
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

 

PARECER Nº 1268/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0067/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a proibição de manter animais domésticos acorrentados e em espaços confinados. De 
acordo com a propositura, é proibida a prática de manter ou criar animais domésticos presos 
em correntes, ou em espaços que privem sua livre locomoção, condutas que deverão ser 
fiscalizadas e penalizadas na forma do art. 32, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, sem prejuízo de sanções aplicáveis na esfera administrativa. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o presente projeto não reúne condições para 
prosperar, conforme se demonstrará. 

A iniciativa versa sobre a proteção dos animais, inserindo-se, portanto, no rol das 
matérias de competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos do art. 
23, VI e VII, da Constituição Federal, competindo ao Município suplementar a legislação 
estadual e federal no que couber (art. 24, VI, cc. art. 30, II, da Constituição Federal). 

Além disso, o art. 225, § 1º, da Constituição Federal, com o fim de assegurar a 
efetividade do direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecer o 
dever do Poder Público de 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. 

No entanto, na medida em que a propositura define condutas que configurariam, em 
tese, o crime de prática de maus tratos contra os animais, tipificado pela Lei Federal nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, esta invade seara de competência da União, que possui 
competência privativa para legislar sobre direito penal e processual (art. 22, I, Constituição 
Federal). 

Nesse sentido, vale destacar o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que 
declarou a inconstitucionalidade de norma local que, sob justificativa de tratar sobre proteção 
animal, legislava sobre o seu transporte, conforme ementa abaixo reproduzida: 

ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. PROBIÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS VIVAS NO MUNICÍPIO DE 
SANTOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 996/2018. 

1. Verifica-se a invasão da competência da União pelo Município de Santos para 
legislar sobre transporte de animais, matéria exaustivamente disciplinada no âmbito federal. 

2. Sob a justificativa de criar mecanismo legislativo de proteção aos animais, o 
legislador municipal impôs restrição desproporcional. 

3. Esta desproporcionalidade fica evidente quando se analisa o arcabouço normativo 
federal que norteia a matéria, tendo em vista a gama de instrumentos estabelecidos para 
garantir, de um lado, a qualidade dos produtos destinados ao consumo pela população e, de 
outro, a existência digna e a ausência de sofrimento dos animais, tanto no transporte quanto no 
seu abate. 

4. Conversão de julgamento do referendo à medida cautelar em decisão de mérito. 
Arguições de descumprimento de preceito fundamental julgadas procedentes. 

(STF  ADPF 514/SP  Rel. Min. Edson Fachin  j. 11.09.18  destaques nossos) 
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No âmbito do Estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 11.977, de 25 de agosto de 2005, 
institui o Código de Proteção aos Animais do Estado, prevendo uma série de condutas 
vedadas, conforme se depreende da leitura do seu art. 2º, in verbis: 

Artigo 2º- É vedado: 

I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de 
experiência, prática ou atividade capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, bem como as que 
provoquem condições inaceitáveis de existência; 

II - manter animais em local desprovido de asseio ou que lhes impeça a movimentação, 
o descanso ou os privem de ar e luminosidade; 

III - obrigar os animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato 
que resulte em sofrimento, para deles obter esforços que não se alcançariam senão com 
castigo; 

IV - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cujo abate seja necessário para 
consumo; 

V - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cuja eutanásia seja 
recomendada; 

VI - vender ou expor à venda animais em áreas públicas sem a devida licença de 
autoridade competente; 

VII - enclausurar animais conjuntamente com outros que os molestem; 

VIII - exercitar cães conduzindo-os presos a veículo motorizado em movimento; 

IX - qualquer forma de divulgação e propaganda que estimule ou sugira qualquer 
prática de maus-tratos ou crueldade contra os animais. 

Desta forma, a proteção dos animais contra a prática de maus tratos já possui 
tratamento no ordenamento jurídico. As condutas que, em tese, caracterizem crime ou infração 
administrativa deverão ser fiscalizadas pela autoridade policial ou administrativa. 

