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Projeto de Lei nº 272/2022  

Autora: Deputada Janete de Sá. 
Assunto: “Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

clínicas e hospitais veterinários instalarem em 
local visível e de fácil leitura o alvará de 
funcionamento do estabelecimento e o registro 

profissional do médico veterinário, em todo o 
Estado do Espírito Santo.” 
 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 272/2022, de autoria da Deputada 

Janete de Sá, que dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas e 

hospitais veterinários instalarem em local visível e de fácil leitura o 

alvará de funcionamento do estabelecimento e o registro 

profissional do médico veterinário, em todo o Estado do Espírito 

Santo; e, para tanto, dá outras medidas regulatórias inerentes a 

execução de seu objeto normativo. 

 

A referida proposição foi protocolizada automaticamente, pelo 

Software para Virtualização do Poder Legislativo - ALES DIGITAL, 

no dia 10 de junho de 2022 e, após, lida no expediente da Sessão 

Ordinária do Plenário do dia 13 do mesmo mês e ano, sendo que 

neste último evento recebeu do Senhor Presidente da Mesa Diretora 

o seguinte despacho: “Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Proteção aos 

Animais, de Defesa do Consumidor e de Finanças”. 

 

Por fim, o projeto de lei veio a esta Procuradoria para exame e 

parecer e, desta forma, distribuída a matéria, me coube examiná-la 

e oferecer o Parecer Técnico respectivo, na forma do art. 3º, inciso 

XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho de 

2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da augusta 
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Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 

2.700/2009).  

 

É o relatório. 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

A- DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL 

 

De início, destacamos que o Projeto de Lei nº 272/2022 tem por 

teleologia obrigar as clinicas e hospitais veterinários, do Estado do 

Espírito Santo, a instalarem - em local visível e de fácil leitura - o 

alvará de funcionamento do estabelecimento e o registro 

profissional do médico veterinário. Assim, define que passaria a ser 

de responsabilidade do proprietário do estabelecimento a aquisição 

do alvará de funcionamento e do registro profissional, bem como a 

manutenção regular dos referidos documentos. 

 

Avançando, a proposição determina que o dito Alvará ficaria 

suspenso, bem como o direito de prestação dos serviços, em caso 

de: alteração da Razão Social ou da Firma; alteração do Ramo de 

Atividade do Estabelecimento; não renovação, quando a Lei 

específica exigir, do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros); e, ainda, por inobservância as exigências desta 

pretensa lei. Observa-se que, quando houver alteração da Razão 

Social, Denominação ou Firma e da Área Construída, o alvará 

poderá ser substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar 

do evento. Por fim, estipula sanções para o não cumprimento de 

sua ordem, inclusive, não derrogando outras, quer sejam civis, 

penais e/ou administrativas. 

 

O projeto de lei em exame trata de matéria que afeta ao Estado do 

Espírito Santo, uma vez que a declaração objetivada converge para 

uma ação que é, também, competência dos Estados Membros da 
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Federação (produção e consumo), por previsão expressa no artigo 

24, incisos V, da Constituição Federal. 

 

Em outras termos, o tema corresponde diretamente à proteção dos 

direitos do consumidor. Desta compreensão, tem-se que a matéria 

corresponde incontestavelmente àquelas tipificadas no artigo 24, 

incisos V e VIII, da Constituição Federal, a saber: 

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

concorrentemente sobre:  

 

V - produção e consumo; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; 

(...) 

§ 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. 

 

Por sua vez, sob a ótica do Ordenamento Jurídico Estadual, a 

previsão da competência legislativa parlamentar está definida no 

caput, do art. 63, da Constituição Estadual. Vejamos: 

 

Constituição Estadual 

 

“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.” 

 

Da espécie normativa que deva conter a matéria: o artigo 61, inciso 

IV, da Constituição Estadual prevê a Lei (Lei Ordinária) como uma 

das espécies normativas primárias (simetria ao artigo 59 da CR).  

 

Nesse mesmo sentido, o artigo 141, inciso III, do Regimento 

Interno. Como a Constituição Federal determina o termo “lei” (Lei 

Ordinária) para tratar do tema, conforme se denota no inciso VII, 

§1º, de seu artigo 225, outra espécie não poderá ser adotada. 
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Assim, por se tratar de lei ordinária, a espécie normativa correta 

para regular o tema, o quorum de aprovação será o de maioria 

simples, nos termos do que preceitua o disposto no art. 47 da 

Constituição da República, no art. 59 da Constituição Estadual e 

no art. 194 do Regimento Interno. Vejamos respectivamente: 

 
“Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações 

de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos 

votos, presente a maioria absoluta de seus membros.” 

