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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

A Comissão de Direito Animal da OAB-PB (CDA/OAB-PB)1, com sede à rua 
Rodrigues de Aquino, n.° 37, Centro, João Pessoa/PB, CEP n.° 58013-030, telefone (83) 2107-5200, 
representada, neste ato, por seu presidente que este requerimento subscreve (DOC. 01 - 
comprovantes relativos à existência jurídica da CDA/OAB-PB), acompanhado da subscrição de 
entidades de proteção animal e de educação ambiental-animalista, vem, mui respeitosamente,  

REPRESENTAR o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DA PARAÍBA (CRMV-PB), na pessoa de seu 

PRESIDENTE, 

pelas razões que passa a expor. 

                                                 
1 A Comissão de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, com sede à rua Rodrigues de Aquino, n.° 

37, Centro, 58013-030, João Pessoa/PB, foi instituída com o objetivo de cumprir as atribuições legais outorgadas pela Lei n.° 

8.906/94 (Estatuto da Advocacia), especialmente aquelas que tratam das finalidades desta Instituição, quais sejam, a defesa da 

Constituição e a boa aplicação das leis, tal como se deflui de parte do conteúdo de seu art. 44, verbis: “Art. 44. A Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: I - defender a 

Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa 

aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas [...]” (grifos 
nossos). 
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DOS FATOS 

Como é cediço, em 8/junho/2018 foi aprovada a Lei n.° 11.140, que institui o 
Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, trazendo para o mundo jurídico-animalista 
normas que protegem, defendem e criam direitos para os animais de toda a Paraíba. 

O Projeto de Lei (PL n.° 934, publicado no Diário do Poder Legislativo n.° 7.192, de 9 
de junho de 20162) ensejador do nascedoiro de dita lei tramitou por, aproximadamente, 2 (dois) 
anos naquela Casa de Leis, após realização de 9 (nove) audiências públicas havidas com a 
sociedade civil e algumas entidades de classe e órgãos governamentais, a exemplo desta Comissão 
de Direito Animal da OAB-PB, do Núcleo de Extensão em Justiça Animal da UFPB (NEJA/UFPB), do 
Núcleo de Zoonoses do Estado da Paraíba, do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 
DA PARAÍBA (CRMV-PB), do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Estado da Paraíba, de 
professores e pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), de defensores(as) e ONGs de proteção animal, dentre outras (DOC. 02 
- contém a comprovação de participação do CRMV-PB nas reuniões e audiências públicas 
havidas para discutir o teor do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba que ora era 
gestado. Essa comprovação dá-se por meio de notas taquigráficas emitidas em 18/11/2015 pela 
Assembleia Legislativa da Paraíba, bem como por intermédio de ata datada de 30/11/2015 e 
assinada pela Presidente da Comissão Regional de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal - 
CEBEA/PB, que foi nomeada pelo então Presidente do CRMV-PB o Sr. Domingos Fernandes Lugo 
Neto, objetivando representar aquela entidade e, assim, propiciar a real e efetiva participação 
daquele órgão nos debates que semearam o referido Código paraibano).  

Nessas citadas audiências públicas, ocorridas entre 29/10/2015 e 26/04/20163, 
foram discutidos, exaustivamente, os temas que permeiam todo o texto do PL aprovado e, a um 
só tempo, foram colhidas opiniões dos presentes às reuniões, relativamente à inserção de 
determinações necessárias a compor o texto a ser codificado, identificados, tais excertos, pelos 
opinantes a partir da prática cotidiana com animais em seus respectivos labores. 

É de se ressaltar, ainda, que a Lei n.° 11.140/18 foi apreciada por uma Comissão 
Especial da Assembleia Legislativa, instituída para tal fim, bem assim pela assessoria jurídica do 
Governador do Estado que, após, sancionou o correlato Projeto de Lei, fazendo-o vir ao mundo 
jurídico com espeque na legislação ora vigente, notadamente no art. 225 e respectivos 
desdobramentos da Constituição da República4 e, também, no art. 227 e alongamento5 da 

