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I – RELATÓRIO 

 

 

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

Assumção, 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. 

Remetida à Procuradoria Geral, na forma do art. 121 do Regimento Interno, a 

proposição recebeu parecer pela sua constitucionalidade. A seguir, vieram os autos a esta 

Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação. 

Em apertada síntese, é o relatório com suporte no qual passo a emitir o 

presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso I, do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009) 

 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

1 - DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL  
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1.1 - Da competência legislativa para dispor sobre a matéria e da 

competência de iniciativa da matéria 

 

1.1.1.  Constitucionalidade Formal 

 

Inexiste inconstitucionalidade formal tendo em vista que a matéria aborda o 

tema de competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e da União, bem como 

a matéria versada no autógrafo legislativo não é de competência reservada ao chefe do 

poder executivo. 

De fato, o objetivo da proposta, conforme se infere de sua justificativa, é o 

de acrescentar parágrafo único ao art. 2º da Lei 6.200 de 2000. 

Como expõe o nobre parlamentar em sua justificativa “a ideia do projeto é 

permitir a entrada de cães nos prédios e estabelecimentos públicos no dia 4 de outubro de 

cada ano, desde que acompanhados de seus respectivos donos, tendo em vista que nesta 

data comemora-se o dia internacional dos animais, sendo o cão um dos animais 

domésticos mais comuns nas casas dos capixabas. Trata-se de uma exceção à regra de 

proibições e determinações constantes na Lei ora objeto de alteração.” 

Na trilha desse raciocínio, verifica-se a inserção da matéria na competência 

legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal para legislar 

sobre fauna e responsabilidade meio ambiente, conforme estabelecido nas disposições do 

artigo 24, incisos VI e VIII, da mesma Carta. 

Neste sentido, é conveniente destacar que tanto a Lei Estadual no. 8.060/2005 – 

que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo 

– quanto a Lei Estadual nº 6.200/2000, originam-se de proposituras de iniciativa parlamentar, 

sancionadas pelo Governador do Estado. 

A lei 6.200/2000, objeto da presente alteração legislativa, está vigente desde á 

época de sua publicação e possui presunção de constitucionalidade, logo não deve se falar em 

vício de competência ao se alterar uma legislação em vigor há quase 20 anos.  

Diante dessas evidências resta patente a competência legislativa concorrente 

suplementar do Estado para dispor sobre a propositura em apreço, nos exatos termos artigo 

24, incisos VI e VIII, e § 2º, da Constituição Federal. 
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As hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa reservada do 

Presidente da República, pelos princípios da simetria da separação de Poderes, devem ser 

observadas em âmbito estadual, distrital e municipal, ou seja, referidas matérias terão de 

ser iniciadas pelos chefes do Executivo (Governadores dos Estados e do Distrito Federal e 

Prefeitos), sob pena de se configurar inconstitucionalidade formal subjetiva. 

Nesse sentido, “processo legislativo dos Estados-Membros: absorção 

compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as decorrentes 

das normas de reserva de inciativa das leis, dada a implicação com o princípio 

fundamental da separação e independência dos Poderes: jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal” (ADI 637. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 25.08.2004)   

Mais uma vez é forçoso repetir que o tema versado no presente projeto de 

lei não se insere no âmbito de iniciativa reservada de qualquer autoridade ou órgão, nem 

mesmo do Chefe do Executivo.  

Isto porque, como o tema não encontra expressamente contemplado entre 

aqueles a serem tratados por lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República e, por 

simetria, dos Governadores e Prefeitos (CF, art. 61, § 1º), a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, por 

traduzirem matéria de exceção, não podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob 

pena de ocasionar um esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito 

dos entes federados. 

Logo, na presente situação deve-se aplicar o seguinte entendimento 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO 

ESTADO DO AMAZONAS. (...) Ao contrário do afirmado pelo 

requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da 

Administração Pública local. Não procede a alegação de que 

qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto 

pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa 

parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 

da Constituição do Brasil - matérias relativas ao funcionamento 

da Administração Pública, notadamente no que se refere a 

servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (...) (ADI 
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3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 

02/04/2007) (original sem destaque) 

 

Sob esse ponto de vista, portanto, não existem óbices jurídicos à 

implementação das medidas previstas neste projeto de lei de iniciativa parlamentar. 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há inconstitucionalidade 

formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

1.1.2. Da Constitucionalidade Material 

 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na Constituição 

Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 

consonância com as regras e princípios constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e Garantias 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Já no tocante à vigência da lei, o projeto de lei em apreço não visa a alcançar 

situações jurídicas pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em vigor na data de sua 

publicação.  

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de lei ora analisado está 

de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, 

sendo materialmente constitucional. 

 

2. DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais Superiores, 

não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 
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Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, respeita as 

demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

 

3. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, porquanto o 

projeto foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, compreendendo a epígrafe, 

a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das 

disposições normativas; parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo 

substantivo relacionadas com a matéria regulada; e parte final, compreendendo as 

disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de 

conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando o art. 

8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a unidade 

básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de numeração 

ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, para 

obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu sentido comum e 

frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem direta, evitando-se 

preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo 

verbal em todo o texto das normas legais, dando-se preferência ao tempo presente ou ao 

futuro simples do presente, e foram usados os recursos de pontuação de forma judiciosa, 

evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 11 da 

Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se o 

conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou princípio. 
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Por todo o exposto, sugerimos aos Membros desta douta Comissão a 

adoção do seguinte: 

 

 

PARECER Nº              /2019 

 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO, é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Lei n.º 192/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Capitão Assumção. 

 

 

Plenário Rui Barbosa, em        de                         de 2019. 

 

_______________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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