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PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 325/2018 

Autor (a): Deputada Janete de Sá  

Assunto: Institui o Dezembro Verde, mês de conscientização 

sobre o abandono de animais domésticos.  

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 325/2018, de autoria da Deputada Estadual Janete de 

Sá, que tem por finalidade “Instituir o Dezembro Verde, mês de conscientização 

sobre o abandono de animais domésticos”. 

 

A matéria foi protocolada no dia 10.12.2018 e lida no expediente da sessão ordinária 

do dia 11.12.2018. Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de 

publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-se, porém, que 

a mesma não prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009). A Diretoria de Redação ofereceu estudo de 

técnica legislativa adequando o referido projeto. 

 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

 

É o relatório. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma por base, 

exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos do Projeto 

de Lei no. 325/2018 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria sob o 

prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e a 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

 

O referido Projeto de Lei nº 325/2018, de autoria da Deputada Estadual Janete de 

Sá, que tem por finalidade “Instituir o Dezembro Verde, mês de conscientização 

sobre o abandono de animais domésticos”. 

 

Em sua justificativa, o autor argumenta o seguinte: 

 

No período de férias que se inicia em Dezembro, infelizmente, é comum o 

aumento do número de abandono de animais domésticos como cães e gatos. 

Por falta de alguém par cuidar, ou por falta de capacidade financeira para 

custear, muitos animais de estimação são abandonados nas vias públicas, 

causando acidentes ou sendo vítimas de acidentes, transmitindo zoonoses e 

até atacando pessoas. Campanhas de educação e conscientização, além de 

fiscalização pelos órgãos competentes pode tornar de maneira eficaz a 

diminuição de abandono desses animais de estimação. Apresentamos o 

presente Projeto de Lei visando a proteção dos animais e para que os 

animais não sejam abandonados a própria sorte, e também na intenção de 

proteger a população capixaba dando maior segurança e tranquilidade no seu 

deslocamento no dia a dia e evitando a transmissão de zoonoses. [...]  

 

Referente ao assunto em tela, quando se trata de abandono, maus-tratos ou 

crueldade contra animais, a legislação brasileira dita algumas normas 

responsabilizando pessoas que praticam tais atos, senão vejamos:  

 

A Lei Federal nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais), em seu artigo 32 estabelece o 

seguinte:  
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Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

 

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 

§1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel 

em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 

recursos alternativos; 

 

§2º. A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 

animal. 

 

Instituir o Dezembro Verde tem por finalidade dedicar o mês de dezembro às ações 

educativas e de reflexão sobre o abandono de animais domesticados. Esses animais, 

quando desamparados, passam a maior parte do tempo procurando seus donos, 

necessitando, desta forma, a conscientização da população referente à prática do 

crime de abandono. 

 

Conforme destacado pelo site jusbrasil.com.br, 

 

[...] a comissão de reforma do Código Penal aprovou proposta que aumenta 

penas para crimes contra o meio ambiente, entre eles os maus-tratos a 

animais. Nessa linha, criminalizou o abandono e definiu que os maus-tratos 

podem render prisão de até seis anos, caso a conduta resulte na morte do 

animal. O tema foi o que mais mobilizou a população a contribuir com os 

juristas por meio de sugestões através dos canais oferecidos pelo Senado.  

 

Para o presidente da comissão, Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) Gilson Dipp, a incorporação da legislação ambiental no Código 

Penal, que será o centro do sistema penal brasileiro, representa um grande 

avanço. Está se dando aos crimes ambientais a dignidade penal que eles 

merecem. 

 

O Ministro Dipp avaliou que o aumento das penas é necessário e que 

a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) acabou sendo aperfeiçoada 

pela comissão. O aumento de pena não é suficiente para atemorizar quem 
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pratica um crime ambiental, mas a lei ambiental estava defasada neste 

ponto. 

 

Os juristas tiveram o cuidado de preservar praticamente todas as 

conquistas da Lei de Crimes Ambientais, de 1998. O aumento das penas 

faz com que a maioria das condutas saiam da competência do juizado 

especial, que julga crimes cuja pena máxima é de até dois anos. 

 

De acordo com a proposta, abandonar, em qualquer espaço público ou 

privado, animal doméstico, domesticado, silvestre, exótico, ou em rota 

migratória, do qual detém a propriedade, posse ou guarda, ou que está 

sob guarda, vigilância ou autoridade deixa de ser contravenção e passa a 

ser considerado crime. A pena será de um a quatro anos e multa.” (grifo 

nosso). 

 

Como se trata de proteção ao meio ambiente, a matéria é de competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do artigo 24, VI 

e art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal: 

 

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; 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

 

[...] 
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade. 

 

2.1. Constitucionalidade Formal 

 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de vício no 

processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua elaboração, 

seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da competência 

legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, se a 

competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 

 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela CRFB/1988, em 

especial com base no que determina o princípio federativo estabelecido 

expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia legislativa de cada 

ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, desde que 

atendidos os seus preceitos e princípios. 