                                                 
2  Vide PL n.° 934, publicado no Diário do Poder Legislativo n.° 7.192, de 9 de junho de 2016. Disponível em: 

<http://www.al.pb.leg.br/wp-content/uploads/2016/06/DPL-09.06.2016-1.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
3 As audiências públicas ocorreram, exatamente, nos seguintes locais e respectivos dias: Espaço Cultural José Lins do Rêgo 
(29/10/15, 02/11/15, 11/11/15, 30/11/15, 14/12/15 e 25/01/16), Assembleia Legislativa da Paraíba (18/11/15 e 26/04/16, dia em 

que a minuta de projeto de lei foi entregue publicamente ao Deputado Hervázio Bezerra) e Câmara Municipal de Campina 

Grande (19/04/16). 
4 CR/1988 - Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
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Constituição do Estado da Paraíba e, ainda, levando em conta o que dispõe a Lei dos Crimes 
Ambientais (Lei n.° 9.605/98), a Lei Arouca6 (Lei n.° 11.794/08), o Decreto n.° 6.514/087, dentre 
outras. 

Ocorre que, inexplicavelmente, o Conselho Regional de Medicina Veterinária da 
Paraíba - CRMV-PB -, que: 

I) tem como VISÃO “Ser excelência na prestação de serviços 
promovendo a garantia do exercício ético da Medicina 

Veterinária e da Zootecnia”8 (grifo nosso); 

II) tem como VALORES, dentre outros, “Atuar com elevado padrão 
ético; [...] VALORIZAR o ser humano, os ANIMAIS e o 

meio ambiente [...]
9 (grifos nossos); 

III) tem de implementar, dentre outras, o mandamento inserto na alínea “i” do art. 
6° da Lei n.° 5.517/68, isto é, deve DEFENDER a FAUNA, inclusive os animais 

silvestres (essa lei “Dispõe sôbre o exercício da profissão de 
médico-veterinário e cria os Conselhos Federal e 

Regionais de Medicina Veterinária”)10 [sic]; 

IV) tem de fazer valer o BEM-ESTAR e o RESPEITO a todos os animais, tal como se 
deflui das palavras do Conselheiro do CFMV e Presidente da Comissão que 
analisou o novo Código de Ética do Médico Veterinário (Resolução do CFMV n.° 
1.138, de 16/dez/2016, vigente desde 9/set/2017), Dr. Nordman Wall Barbosa, 

ao asseverar que “[...] É preciso olhar o todo e ter 

                                                                                                                                                                  
futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] VII - proteger a fauna e a flora, 

vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade (grifos nossos).  
5 CEPB/1989 - Art. 227. O meio ambiente é do uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, sendo dever do Estado 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo único. Para garantir esse objetivo, incumbe ao Poder 

Público: [...] II - proteger a fauna e a flora, proibindo as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 

extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade (grifos nossos). 
6 LEI n.° 11.794/08: “Regulamenta o inciso VII do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso 
científico de animais [...]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11794.htm>. Acesso em: 

26 nov. 18. 
7  O DECRETO n.° 6.514/08 trata, dentre outras, do processo administrativo a ser observado para aplicação das penalidades 

decorrentes da prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6514.htm>. Acesso em: 26 

nov. 18. 
8 Vide página do próprio CRMV-PB contendo essas informações. Disponível em: <https://crmvpb.org.br/missao-visao-valores/>. 

Acesso em: 17 nov. 2018. 
9 Vide página do próprio CRMV-PB contendo essas informações. Disponível em: <https://crmvpb.org.br/missao-visao-valores/>. 

Acesso em: 17 nov. 2018. 
10 Lei n.° 5.517/1968: “Art 6º Constitui, ainda, competência do médico-veterinário o exercício de atividades ou funções públicas e 

particulares, relacionadas com: [...] i) a DEFESA da FAUNA, especialmente o contrôle da exploração das espécies animais 
silvestres, bem como dos seus produtos [...]” [sic] (grifos nossos). 
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atenção com a Saúde Única e o bem-estar, já que o 

animal não tinha o mesmo valor que tem hoje e não 

era visto como um ser senciente [...] A ciência do 

bem-estar cresceu e o CFMV passou a ser PORTA-VOZ DE 

RESPEITO SOBRE OS ANIMAIS. Na Saúde Única o CFMV 

também tem se destacado na abordagem que reconhece 

que a saúde do ser humano envolve os aspectos animal 

e ambiental”
11
 (grifos nossos); 

