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Projeto de Lei n.º 326/2018 

Autora: Deputada Janete de Sá 

Assunto: "Institui o Sistema de Posse Responsável e abandono 

animal no Estado do Espírito Santo.” 

 

1.  RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei aviado pela insigne Deputada Janete de Sá, 

que institui o Sistema de Posse Responsável e abandono animal 

no Estado do Espírito Santo, sendo protocolizado em 10 de 

dezembro de 2018, lido no dia seguinte, para cumprimento dos 

termos do artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de leis. 

Em suas justificativas, observa-se que o escopo primordial do 

Projeto de Lei em análise relaciona-se com a proteção e bem 

estar de animais de estimação. 

A Procuradoria desta Casa de Leis em 13 de maio de 2019 se 

manifestou, pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto de 
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Lei n.º 326/2018, de autoria da Excelentíssima Senhora 

Deputada Janete de Sá, não devendo seguir sua tramitação 

regular nesta Casa de Leis; nesta data a Setorial Legislativa 

acolheu a manifestação pela inconstitucionalidade formal. 

É o relatório, em apertada síntese. 

2.  DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 

Prima facie, exsurge aduzir que o Projeto de Lei n.º 326/2018 

detém o escopo em princípio humanístico, da solidariedade etc. 

Busca a autora  normatizar regras de condutas relacionadas a 

posse de animais domésticos. 

No que concerne ao mérito da análise, não se vislumbra 

inconstitucionalidade no tocante a sua iniciativa, por não 

impor obrigação e nem interferir na organização e 

funcionamento da administração, quanto à criação e extinção de 

órgão da administração pública, de maneira que descaracteriza 

eventual ofensa ao art. 61, inciso II, alínea ‘c’, c/c art. 

84, inciso VI, da Constituição da República que, em razão do 

princípio da simetria, deve ser observado no âmbito estadual, 

no que tange ao art.63, parágrafo único, inciso III e IV da 

Constituição Estadual. 

Neste contexto, entende-se que a presente proposição é 

constitucional.  

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum 

tipo de vício no processo de formação das normas, seja no 
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processo legislativo de sua elaboração, seja em razão de sua 

elaboração por autoridade incompetente. 

Outrossim, a inconstitucionalidade formal orgânica decorre da 

inobservância da competência legislativa para a elaboração do 

ato. Faz-se necessário verificar se a competência para 

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

Município. 

Assim, a CRFB/1988, em seu art. 23, inciso VII estabelece a 

competência legislativa COMUM para tratar dessas matérias, in 

litteris: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

VII - preservar as florestas, a fauna e a 

flora;”  

Tal conceito resta como adequado tendo em vista que a 

Constituição não faz diferença para fins legiferantes entre 

animais domésticos e silvestres, daí a competência para 

legislar sobre o tema. 

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da 

matéria, consigna-se que o Projeto de Lei nº 326/2018 objetiva 

a proteção de animais domésticos, não pretendendo emendar a 

Constituição Estadual, nem se amoldando às hipóteses previstas 

no art. 68, parágrafo único, da Constituição Estadual de 1988, 

que traz as hipóteses reservadas à lei complementar.  
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No que tange à constitucionalidade material, ressalta-se que o 

objeto do projeto de lei não se relaciona com a problemática 

da restrição a Direitos Fundamentais. Ou seja, o projeto de 

lei não ataca o núcleo essencial de nenhuma cláusula Pétrea.  

Prosseguindo, cumpre esclarecer que inexiste violação ao 

princípio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada. A Lei Complementar Federal n.º 

95/98, alterada pela Lei Complementar n.º 107/2001, recomenda 

a previsão expressa da vigência da lei de prazo razoável para 

que dela se tenha amplo conhecimento, reservando aos projetos 

de pequena repercussão a reserva de vigência na data de sua 

publicação – artigo 8.º. 

Assim, inexiste qualquer vício com o condão de caracterizar 

infringência a dispositivos legais e regimentais, bem como a 

presente proposição se encontra de acordo com os preceitos da 

legislação infraconstitucional específica. 

No caso em exame, houve obediência ao artigo 3.º da LC n.º 

95/1998, porquanto o projeto de lei 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 a 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.  
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3.  CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, nos termos do artigo 41, inciso I, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, como relator opina-se 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 326/2018, de autoria 

da nobre Deputada Janete de Sá, que institui o Sistema de 

Posse Responsável e abandono animal no Estado do Espírito 

Santo. 
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                 PARECER Nº            /2020 

 

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 326/2018 de autoria da nobre Deputada Janete de Sá 

nos termos da fundamentação constante deste Parecer.  

 

. 

            Plenário Rui Barbosa, em            de                      de 2020. 

_________________________________________________  PRESIDENTE 

_________________________________________________   RELATOR 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 
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