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PROCURADORIA JURÍDICA 

PROC. ADM. 42 /21 

PROJETO DE LEI N.° 27 / 2021 

PARECER N.° 13/ 21 

De iniciativa legislativa da vereadora Fernanda Moreno da 

Silva, cuida a proposta em estudo de instituição de Banco de ração de utensílios para animais 

no Município de Mogi das Cruzes. 

Instruem o presente Projeto de Lei de fls. 09 a 11, a 

justificativa (fls. 01 e 02), matérias jornalísticas similares (fls. 03 a 08) e encaminhamento do 

Relator da Comissão de Justiça e Redação (fl. 12). 

É O RELATÓRIO. 

O presente projeto de lei, busca instituir o banco de ração e 

utensílios para os animais no Município de Mogi das Cruzes. 

O E. STF no julgamento do REX 878911 do dia 29/09/16, da 

relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes assim decidiu: 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do 
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de 
monitoramento em escolas e cercanias. 3. lnconstitucionalidade 
formal. Vicio de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo 
municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do 
chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a 
Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição 
de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. 
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência 
desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. 

Do corpo da decisão extrai-se que "o Supremo Tribunal 

Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa 

parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de 

iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo." 

Portanto, para o STF não se enquadrando o projeto de lei nas 

hipóteses do art. 61, §1° da CF, a iniciativa dos projetos de lei seria concorrente. 

Dispõe o citado art. 61, §1° da CF: 

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis 
que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
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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. 

Uma análise do presente projeto indica que não se trata de 

nenhuma das matérias reservadas ao Chefe do Executivo. Ressalvamos, apenas os arts. 5° e 

6° que a titulo de permitirem uma desnecessária autorização incorrem em clara afronta ao 

principio da separação de poderes. 

Conforme reiteradamente asseverado por esta Procuradoria a 

lei é impositiva e não autorizativa. Para fins de legalidade pouco importa se são autorizativas 

ou impositivas (como o deveriam ser). Portanto, se a lei avançar nas matérias do art. 61, §1° 

da CF, pouco importa se é meramente autorizativa: de qualquer forma o vicio de 

constitucionalidade estará configurado. 

Tanto que o E. STF entende ser inconstitucional lei 

autorizativa que versa sobre matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Sobre o 

tema, citamos: 

A alegação de não usurpação de competência pela Assembléia 
Legislativa, dado o caráter meramente autorizativo da lei, não pode 
ser ouvida, sob pena de subversão da disciplina constitucional da 
separação de poderes e insulto ao art. 2° da Constituição Federal. É 
que, como bem aponta SÉRGIO RESENDE DE BARROS: 
"A ordem constitucional é que fixa as competências legislativa, 
executiva e judiciária. Pelo que, se uma lei fixa o que é próprio 
da Constituição fixar, pretendendo determinar ou autorizar um 
Poder constituído no âmbito de sua competência constitucional, 
essa lei é inconstitucional. Não é só inócua ou rebarbativa. É 
inconstitucional porque estatui o que só o Constituinte pode 
estatuir, ferindo a Constituição por ele estatuída. O fato de ser mera 
autorização não elide o efeito de dispor, ainda que de forma não 
determinativa, sobre matéria de iniciativa alheia aos 
parlamentares". 
É essa a velha postura desta Corte (cf. Rp n° 686-GB, rel. Min. 
EVANDO LINS E SILVA, j. 6.10.1966; Rp n° 993, re. Min. NÉR1 DA 
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SILVEIRA, j. 17.3.1982), assim como sua jurisprudência atual: (ADI 
3.176, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 04.08.2011) 

Portanto, a celebração de acordos ou regulamentação da 

matéria independe de qualquer autorização parlamentar, motivo pelo qual sugerimos a 

supressão dos referidos artigos. 

Sob o presente caso, há precedentes do E. TJSP: 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal n° 
14.227/2018, que "institui o banco de ração e o banco de acessórios 
para animais e dá outras providências". Iniciativa parlamentar. 
Concretude do artigo9°. Dispositivo que confere autorização para a 
realização de parcerias com entidades públicas e privadas. 
Inadmissibilidade. Chefe do Executivo não precisa de autorização do 
Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva competência. 
Ingerência na esfera privativa do Prefeito. Violação aos princípios da 
separação dos poderes e da reserva de administração. Ofensa aos 
artigos 5° e 47,XIV, da Constituição Bandeirante. Restante da norma 
que não padece do mesmo vício. Não ocorrência de vício formal de 
inconstitucionalidade, por desvio do Poder Legislativo. Inexiste 
ofensa ao princípio da separação de poderes, eis que em consonância 
com o Tema de Repercussão Geral n° 917.Não houve alteração da 
estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública, bem 
como sobre o regime jurídico de servidores. Competência da Câmara 
para dispor sobre bem-estar animal. Interesse local. Ausência de 
previsão de dotação orçamentária que não implica a existência de 
vicio de inconstitucionalidade, mas apenas eventual inexequibilidade 
da lei no exercício orçamentário em que aprovada. Ação parcialmente 
procedente. (ADI 2216269-72.2018.8.26.0000, Rel. Des. Péricles 
Piza, julg. 10/04/19) 

Portanto, exceto pelos arts. 5° e 6°, não vislumbramos óbices 

de ordem legal.. 