 

Assim, a instituição do Dezembro Verde, mês de conscientização sobre o abandono 

de animais domésticos, cuja comemoração passará a integrar o Calendário Oficial 

de Eventos do Estado do Espírito Santo, é matéria deliberada pelo Estado no 

exercício de sua competência legislativa remanescente, prevista no art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, verbis: 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 

leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição. 

 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa remanescente para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei 

no. 325/2018, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício 

de competência, conforme arts. 25, § 1º da CRFB/1988. 

 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

 

Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, da 

iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 173. 

Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem 

estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da 

separação dos Poderes. 

 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva a 

possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas algumas autoridades ou 

órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a oportunidade da 

deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.4 

 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 615, e a CE/1989, em seu art. 63, 

parágrafo único6, as disposições normativas cuja iniciativa é de competência 

                                           
3 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
5 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 

da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
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privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas a 

funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas 

em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

 

No caso em exame, a matéria não se encontra dentre aquelas cuja iniciativa seja 

reservada ao Chefe do poder Executivo. Assim, o presente Projeto de Lei não 

contém vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre 

matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, 

parágrafo único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á plenamente 

possível que o Deputado Estadual proponente inicie o presente processo 

legislativo nos termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 

63 da CE/1989.  

 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a iniciativa 

parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que se falar em vício 

de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

 

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, observa-se que o 

Projeto de Lei nº 325/2018 não pretende emendar a Constituição Estadual, nem se 

                                                                                                                                    
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 

para a reserva.  
6 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. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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amolda às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da CE/19897, que traz as 

hipóteses reservadas à lei complementar.  

 

Considerando que o tema aqui tratado não constitui matéria objeto de resolução ou 

decreto legislativo nos termos do art. 151, §§ 1º e 2º do Regimento Interno da ALES, 

infere-se que veículo introdutor deve ser de fato, a lei ordinária, haja vista seu viés 

residual, nos termos do § 3º do mesmo art. 151 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução n. 2.700/09). Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária, sendo a 

proposição constitucional neste aspecto. 

 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo legislativos, tem-se: 

 

- regime especial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o regime 

de tramitação especial, nos termos do art. 1488 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução no. 2.700/2009). 

 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 1949 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão ser tomadas 

por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a maioria absoluta 

dos Deputados.  

 

                                           
7 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 

sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 

Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 
I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 

III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 

V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 

VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 
VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 
IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 

X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
8 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 
III - especial. 
9 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
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- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 27710, do 

Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser em princípio, o nominal. 

 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição. 

 

2.2. 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. 

 

Realizado o estudo da constitucionalidade formal, resta submeter a proposição que 

ora se analisa ao filtro constitucional em seu aspecto material, comparando-a com 

as regras e princípios que compõem o chamado bloco de constitucionalidade.  

 

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 que se falar em ofensa a direitos e garantias estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, tão pouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada. 

 

Como se trata de matéria relacionada a instituir “o Dezembro Verde, mês de 

conscientização sobre o abandono de animais domésticos”, não ocorre violação a 

Direitos Humanos previstos nas Constituições Federal ou Estadual. 

 

                                           
10 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
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No tocante à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor na data de sua 

publicação está adequada, de forma que a propositura não pretende atingir 

situações pretéritas, sendo materialmente constitucional nesse aspecto. 

 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei no. 325/2018 está de acordo com as 

regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo 

materialmente constitucional. 

 

2.3. Juridicidade e Legalidade 

 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é jurídica, ou 

possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com a 

Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica11. 

 

Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de Lei está em 

sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores. 

 

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há oposição na 

doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que impeça, 

material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o momento, respeita as demais 

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

 

Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao contrário, 

atende a todos os preceitos.  

 

                                           
11 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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Dentro desta linha de entendimento, podemos citar ainda outra matéria de teor 

assemelhado, sancionada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de Curitiba 

(PR), conforme a Lei de N° 15.309 de 16 de Outubro de 2018, que instituiu naquele 

Município o mês Dezembro Verde, dedicado à realizações educativas e de reflexão 

sobre o abandono de animais, objetivando conscientizar a população de que tal 

prática é crime, além de ser ato de maus-tratos, ampliando as ações direcionadas 

junto com os órgãos públicos e demais organizações que atuam na área.  

 

2.4. Técnica Legislativa 

 

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

porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

parte normativa e parte final. 

 

No tocante à vigência da lei, esta encontra-se indicada de maneira expressa no art. 

2º., com previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação. Como a 

cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" deve ser reservada apenas para 

as leis de pequena repercussão, o que se aplica à presente proposição.  

 

Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, observa-se o atendimento às regras 

previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

 

No mais, a Diretoria Redação – DR já efetuou as correções devidas na redação do 

referido projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa dos autos, com as quais 

estamos de acordo e opinamos pela sua adoção). 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei no. 325/2018, de 

autoria da Deputada Estadual Janete de Sá. 

Identificador: 320031003400390038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2018. 

 

 

CARLI MARGARIDA GUARNIER SILVA 

Procuradora 

Identificador: 320031003400390038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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