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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 326/2018 

AUTORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Institui o Sistema de Posse Responsável e abandono animal 

no Estado do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 326/2018, de autoria da Exma. Deputada 

Janete de Sá, que visa a instituir o Sistema de Posse Responsável e abandono 

animal no Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Posse Responsável de Animais no 
Estado do Espírito Santo. 

Art. 2º Os cães e gatos devem ser registrados no Centro de Controle de 
Zoonoses - CCZ dos respectivos municípios ou estabelecimentos 
veterinários devidamente credenciados por esse mesmo órgão. 

Art. 3º Todos os cães e gatos deverão ser vacinados contra a raiva no CCZ 
dos respectivos municípios ou estabelecimentos veterinários devidamente 
registrados no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do 
Espírito Santo. 

Art. 4º Além do não cumprimento das situações descritas nos arts. 2º e 3º, 
também caracterizam infrações se o proprietário do animal: 

I - submetê-lo a maus tratos; 

II - praticar crueldade, ferindo e mutilando cães e gatos; 

III - criá-lo em condições inadequadas de alojamento; 

IV - abandoná-lo no CCZ do respectivo município; 

V - abandoná-lo em vias e logradouros. 
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Parágrafo único. São considerados maus-tratos: 

I - submetê-lo a qualquer prática que cause ferimentos ou morte; 

II - mantê-lo sem abrigo, em lugares impróprios ou que lhe impeçam 
movimentação e/ou descanso, ou ainda onde fique privado de ar ou luz 
solar, bem como alimentação adequada e água; 

III - castigá-lo, ainda que para aprendizagem e/ou adestramento; 

IV - transportá-lo em veículos ou gaiolas inadequadas ao seu bem-estar; 

V - utilizá-lo e/ou abatê-lo em rituais religiosos, e em lutas entre animais da 
mesma espécie ou de espécies diferentes; 

VI - abatê-lo para consumo; 

VII - sacrificá-lo com métodos não humanitários; 

VIII - soltá-lo ou abandoná-lo em vias ou logradouros públicos; 

IX - fazer aplicações de anabolizantes no animal, sem orientação médico-
veterinária. 

Art. 5º As gradações das infrações estarão estabelecidas em quatro 
categorias, a critério da autoridade sanitária: 

I - leve; 

II - moderada; 

III - grave; 

IV - gravíssima. 

Art. 6º O não cumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao infrator, 
proprietário e/ou condutor as seguintes sanções, independente de outras 
sanções legais existentes e pertinentes: 

I - multa de 100 (cem) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs, para infrações leves; 

II - multa de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) VRTEs, para infrações 
moderadas; 

III - multa de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) VRTEs para infrações 
graves; 

IV - multa de 600 (seiscentos) a 1.000 (mil) VRTEs, para infrações 
gravíssimas; 

V - apreensão do animal pelo CCZ, órgão municipal responsável, 
independente de multa. 

§ 1º A aplicação do disposto nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo 
independe da aplicação do disposto no inciso V. 
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§ 2º Ocorrendo reincidência em qualquer uma das infrações acima 
descritas, as multas serão cobradas em dobro. 

§ 3º Os recursos arrecadados provenientes das infrações cometidas serão 
destinadas a um fundo revertido para o CCZ do respectivo município, para 
realização de trabalhos de educação em saúde com a finalidade de 
conscientizar a população sobre a manutenção adequada de alojamentos, 
alimentação, saúde, higiene e bem-estar do animal, bem como na 
aquisição de materiais e equipamentos para programas que envolvam a 
posse responsável de animais. 

§ 4º As multas serão aplicadas pelo CCZ do respectivo município, por meio 
da autoridade sanitária competente. 

§ 5º Para os casos de mais de uma infração dos dispositivos desta Lei, as 
multas serão aplicadas cumulativamente. 

§ 6º O animal só será liberado do CCZ mediante pagamento da multa 
imposta. 