V) tem de dar concretude, dentre outros momentos de seu texto: 

5.a) ao preâmbulo da Resolução do CFMV n.° 1.138/16, que tem o seguinte 
teor: “3 – O Código de Ética do Médico Veterinário 
regula os direitos e deveres do profissional em 

relação à comunidade, ao cliente, ao paciente, a 

outros profissionais e ao meio ambiente” (grifos 
nossos); 

5.b) a vários artigos desse mesmo Lei de Ética profissional, os quais 
estabelecem para o médico veterinário, dentre outras obrigações, as 
seguintes: 

Art. 2º Denunciar às autoridades 

competentes qualquer forma de agressão aos 

animais e ao meio-ambiente. 

Art. 3º Empenhar-se para melhorar as 

condições de bem-estar, saúde animal, 

humana, ambiental, e os padrões de 

serviços médicos veterinários. 

Art. 4º No exercício profissional, usar 

procedimentos humanitários preservando o 

bem-estar animal evitando sofrimento e 

dor. 

Art. 6º São deveres do médico veterinário: 

I - aprimorar continuamente seus 

conhecimentos e usar o melhor do progresso 

científico em benefício dos animais, do 

homem e do meio-ambiente [...] 

Art. 18. O médico veterinário deve: 

I - conhecer a legislação de proteção aos 

animais, de preservação dos recursos 

                                                 
11 Vide entrevista concedida ao Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) pelo então Conselheiro e Presidente da Comissão 

que analisou o atual Código de Ética do Médico Veterinário, Dr. Nordman Wall Barbosa. Disponível em: 
<http://portal.cfmv.gov.br/noticia/index/id/5001>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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naturais e do desenvolvimento sustentável, 

da biodiversidade e da melhoria da 

qualidade de vida [...] (grifos nossos). 

VI) tem de respeitar a senciência e o bem-estar animal, tal como se deflui do teor 
dos “considerando”, bem como do conteúdo do art. 3° da Resolução CFMV n.° 
1.069/14; 

VII) tem de receber as denúncias de maus-tratos, abuso e crueldade perpetradas 
por humanos a animais, advindas, tais delações, dos próprios médicos 
veterinários das respectivas circunscrições que atenderam pacientes com tais 
características e, após, o CRMV-PB promoverá os procedimentos legais 
pertinentes, sob pena de crime de prevaricação e responsabilização ético-
profissional dos correlatos gestores, tudo em consonância com o que impõe a 
legislação federal em vigor (Código Penal, Lei dos Crimes Ambientais, etc.), 
assim como o § 2° do art. 4° da Resolução do CFMV n.° 1.236, de 
26/outubro/201812; 

VIII) tem de se curvar à constatação científica relativa à CONSCIÊNCIA ANIMAL 
(vertebrados e alguns invertebrados) encontrada na Declaração da Consciência 
em Animais Humanos e Não Humanos, escrita por Philip Low e proclamada 
publicamente em Cambridge, Reino Unido, no dia 7 de julho de 2012, e, 
dessarte, pugnar pela implementação de toda a legislação que outorga direitos 
e garante o bem-estar aos animais e imprime correlatos deveres para os 
profissionais (veterinários e zootécnicos) que lidam com esses seres13, 

entregou a TODOS(AS) os(as) DEPUTADOS(AS) da Assembleia Legislativa da Paraíba o pedido de 
REVOGAÇÃO TOTAL do CÓDIGO DE DIREITO E BEM-ESTAR ANIMAL DA PARAÍBA (Lei n.° 11.140, 

de 8/jun/2018). E, ainda, sem qualquer justificativa❗ 

                                                 
12 RESOLUÇÃO CFMV n.° 1.236/18: “Art. 4° [...]“§2° - O médico veterinário DEVE registrar a constatação ou suspeita de 

crueldade, abuso ou maus-tratos no prontuário médico, parecer ou relatório, e o zootecnista, em termo de constatação, parecer ou 

relatório, para se eximir da participação ou omissão em face do ato danoso ao(s) animal(is), indicando responsável, local, data, fatos 
e situações pormenorizados, finalizando com sua assinatura, carimbo e data do documento. Tal documento deve ser remetido 

imediatamente ao CRMV de sua circunscrição, por qualquer meio físico ou eletrônico, para registro temporal, podendo o CRMV 

enviar o respectivo documento para as autoridades competentes” (grifos nossos). Disponível em: 

