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NOTA TÉCNICA 

 

 

Projeto de Lei N° 575/2020 – Propositura Deputado Estadual Paulo Correia 

Júnior (DEM)  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO DO LEI: Trata-se de propositura de Lei 

Estadual (SP) com o objetivo de impor a proibição da prática descrita como 

“acorrentamento de animais de porte doméstico” (sic), ainda impondo multa pecuniária no 

aporte de 1.000 (um mil) UFESP ao praticante do ato de desobediência legal, com 

majoração no valor em caso de agravo a saúde do animal e réplica infracional pelo 

mesmo autor. 

 

ANÁLISE DO PROJETO DE LEI:  

Em análise a propositura, verifica-se erro na definição da espécie a qual se destina a 

abrangência da propositura deste dispositivo legal, pois se faz minimamente 

incongruente a descrição apresentada “animais de porte doméstico” (sic), onde a 

característica “doméstico” se emprega a animais não humanos que passaram por 

processo de domesticação, tendo assim harmônica convivência com animais 

humanos, independentemente de seu porte. 

A justificativa da imposição da pena pecuniária, aborda equivocadamente a prática 

de maus-tratos contra animais através do acorrentamento dos mesmos, impedindo 

sua “livre mobilidade” (sic). Ab initio, a definição técnica de “maus-tratos” contra 
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animais, encontra-se prevista no Inciso II do Artigo 2 da Resolução CFMV 

N°1236/2018, que nos traz: 

 

 

 

 

Ainda no Artigo 5 da mesma Resolução, existe a previsão de 29 situações que são 

consideradas maus-tratos aos animais, dentre as quais não se faz previsto o 

“acorrentamento” de animais em situação qual impeça sua ”livre mobilidade” , até 

porque a motivação de manter um animal preso a correntes se baseia na sua 

contenção, ou seja, na restrição da mobilidade do mesmo, obviamente que tal fato 

não se deve ocorrer de forma contínua, ou causando injúrias a integridade física do 

animal, ou privando-o de suas funções naturais, ou impedindo seu comportamento 

natural atinente a espécie.  

Ademais a propositura não deve focar a técnica utilizada na contenção, pois o ato 

de maus-tratos não está intrínseco a técnica de contenção pelas correntes, visto que 

até uma corda pode promover o mesmo resultado, mas sim ao passivo gerado pela 

técnica quando utilizada inadequadamente. 

A imposição de multa pecuniária ao descumprimento da previsão legal, no aporte 

de 1.000 UFESP´s (atualmente R$27.610,00), se mostra excessiva quando 

minimamente comparado ao previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei N°9.605 de 

12 de fevereiro de 1998). 

Equivocadamente, a propositura apresentada não dispõe da previsão para 

destinação dos recursos provenientes da aplicação da multa pecuniária. 

 

Art. 2º Para os fins desta Resolução, devem ser consideradas as seguintes 
definições: 
II - maus-tratos: qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, 
que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência 
provoque dor ou sofrimento desnecessários aos animais; 
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CONCLUSÃO: Ante a análise do texto proposto pelo Projeto de Lei em epígrafe, 

nos colocamos CONTRÁRIOS À PROPOSITURA, tendo por justificativa o 

texto desarmônico apresentado, qual se aprovado, trará subjetividade a sua 

interpretação, sendo passível de erros. Além disto, futuramente poderá subsidiar o 

alargamento de sua abrangência a outras espécies de animais e, inexoravelmente, 

poderá ainda tolher a imposição de outras penalidades pecuniárias na similitude da 

matéria, servindo de parâmetro ao numerário arbitrável.   

 

 

. 

 

 

Americana, 28 de julho de 2020. 
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