Vale lembrar que tais considerações são orientativas dos 

trabalhos desta Casa de Leis. Dessa forma, sob o aspecto jurídico, entendemos que o presente 

projeto não pode ser aprovado, devendo a proposta ser objeto de apreciação pelas Comissões 

Permanentes desta Casa, bem como dos nobres vereadores que, para aprovar o projeto, 

dependerão do voto da maioria dos Senhores Vereadores presentes à Sessão em que a matéria 

for discutida, conforme prevê o parágrafo único do artigo 79 da Lei Orgânica do Município. 

Era o que tínhamos a informar. 

P. J. 30 de 4di1 de -2.02L , 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Lei n° 027/2021 
Processo n° 042 / 2021 

De iniciativa legislativa da ilustre Vereadora 
FERNANDA MORENO DA SILVA, a proposta em estudo dispõe sobre a instituição do 
Banco de Ração e Utensílios para animais no município de Mogi das Cruzes/SP. 

Conforme justificativa encartada à presente 
propositura, a finalidade deste é a normatização legal do "Banco de Ração e Utensílios para 
Animais" de espécies diversas, por meio do recebimento e auxílio de rações e utensílios, 
pelo estabelecimento de parcerias com a sociedade civil em geral (estabelecimentos 
comerciais, fabricantes, pessoas físicas e jurídicas, entidades do terceiro setor, protetores 
independentes), cuidando dos animais em estado de abandono e contribuindo diretamente 
com a saúde pública. 

Instada à manifestação, a Douta Procuradoria 
Jurídica desta Casa de Leis, consignou às fls 13 usque 15, parecer jurídico fundamentado, 
carreando vasta jurisprudência à amparar a conclusão estampada. Veja-se, fls 14: 

Uma análise do presente projeto indica que não se trata de nenhuma 
das matérias reservadas ao Chefè do Executivo. Ressalvamos, 
apenas os arts. 50 e 6° que a título de permitirem uma desnecessária 
autorização incorrem em clara ofronta ao princípio da separação 
dos poderes. 

E, finalizando, assevera 

Portanto, a celebração de acordos ou regulamentação da matéria 
independe de qualquer autorização parlamentar, motivo pelo qual 
sugerimos a supressão dos referidos artigos. 

(-\), Portanto, exceto pelos art.s. 5° e 6°, não vislumbramos óbices de 
ordem legal. 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (1 1) 4798-9500 
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Neste contexto, há de se prestigiar o parecer 

exarado pela z. Procuradoria Jurídica, consignando a presente emenda supressiva para 

apreciação e deliberação: 

EMENDA SUPRESSIVA 

Ficam suprimidos os artigos 5° e 6°, renumerando-

se os demais artigos. 

Assim considerado, diante das razões e 

fundamentos esposados, nos aspectos e peculiaridades atinentes a esta Comissão, nos termos 
do Artigo 38,1 da Resolução 05/2001, opinamos por sua NORMAL TRAMITACÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldi r- Miran. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE IND. COM. AGRICULTURA E DIREITO DO CONSUMIDOR 

Parecer ao Projeto de Lei n° 027/2021 

De iniciativa legislativa da nobre vereadora FERNANDA MORENO DA 
SILVA, a proposta em estudo visa a instituição no município de "Banco de 
Ração e Utensílios para Animais." 

Apresentados os motivos norteadores da proposta, pela autora, qual 
seja, normatizar o recebimento de auxílio de rações e utensílios para animais 
de espécies diversas por meio de parcerias com a sociedade civil em geral 
(estabelecimentos comerciais, fabricantes, pessoas físicas e jurídicas, 
entidades do terceiro setor, protetores independentes, destinando tais itens 
para entidades ou famílias de baixa renda que acolhem animais 
abandonados. Relata, ainda, que a situação de abandono de animais 
cresceu consideravelmente, por conta da pandemia da Covid-19. 

A Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis apresentou parecer 
apontando a necessidade de alteração em dispositivos da proposta, 
considerados inconstitucionais, sendo que o mérito da proposta deve ser 
objeto analisado pelos nobres vereadores em discussão plenária, quando da 
sua votação. 

Assim, a Comissão Permanente de Justiça e Redação apresentou 
parecer de folhas 16 a 17, emenda supressiva aos Artigos 5° e 6°, 
renumerando-se os demais artigos. 

Após análise da proposta em questão e, com base nos pareceres 
anteriores e, aprovada a emenda apresentada pela Comissão Permanente 
de Justiça e Redação, 'pinamos pela NORMAL TRAMITAÇÃO do Projeto de Lei 
027/2021. 

PI ndjioVeilDr, Luiz Beraldo de Miranda, 11 de Junho d 021. 
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