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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 220/2019 

AUTORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Dispõe sobre a proibição de obter a guarda do animal 

agredido, bem como de outros animais, toda pessoa que comprovadamente 

cometeu maus-tratos contra animais domésticos, e dá outras providencias. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei n° 220/2019, de autoria da Exma. Deputada 

Janete de Sá, que tem por objetivo proibir a obtenção da guarda do animal 

agredido, bem como de outros animais, durante o prazo de 5 (cinco) anos, toda 

pessoa que comprovadamente haja cometido maus-tratos contra animais 

domésticos, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica proibida de obter a guarda do animal agredido, bem como de 
outros animais, toda pessoa que comprovadamente cometeu maus-tratos 
contra animais domésticos. 

§ 1º O agressor, transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, poderá possuir 
novo animal de estimação. 

§ 2º Caso o agressor cometa uma nova agressão no decurso dos 5 (cinco) 
anos, o prazo reiniciará. 

§ 3º Para o disposto na presente Lei, consideram-se maus-tratos, além da 
violência física, o abandono, não abrigá-lo durante sol e chuva, mantê-lo 
em local não arejado e limpo, não alimentá-lo devidamente e qualquer outro 
meio que dê condições indignas ao animal. 

Art. 2º O agressor deverá pagar multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) Valores 
de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs. 
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§ 1º Os recursos arrecadados pelo pagamento das multas serão destinados 
ao Centro de Zoonose do município onde ocorreram os maus-tratos. 

§ 2º Sem prejuízo de multas, o agressor ficará responsável por todas as 
eventuais despesas veterinárias, seja com tratamento ou medicamento, até 
a total reabilitação do animal e também deverá arcar com as despesas de 
hospedagem até que o animal encontre um novo lar adotivo. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Na justificativa, a autora sustenta (fl. 03): 

O presente Projeto de Lei visa cumprir o dever do Estado de zelar pelo 
bem-estar animal, impedindo que o agressor receba novamente o animal 
domestico que agrediu, bem como outros animais domésticos. 

A lei 9.605 de 1998 prevê, em seu artigo 32, o seguinte texto: 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 
exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Vê-se fragilidade na lei no que tange a segurança do animal, uma vez que 
não fica totalmente explicito sobre a proibição do agressor ter novamente 
aos seus cuidados o animal agredido; 

Logo, faz-se necessário uma postura mais acentuada de proteção para os 
animais de estimação no que tange a não devolução para o agressor ou 
mesmo a aquisição de um novo animal de estimação para que não ocorra 
tal brutalidade novamente. 

Diante disso, por estar convicta da necessidade e relevância dessas 
medidas, peço aos meus nobres pares o apoio, e os votos necessários 
para a aprovação do presente Projeto de Lei.  

 

 O Projeto foi protocolado no dia 01/04/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 02/04/2019. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009).   

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009, 

proferiu o despacho da fl. 05, no qual admitiu a tramitação da proposição; 

entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais 

vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de Técnica Legislativa das fls. 
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08/09, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, 

da Lei Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, 

coube-nos examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência 

de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente 

considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos 

pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 
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Como já ressaltado, o Projeto de Lei em apreço tem por objetivo proibir a 

obtenção da guarda do animal agredido, bem como de outros animais, durante o 

prazo de 5 (cinco) anos, toda pessoa que comprovadamente haja cometido maus-

tratos contra animais domésticos. 

Em relação à fauna e à proteção ao meio ambiente, a CRFB/1988, em 

seu art. 24, inciso VI, estabelece a competência legislativa concorrente para tratar 

da matéria. In verbis:  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; 
(...) 
§ 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. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.  
(original sem destaque) 

 
 

Nesse sentido, a competência estadual é suplementar, cabendo à União 

a edição de normas gerais. Sobre o tema, a União editou a Lei no. 9.605/1998, que 

dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, e, em seu art. 32, 

tipifica a conduta criminosa de maus tratos a animais. In verbis: 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel 
em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 
recursos alternativos. 
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 
animal. 

 

Cabe destacar que a União tratou da matéria na esfera penal, tipificando-

a como crime e estabelecendo pena para a conduta. A matéria do Projeto de Lei em 
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análise está em linha com o que dispõe a legislação federal, suplementando-a, 

dentro dos limites constitucionais. 