<http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/903>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
13 A Declaração da Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, escrita por Philip Low, foi proclamada publicamente em 

Cambridge, Reino Unido, no dia 7 de julho de 2012, na Francis Crick Memorial Conference on Consciousness in Human and 

non-Human Animals, no Churchill College, da Universidade de Cambridge, por Low, Edelman e Koch. Nesse citado dia, um 

proeminente grupo internacional de neurocientistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas e neurocientistas 
computacionais cognitivos reuniu-se naquela Universidade para reavaliar os substratos neurobiológicos da experiência consciente e 

comportamentos relacionados em animais humanos e não humanos. Dentre as várias conclusões a que chegaram, testificaram que 

todos os animais vertebrados (gatos, cães, aves, coelhos, mamíferos em geral, etc.) e alguns invertebrados, a exemplo do polvo, têm 

consciência da vida, isto é, sentem dor, sofrem e têm o interesse de não sofrer. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/511936-
declaracao-de-cambridge-sobre-a-consciencia-em-animais-humanos-e-nao-humanos>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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Basta que se leia a parte destacada (amarelo e azul) do Ofício Circular n.° 
012/18/CRMV-PB.PR, de 10/10/18, recebido do CRMV-PB pelo Deputado Estadual Frei Anastácio 
Brito, em 23/10/18, que assim se constatará (DOC. 03 - vide ofício anexado). 

Em ato contínuo, o CRMV-PB entregou, em 8/11/18, ao Deputado Hervázio Bezerra 
(autor do Código), em complementação ao ofício retrocitado, novo pedido de REVOGAÇÃO TOTAL 
do Código de Direito e Bem-Estar Animal, alegando [sem dizer qual] prejuízo à saúde pública. 

Na verdade, o CRMV-PB apresenta aos(às) Deputados(as) paraibanos(as) esse 
pedido de REVOGAÇÃO TOTAL do Código e como PEDIDO ALTERNATIVO a aprovação de, 
praticamente, um novo código, ao anexar ao supramencionado ofício um projeto de lei que traz 
conteúdos construídos sem quaisquer discussões com as ONGs de proteção animal e 
protetores(as) independentes, professores e pesquisadores da UFPB e da UEPB que lidam duma 
ou doutra maneira com animais, bem assim sequer convidou a Comissão de Direito Animal da 
OAB-PB e o Núcleo de Extensão em Justiça Animal da UFPB para participarem da construção dessa 
“nova” lei supostamente animalista, uma vez que essas duas últimas entidades foram as 
propulsoras da fomentação da lei em comento (DOC. 03 - vide projeto de lei apresentado pelo 
CRMV-PB aso(às) Deputados(as) paraibanos(as)). 

Inclusive, pode-se dizer que nesse pedido alternativo encontram-se verdadeiros 
disparates, por assim dizer, desafiadores das leis ambiental-animalistas hodiernamente vigentes, o 
que faz, ainda mais, estranhar-se a conduta desse tão respeitado conselho de classe (em ponto 
mais adiantado desta representação, tratar-se-á mais amiudadamente desses nomeados 
“disparates”). 

Assim, o CRMV-PB, representado por seu Presidente o Sr. Domingos Fernandes 
Lugo Neto, desafia a legislação ambiental-animalista de proteção aos animais, inclusive as 
resoluções do próprio CFMV, uma vez que o Código paraibano contém vários trechos de algumas 
resoluções expedidas por esse Conselho Federal. 

EXEMPLOS DE DETERMINAÇÕES CODIFICADAS QUE O CRMV-PB QUER QUE 
SEJAM CANCELADAS AO SOLICITAR A REVOGAÇÃO TOTAL DA LEI N.° 

11.140/18 

A Lei n.° 11.140/18, instituidora do Código de Direito e Bem-Estar Animal da 
Paraíba, traz, dentre outras, as seguintes determinações que o CRMV-PB quer REVOGAR: 

TRECHOS DO CÓDIGO (Lei n.° 11.140/18) OBSERVAÇÕES 

1 
“Art. 2º Os animais são seres sencientes e 
nascem iguais perante a vida [...]” 

