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PROJETO DE LEI Nº 246/2017 

AUTOR: DEPUTADO JOSE ESMERALDO 

EMENTA: “Dispõe sobre a utilização de cartazes nas clínicas veterinárias, 

Pet Shops e outros estabelecimentos assemelhados, informando aos 

clientes os riscos e orientações da Doença de Lyme e a Febre Maculosa e 

dá outras providências.” 

 

I - RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 246/2017, de autoria do Deputado 

Jose Esmeraldo, tem por finalidade o seguinte: “Dispõe sobre a utilização 

de cartazes nas clínicas veterinárias, Pet Shops e outros estabelecimentos 

assemelhados, informando aos clientes os riscos e orientações da Doença 

de Lyme e a Febre Maculosa e dá outras providências.” 

A matéria foi protocolada em 04 de Julho de 2017, lida no 

expediente da Sessão Ordinária do dia 10/07/2017, aguardando 

publicação. 

 Em seguida a matéria passou pela Procuradoria, onde recebeu 

Parecer pela sua Constitucionalidade.  
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Após, recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer 

para efeito de análise da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 2.700/2009 (Regimento 

Interno desta Augusta Assembleia Legislativa). 

 

É o relatório 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL E LEGALIDADE. 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 246/2017, de autoria do Deputado 

Jose Esmeraldo, tem por finalidade o seguinte: “Dispõe sobre a utilização 

de cartazes nas clínicas veterinárias, Pet Shops e outros estabelecimentos 

assemelhados, informando aos clientes os riscos e orientações da Doença 

de Lyme e a Febre Maculosa e dá outras providências.” 

Na justificativa o autor da Proposição alega o seguinte:  

 

A doença de Lyme é uma enfermidade causada pela Borrelia 
burgdorfer e é transmitida geralmente pela picada do carrapato 
infectado. No Brasil, existe uma forma similar da doença chamada 
de Borreliose humana brasileira ou Síndrome Baggio-Yoshinari. A 
apresentação da doença tem vários sintomas, podendo, em seus 
estágios iniciais, incluir erupção cutânea e sintomas parecidos com 
os da gripe, e então dores musculares, artríticas, neurológicas, 
psiquiátricas e cardíacas. Na maioria dos casos, os sintomas 
podem ser eliminados com antibióticos, especialmente se o 
tratamento é iniciado precocemente. Se a doença é transmitida 
durante a gravidez, pode levar à infecção do feto através da 
placenta e causar possível morte fetal. O tratamento tardio ou 
inadequado geralmente desenvolve o "estágio tardio" da Doença 
de Lyme, que é debilitante e difícil de ser tratado. 
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Assim como a Doença de Lyme, a Febre Maculosa, no Brasil, é 
transmitida ao homem através do carrapato-estrela, trata-se de 
uma bactéria Rickettsia ricketsii. Esse carrapato pode, facilmente, 
se alojar nos cães. A febre maculosa é uma doença infecciosa, 
febril aguda, de gravidade variável, cuja apresentação clínica pode 
variar desde as formas leves e atípicas até formas graves, com 
elevada taxa de letalidade. Tal doença caracteriza-se por ter início 
abrupto, com febre elevada, cefaléia e mialgia intensa e/ou 
prostração, seguida de exantema máculo-papular, 
predominantemente nas regiões palmar e plantar, que pode 
evoluir para petéquias, equimoses e hemorragias. O tratamento 
precoce é essencial para evitar formas mais graves da doença. 
 