Nesse caso, ressalta-se que o projeto em apreço não tem cunho de 

direito penal, apesar de impor uma pena restritiva de direitos, pois tal modalidade de 

pena também pode ser cominada na esfera administrativa, como já é prevista pela 

lei ambienta federal (Lei nº 9.605/1998) art. 72, inciso XI.1 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, analisou 

uma lei estadual de proteção aos animais, distinguindo a matéria penal da 

administrativa, in verbis: 

(...)Sob o prisma formal, improcede a alegação de inconstitucionalidade ao 
argumento de a legislação versar sobre matéria penal. O ato normativo 
impugnado acrescentou ao código estadual situação de exclusão de 
responsabilidade administrativa na hipótese de abate de animais em cultos 
religiosos, que em nada se relaciona com a excludente de ilicitude penal. O 
caráter penal da legislação, por sua vez, exigiria a definição de fatos 
puníveis e suas respectivas sanções. O mencionado código estabelece 
regras de proteção à fauna, define conceitos e afasta a prática de 
determinadas condutas. Inexiste, portanto, descrição de infrações, 
tampouco de penas a serem impostas. Dessa forma, a natureza do diploma 
não é penal, mostrando-se impróprio falar em usurpação de competência 
da União. (...)

2
 

 

Por outro lado, com relação ao disposto no § 2º do art. 2º do projeto, 

esbarra na competência privativa da União para legislar sobre responsabilidade civil, 

tema pertinente ao Direito Civil, cuja competência está prevista no art. 22, inciso I, 

da Constituição Federal.3  

Quanto ao § 1º do art. 2º do projeto, viola a competência dos Municípios 

ao prever a destinação dos recursos arrecadados com a multa porventura aplicada 

por aqueles entes. 

                                                 
1
 Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º: 

(...) 

XI - restritiva de direitos. 

2
 STF. Informativo nº 935. ADI 5262. Consulta realizada em 15/04/2019 no portal 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ANIMAIS+E+MAUS+TRATOS%29&base=baseInfor
mativo&url=http://tinyurl.com/y3w9k467.  

3
 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
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Proporemos, ao final, emenda a fim de sanar as inconstitucionalidades 

aventadas. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 174. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do princípio da separação dos Poderes. 

Com fundamento em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.5 

Este é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: 

A CB, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e 
de autogoverno – art. 25, caput –, impõe a obrigatória observância de vários 
princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador 
estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, 
dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. 
Precedentes.

6
 

 

                                                 
4
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

5
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 

6
 STF. ADI 1.594, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-6-2008, Plenário, DJE de 22-8-2008. No mesmo sentido: ADI 291, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-4-2010, Plenário, DJE de 10-9-2010; ADI 3.644, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 4-3-2009, Plenário, DJE de 12-6-2009. 
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Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 617, e a 

Constituição Estadual, em seu art. 63, parágrafo único8, as disposições normativas 

cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as 

matérias relacionadas a funcionamento e instituição de atribuições de órgãos do 

Poder Executivo devem estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela 

autoridade. 

Nesse sentido, deve-se ressaltar que as hipóteses constitucionais de 

iniciativa privativa formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, 

portanto, serem interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a 

atividade legislativa das Assembleias. Essa é a posição pacificada do Supremo 

Tribunal Federal, verbis:  

A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume 
e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar 
limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve 
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca.

9
 

 

Após as reflexões supra, conclui-se que o projeto em apreço não contém 

vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre matéria 

que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo 

único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á plenamente possível que 

                                                 
7
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
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.  
8
 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. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou 
aumento de sua remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 
III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade; 
V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
9
 STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001. 
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o Deputado Estadual proponente inicie o presente processo legislativo nos 

termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há falar em 

vício de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo.  

Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de 

lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a Constituição 

Estadual. 