A Resolução do CFMV n.° 1.069, de 
27/10/14, afirma que os “animais envolvidos 
no processo de comercialização são seres 
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sencientes [...]” 

2 

“Art. 3º É dever do Estado e de toda a 
sociedade garantir a vida digna, o bem-estar e 
o combate aos abusos e maus tratos de 
animais” 

A Resolução do CFMV n.° 1.236/18, que 
“Define e caracteriza crueldade, abuso e 
maus-tratos contra animais vertebrados, 
dispõe sobre a conduta de médicos 
veterinários e zootecnistas”, estabelece, 
dentre outras, o dever de todos os médicos 
veterinários do país  

3 

“Art. 7° [...] § 1° [...] XI - bem-estar animal: as 
satisfatórias condições fisiológica e psicológica 
do animal decorrentes de sua própria 
tentativa em se adaptar ao meio ambiente em 
que vive, tendo-se como parâmetros para se 
aferir tais condições, dentre outras, a 
liberdade do animal para expressar seu 
comportamento natural, bem como a 
ausência de fome, sede, desnutrição, 
doenças, ferimentos, dor ou desconforto, 
medo e estresse [...]”  

O conceito de bem-estar animal contido no 
Código baseia-se, dentre outras - mas, 
principalmente -, no caput do art. 3° da 
Resolução do CFMV n.° 1.069, de 27/10/1414 

4 

O § 2° do art. 7° da Lei n.° 11.140/18 traz em 
inúmeros incisos o conceito de maus tratos, 
facilitando a operacionalização e 
concretização da imposição contida no art. 32 
da Lei n.° 9.605/9815, que tipifica como crime 
ambiental os maus-tratos perpetrados a 
animais sem, contudo, definir ou caracterizar 
legalmente em que se consubstancia tal 
conduta, inviabilizando, na prática, sua 
realização 

O conceito de maus tratos é tão bem 
delineado no Código paraibano que a própria 
Resolução do CFMV n.° 1.236/18 repetiu 
parte dele nos 29 (vinte e nove) incisos que 
compõe seu art. 5° 

5 

Por pertinente, traz-se, aqui, mais alguns trechos do Código que o CRMV-PB quer que sejam 
revogados: 
“Art. 7° [...] § 2º Para efeitos desta Lei, entende-se como maus tratos a animais: [...] II - 
manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento 
ou o descanso ou, ainda, privem-nos de ar, luz, água ou alimentação mínima necessária para 
sua subsistência, levando-se sempre em conta a sua espécie e/ou o seu porte, ocasionando-

                                                 
14 RESOLUÇÃO CFMV n.° 1.069/14: “Art. 3° Entende-se por bem-estar o estado do animal em relação às suas tentativas de se 

adaptar ao meio ambiente, considerando liberdade para expressar seu comportamento natural e ausência de fome, sede, desnutrição, 
doenças, ferimentos, dor ou desconforto, medo e estresse”. Disponível em: <http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/454>. Acesso em: 

26 nov. 2018. 
15 LEI n.° 9.605/98: “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 [...]”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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lhes desconforto físico e/ou mental; [...] V - abandonar animal em qualquer circunstância, 
recém-nascido, jovem ou idoso, estando ou não são, doente, ferido, extenuado ou mutilado, 
bem como deixar de lhe ministrar tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive 
assistência veterinária; VI - deixar de dar a todo animal, quando estritamente necessário, 
morte rápida e livre de sofrimentos prolongados; VII - abater para o consumo ou fazer 
trabalhar os animais em período gestacional, desde seu início até o final, somado ao tempo 
necessário ao seu inteiro restabelecimento físico após a gestação; [...] XVI - conduzir veículo 
de tração animal que não esteja dentro dos parâmetros impostos pelo Código de Trânsito 
Brasileiro e/ou em consonância com lei local; XVII - prender animais atrás dos veículos ou 
atados às caudas de outros; [...] XXIX - despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos 
à alimentação de outros; XXX - cozinhar animais vivos; [...] XXXII - exercitar tiro ao alvo sobre 
quaisquer animais domésticos, exóticos ou silvestres e sob quaisquer circunstâncias; [...] 
XXXVII - envenenar animal, ocasionando-lhe ou não a morte; [...] XXXIX - exercitar ou conduzir 
animal preso a veículo motorizado em movimento; XL - praticar atos zoófilos, ocasionando ou 
não abuso/sofrimento sexual a animais de quaisquer espécies; XLI - promover distúrbio 
psicológico e comportamental em qualquer animal e sob qualquer justificativa [..]”. 

