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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 

 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 298/2019, de autoria da Deputada Estadual Janete de Sá, que tem 

por finalidade dispõe sobre o acesso de animais domésticos as diversas formas de abrigos 

emergenciais destinadas ao atendimento das pessoas em situação de rua; e, para tanto, dá outras 

providências correlatas a execução de seu específico objeto normativo. 

 

A indicada proposição legislativa ora em comento foi protocolizada, neste Poder Legislativo, no 

dia 24 de abril de 2019 e lida no expediente da sessão ordinária do mesmo dia 24 de abril de 

2019, sendo que neste último evento o Senhor Presidente da Assembleia Legislativa proferiu o 

seguinte despacho: “Publique-se. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Cidadania, de Meio Ambiente e de Finanças”. 

 

A Procuradoria apresentou três diagnósticos jurídicos a respeito da proposição ora em análise, a 

saber: (1º) Parecer Técnico (fls. 14 a 22 dos autos eletrônicos) com dispositivo pela 

inconstitucionalidade formal e material do Projeto de Lei nº 298/2019; (2º) manifestação em 

análise da Subcoordenação da Setorial Legislativa da Procuradoria (fls. 25 a 26 dos autos) que 

concluiu pelo acolhimento do Parecer Técnico acima aludido, assim, igualmente firmou 

entendimento pela inconstitucionalidade formal e material da proposição; e (3º) o despacho do 

Senhor Procurador Geral (fl. 28 dos autos) com a seguinte manifestação: “Encaminho o presente 

processo para tramitação regimental (art. 120), com a manifestação desta Procuradoria, que 

acolho integralmente nos termos da conclusão do parecer técnico da Sra. Procuradora 

designada e do opinamento do Subcoordenador da Setorial Legislativa, pela 

inconstitucionalidade formal e material do Projeto de Lei nº 298/2019” (negritamos). 

 

Em sequência, os autos do projeto de lei foram endereçados para a Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação para análise de sua juridicidade (art. 40 do Regimento 

Interno) e, desta forma, na 3ª Reunião Ordinária Virtual, foi exarado – por maioria de votos - o 

Parecer nº 028/2020, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da proposição. Após, o Projeto 

de Lei nº 298/2019 foi encaminhado para a Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos para fins de análise de seu mérito, nos termos do art. 52 da Resolução nº 2.700/2009, 

sendo que foi expedido, na 3ª Reunião Extraordinária Virtual, o Parecer nº 10/2021, pela sua 

“aprovação com emenda”. 

 

Ato contínuo, o Projeto de Lei nº 298/2019 foi encaminhado para a Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente e aos Animais para fins de análise de seu mérito, na forma do art. 46 da 

Resolução nº 2.700/2009, sendo que foi expedido, na 7ª Reunião Extraordinária Virtual, o 

Parecer nº 16/2021, pela sua “não aprovação” (rejeição da proposição)
1
. Por fim, os autos do 

 

1
 Nota-se que a frase “Aprovado à unanimidade na Comissão de Meio Ambiente” contida na conclusão da votação 

do parecer da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais - prevista na Ata de fl. 108 dos autos 
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Projeto de Lei nº 298/2019 foram encaminhados para esta douta Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de Contas, para fins de análise de seu 

mérito, na forma preceituada pelos artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo). 
 

Este é o Relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 298/2019, de autoria da senhora Deputada Janete de 

Sá, tem por objetivo determinar que “os espaços públicos ou privados que mantenham convênio, 

contrato ou qualquer outro meio de parceria com o Estado do Espírito Santo para abrigar ou 

prestar serviços a pessoas em situação de rua, deverão disponibilizar espaço para permanência dos 

animais domésticos sob os cuidados das pessoas em situação de rua”. 

 

Outrossim, tal permanência do animal deverá ser permitida pelo mesmo período que o morador 

em situação de rua permanecer no abrigo, observado que os cuidados básicos do animal ficarão 

sob responsabilidade da pessoa em situação de rua que o levar. Por fim, a proposição legislativa 

em comento dispensa prazo de vacatio legis para início de sua pretensa vigência. 

 

Neste quadrante normativo, a Justificativa do Projeto de Lei nº 298/2019 se concentra na 

obrigação estatal de “(...) dar as condições mínimas de subsistência ao ser humano e aos animais”, 

que, no caso, estão em situação de rua e que poderiam estar em abrigos conforme especificado 

pelo Projeto de Lei nº 298/2019. Desta forma, configurando um novel direito que, assim, dita a 

Justificativa in verbis: 

 
“Muitas vezes, a amizade com um animal de estimação é tudo o que uma pessoa em 

situação de rua tem de valor. 

Diante de tal cenário, as pessoas em situação de rua tendem a dividir, ou muitas vezes dar 

em maior parte, o que tem com seus animais. 

