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Projeto de Lei n.º: 242/2019 

Autor (a): Deputado Luciano Machado 

Assunto: Dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos no Estado do Espírito 

Santo através de unidades móveis de esterilização, conhecida como “Castramóvel”. 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de dispor sobre o controle populacional de cães e gatos no Estado do Espírito 

Santo através de unidades móveis de esterilização, conhecida como “Castramóvel”. 

 

A douta procuradora designada nos autos ofertou parecer sobre a 

inconstitucionalidade do projeto tendo em vista vício de iniciativa. 

 

Em que pese ser uma linha tênue entre a possibilidade de se propor uma 

lei que versa sobre política pública e a interferência na atuação executória do estado, 

entendo que o projeto de lei não interfere na execução administrativa das atividades 

fim, apenas estabelece as diretrizes gerais a serem tomas pelo programa de 

“Castramóvel”. 

 

Como bem pontuado pela douta procuradora A CRFB/1988, em seu art. 

24, XII estabelece a competência legislativa concorrente para tratar da matéria. In 

verbis:  

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;  

(...)  

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
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 (...)  

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-seá a estabelecer normas gerais.  

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.  

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.  

 

Sobre o tema, a União editou a Lei no. 13.426/2017, que dispõe sobre a 

política de controle da natalidade de cães e gatos e dá outras providências, 

estabelecendo que:  

 

Art. 1º O controle de natalidade de cães e gatos em todo o território 

nacional será regido de acordo com o estabelecido nesta Lei, mediante 

esterilização permanente por cirurgia, ou por outro procedimento que 

garanta eficiência, segurança e bem-estar ao animal.  

Art. 2º A esterilização de animais de que trata o art. 1º desta Lei será 

executada mediante programa em que seja levado em conta: 

 I - o estudo das localidades ou regiões que apontem para a necessidade 

de atendimento prioritário ou emergencial, em face da superpopulação, 

ou quadro epidemiológico;  

II - o quantitativo de animais a serem esterilizados, por localidade, 

necessário à redução da taxa populacional em níveis satisfatórios, 

inclusive os não domiciliados; e  

III - o tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados nas 

comunidades de baixa renda.  

Art. 3º O programa desencadeará campanhas educativas pelos meios de 

comunicação adequados, que propiciem a assimilação pelo público de 

noções de ética sobre a posse responsável de animais domésticos.  

 

Logo, entendo que a matéria da presente proposição está em linha com 

as normas gerais editadas pela União, suplementando-as dentro dos limites dos §§ 2º 

e 3º do art. 24 da Constituição Federal. 
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Assim, pode o Estado exercer sua competência legislativa suplementar 

para tratar da matéria alvo do PL nº 242/2019, não havendo, portanto, que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de competência, conforme arts. 24, VI e XII da 

CRFB/1988. 

 

Como bem explicado no parecer jurídico da procuradora designada 

“proposições de iniciativa parlamentar que objetivam instituir políticas públicas não 

podem, por um lado, ser excessivamente genéricas, de forma a se assemelhar a meras 

declarações de intenções, nem, por outro lado, ser muito específicas, detalhando a 

ação do Executivo ou criando novas atribuições a seus órgãos e configurando vício de 

iniciativa por afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.” 

 

É neste ponto que abro a divergência jurídica e não enxergo no presente 

projeto interferência nas atribuições dos órgãos estatais. 

 

Ao analisar todos os artigos do PL 242/2019, não vislumbro ordem direta na 

compra e na forma da execução administrativa dos “castramóvel”. 

 

Cumpre responder a seguinte indagação: o objeto do presente projeto de 

lei, de fato, interfere na estrutura organizacional e administrativa de algum órgão ou 

Secretaria do Estado? 

 

Entende-se que a resposta é negativa, ou seja, o objeto deste projeto em 

nada atinge o funcionamento e organização de Secretaria ou órgão do Governo, de 

maneira a entender pela constitucionalidade da iniciativa parlamentar para tratar sobre o 

tema em foco. 