Para uma maior compreensão da conduta desairosa, ILEGAL e ANTIÉTICA do 
Presidente do CRMV-PB, Sr. Domingos Fernandes Lugo Neto, ao solicitar, em completo 
desrespeito às Constituições Federal e do Estado da Paraíba, à legislação federal em vigor e, ainda, 
a algumas resoluções desse respeitado CFMV a REVOGAÇÃO TOTAL do Código de Direito e Bem-
Estar Animal da Paraíba, ora formulando o pedido sem quaisquer justificativas (DOC. 03), ora 
apresentando justificativas esdrúxulas que não têm respaldo nos instrumentos normativos já 
apontados retro (DOC. 04), colacionam-se os ofícios entregues a todos(as) os(as) deputados(as) 
paraibanos(as), trazendo-se um exemplo de cada uma dessas comunicações (vide, como já 
anotado, DOCs. 03 e 04). 

AS INVERDADES DITAS PELO PRESIDENTE DO CRMV-PB NA MÍDIA 

Desafiando o próprio CÓDIGO DE ÉTICA da sua categoria, o Presidente do CRMV-
PB, Sr. Domingos Fernandes Lugo Neto tem CHACOTEADO o Código e pedido sua REVOGAÇÃO 
TOTAL quando, em verdade, deveria defendê-lo em atenção ao que estabelece a alínea “i” do art. 
6° da Lei n.° 5.517/68, bem como as Resoluções do CFMV ns.° 1.138/16, 1.069/14, e 1.236, todas 
comentadas mais acima. 

E essa defesa do Código, isto é, da lei que preconiza o respeito aos animais, deveria 
ser propagada pelo Presidente do CRMV-PB, justamente porque toda a legislação 
retromencionada assim impõe como conduta a ser seguida pelo gestor dos regionais e por todos 
os médicos veterinários e zootécnicos. 

Prova desse descaso e das INVERDADES midiáticas propagadas pelo Presidente em 
comento, podem ser encontradas na entrevista dada por Domingos Lugo Neto ao portal de 
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notícias da Assembleia Legislativa da Paraíba. 

Ao desdenhar o Código, Lugo Neto afirma o seguinte (abaixo, trecho da notícia 
veiculada pelo portal da Assembleia): 

“O Código é motivo de chacota para a Paraíba em 

nível nacional”, disparou ele, acrescentando: 

“Pelo que está escrito no texto, não se pode mais 

matar uma barata ou um rato, que são pragas 

urbanas. Também não poderemos criar dois cachorros 

sem sermos responsabilizados caso eles briguem 

(grifos nossos)
16
. 

Em nenhum instante o Código paraibano proíbe a dedetização, tampouco 
responsabiliza tutores de animais que não tenham, dolosamente, posto os animais a brigar. 

Domingos falou, ainda, que o Presidente da Comissão de Direito Animal da OAB-
PB faltou com a verdade ao dizer em entrevista anterior que o CRMV-PB participou das 
discussões para gestação do Código de Direito e Bem-Estar Animal. Adiantou que o Conselho 
somente soube da existência do Código quando já havia sido aprovado pela Assembleia . 

