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PROJETO DE LEI Nº________/2019 

 

Dispõe sobre alterações da Lei nº 8.060, de 22 de 

junho de 2005, que instituiu o Código Estadual de 

Proteção aos Animais no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 24, renumerando-

se aos demais.  

 

Art. 24 Para fins de resguardo dos direitos à dignidade animal, ficam às Atividades 

Administrativas Ambientais asseguradas as seguintes medidas: 

 

I - interdição e acolhimento do animal em estado de vulnerabilidade e vítima de 

violência, com sua imediata colocação em custódia em local adequado à 

recuperação de sua integridade física e psicológica; 

 

II - obrigatoriedade, ao causador do evento, de arcar com as despesas médico-

veterinárias, mediante caução diretamente paga a unidade hospitalar ou 

assemelhado, sob pena de multa em dobro ao valor do tratamento, bem como em 

inscrição da entidade da qual pertence órgão fiscalizador; 

 

III - ao causador do evento, bem como aos agentes públicos responsáveis pela 

fiscalização, a obrigatoriedade de participarem de cursos de capacitação em 

temáticas voltadas a dignidade e proteção animal. 

 

 

Art. 2º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 25, renumerando-

se aos demais.  
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Art. 25 Constitui infração, para efeitos desta Lei, toda ação ou omissão que 

importe na inobservância de preceitos estabelecidos ou na desobediência às 

determinações de caráter normativo dos órgãos das autoridades administrativas 

competentes.  

 

As práticas de atos de crueldade aos animais, a que se refere esta Lei, serão 

apuradas em processo administrativo que iniciará mediante:  

 

I - notícias diversas coletadas pelo Disque Denúncia de Proteção Animal; 

 

II - ato ou oficio de autoridade competente;  

 

III - comunicado de Organizações não Governamentais de defesa dos animais ou 

do meio ambiente, bem como de protetores independentes de animais 

devidamente cadastrados. 

 

Art. 3º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 26, renumerando-

se aos demais.  

 

Art. 26 As infrações aos dispositivos da presente Lei classificam-se em:  

 

I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes; 

 

II - graves, aquelas onde for verificada 01 (uma) circunstância agravante; 

 

III - gravíssimas, aquelas em que forem verificadas 02 (duas) ou mais 

circunstâncias agravantes.ou do meio ambiente, bem como de protetores 

independentes de animais devidamente cadastrados. 

 

Art. 4º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 27, renumerando-

se aos demais.  
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Art. 27 São circunstâncias atenuantes:  

 

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento; 

 

II - a patente incapacidade do agente para entender o caráter ilícito do fato; 

 

III - quando o infrator, por espontânea vontade, e imediatamente, procurar reparar, 

ou minorar, os danos à saúde e ao bem-estar do animal ocorrido em 

consequência do ato lesivo que lhe fora imputado;  

 

IV - ter o infrator sofrido coação, a que não podia resistir, para a prática do ato;  

 

V - ser o infrator primário, e a falta cometida, de natureza leve. 

 

Art. 5º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 28, renumerando-

se aos demais.  

 

Art. 28 São circunstâncias agravantes:  

 

I - ser o infrator reincidente;  

 

II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária;  

 

III - se infrator coagir ou incitar outrem para a execução material da infração; 

 

IV - ter a infração consequências calamitosas à população, à saúde e ao bem-

estar animal;  

 

V - se, tendo conhecimento de ato lesivo aos animais e ao meio ambiente, o 

infrator deixar de tomar as providências de sua alçada, tendentes a evitá-lo; e 

 

VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé. 
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Art. 6º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 29, renumerando-

se aos demais.  

 

Art. 29 As infrações às disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como 

das normas, padrões e exigências técnicas, serão autuadas, a critério da 

autoridade competente, levando-se em conta:  

 

I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial;  

 

II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;  

 

III - os antecedentes do infrator;  

 

IV - a capacidade econômica do infrator;  

 

V - capacidade de reintegração social do infrator. 

 

Art. 7º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 30, renumerando-

se aos demais.  

 

Art. 30 As infrações às disposições desta lei serão punidas, singular ou 

cumulativamente, com as seguintes penalidades:  

 

I - advertência escrita ou verbal;  

 

II - multa;  

 

III - custear as despesas proveniente por qualquer lesão sofrida pelo animal nas 

hipóteses de atropelamento e violência em geral; diminuído o pagamento da 

caução dada previsto no Capítulo das Medidas Cautelares; 

 

IV - suspensão de financiamentos, provenientes de fontes oficiais de crédito e 

fomento cientifico;  
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V - impossibilidade de tutela de animal de qualquer espécie por um período de 01 

(um) a 03 (três) anos quando a violação se tratar de ofensa a integridade física do 

animal;  

 

VI - perda do direito de tutela quando das hipóteses de reincidência específica; 

 

Parágrafo único. Nos casos de reincidência, caracterizado pelo cometimento de 

nova infração da mesma natureza e gravidade, a multa corresponderá ao dobro da 

anteriormente imposta, cumulativamente. 