O regime inicial de tramitação é o ordinário _ já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência _ que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e, para aprovação, são necessários votos favoráveis 

da maioria dos membros presentes. 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a 

proposição ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não 

obstante a possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado 

Estadual, decidir pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento 

Interno). 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2.  DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do 

ato normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

Identificador: 320036003800300039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 220/2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

9 

 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e 

Garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Ressalta-se que o meio-ambiente ecologicamente equilibrado constitui 

direito fundamental de terceira dimensão, os quais se caracterizam, como explica o 

professor DIRLEY DA CUNHA JR., por se destinarem à proteção, não do homem 

em sua individualidade, mas do homem em coletividade social, sendo, portanto, de 

titularidade coletiva ou difusa.10 

Com relação à fauna, dispõe o art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição 

Federal, que incumbe ao Poder Público a proteção da fauna, vedadas, na forma da 

lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a 

extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, in verbis: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 
para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. (original sem destaque) 

Nesse sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 
ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma 
imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-
Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de 
inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto 
de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – 
MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – 
PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A 
obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos 
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culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não 
prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da 
Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à 
crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada.

11
 

(original sem destaque) 

 

Já no tocante à vigência da lei, o projeto de lei em apreço não visa a 

alcançar situações jurídicas pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em vigor 

na data de sua publicação.  

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei Complementar nº 95/98 recomenda a 

reserva de vigência na data de sua publicação aos projetos de pequena 

repercussão, o que se aplica ao presente. 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o projeto de lei ora analisado 

está de acordo com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal 

e Estadual, sendo materialmente constitucional. 

 

2.3. DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais 

Superiores, não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, 

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

                                                 
11

 STF. ADI 4983, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017. 

Identificador: 320036003800300039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 220/2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

11 

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte normativa, 

compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 

matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições pertinentes às 

medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às 

disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 

revogação, quando couber. 

Quanto ao art. 7º da LC nº 95/1998, para que haja o cumprimento da 

exigência estabelecida no inciso IV12, é necessário sugerir emenda substitutiva para 

inserir o conteúdo do projeto na lei em vigor no Estado sobre o assunto, que é a Lei 

Estadual nº 8.060, de 22 de junho de 2005, que Institui o Código Estadual de 

Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo, sugestão que faremos 

ao final. 

Nesse ponto, desnecessária a previsão do § 3º do art. 1º do projeto, pois 

o Código Estadual de Proteção aos Animais já enumera exaustivamente as 

condutas consideradas maus tratos aos animais. 

Quanto à previsão do § 2º do art. 1º do projeto, é desnecessária tal 

previsão, pois já consta do caput da norma a proibição de possuir outro animal por 

cinco anos da punição por maus-tratos. 

E ainda, a multa estabelecida no art. 2º, em razão de haver variação de 

100 (cem) a 1000 (mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, dá 

margem à anulação do auto de infração, em razão de não haver critérios 

preestabelecidos na norma para a graduação por parte da autoridade competente, 
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motivo pelo qual proporemos uma emenda para a previsão de um valor fixo para o 

descumprimento. 

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando 

o art. 8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, 

para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu 

sentido comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem 

direta, evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se 

a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se 

preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os 

recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter 

estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 

11 da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou 

princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fls. 09/10), fazendo-se as 

adaptações necessárias em razão da emenda ao final sugerida. 

 

3. CONCLUSÃO 
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Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 

nº. 220/2019, de autoria da Exma. Deputada Janete de Sá, nos termos da 

fundamentação supra, desde que adotada a seguinte EMENDA SUBSTITUTIVA: 

EMENDA SUBSTITUTIVA n° 1 ao Projeto de Lei n° 220/2019: 

Acrescenta o art. 24-A à Lei nº 8.060, de 

22 de junho de 2005, estabelecendo a 

apreensão do animal submetido a maus-

tratos que esteja na posse do agressor e 

proibindo de possuir outro animal 

doméstico pelo prazo de 5 (cinco) anos 

toda pessoa punida por maus-tratos. 

Art. 1º A Lei 8.060, de 22 de junho de 2005, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 24-A:  

“Art. 24-A. O animal submetido a maus-tratos que esteja na 

posse do agressor será apreendido. 

§ 1º Toda pessoa punida por maus-tratos a animais ficará 

proibida de possuir animal doméstico pelo prazo de 5 (cinco) 

anos. 

§ 2º O descumprimento da proibição estabelecida no parágrafo 

primeiro ensejará a aplicação de multa de 500 (quinhentos) 

Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs.”  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 16 de abril de 2019. 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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