
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Projeto nº Página 

Carimbo / Rubrica 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER 

 

Projeto de Lei n.º 220/2019 

Autora: 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 providências”. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

O presente Projeto de Lei, aviado pela conspícua Deputada 

JANETE DE SÁ, que Dispõe sobre a proibição de pessoas que 

cometeram maus tratos a animais a possuírem novamente 

animais, estabelecer multa e dá outras providências. 

Em suas justificativas, observa-se que o escopo primordial do 

Projeto de Lei em análise relaciona-se ao bem estar animal, 

criando mecanismos para obstar a aquisição de animais de 

estimação por aqueles que foram condenados por crimes contra 
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animais, com escopo eminentemente humanista, no seguintes 

termos, in verbis: 

“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 doméstico 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 explícito 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.” 

A proposição fora protocolada no dia 1.º de abril de 2019, 

lida no expediente da sessão ordinária do dia 2 do mesmo mês 

e ano. 
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Em 16 de abril do corrente ano, fora aviado o presente PL para 

a Procuradoria desta Casa de Leis com o fito de que fosse 

lavrado parecer, o qual consignou pela constitucionalidade do 

mesmo nos seguintes termos: “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 relatório, em apertada síntese. 
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2.  DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 

Prima facie, exsurge aduzir que o Projeto de Lei n.º 220/2019, 

que dispõe sobre a proibição de pessoas que cometeram maus 

tratos a animais a possuírem novamente animais, estabelecer 

multa e dá outras providências, detém o escopo em princípio 

humanístico, da solidariedade etc. 

Busca a autora aumentar o campo protetivo dos animais contra 

violências perpetradas por  os donos ou obstar que eventuais 

infratores deixem de ter êxito na aquisição, guarda de animais 

domésticos, bem como sejam impedidos de permanecer com a 

guarda de animais que tenha sido vítimas de maus tratos, 

extremamente louvável, por conseguinte. 

Assim, no que concerne ao mérito da análise, não se vislumbra 

inconstitucionalidade no tocante a sua iniciativa, por não 

impor obrigação e nem interferir na organização e 

funcionamento da administração, quanto à criação e extinção de 

órgão da administração pública, de maneira que descaracteriza 

eventual ofensa ao art. 61, inciso II, alínea ‘c’, c/c art. 

84, inciso VI, da Constituição da República que, em razão do 

princípio da simetria, deve ser observado no âmbito estadual, 

no que tange ao art.63, parágrafo único, inciso III e IV da 

Constituição Estadual. 

As hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa 

reservada do Presidente da República, pelos princípios da 

simetria da separação de Poderes, devem ser observadas em 

âmbito estadual, distrital e municipal, ou seja, referidas 
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matérias terão de ser iniciadas pelos chefes do executivo 

(Governadores dos Estados e do Distrito Federal e Prefeitos), 

sob pena de se configurar inconstitucionalidade formal 

subjetiva.  

Nesse sentido, o STF com frequência vem decidindo acerca do 

chamado princípio ou regra da simetria, que é construção 

pretoriana tendente a garantir, quanto aos aspectos reputados 

substanciais, homogeneidade na disciplina normativa da 

separação, independência e harmonia dos poderes, nos três 

planos federativos.  

Seu fundamento mais direto está no art. 25 da CF e no art. 11 

de seu ADCT, que determinam aos Estados-membros a observância 

dos princípios da Constituição da República. Se a garantia de 

simetria no traçado normativo das linhas essenciais dos entes 

da Federação, mediante revelação dos princípios sensíveis que 

moldam a tripartição de poderes e o pacto federativo, protege 

o esquema jurídico-constitucional concebido pelo poder 

constituinte, é preciso guardar, em sua formulação conceitual 

e aplicação prática, particular cuidado com os riscos de 

descaracterização da própria estrutura federativa que lhe é 

inerente. 

Portanto, noutras palavras, não é lícito, senão contrário à 

concepção federativa, jungir os Estados-membros, sob o título 

vinculante da regra da simetria, a normas ou princípios da 

Constituição da República cuja inaplicabilidade ou 

inobservância local não implique contradições teóricas 

incompatíveis com a coerência sistemática do ordenamento 

jurídico, com severos inconvenientes políticos ou graves 

dificuldades práticas de qualquer ordem, nem com outra causa 
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capaz de perturbar o equilíbrio dos poderes ou a unidade 

nacional. 

