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Município de Carazinho - Poder Legislativo.
Viviane Muller Menezes, Auxiliar de Expediente.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Vanessa Marques Borba e Bartolomé Borba
1. Análise de proposição, de iniciativa parlamentar, que “dispõe 
sobre a proibição de pessoas que cometerem maus tratos a 
animais de obter novamente sua guarda e/ou adotar outros 
animais".
2. Inviabilidade do Projeto de Lei, pois, apesar de ajustar-se à 
competência legislativa do Município legislar, de forma 
suplementar, sobre a proteção da fauna, não apresenta clareza e 
precisão, requisitos indispensáveis ás disposições normativas, 
como estabelece o art. 11 da Lei Complementar n° 95/1998, de 
modo que não é possível identificar os destinatários da norma.

É solicitado, através de consulta eletrónica, registrada nesta 

Consultoria sob n° 56.204/2018, parecer sobre o Projeto de Lei s/n°, Protocolo n° 

23795, de origem parlamentar, que, conforme sua ementa, “dispõe sobre a proibição 

de pessoas que cometerem maus tratos a animais de obter novamente sua guarda 

e/ou adotar outros animais”.

Examinada a matéria, passamos a opinar.

1. A proposição, de iniciativa do Legislativo, estabelece, no art. 

1o, caput, que “fica impedido por tempo indeterminado, de obter a guarda do animal 

mau tratado ou abandonado, bem como outros a animais para adoção, toda pessoa 

que comprovadamente cometer maus tratos ou abandono contra animais 

domésticos. Acerca da matéria, importante destacar que compete à União e aos
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Estados legislar, concorrentemente, sobre a fauna, conforme previsto no artigo 24, 

inciso VI, da Constituição da República, cabendo ao Município, apenas, suplementar 

a legislação federal e estadual, no que couber, art. 30, II, da CR.

O Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Lei n° 11.915, 

de 21 de maio de 2003, Código Estadual de Proteção aos Animais, veda qualquer 

conduta que venha a agredir os animais, como dispõe o artigo 2o:

Art. 2o - É vedado:

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

II - manter animais em local completamente desprovido de asseio 
ou que lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os privem 
de ar e luminosidade;
III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem 
sua força;

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

V - exercer a venda ambulante de animais para menores 
desacompanhados por responsável legal;
VI - enclausurar animais com outros que os molestem ou 
aterrorizem;

VII - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não 
preconizados pela Organização Mundial da Saúde - OMS -, nos 
programas de profilaxia da raiva.

O Código Estadual de Proteção aos Animais já prevê as 

vedações no que tange às condutas agressivas aos animais, aplicáveis, portanto, 

aos Municípios. Porém, este diploma legal não previu as sanções para a prática de 

tais condutas, estabelecendo, no artigo 25 que “as penalidades e multas referentes 

às infrações definidas nesta Lei serão estabelecidas pelo Poder Executivo, em 

espécie.”
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Entretanto, apesar de ajustar-se à competência legislativa do 

Município legislar, de forma suplementar, sobre a proteção da fauna, a proposição 

em análise não apresenta clareza e precisão, requisitos indispensáveis às 

disposições normativas, como estabelece o art. 11 da Lei Complementar n° 95/1998, 

pois não é possível identificar os destinatários da norma.

2.

Sendo assim, opinamos pela inviabilidade do Projeto de lei, 

protocolo n° 23.795, pela ausência de clareza e precisão, o que a torna inócua.

3.

São as informações que julgamos pertinentes à consulta

formulada.
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