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Projeto de Lei n.º:  220/2019  

Autor (a): Deputada Janete de Sá 

Assunto: Dispõe sobre a proibição de pessoas que cometeram maus tratos a animais 

a possuírem novamente animais, estabelecer multa e dá outras providencias. 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

A deputada proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de dispor sobre a proibição de pessoas que cometeram maus tratos a animais 

a possuírem novamente animais, estabelecer multa e dá outras providencias 

 

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) 

Identificador: 320037003000320037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal1, 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. (...) 

 

Como bem pontuado pela procuradora designada, faz-se necessário no 

presente projeto a adoção de uma 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. 

 

                                                 
1
 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. 

Identificador: 320037003000320037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Logo, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, com A ADOÇÃO DA EMENDA 

SUBSTITUTIVA, nos termos do fundamento exarado. 

 

Vitória, 17 de abril de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

Identificador: 320037003000320037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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