A invocação da regra da simetria não pode, em síntese, ser 

produto de uma decisão arbitrária ou imotivada do intérprete. 

[ADI 4.298 MC, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 7-10-2009, 

P, DJE de 27-11-2009.] [ADI 1.521, rel. min. Ricardo 

Lewandowski, j. 19-6-2013, P, DJE de 13-8-2013].  

Neste contexto, entende-se que a presente proposição é 

constitucional.  

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum 

tipo de vício no processo de formação das normas, seja no 

processo legislativo de sua elaboração, seja em razão de sua 

elaboração por autoridade incompetente. Outrossim, a 

inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância 

da competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se 

necessário verificar se a competência para elaboração do 

Projeto de Lei é da União, do Estado ou do Município. 

A propositura em questão objetiva Dispõe sobre a proibição de 

pessoas que cometeram maus tratos a animais a possuírem 

novamente animais, estabelecer multa e dá outras providências. 

E, assim objetivando, o Projeto de Lei nº 220/2019 visa à 

proteção e obstar maus tratos a animais domésticos. 

Assim, a CRFB/1988, em seu art. 23, inciso VII estabelece a 

competência legislativa COMUM para tratar dessas matérias, in 

litteris: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
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(...) 

VII - preservar as florestas, a fauna e a 

flora;”  

Isso posto, a competência estadual é COMUM, cabendo à União a 

edição de normas gerais. Destarte, como não existe legislação 

federal específica sobre a matéria da presente proposição, 

entendesse que o tema estaria dentro da competência estadual 

plena.  

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo 

exercer sua competência legislativa suplementar para tratar da 

matéria alvo do Projeto de Lei no 220/2019, não havendo, 

portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme dispõe o art. 23, inciso VII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Desta 

forma, verifica-se pacífica a Jurisprudência do Excelso 

Pretório em casos análogos, v.g., naqueles cujo entendimento é 

o da inexistência de vício formal, por infringência ao artigo 

22, inciso XXV, da Constituição Federal (registros públicos), 

de Lei estadual que determina aos cartórios de registro civil 

o encaminhamento de comunicação de óbito ao instituto de 

identificação civil do Estado, ou mesmo, de lei estadual que 

obriga os ofícios do registro civil a enviar cópias das 

certidões de óbito ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão 

responsável pela emissão da carteira de identidade, conforme 

se depreende dos acórdãos abaixo: 

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. 

Lei nº 10.866/2001 do Estado de São Paulo, que 

determina aos cartórios de registro civil o 
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encaminhamento de comunicação de óbito ao 

instituto de identificação civil do Estado. 

Vício formal. Competência legislativa da União 

para editar normas sobre registros públicos. 

Inexistência. Liminar indeferida. 

Improcedência da ação. 1. A lei estadual impõe 

aos cartórios de registro civil a obrigação de 

encaminhamento ao Instituto de Identificação 

Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dos dados de 

falecimento colhidos quando do registro de 

óbito. Não há quebra ou ingerência em esfera 

de competência legiferante da União para 

legislar sobre registros públicos (art. 22, 

inciso XXV, CF/88). A norma não alberga 

disciplina enquadrável no conceito de 

registros públicos, ou seja, não pretende 

criar ou alterar regulamento concernente à 

validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia 

dos atos registrais. 2. A criação da obrigação 

de repasse das informações se estabelece entre 

órgãos do mesmo ente federativo, no caso, as 

serventias extrajudiciais, as quais, embora 

tenham feição privada, desempenham atividade 

de natureza pública delegada e são submetidas 

à fiscalização do Tribunal de Justiça, 

enquanto o instituto de identificação civil do 

Estado é integrante do Poder Executivo. Vício 

formal não configurado. Precedente. 3. O 

registro público do óbito goza de fé pública, 

não se podendo negar, a princípio, veracidade 
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à informação. A questão, porém, de como 