Art. 7º Todo proprietário ou responsável pela guarda do animal é obrigado a 
permitir o acesso da autoridade sanitária, quando no exercício de suas 
funções, às dependências do alojamento do animal, sempre que 
necessário, bem como a acatar as determinações emanadas nesta Lei. 

Art. 8º Os animais devem ser mantidos em recintos limpos de acordo com 
as normas de higiene, totalmente cercados, em condições adequadas de 
alojamento, alimentação, saúde e bem-estar, devendo haver proteção 
contra intempéries naturais, em área de livre acesso com 6m²/animal (seis 
metros quadrados por animal). 

Parágrafo único. Toda residência particular que possuir a criação, o 
alojamento e a manutenção de mais de 10 (dez) cães e gatos, no total, com 
idade superior a 90 (noventa) dias, caracterizar-se-á como sendo um 
criadouro, mesmo sem fins comerciais, e estará obrigada a: 

I - registrar-se no CCZ do respectivo município e solicitar a respectiva 
licença, que deverá ser renovada anualmente; 

II - ter um Médico Veterinário responsável, devidamente credenciado junto 
ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo. 

Art. 9º O Poder Executivo Municipal, por intermédio de seus órgãos 
competentes, poderá estabelecer convênios e parcerias com instituições de 
ensino superior que tenham curso de Medicina Veterinária e/ou curso de 
Zootecnia e Associações afins, bem como utilizar Órgãos Municipais 
adequados e o próprio CCZ para o fiel cumprimento do disposto nesta Lei. 

Parágrafo único. Qualquer cidadão na circunscrição do município poderá 
requisitar força policial, mediante a constatação da inobservância de 
dispositivos desta Lei. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Na Justificativa (fl. 06), a autora argumenta: 

Considerando que muitos animais de estimação são abandonados nas vias 
públicas, causando acidentes ou sendo vítimas de acidentes, transmitindo 
zoonoses e até atacando pessoas, é imprescindível a adoção de medidas 
objetivas para identificarmos os proprietários destes animais a fim de que  
sejam responsabilizados. 

A fiscalização permanente e eficaz poderia resultar em apostes para os 
cofres públicos, revertendo o cenário atual, onde os proprietários 
irresponsáveis só provocam prejuízos para os Municípios e o Estado, para 
a sociedade e o meio ambiente. 

A situação dos cães e gatos é complexa e exige uma política pública 
coerente e continuada, que implique realmente no controle populacional, 
advindo sobretudo da conscientização da população para a propriedade 
responsável. Dessa forma, é de natureza pública o interesse em implantar 
tais procedimentos. 

Além do cuidado com o Animal, devemos ter atenção com o usuário das 
vias públicas, transeuntes e motoqueiros que por muitas vezes sofrem 
algum acidente por conta desse animais que costumam ficar soltos. 

Apresentamos o presente Projeto de Lei para auxiliar a população capixaba 
dando maior segurança e tranquilidade no seu deslocamento e , no Estado 
do Espírito Santo, clamando aos nobres pares desta Casa de Leis, que o 
aprovem em todos os seus termos. 
 

O projeto foi protocolado no dia 10/12/2018 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 10/12/2018. 

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. 06, 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. 

11/14, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto em apreço. 
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Por fim, 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 E MATERIAL 

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. 

Conforme exposto anteriormente, o projeto em apreço visa a instituir o 

Sistema de Posse Responsável e abandono animal no Estado do Espírito Santo. 

Para a implantação desse sistema, o projeto comete obrigações ao Centro de 

Controle de Zoonoses dos Municípios, órgão do poder executivo municipal. 

Observa-se, contudo, que, conquanto o projeto tenha alta carga de 

relevância social, indubitavelmente, ao pretender tratar da matéria, invadiu a esfera 

de competência legislativa do Município, uma vez que o sistema previsto no 

presente projeto, para ser implementado, precisa do concurso de órgãos daquele 

ente, sem o qual a lei ficaria inócua. 
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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). 

O projeto em apreço, na parte em que comete atribuições ao Centro de 

Controle de Zoonoses dos Municípios, invade a autonomia destes entes para 

organizar o funcionamento de seus órgãos. 

