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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado Estadual Dr. Emílio Mameri, no uso de suas prerrogativas regimentais e com 

fulcro nos art. 141, VIII e 174 da Resolução n. 2.700, de 15 de julho de 2009, requer seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, José Renato 

Casagrande, a presente  

 

INDICAÇÃO, 

 

para que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), 

identifique e estabeleça parcerias com órgãos públicos municipais, empresas privadas e 

organizações e entidades da sociedade civil com o objetivo de possibilitar aos detentos das 

Unidades Penitenciárias do Estado do Espírito Santo, que cumpram pena em regime 

semiaberto e aberto, o trabalho no trato, banho, tosa e higienização de cães e gatos e de locais 

a eles destinados. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nos últimos anos, cresceu o número de organizações e entidades da sociedade civil voltadas 

ao acolhimento, cuidado e doação de animais abandonados. As iniciativas destes abrigos 

contribuem não só com o controle da população de cães e gatos, mas também com a saúde 

pública, tendo em vista que são retirados das ruas e do contato com seres humanos (sobretudo 

crianças) e outros animais aqueles não vacinados e/ou contaminados por doenças. 

 

Também é cada vez maior o número de animais abandonados nas ruas das cidades da Grande 

Vitória e do interior, de modo que os abrigos se encontram em sérias dificuldades, 

impossibilitados de arcar com os altos custos de suas atividades com os apoios financeiros 

escassos e não habituais que recebem de voluntários. 

 

Por outro lado, em levantamento realizado no ano passado, estimou-se a existência de cerca 

de 30 (trinta) mil lojas de pets no Brasil, com rápida expansão, sendo o país o terceiro do 

mundo em faturamento no setor
1
. 

                                                 
1
 Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/negocios/canal-do-empresario/noticia/7375940/sem-crise-

mercado-pets-brasil-terceiro-mundo-faturamento>. 
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Recentemente, o Município de Taubaté firmou parceria com a Coordenadoria das Unidades 

Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (Corevali), vinculada à Secretaria Estadual 

de Administração Penitenciária de São Paulo, para possibilitar aos detentos que cumprem 

pena em regime semi-aberto e têm bom comportamento o trabalho com cães e gatos 

abandonados e acolhidos pelos Centros de Controle de Zoonoses. 

 

Naquele município, já são percebidas melhorias tanto na autoestima quanto na comunicação 

dos apenados, tendo em vista que, por meio do trato com os animais, são trabalhados os 

sensos de responsabilidade e afetividade – o que contribui com a ressocialização dos detentos. 

 

Tal medida beneficia os apenados, ainda, na sua esfera pessoal, já que suas penas são remidas 

pelo trabalho, conforme estabelecido pela Lei de Execução Penal. 

 

No Espírito Santo, segundo Relatório oriundo do Procedimento Preparatório 001/2017, 

registrado sob o nº GAMPES 2017.0020.8414-35, e elaborado pelo Grupo Especial de 

Trabalho em Execução Penal do Ministério Público Estadual, grande número de detentos das 

Unidades Prisionais não exerce qualquer tipo de atividade laboral. Dentre as principais 

dificuldades apontadas para o cumprimento do que estabelece a legislação pertinente ao 

assunto, encontram-se o número insuficiente de servidores, a falta de documentos pessoais, a 

estrutura que não permite a implantação de fábricas e/ou oficinas, a baixa escolaridade dos 

apenados, a pouca ou nenhuma experiência profissional e a ausência de convênios com 

empresas e órgãos públicos para oferta de postos de trabalho. 

 

Percebe-se, então, que a implantação da medida ora sugerida se encontra em consonância com 

a legislação penal e também com as necessidades da SEJUS, a quem compete, segundo 

preveem os incisos I e II do art. 2º do Decreto nº 4.251-R, promover ações que estimulem a 

garantia dos direitos fundamentais dos presos e egressos, por meio da educação, qualificação 

e trabalho, possibilitando maior autonomia, e identificar e estabelecer parcerias com órgãos 

públicos, privados, e demais organizações/instituições da sociedade civil, visando ampliar o 

acesso ao mercado de trabalho para presos e egressos do sistema prisional capixaba. 

 

Palácio Domingos Martins, 18 de novembro de 2019. 

 
Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 
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