses e endemias, bem como o 

controle e proteção de populações animais no Município de Serra e dá outras providências.  

 

 Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado os elevados propósitos 

do seu autor, confronta com o sistema constitucional de iniciativas reservadas estabelecidas 

pela Constituição Federal. 

 

 Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que assume as feições de uma 

típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não custa repetir, fulminam integralmente 

a proposição. 
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III - CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE do PROJETO DE LEI Nº 

192/2019, de autoria do Deputado Capitão Assunção, por existência de vicio formal de 

constitucionalidade.  

 

Assembleia Legislativa, 11 de abril de 2018. 

 

 

 

Valmir Castro Alves 

Procurador 
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