Além de desdenhar equivocadamente da Lei n.° 11.140/18, desconsiderando o 
empenho de toda a sociedade paraibana e, também, do próprio Governador do Estado ao 
sancionar o Código, afirmou - Lugo Neto - que a entidade que ele representa não sabia das 9 
(nove) audiências públicas havidas para debate sobre o texto do projeto de lei, quando, 
oportunamente, fizeram-se presentes algumas entidades de classe e órgãos governamentais, a 
exemplo desta Comissão de Direito Animal da OAB-PB, do Núcleo de Extensão em Justiça Animal 
da UFPB (NEJA/UFPB), do Núcleo de Zoonoses do Estado da Paraíba, do Batalhão da Polícia Militar 
Ambiental do Estado da Paraíba, de professores e pesquisadores da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), de defensores(as) e ONGs de 
proteção animal e, também, do CRMV-PB (vide DOC. 02). 

REPISE-SE que um dos primeiros convidados para a discussão da construção da Lei 
n.° 11.140/2018 foi, justamente, o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 
PARAÍBA - CRMV-PB - que, prontamente, se fez presente às reuniões. 

DOS PEDIDOS 

Diante   do   quadro   desolador   revelado   pelo   comportamento   inadequado   do  

                                                 
16  Trecho da entrevista dada pelo Presidente do CRMV-PB ao portal da Assembleia Legislativa da Paraíba. Disponível em: 

<https://parlamentopb.com.br/presidente-do-crmv-diz-que-codigo-de-direito-animal-e-chacota-nacional/129787/>. Acesso em: 26 
nov. 2018. 



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



  

 

 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) – CONSELHO SECCIONAL DA PARAÍBA – COMISSÃO DE DIREITO ANIMAL (CDA) 

RUA RODRIGUES DE AQUINO, 37, CENTRO – JOÃO PESSOA, PB, CEP 58013-030 - TELEFONE (83) 2107-5200 - CNPJ: 08.865.164/0001-93 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 

CONSELHO SECCIONAL DA PARAÍBA 

COMISSÃO DE DIREITO ANIMAL – CDA 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC. 01 
 
 
 

Comprovação da existência jurídica da 
CDA/OAB-PB, bem como documentos pessoais 

de seu representante legal 
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DOC. 02 

 
 
 

Contém a comprovação de participação do 
CRMV-PB nas reuniões e audiências públicas 

havidas para discutir o teor do Código de 
Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba que ora 
era gestado. Essa comprovação dá-se por meio 
de notas taquigráficas emitidas em 18/11/2015 

pela Assembleia Legislativa da Paraíba, bem 
como por intermédio de ata datada de 

30/11/2015 e assinada pela Presidente da 
Comissão Regional de Ética, Bioética e Bem-
Estar Animal - CEBEA/PB, que foi nomeada 

pelo então Presidente do CRMV-PB o Sr. 
Domingos Fernandes Lugo Neto, objetivando 

representar aquela entidade e, assim, propiciar 
a real e efetiva participação daquele órgão nos 

debates que semearam o referido Código 
paraibano 
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DOC. 03 
 
 
 

Ofício Circular n.° 012/18/CRMV-PB.PR, de 
10/10/18, recebido do CRMV-PB pelo 

Deputado Estadual Frei Anastácio Brito, em 
23/10/18, solicitando a REVOGAÇÃO TOTAL da 

Lei n.° 11.140/18 - Código de Direito e Bem-
Estar Animal da Paraíba - sem qualquer 

justificativa [ofícios de idêntico conteúdo 
foram entregues a deputados(as) 

paraibanos(as)] 
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DOC. 04 
 
 
 

Ofício n.° 200/2018/CRMV-PB.PR, de 08/11/18, 
recebido do CRMV-PB pelo Deputado Hervázio 
Bezerra (autor do Código), também solicitando 
como pedido principal a REVOGAÇÃO TOTAL 

da Lei n.° 11.140/18 e, alternativamente, a sua 
revogação parcial, elencando, 

aproximadamente, 165 trechos (entre artigos, 
“parágrafos únicos” e incisos), trazendo 

justificativas que, em sua grande maioria, são 
esdrúxulas, ora não condizendo com o texto 

que se pretende revogar, ora em desrespeito à 
legislação existente, inclusive em 

desobediência a algumas resoluções 
promandas do CFMV, tal como demonstrado 

no texto da denúncia [ofícios de idêntico 
conteúdo foram entregues a deputados(as) 

paraibanos(as)] 
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