A proposta de disseminar as informações através de afixação de 
cartazes nos estabelecimentos citados se revela como a medida 
mais eficaz, haja vista ter o condão de alertar a sociedade para os 
riscos das doenças, possibilitando, assim, uma atenção quanto aos 
sintomas.  
Ademais, imperioso se faz a regulamentação da lei pelo Poder 
Executivo, o qual possui o condão de propiciar a devida 
efetividade e aplicabilidade da norma jurídica.   
Estando a sociedade informada e atenta aos riscos de transmissão 
das doenças, acaba por minorar a disseminação do contágio, ou 
no mínimo, ensejar um diagnóstico precoce e tratamento eficaz. 
Sabe-se que a relação do ser humano com os animais de 
estimação – em especial os cães - é cada vez mais estreita, e é 
através dos caninos que o risco de incidência da doença é mais 
evidente. Motivo pelo qual, torna-se necessário a transmissão das 
informações a sociedade. 
 

Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, entendemos que 

o Projeto em análise não encontra obstáculo para tramitar regularmente 

nesta Casa de Leis, eis que a matéria diz respeito à relação de consumo e 

tem a finalidade precípua da proteção e defesa do consumidor, neste caso 

em especifico, dos usuários dos serviços das clínicas veterinárias, Pet Shops 

e estabelecimentos congêneres a saber: 

“Art. 1º - As clínicas veterinárias, Pet Shops e 
estabelecimentos congêneres, ficam obrigados a 
afixar cartaz informando ao consumidor sobre os 
riscos da Doença de Lyme e a Febre Maculosa. 
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Art. 2º - O cartaz deve ser afixado em local de 
fácil visualização, medindo 297 x 420 mm (Folha 
A3), preferencialmente, com caracteres em 
negrito, contendo as seguinte informações: 

a) A Doença de Lyme é uma infecção bacteriana 
transmitida aos humanos através dos 
carrapatos, causando uma erupção cutânea e 
apresentando sintomas semelhantes aos da 
gripe. 

Procure o Posto de Saúde mais próximo ou 
consulte o seu médico. 

b) A Febre Maculosa é uma doença febril aguda, 
de gravidade variável, causada por uma 
bactéria e transmitida aos humanos através 
dos carrapatos, os sintomas ocorrem 
acompanhados de febre alta, dores de cabeça e 
dores musculares. Geralmente no quarto dia 
surgem manchas róseas nas extremidades, em 
torno dos punhos e tornozelos, tronco, face, 
pescoço, palmas das mãos e solas dos pés. 

Procure o Posto de Saúde mais próximo ou 
consulte o seu médico. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei 
sujeitará o estabelecimento  
infrator, às seguintes penalidades 
sucessivamente: 

 
I - advertência, quando da primeira autuação da 
infração; e 

II - multa, quando das demais autuações. 
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Art. 4º - A fixação do valor e do procedimento 
para fiscalização e aplicação da multa serão 
definidos pelo Poder Executivo Estadual. 

Parágrafo único – Os valores recolhidos através 
das cobranças de multas referidas nesta Lei, 
serão revertidas em políticas públicas de proteção 
e defesa dos animais.” 

  

Neste passo, a propositura se encontra estadeada no art. 5º, XXXII, 

da Constituição Federal - que diz “O Estado promoverá, na forma da lei, a 

defesa do consumidor”- regulamentado pela Lei nº 8.078/90, Código de 

Defesa do Consumidor.  

 

Também, com relação à produção e consumo, a Carta Maior prevê 

que a competência legislativa é concorrente entre a União, os Estados e o 

Direito Federal, conforme disposição do art. 24, V, da Constituição 

Federal, verbis: 

 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

 

V – produção e consumo; 

 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a 

competência da União limitar-se-á a estabelecer 

normas gerais. 

 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre 

normas gerais não exclui a competência 

suplementar dos Estados. 
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§ 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”. 

 

A guisa de exemplo colaciono precedente proferido em caso 

análogos, in verbis: 

 

"Lei 14.861/2005 do Estado do Paraná. Informação 

quanto à presença de organismos geneticamente 

modificados em alimentos e ingredientes alimentares 

destinados ao consumo humano e animal. Lei federal 

11.105/2005 e Decretos 4.680/2003 e 5.591/2005. 

Competência legislativa concorrente para dispor sobre 

produção, consumo e proteção e defesa da saúde. Art. 