Infelizmente as pessoas tendem a “qualificar” as pessoas pelo que elas possuem, não pelo 

que elas são. Mas vemos que o que elas são possuem valor muito maior, uma vez que não 

há recurso financeiro que possa comprar. 

Esse amor incondicional ensina muito a sociedade. Não apenas o amor da pessoa sem 

teto pelo animal, mas principalmente o contrario. Muitas vezes, uma pessoa que passa a 

viver em situação de rua é abandonado por praticamente todos, exceto pelos seus fiéis 

amigos cães. 

A recusa dos abrigos emergenciais em receber seus companheiros animais, muitas vezes, 

faz com que as pessoas em situação de rua não queiram passar a noite no local, uma vez 

que não abrem mão de seu companheiro em detrimento de um possível conforto físico 

momentâneo. 

 

 

eletrônicos - deve ser interpretada como aprovado à unanimidade o parecer do relator, haja vista que a conclusão 

do relator foi pela “(...) não aprovação desse projeto de lei, que é o PL 298/2019” é foi essa concussão que foi 

“aprovada por unanimidade”. Nestes termos, também destacamos que o despacho de fl. 106, da lavra do Supervisor 

da Comissão de Meio Ambiente, deve ser igualmente interpretado especificamente como “aprovação” do parecer da 

dita Comissão que foi pela rejeição (NÃO APROVAÇÃO) do Projeto de Lei nº 298/2021. 
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Como é dever do Estado dar as condições mínimas de subsistência ao ser humano e aos 

animais, não ficam caracterizados motivos relevantes para a não aceitação dos animais de 

estimação nos abrigos, quando acompanhando uma pessoa em situação de rua.” 

 

Desta forma, denota-se que a medida requer compreender que haverá incontestavelmente uma 

exposição das pessoas em situação de rua que se encontrarem nos abrigos à exposição de 

zoonoses decorrentes da presença de animais igualmente oriundos da situação de rua e que 

estariam compartilhando o ambiente do abrigo. Em adendo, notadamente pela própria condição 

psicológica e econômica do dono do animal é impossível imputar a este a responsabilidade 

exclusiva dos “cuidados básicos” com o seu respectivo animal, conforme prevê o art. 3º do 

Projeto de Lei nº 298/2019. 

 

Isto posto e tendo a normatividade em estudo como premissa, denota-se que o Projeto de Lei nº 

298/2019 impõe a criação de significativa despesa pública, na medida em que a atuação estatal 

teria que criar toda uma infraestrutura sanitária e de pessoal para a recepção destes animais, 

como também promover tratamento para as zoonoses adquiridas pelas pessoas em situação de 

rua que conviveram com estes animais nos abrigos e adquiriram patologias de zoonoses. 

 

Mais uma vez, indubitavelmente, denota-se da regulamentação do Projeto de Lei nº 298/2019 

que a sua pretensão implica não só a despesa pública estrutural, mas também a despesa pública 

ordinária para a manutenção da condição sanitária dos abrigos com a presença permanente de 

animais trazidos pelas pessoas em situação de rua. O erário teria que suportar despesa de porte 

significativo, inclusive, sem a previsão de rubrica orçamentária específica. 

 

Com essa inteligência normanda, o objeto normativo do Projeto de Lei nº 298/2019, de autoria 

da senhora Deputada Janete de Sá, encontra-se inadequado para surtir eficácia no âmbito da 

sociedade capixaba. Nestes termos, perante a análise de mérito própria desta Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de Contas - fulcrada nos 

artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009, Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo -, verifica-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a sua 

pretensa normatividade traz ponto de divergência com o interesse público da sociedade do 

Estado do Espírito Santo, bem como, geraria despesa pública para o tesouro estadual. 

 

Desta forma, revela a dita regulação da proposição legislativa em foco (Projeto de Lei nº 

298/2019) como não portadora de mérito, nos termos dos artigos 42 e 43 da Resolução nº 

2.700/2009, de forma que a sua rejeição por esta Comissão Permanente é medida que ora se 

propõe como adequada e justo frente ao interesse estatal. Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares 

desta Comissão a adoção do seguinte: 
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PARECER nº 81 / 2021 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 298/2019, 

de autoria da senhora Deputada Janete de Sá. 

 

 

                                                        Sala das Comissões, em 04 de  Outubro  de 2021. 
 
 

Dep. Freitas – Virtual – C/ Relator               PRESIDENTE 
 

 

 Dep. José Esmeraldo – Virtual - Pela Rejeição  RELATOR 
 

 

Dep. Marcos Madureira - Virtual – C/ Relator MEMBRO 
 

 

 Dep. Rafael Favatto – Virtual – C/ Relator      MEMBRO 
 

 

 Dep. Dary Pagung – Virtual – C/ Relator          MEMBRO 
 

 

Dep. Marcelo Santos – Virutal – C/ Relator      MEMBRO 
 

 

         MEMBRO 

 

 

        MEMBRO 
 

 

         MEMBRO 
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