 

Caso especifica-se, a forma de aquisição dos veículos, as especificações 

técnicas, a quantidade de profissionais envolvidos, poderia se aventar sua 

inconstitucionalidade, todavia não há nenhum artigo no presente projeto nesse sentido. 
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Isto porque, 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. 

 

Observa-se que se este projeto criasse, modificasse ou extinguisse 

qualquer atribuição institucional de algum órgão do Poder Executivo ou se interferisse 

em contratos celebrados exclusivamente pelo Poder Executivo, restaria caracterizada a 

inconstitucionalidade formal. 

 

A título de obiter dictum, em que pese não tratar de matéria idêntica a 

esta, necessário constar que o Supremo Tribunal Federal vem se inclinando a 

permitir a iniciativa parlamentar para instituir políticas públicas, desde que não 

promova o redesenho de órgãos do Executivo. Fato este que vem a ratificar a 

constitucionalidade desta proposição.  

 

Não pode-se aceitar que uma campanha de educação no trânsito, ou de 

saúde pública, como campanhas anti-fumo e de prevenção a doenças realizada com 

cartazes, panfletos e palestras públicas não sejam realizadas em razão de causarem 

um aumento de despesa ao poder executivo., uma vez que frente ao orçamento os 

gastos decorrentes da realização das mesmas são inexpressíveis, ainda mais se 

considerarmos que os benefícios trazidos à população serão imensuráveis. 

 

Destacamos a jurisprudência abaixo, que trata da instituição de uma 

campanha de conscientização sobre depósito de materiais recicláveis: 

 

 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL 

- PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PÚBLICA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DEPÓSITO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - 

CONSTITUCIONALIDADE. - Não é inconstitucional lei municipal, de 
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iniciativa do Legislativo local, que prevê a realização de campanha 

pública de conscientização sobre o depósito de materiais recicláveis por 

parte da Administração Municipal, ainda que disso resulte aumento de 

despesas para o Executivo, mesmo porque as hipóteses de limitação da 

iniciativa parlamentar estão previstas em 'numerus clausus' no artigo 61 

da Constituição Federal, referindo-se apenas às matérias relativas ao 

funcionamento da Administração Pública. (TJMG -ADI n° 

1.0000.08.476253- 3/000 - COMARCA DE ITURAMA – Relator: Des. José 

Antonino Baía Borges) 

 

Nessa mesma linha é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: 

 

“A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser 

desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência 

exclusiva do chefe do Poder Executivo.” (RE 290.549-AgR, rel. min. Dias 

Toffoli, julgamento em 28-2-2012, Primeira Turma, DJE de 29-3-2012.) 

 

Percebe-se que a jurisprudência do Pretório Excelso Tribunal só entende 

que um projeto de lei que cria um programa estadual passe a ser constitucional a partir 

da criação de um órgão de governo, ou seja, quando há ingerência direta na função 

administrativa. Confira-se: 

 

"Lei 10.238/1994 do Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do programa 

estadual de iluminação pública, destinado aos Municípios. Criação de um 

conselho para administrar o programa. (...) Vício de iniciativa, vez que o projeto 

de lei foi apresentado por um parlamentar, embora trate de matéria típica de 

administração. O texto normativo criou novo órgão na administração 

pública estadual, o Conselho de Administração, composto, entre outros, 

por dois secretários de Estado, além de acarretar ônus para o Estado-

membro." (ADI 1.144, rel. min. Eros Grau, julgamento em 16-8-2006, 

Plenário, DJ de 8-9-2006.) 

 

As recentes decisões dos Tribunais Superiores prestigiam, sobretudo, a 

função legislativa, defendendo a iniciativa parlamentar. Se entendermos que todos os 
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projetos de lei e leis, que, de alguma forma, interferem no orçamento são 

inconstitucionais, estaremos inviabilizando o poder de legislar concedido ao 

parlamentares. 

 

Desta feita, por NÃO me perfilhar ao entendimento da procuradora 

designada, sugiro o NÃO ACOLHIMENTO, do parecer, por entender que a matéria é 

constitucional devendo tramitar regularmente nesta Casa de Leis. 

 

Vitória, 26 de abril de 2019. 

 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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