
 

 

PLANO DE AÇÃO 2022 

COMISSÃO DIREITO DOS ANIMAIS 

OAB BLUMENAU 

 
  
• o que será feito?  
 
- Promover workshops, seminários, palestras em caráter interdisciplinar, estudos, 
pareceres e pesquisas, buscando maior conscientização social; 
- Assessorar e prestar consultoria a Diretoria da Subseção no que tange os direitos dos 
animais;  
- Orientar a sociedade quanto aos direitos e deveres para com os animais e sua 
importante participação nos resultados;  
- Elaborar projetos de lei que resguardem e ampliem o direito dos animais; 
- Promover assistência as entidades protetoras dos animais e sua atuação junto a 
sociedade;  
- Participar de eventos pertinentes aos direitos dos animais promovidos por outras 
instituições; 
- Manter estreita relação com as demais Comissões da OAB/SC, desenvolvendo 
intercâmbio com órgãos e entidades similares, inclusive com as demais comissões da 
mesma natureza em outras Subseções, para troca de experiências; 
-Incentivar a doação dos animais acolhidos por ongs, protetoras independentes, 
CEPREAD, e lares comunitários através de divulgação nas redes socias da subseção;  
-Campanha de doação de cobertores, casas, ração, potes, a ser revertido aos animais de 
protetores independentes e moradores de rua; 
-Campanha de recolhimento de lacres e tampinhas para doação as OnGs, protetores 
independentes cuja renda é revertida para castrações dos animais;   
-Campanha apadrinhe um animal durante um ano com vacina e ração;  
- Campanha de não abandono dos animais, principalmente nos finais de ano;  
- Parceria com a Comissão da OAB Cidadã e Meio Ambiente. 
- Incentivar e apoiar projetos voltados a causa animal. 
  
• por que será feito?  
 
Orientar e capacitar a sociedade em geral das mudanças já ocorridas e que estão em 
processo de aprovação no ordenamento juridico brasileiro e que causam grande 
impacto em direitos e obrigações. Em 2019, o Plenário do Senado aprovou o projeto de 
lei que cria o regime jurídico especial para os animais que passam a ter natureza jurídica 
sui generis, como sujeitos de direitos despersonificados. Eles serão reconhecidos como 
seres sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de 
sofrimento.  Pelo texto da PLC 27/2018, os animais não poderão mais ser considerados 
objetos. Também em 2020, ocorreu através da Lei 14.064/2020, o aumento das penas 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133167


cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato, 
passando ser de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda. 
  
• onde será feito?  
 
Redes sociais, rádio, jornal, legislativo municipal, órgãos públicos, ongs, protetores 
independentes, CRMV, escolas públicas e privadas, sociedade em geral.   
 
• quando será feito?  
 
- Protocolo de Anteprojeto de lei para aprovação do Cão Comunitário (os protocolos já 
se iniciaram nos gabinetes dos vereadores), lembrando que o Cão comunitário é aquele 
que estabelece com a comunidade laços de dependência e manutenção, embora não 
possua um responsável único e definido, podendo ser acolhidos para esterilização e 
registro, e posteriormente devolvidos aos locais de origem; 
- Seminário na AMVI em parceria com o CEPREAD buscando capacitar o público alvo 
(servidores públicos, protetores, membros de ong e sociedade em geral) nas políticas 
públicas de bem estar animal; (no dia 03/10/2022 às 08:30); 
- Incentivar a adoção de animais de estimação, lançando uma publicação nas redes 
sociais da subseção com o mascote Theo; (já publicado, porém a ideia é republicar 
diante da grande repercussão); 
- Iniciar a divulgação de animais que aguardam um lar definitivo nas redes sociais da 
Subseção. A comissão pretende divulgar um, dois animais por vez, a cada quinzena. A 
médica pediatra Anna Drews autorizou a divulgação do seu depoimento a respeito da 
importância da convivência das crianças com os animais, incentivando a adoção desses 
animais. (nos próximos dias);  
- Apresentação do CEPREAD ao Conselheiros da Subseção de Blumenau/SC; (já 
realizado) 
- Visita ao CEPREAD com a diretoria para conhecimento das instalações, práticas e 
rotinas; (aguarda agendamento); 
- Campanha anual do agasalho – (em curso);  
- Campanha permanente dos lacres e tampas de garrafa – em curso; 
- Campanha apadrinhe um pet abandonado (final do ano) 
- Campanha de não abandono de animais (final do ano).  
 
 
• quanto vai custar?  
 
Sem orçamento para apresentar.  
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