 

 

Art. 8º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 31, renumerando-

se aos demais.  

 

Art. 31 Qualquer pessoa, que execute de forma indevida atividades reguladas 

nesta Lei ou participe de procedimentos não autorizados pelos órgãos 

competentes estadual e/ou municipais existentes, será passível das seguintes 

penalidades administrativas:  

 

I - advertência;  

 

II - multa;  

 

III - suspensão temporária;  

 

IV - interdição definitiva para o exercício da atividade regulada nesta Lei. 

 

Art. 9º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 32, renumerando-

se aos demais.  

 

Art. 32 A pena de multa, aplicada nas infrações consideradas leves, graves e 

gravíssimas, e cumulativamente ou não com outras sanções, terá os seguintes 

valores pecuniários:  
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I - infrações leves, de 60 (sessenta) VRTEs à 150 (cento e cinquenta) VRTEs;

  

 

II - infrações graves de 151 (cento e cinquenta e um) VRTEs à R$ 300 (trezentos) 

VRTEs;  

 

III - infrações gravíssimas de 301 (trezentos e um) VRTEs  à 600 (seiscentos) 

VRTEs.  

 

§ 1º Haverá acréscimo por exemplar excedente, no valor de:  

 

I – 150 (cento e cinquenta) VRTEs, por unidade;  

 

II – 300 (trezentos) VRTEs por unidade de espécie constante em Lista Oficial da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. 

 

§ 2º Os valores monetários serão estabelecidos em regulamento, atualizados 

anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no 

exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado 

outro índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo 

da moeda. 

 

Art. 10º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 33, 

renumerando-se aos demais.  

 

Art. 33 As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, nos 

termos e condições aceitas e aprovadas pelas autoridades competentes, se 

obrigar a adoção de medidas específicas para fazer cessar e corrigir a infração.  

 

Art. 11º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 34, 

renumerando-se aos demais.  
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Art. 34 As sanções previstas serão aplicadas pelos órgãos executores 

competentes estaduais ou municipais, sem prejuízo de correspondente das 

demais responsabilidades previstas em Direito. 

 

Art. 12º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 35, 

renumerando-se aos demais.  

 

Art. 35 A autoridade, funcionário ou servidor que deixar de cumprir a obrigação de 

que trata esta lei ou agir para impedir, dificultar ou retardar o seu cumprimento, 

incorrerá nas mesmas responsabilidades do infrator, sem prejuízo das demais 

penalidades administrativas e penais.  

 

Art. 13º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar acrescido do artigo 36, 

renumerando-se aos demais.  

 

Art. 36 A fiscalização das atividades e a aplicação das multas decorrentes de 

infração ficam a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública Estadual 

ou Municipal, nas suas respectivas áreas de atribuição. 

 

Art. 14º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

As políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente e os cuidados devidos aos 

animais no Estado do Espírito Santo ensejaram a produção da Lei nº 8.060/2005, que instituiu o 

Código Estadual de Proteção aos Animais, objetivando a proteção e a atribuição de 

responsabilidades. 

 

É impossível não reconhecer os atos de proteção aos animais. A Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 225 e a Declaração Universal de Direito dos Animais em seu art. 3º, por exemplo, trazem 

condições dignas aos animais e responsabilidades que a humanidade deve assumir. No entanto, 

atualmente, o quadro de abandono e maus tratos continua sendo uma prática constante, exigindo 

soluções eficazes.  

 

 

Assim, para atender a essas demandas, precisa-se elaborar ferramentas que implementem de forma 

efetiva os processos fiscalizatórios e punitivos nos casos de agressão, maus-tratos e abandono de 

animais, atingindo os resultados necessários à população. Faz-se necessário, portanto, o aumento da 

pena e a uma maior fiscalização, que garanta aplicação direta das multas aplicadas, transformando a 

realidade de fato e exonerando esforços da sociedade civil, implantando assim uma Política Pública 

eficiente.  

 

Com o intuito de transformar a lei já vigente em uma ferramenta eficaz, executada através da 

majoração das multas, objetiva-se coibir atos ilícitos, tais como: agressão, maus-tratos e violência 

contra animais.  

 

Face ao exposto, conclamamos o apoio dos nobres Pares à aprovação desta proposição, por 

reconhecerem a importância e o interesse público que ela traduz. 
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