proceder com a informação em relação aos 

próprios registros é afeta ao âmbito 

administrativo da instituição e refoge à 

incidência da norma questionada, que nada 

preceituou sobre o assunto. Sob esse prisma, 

não há como tecer juízo sobre a razoabilidade 

ou não de dada medida, visto inexistir na 

norma previsão a esse respeito. 4. Ação direta 

julgada improcedente. Portanto, extraído o 

entendimento Jurisprudencial de que a 

determinação de comunicação de óbitos a 

diversos órgãos, impostas aos Cartórios de 

Registro Civil, não se insere em matéria 

concernente a registros públicos, entende-se 

que, de igual forma, a determinação de emissão 

de certidão em braile também não configura a 

invasão da competência legislativa privativa 

da União na dita matéria.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da 

matéria, consigna-se que o Projeto de Lei nº 220/2019 objetiva 

a proteção de animais domésticos, não pretendendo emendar a 

Constituição Estadual, nem se amoldando às hipóteses previstas 

no art. 68, parágrafo único, da Constituição Estadual de 1988, 

que traz as hipóteses reservadas à lei complementar.  

Deste modo, deve a matéria ser objeto de lei ordinária, sendo 

a proposição constitucional neste aspecto. Já em relação aos 

demais requisitos formais atinentes ao processo legislativos 

têm-se: regime inicial de tramitação da matéria: 
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Em princípio, deverá seguir o regime de tramitação ordinário, 

nos termos do art. 148 do Regimento Interno da ALES (Resolução 

n.º 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

urgência, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo (Resolução n.º 2.700/2009).  Quórum 

para aprovação da matéria: em linha com o art. 19412 do 

Regimento Interno (Resolução no 2.700/2009), as deliberações 

deverão ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, 

desde que presente a maioria absoluta dos Deputados Estaduais.  

processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência 

do art. 200, inciso l, do Regimento Interno, o processo a ser 

utilizado deve ser, em princípio, o simbólico, podendo ser 

convertido em nominal, nos termos do art. 202, inciso II, do 

Regimento Interno. Diante deste quadro analítico, resta 

concluir, portanto, pela constitucionalidade formal da 

proposição legislativa sob análise (Projeto de Lei nº 

165/2019). 

No que tange à constitucionalidade material, ressalta-se que o 

objeto do projeto de lei não se relaciona com a problemática 

da restrição a Direitos Fundamentais. Ou seja, o projeto de 

lei não ataca o núcleo essencial de nenhuma cláusula Pétrea.  

Prosseguindo, cumpre esclarecer que inexiste violação ao 

princípio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada. A Lei Complementar Federal n.º 

95/98, alterada pela Lei Complementar n.º 107/2001, recomenda 

a previsão expressa da vigência da lei de prazo razoável para 

que dela se tenha amplo conhecimento, reservando aos projetos 

de pequena repercussão a reserva de vigência na data de sua 

publicação – artigo 8.º. 
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Desse modo, tem-se por observado o presente requisito legal. A 

despeito da juridicidade e legalidade, pode-se depreender que 

o presente projeto de lei respeita as demais formalidades 

previstas no Regimento Interno. 

Assim, inexiste qualquer vício com o condão de caracterizar 

infringência a dispositivos legais e regimentais, bem como a 

presente proposição se encontra de acordo com os preceitos da 

legislação infraconstitucional específica. 

No caso em exame, houve obediência ao artigo 3.º da LC n.º 

95/1998, porquanto o projeto de lei 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 a 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.  

3.  CONCLUSÃO 

 

3.  CONCLUSÃO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 41, inciso I, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, como relator opina-se 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 
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técnica legislativa do Projeto de Lei nº 220/2019, de autoria 

da nobre Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a proibição 

de pessoas que cometeram maus tratos a animais a possuírem 

novamente animais, estabelecer multa e dá outras 

providências. 

Outrossim, consoante consta do parecer jurídico desta Casa de 

lei, com o qual se anui, com espeque no princípio da 

eficiência administrativa, sugere-se a adoção da seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA: 

 

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:  
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“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.” 

Assim sendo, sugere-se aos Excelentíssimos pares a aprovação 

do seguinte parecer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador: 330035003600380039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Projeto nº Página 

Carimbo / Rubrica 

 

                 

 

               PARECER Nº            /2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA do Projeto de Lei n.º 220/2019 de autoria da nobre Deputada Janete de Sá 

com a seguinte emenda: 

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.  

Identificador: 330035003600380039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Projeto nº Página 

Carimbo / Rubrica 

 

§ 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.”. 

 

            Plenário Rui Barbosa, em            de                      de  2019. 

_________________________________________________  PRESIDENTE 

_________________________________________________   RELATOR 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 

_________________________________________________   MEMBRO 
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