 

“Art. 59. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações 

da Assembleia Legislativa serão tomadas por maioria dos votos, 

presente a maioria absoluta de seus membros.” 

 

“Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão 

tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria 

absoluta dos Deputados.” 

 

Da competência para a iniciativa da matéria: os artigos 151 e 152, 

inciso I, do Regimento Interno preveem a competência de iniciativa 

dos parlamentares, fato esse que confere legitimidade para o autor 

do projeto. Destarte, sendo certo que não se trata de matéria na 

qual a Constituição Federal, Constituição Estadual ou o Regimento 

Interno exigem qualquer iniciativa qualificada ou privativa. 

Destaca-se que, in casu, o poder de polícia administrativa almejada 

já é atribuição inerente do Procon-ES. 

 

Do regime de votação: tem-se que o mesmo deverá ser, a princípio, 

o de votação simbólica, mas pode ser escolhida a votação nominal, 

nos termos do artigo 202, II, do Regimento Interno. 

 

Todavia, além das regras gerais do processo de votação, existem 

procedimentos específicos para a modalidade de votação nominal, 

conforme dispõe o artigo 201 do Regimento Interno.  

 

O regime inicial de tramitação do Projeto é o de tramitação 

ordinária, com fulcro no art. 148, inciso II, do Regimento Interno. 

 

B- DO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
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Especificamente sobre a constitucionalidade material do Projeto de 

Lei nº 272/2022, vislumbra-se que a sua medida visa regulamentar 

e garantir a efetivação dos direitos consumeristas de obtenção de 

informações claras, coesas e completas acerca dos profissionais 

responsáveis e que os serviços estão aptos e aprovados conforme a 

expedição de alvarás respectivos. 

 

Ao assim pretender, a proposição legislativa ora em apreço, passou 

a integrar o acervo legislativo que almeja atender o direito dos 

consumidores de serviço, nos termos da obrigação estatal expressa 

no artigo 24, inciso V e VIII, da Constituição Federal. Destarte, 

restou-nos reconhecer que o procedimento legislativo almejado pelo 

objeto do projeto de lei é materialmente constitucional.  

 

Além disso, a matéria possui amparo na Lei n° 8078/1990 - Código 

de Defesa do Consumidor, em seu artigo 31 que dispõe que a oferta 

e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras e precisas. 

 

Isto porque, o direito do consumidor constitui, em síntese, um 

conjunto destinado ao cumprimento de uma dupla determinação 

constitucional, qual seja: Promover a defesa dos consumidores (art. 

5º, XXXII, da CF); assegurar a tutela dos consumidores como 

princípio geral da atividade econômica, consoante o enunciado do 

artigo 60; e considerar o princípio da ordem econômica que consta 

no art. 170, ambos da Constituição Federal. 

 

Nesse sentido, é relevante compreender o fundamento 

constitucional da proteção ao consumidor, refletindo sobre a 

diversificação normativa desses dispositivos, especialmente em 

sede infraconstitucional, a fim de garantir o elenco básico de 

direitos do consumidor, previstos no CDC e na Constituição 

Federal. 

 

Outrossim, o Projeto em análise está em congruência com o artigo 

4º do CDC, que prevê o direito à informação do consumidor dos 
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produtos e serviços oferecidos pelo fornecedor, transpassado como 

‘’transparência’’, bem como com o artigo 6º, inciso III, do próprio 

CDC, que ditam in verbis: 

 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] 

 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
 

(...) 
 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 
 

(todos os negritos são de nossa autoria) 

 

Em tempo, no que concerne ao ponto da vigência da lei no tempo, 

tem-se que, por se tratar de objeto normativo de fácil 

aplicabilidade, não há que se exigir prazo de vacatio legis para a 

entrada em vigor do Projeto de Lei nº 272/2022, na hipótese de ser 

o mesmo transformado em Lei Ordinária.  

 

Quanto a compatibilidade com os Princípios, Direitos e Garantias 

Previstos no art. 5º da Constituição Federal, observa-se que os 

mesmos formam um acervo exemplificativo de Direitos Humanos 

Civis (Individuais ou Negativos) que garante uma esfera de proteção 

do indivíduo contra a ação danosa e indevida juridicamente do 

próprio Estado.  