A Constituição Federal assegura a autonomia de todos os entes da 

federação em seus arts. 1º e 18, in verbis: 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...) 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 
balancetes nos prazos fixados em lei 

(...) 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

 

  Observa-se que o projeto estabelece a criação pelos Municípios de um 

órgão próprio e fixa para esse órgão uma incumbência, a qual demandará uma ação 

governamental não contemplada no programa do governo municipal, representando 

uma inovação em termos de atividade a ser gerida pelos órgãos públicos 

municipais. 
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Pelo teor dos dispositivos da proposição, constata-se que está eivada de 

inconstitucionalidade formal, por vício de incompetência legislativa e afronta à 

autonomia dos Municípios, conforme fundamentos a seguir expostos. 

Com efeito, a Constituição Federal deixa claro que o Município é um ente 

federativo e como tal, está dotado de autonomia para se auto-governar, auto-

organizar, auto-administrar e auto-legislar, possuindo autonomia para tratar de 

assuntos de interesse local pertinentes ao Município. 

Nesse sentido, o professor Joaquim Castro Aguiar explica o conceito de 

autonomia municipal, in verbis: 

A autonomia municipal é a faculdade que o Município tem, assegurada 
pela Constituição da República, de auto-organizar-se politicamente, através 
de lei própria, de auto-governar-se, sobre assuntos de interesse local e de 
auto-administrar-se, gerindo seus próprios negócios e dispondo livremente 
sobre eles, respeitados o sistema constitucional das competências e as 
restrições que a mesma Constituição lhe impõe.

1
 

Em situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já declarou a 

inconstitucionalidade de lei estadual, in verbis: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE SANTA 
CATARINA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. LEI ESTADUAL QUE 
OBRIGA O SEU FORNECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÕES-PIPA, 
POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DA QUAL O ESTADO DETÉM O 
CONTROLE ACIONÁRIO. DIPLOMA LEGAL QUE TAMBÉM 
ESTABELECE ISENÇÃO TARIFÁRIA EM FAVOR DO USUÁRIO DOS 
SERVIÇOS. INADMISSIBILIDADE. INVASÃO DA ESFERA DE 
COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, PELO ESTADO-MEMBRO. 
INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES ENTRE O PODER CONCEDENTE E 
A EMPRESA CONCESSIONÁRIA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR 
LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE. I - Os Estados-membros não podem interferir na esfera 
das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente 
local e a empresa concessionária, ainda que esta esteja sob o controle 
acionário daquele. II - Impossibilidade de alteração, por lei estadual, das 
condições que se acham formalmente estipuladas em contrato de 
concessão de distribuição de água. III - Ofensa aos arts. 30, I, e 175, 
parágrafo único, da Constituição Federal. IV - Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente.

2
 

 
 

                                                 
1
 AGUIAR, Joaquim Castro. Competência e Autonomia dos Municípios na Nova Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 

2
 STF. ADI 2340, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013, DJe-087 DIVULG 09-

05-2013 PUBLIC 10-05-2013. 
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Em suma, o projeto de lei está eivado de inconstitucionalidade formal, por 

afrontar os artigos 18 e 30, incisos I, III e V, da Constituição Federal. 

No tocante à parte do projeto que trata dos maus-tratos e estabelece 

multas pelo cometimento de tais infrações, já existe no Estado legislações sobre o 

assunto, as quais estabelecem várias condutas configuradoras de maus-tratos e 

também são apenadas com multas. São as Leis nº 8.060/2005, 10.599/2016, 

10.627/2017 e 10.860/2018.  

Nesse sentido, as leis acima mencionadas já possuem uma vasta 

previsão de condutas configuradoras de maus-tratos e também comina as 

respectivas multas, motivo pelo qual não vemos, a princípio, inovação nesse tocante 

no presente projeto.  

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos da proposição, uma vez 

que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do 

parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei n.º 326/2018, de autoria da Excelentíssima Senhora 

Deputada Janete de Sá, não devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa de 

Leis, nos termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 13 de maio de 2019. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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