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PARECER Nº 2366/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

091/2019. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 0091/2019, que "dispõe no âmbito do município de São 

Paulo sobre a proibição de manter pássaros em gaiolas e dá outras providências". Conforme 
expõe seu Autor, o Nobre Vereador Ricardo Teixeira, em sua Justificativa, a finalidade da 
proposta é "salvar as espécies, sem privá-las de liberdade", considerada essencial para a 
sobrevivência desses animais. Ele argumenta que os pássaros "precisam de liberdade para se 
desenvolver, alimentar e reproduzir, para manter a diversidade e a continuidade da espécie". 
Assim, considera cruel e desnecessário mantê-los presos, pois argumenta que, para apreciar a 
beleza, o cantar de um pássaro, só precisamos "valorizar as áreas verdes", onde podemos 
procurar por eles. 

A despeito de proibir pessoa física ou jurídica (com exceção dos órgãos de proteção) 
de criar e manter presos em gaiolas pássaros exóticos, domésticos e domesticados, a 
propositura autoriza a permanência em gaiolas do pássaro que já é considerado doméstico e 
domesticado até a sua morte, a fim de preservar sua vida. Ela atribui a fiscalização e aplicação 
de penalidades ao órgão competente, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 
9.605/98), sem prejuízo das sanções na esfera administrativa. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. Aprovou, entretanto, um Substitutivo "a fim de adequar a redação do 
projeto à técnica legislativa preconizada pela Lei Complementar Federal nº 95/98 e também 
alterar o artigo relacionado às penalidades administrativas, posto que o artigo 29 da Lei Federal 
nº 9.605/1998 cuida de matéria penal". 

Foram realizadas as audiências públicas regimentais. 

De fato, a legislação brasileira considera crime ambiental, sujeito a sanções e 
penalidades, ter em cativeiro ou depósito "espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota 
migratória, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente" (§ 1º, III do referido Art. 29). Recentemente, inclusive, o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, editou a Resolução nº 489, de 26 de outubro 
de 2018, que definiu as categorias de atividades ou empreendimentos e estabeleceu critérios 
gerais para a autorização de uso e manejo, em cativeiro, tanto da fauna silvestre como da 
fauna exótica: "espécies cuja distribuição geográfica original não inclui o território brasileiro e 
suas águas jurisdicionais, ainda que introduzidas, pelo homem ou espontaneamente, em 
ambiente natural, inclusive as espécies asselvajadas e excetuadas as migratórias". 

Em face do exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
reconhecendo os argumentos do Autor em defesa das condições de vida dos pássaros, 
manifesta-se favorável ao Projeto de Lei nº 0091/2019. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 04/12/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/12/2019, p. 99 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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