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Projeto de Lei nº 326/2018  

Autora: Deputada Janete de Sá 

Assunto: “Institui o Sistema de Posse 

Responsável e abandono animal no Estado do 

Espirito Santo.” 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

A Deputada proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de  

Instituir o “Sistema de Posse Responsável”, no Estado do Espirito Santo, onde os cães 

e gatos passariam a ser registrados no Centro de Controle de Zoonoses – CCZ – dos 

respectivos Municípios ou estabelecimentos veterinários devidamente credenciados por 

esse mesmo órgão municipal. Nesta linha, a proposição, ainda, prevê as seguintes 

normatizações: (a) obriga a este órgão municipal que vacinados contra a raiva estes 

animais domésticos; (b) tipifica condutas que passariam a ser consideradas infrações; 

(c) tipifica condutas que passariam a ser classificadas como “maus tratos”; (d) cria 

graduações das condutas tipificadas como infrações para fins de graduar sanções para 

os infratores; (e) institui sanções para os infratores; (f) destina, os recursos 

arrecadados com as sanções aplicadas, para um fundo revertido para o órgão 

municipal (CCZ) com o fim de realização de diversas ações; (g) confere ao órgão 

municipal CCZ o poder de polícia administrativa para implementar a fiscalização 

correspondente, através da Autoridade Sanitária competente; (h) prevê aplicação de 

multa em dobro na hipótese de ocorrer mais de uma infração, bem como prevê que o 

animal só será liberado do CCZ mediante pagamento da multa imposta; (i) impõe aos 

proprietários ou responsáveis pela guarda do animal a obrigação de permitir o acesso 

da Autoridade Sanitária municipal, quando no exercício de suas funções, às 

dependências do alojamento do animal; (j) impõe que os animais devem ser mantidos 

em recintos limpos e de acordo com condições que estipula; (k) define “criadouro” e 

cria obrigações para os mesmos; (l) determina ao Poder Executivo Municipal, por 
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intermédio de seus órgãos competentes, 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 da pretensa lei; por fim, (m) garante a qualquer 

cidadão na circunscrição do Município o poder de requisitar força policial, mediante a 

constatação da inobservância de dispositivos previstos nesta pretensa lei. 

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade formal e material do Projeto de Lei nº 326/2018, com fundamento 

de que o objeto normativo do projeto de lei em análise é antinômico ao Princípio 

Constitucional da Federação (art. 1º e 18 da CR), pois invadiu a competência 

legislativa dos Municípios. Em outros termos, ao criar atribuições ao Centro de 

Controle de Zoonoses dos Municípios (órgão municipal), invade a autonomia destes 

Entes Federados para organizar o funcionamento de seus próprios órgãos (art. 30, 

incisos I, III e V, da CR).  

Em tempo, registramos que a Procuradora carregou a sua fundamentação tanto com 

adequada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto com ótima doutrina 

jurídica. 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico pelo mesmo exarado (fls. 31 a 38 dos 

autos eletrônicos). 

Vitória (ES), 13 de maio de 2019. 

 
Procurador Gustavo Merçon 

Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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