24, V e XII, da CF. (...) Ocorrência de substituição – e 

não suplementação – das regras que cuidam das 

exigências, procedimentos e penalidades relativos à 

rotulagem informativa de produtos transgênicos por 

norma estadual que dispôs sobre o tema de maneira 

igualmente abrangente. Extrapolação, pelo legislador 

estadual, da autorização constitucional voltada para o 

preenchimento de lacunas acaso verificadas na 

legislação federal. Precedente: ADI 3.035, rel. min. 

Gilmar Mendes, DJ de 14-10-2005." (ADI 3.645, rel. 

min. Ellen Gracie, julgamento em 31-5-2006, Plenário, 

DJ de 1º-9-2006.) (grifamos). 

 

Identificador: 32003000330033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3035&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2209
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3645&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2245


 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 246/ 2017 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

Demais disso, a proposta não interfere na iniciativa legislativa 

privativa do Chefe do Executivo do Estado, conforme dispõe o art. 63, 

caput da  Constituição Estadual a saber: 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro 

ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público 

e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição.”       

 

Noutro aspecto, verifica-se que a espécie normativa adequada para 

tratar do tema é a lei ordinária, estando o Projeto em sintonia com o texto 

do art. 61, III, da Constitucional do Estado. E, regimentalmente, o quórum 

e o respectivo processo de votação será o de maioria simples estando 

presente no mínimo a maioria absoluta dos deputados em votação 

simbólica, na forma do art. 200, I do Regimento Interno. 

 

Com relação ao regime inicial de tramitação, o referido projeto de 

lei deve seguir o procedimento ordinário nos termos do artigo 148, inciso 

II do Regimento Interno.  

 

Art. 148.  As proposições serão submetidas aos 

seguintes regimes de tramitação: 

 

II – ordinária; 

 

A proposição não viola os princípios e regras, implícitos e explícitos, 

insculpidos nas Constituições Federal e Estadual e, consequentemente, os 

direitos e garantias fundamentais estampados no art. 5º daquela Carta. 
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Podemos, ainda, assegurar que a propositura não atinge o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito ou coisa julgada, bem como o princípio 

da isonomia, eis que a novidade normativa ora em análise não atingirá a 

segurança imposta na pedra angular constitucional. A matéria também se 

encontra balizada com os ditames do Regimento Interno.  

 

No que diz respeito à vigência da lei no tempo observo que a 

proposição a rigor, olvidou a observância da regra consignada no art. 8º da 

Lei Complementar nº 95/98, qual seja a de que em se tratando de norma 

de grande repercussão, deve ser consignado prazo razoável para que dela 

se tome amplo conhecimento.  

 

Em relação à técnica legislativa, entendemos que a referida matéria 

se encontra de acordo com os ditames da Lei Complementar 95/98 que 

rege a redação dos atos normativos. Vale ainda ressaltar que a fl. 08 foi 

feito o estudo da Técnica Legislativa pela Diretoria de Redação as quais 

somos por sua adoção.  

 

  Quanto à compatibilidade com o Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009 e respectivas alterações) e a legislação infraconstitucional 

pertinente, não foi encontrado nenhum vício que macule a tramitação 

ordinária do processo legislativo do projeto de lei em apreço. 

Em face das razões expendidas, concluo que a proposição, nos 

termos em que se acha redigida não padece de vicio de 

inconstitucionalidade, razão pela qual a continuidade da tramitação não 

representa risco de afronta à supremacia formal ou material da 

Constituição. 

 

 Diante do exposto, sugerimos aos demais membros desta douta 

comissão à adoção do seguinte: 
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PARECER      /2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 

Projeto de Lei nº 246/2017, de autoria do Deputado José Esmeraldo. 

 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de  2017. 

 

 

 

_____________________________________ PRESIDENTE 

 

________________________________________ RELATOR 

 

________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 

 

________________________________________ MEMBRO 
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