 

O Projeto de Lei nº 272/2022 não possui qualquer correlação com 

esses Direitos Fundamentais, haja vista que não trata de ação 

incidente sobre os indivíduos presentes na sociedade e nem em 

relação aos seus bens, mas somente de adequação a uma prática 

consumerista, frente ao relevantíssimo interesse público 

convergente para a proteção desse direito. E, frente a isso, não ser 

incompatível com estes direitos, cabe confirmar compatibilidade da 

pretensa norma com esta ordem constitucional. 
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Quanto ao quesito do respeito ao Princípio Constitucional da 

Isonomia, a análise converge, também, para o que se registrou no 

parágrafo anterior. Ou seja, o Projeto de Lei nº 272/2022 não 

possui correlação direta de ingerência nos Direitos Fundamentais e 

esse quadro específico da proposição inclui o Princípio da Isonomia, 

que possui endereço no próprio art. 5º, caput e inciso I, da 

Constituição Federal.  

 

Quanto ao quesito do respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico 

Perfeito e a Coisa Julgada), contempla-se que o mesmo igualmente 

converge para o art. 5º da Constituição Federal. In verbis: 

 
“Art. 5º. ...................................................................  

 

(...) 

 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada;” 

 

A proposição legislativa indicada não desrespeita estes Institutos 

Jurídicos (Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e Coisa Julgada) 

pela simples razão de que não normatiza nada antinômico ao 

interesse ou direitos de pessoas físicas e jurídicas, mas somente 

sobre matéria de interesse público, conforme, inclusive, definido 

pela análise de mérito (constitucionalidade material). 

 

Face ao todo acima disposto, fica a proposição legislativa em 

comento confirmada como adequada no que tange aos preceitos 

materiais constitucionais, assim confirmanda a sua patente de 

constitucional. 

 

C- DA LEGALIDADE E DA JURIDICIDADE 

 

Em continuidade, estendendo um pouco mais a análise técnica da 

proposição, verifica-se que, quanto à mesma, até a presente data, 

não há oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios 

Tribunais Superiores que impeça, material ou formalmente, o 
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projeto de ser aprovado, consequentemente, recebe o grau de 

jurídico.  

 

Por seu turno, diante dos Ordenamentos Jurídicos, a 

normatividade do Projeto de Lei nº 272/2022 não afronta a 

legislação federal e estadual, assim recebendo a qualidade de ser 

patenteado como “legal”. 

 

Essas duas conclusões técnicas foram aferidas, também, frente ao 

fato de que o projeto de lei em tela preencheu a todos os requisitos 

previstos no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo (compatibilidade regimental plena da 

presente proposição) e da legislação federal específica. 

 

Considerando todo o exposto, fica confirmado que o Projeto de Lei 

em análise não afronta a legislação federal e estadual e nem possui 

embargo por parte dos tribunais, assim recebendo a qualidade de 

ser patenteado como jurídico e legal. 

 

D- DA TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

No que norteia a técnica legislativa empregada na elaboração da 

proposição, registra-se que a mesma atende satisfatoriamente os 

preceitos: (a) da Constituição Federal, (b) da Constituição Estadual, 

(c) da Lei Complementar Federal n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

alterada pela Lei Complementar 107/201, (d) da Lei Complementar 

Estadual nº 168, de 01 de dezembro de 1999 e (e) da Resolução 

Estadual n° 2.700/2009 (Regimento Interno desta Nobre 

Assembleia Legislativa). 

 

Quanto ao estudo técnico proveniente da Diretoria de Redação (DR) 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cabe 

informar que o mesmo se encontra previsto nos autos do Projeto. 

Em tal estudo verificou-se pontos pertinentes de mera adequação 

da redação do texto do projeto de lei. Assim, por ser a alteração 

proposta de pequena e simples correção de redação do texto, deve a 
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mesma ser aproveitada quando em elaboração do Autógrafo de Lei, 

extraído na hipótese de aprovação do presente projeto. 

 

- CONCLUSÃO 

 

À vista de todo o exposto, concluímos pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de 

Lei nº 272/2022, de autoria da Deputada Janete de Sá, com 

fundamento nos dispositivos constitucionais e legais acima 

elencados, podendo e devendo a proposição em apreço seguir sua 

tramitação normal.  

 

É como opinamos. 

 

Vitória/ES, 23 de junho de 2022. 

 

 

Gustavo Merçon 

Procurador Legislativo Adjunto 
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