Por outro lado, a proposta prevê a fiscalização das condutas pelo Poder Público 
Municipal, impondo-lhe a elaboração das diretrizes, o atendimento de denúncias, e aplicação 
das penalidades previstas pela Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, o que envolve 
a designação de órgãos competentes, atribuições de servidores públicos, além de depender de 
verbas públicas para a efetiva implementação de ações concretas a serem desenvolvidas pelo 
Poder Executivo. 

Sendo assim, nos termos dos arts. 37, § 2º, III e IV, 69, II, e 70, XIV, todos da Lei 
Orgânica do Município, a matéria aqui versada é de competência privativa do Sr. Prefeito, uma 
vez que institui medida atinente à organização administrativa. 

Neste sentido, a consolidada jurisprudência do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, 
conforme julgados assim ementados: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Pretensão que envolve a 
Lei nº 4.068/2017 que institui o Código Municipal de Direito e Bem Estar Animal, no âmbito do 
município de Socorro e dá outras providências - Regras sobre meio ambiente e de proteção e 
fiscalização em relação a animais domésticos da região que se encontram no âmbito do 
interesse local para legislar, dentro das atribuições constitucionais do município - Competência 
para a elaboração de leis acerca de assunto local que pode ser exercida, de forma geral e 
abstrata, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo - Inconstitucionalidade 
configurada não pela matéria e sim por criar regras específicas que interferem na gestão 
administrativa com movimentação de serviço público, com necessária organização de estrutura 
e de pessoal - Matéria que se encontra dentro da reserva da administração que pertence ao 
Poder Executivo, cuja respectiva competência para legislar é exclusiva - Objeto inserido na 
atividade típica da Administração Pública  Ofensa ao princípio da separação de poderes - 
Dispositivo que versa sobre responsabilidade civil e penal que também deve ser afastado, 
porquanto atinge a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e civil (art. 
22, I, CF) - Manutenção da vigência de parte dos artigos da lei impugnada em razão de 
tratarem de assunto de interesse local, que podem ser objeto de texto legal de iniciativa de 
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ambos os poderes municipais e que estão voltados à população local em geral - Ação 
parcialmente procedente. 

(TJ/SP  Órgão Especial  ADI nº 2204270-59.2017.8.26.0000  Rel. Des. Álvaro Passos  
j. 21.03.18  sem destaques no original) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 5.665, de 06 de maio de 2015, 
que estabelece no âmbito do Município de Mogi Mirim, sanções e penalidades administrativas 
para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais, e dá outras providências - Competência 
legislativa - Ao Município compete preservar a fauna e a flora, no limite de seu interesse local e 
deve se restringir à necessidade de suplementar a legislação federal e estadual, no que 
couber, o que não se verifica no caso - Lei Federal nº 9.605/98, que regulamenta o tema a nível 
nacional e a Lei Estadual nº 11.977/05 que regula a matéria - Inexistência de lacuna na norma 
estadual a ensejar a suplementação da matéria - Na hipótese, o legislador local avançou no 
campo da competência reservada ao Estado pelo artigo 193, inciso X, da Constituição Estadual 
- Vício de iniciativa - Indevida ingerência em matéria organizacional, de exclusiva competência 
do Chefe do Executivo - Invasão de esfera de competência que fere o princípio da 
independência e harmonia entre os Poderes - Não bastasse, a norma impugnada cria 
despesas sem especificar a respectiva fonte de custeio - Afronta aos artigos 1º, 5º, 25, 47, 
incisos II, XIV, XIX, a, 144, e 193, inciso X, da Constituição do Estado. Pedido procedente. 

(TJ/SP  Órgão Especial  ADI nº 2060069-08.2016.8.26.0000  Rel. Des. Ricardo Anafe  
j. 17.08.16  sem destaques no original) 

Pelo exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/08/2019. 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) - Relatora 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2019, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


