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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
359/2019

Matéria: PLL 85/2019
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE VEREADOR. DISPÕE 
SOBRE A TUTELA RESPONSÁVEL DOS ANIMAIS
EQUINOS E PROÍBE O USO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO 
ANIMAL IMPOSIÇÃO DE MULTAS. VÍCIOS FORMAIS E 
MATERIAIS IMPOSIÇÃO
OBRIGAÇÕES E DEVERES ENVOLVENDO A TUTELA DE 
ANIMAIS EQUINOS. DIREITO CIVIL. MATÉRIA 
LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. CRIAÇÃO DE ÔNUS 
AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
E AO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA 
CONSTATADO. PROIBIÇÃO DO USO DE MEIO DE 
TRANSPORTE PREVISTO NO CTB. RESTRIÇÃO QUE 
ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

EVIDENCIADOS. DE

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n® 85, de 22 de novembro de 2019, de autoria de 
vereador, que Dispõe sobre o tutela responsável dos animais equinos e proíbe o uso de veículos de 
tração animal observado o período e medidas de transição.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei dispõe que todo o proprietário de animal equino é 
considerado o seu tutor, devendo zelar por sua saúde, higiene e bem-estar. Define a expressão 
tutela responsável, Arrola as proibições. Menciona que todo proprietário de animal equino é 
obrigado a permitir o acesso do agente fiscalizador, quando no exercício de suas funções, às 
dependências do alojamento do animal, sempre que necessário, bem como a acatar as 
determinações emanadas pela autoridade fiscalizadora. Refere que o proprietário de animal 
equino alojado no Município de Carazinho deve promover a chipagem do animal e o respective 
cadastro no Departamento Municipal do Meio Ambiente até 31 de março de 2020, o qual será 
atualizado anualmente. Refere que a perda, furto ou óbito do animal dever ser comunicado pelo 
seu proprietário ao Departamento Municipal do Meio Ambiente no prazo de 30 (trinta) dias da 
ocorrência, sendo que a prestação de informação falsa no cadastramento do animal configura 
infração punível com multa de 1.000 URMs e retenção do animal até a regularização cadastral. 
Proíbe o uso de veículos de tração animal no Município de Carazinho, devendo o Poder Executivo 
auxiliar aqueles que utilizem veículo de carga de tração equina para fins laborais na transição, que
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corresponde ao período de dois anos a contar da publicação da lei, para o uso de veículo elétrico 
ou de pedal, sendo assegurado o uso de veículos de tração animal em desfile, ação ou projeto de 
caráter eventual e determinado, desde que cumpridas as regras da tutela responsável e haja 
autorização prévia do Departamento Municipal de Meio Ambiente. Faculta ao Poder Executivo a 
regulamentação de providências a serem adotadas quando do descumprimento das normas de 
tutela responsável, podendo, inclusive, promover a chipagem dos animais equinos de propriedade 
de pessoas de baixa renda e firmar convénios, acordos ou parcerias, com instituições públicas e 
privadas. Regula, por fim, o procedimento de adoção dos animais que estiverem sob tutela do 
Poder Executivo ou abrigados por instituição conveniada, proibindo que o proprietário do animal 
recolhido adote outro animal pelo prazo de dois anos nos casos de abandono e maus tratos, 
prevendo, ainda, hipótese de ressarcimento de despesas.

A competência material é do Município de Carazinho, com exceção dos 
dispositivos que definem a tutela responsável e respectivos deveres de índole civil, por adentrarem 
em campo privativo da União1. A iniciativa legislativa, ao seu turno, encontra-se incorreta, por ser 
privativa do Prefeito Municipal2.

Em relação a este último ponto, aliás, vale a transcrição da seguinte
ementa do TJSP:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar 405, de 22 de fevereiro de 2017, 
que altera a Lei Complementar nQ 7, de 17 de maio de 1991, para proibir o tráfego de 
veículos de tração animal na zona urbana e nas áreas de expansão urbana. 
Inconstitucionalidade, por se imiscuir em matéria de competência exclusiva do Poder 
Executivo. Descabimento. Vício de iniciativa. Desrespeito aos artigos 5?, caput, 24, §2^, 1 e 
4, 47, incisos II, XI e XIX, alínea 'a' e 144 da Constituição do Estado. Ação procedente. (TJSP; 
Direta de Inconstitucionalidade 2207613-63.2017.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; 

Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do 
Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018).

De fato, a minuta de lei, além de tratar de atribuições do Departamento 
Municipal do Meio Ambiente, cria diversos ônus ao Poder Executivo, como a substituição dos 
veículos de tração animal por veículos elétricos ou de pedal, a disponibilização de palestras de 
conscientização acerca da tutela responsável e de aulas para utilização e manutenção dos veículos 
substitutos, além da promoção de convénios, acordos ou parcerias com instituições públicas e 
privadas, adentrando, portanto, no chamado ato de administração, que, como visto, é privativo do 
Chefe do Poder Executivo.

1 (CRFB): Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
[...]

2 (LOA) Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV - matéria orçamentaria e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
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O instrumento utilizado, do mesmo modo, aparenta equívoco, já que 
envolve matéria a ser disciplinada via lei complementar (Código de Posturas)3.

No mérito.

Embora com finalidade louvável, a proposição, ao proibir um meio de 
transporte previsto no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9.503/1997, art. 52), vai de 
encontro ao postulado constitucional da razoabilidade (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 
2207613-63.2017.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal 
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018).

Assim, o correto é que a regulamentação a nível local da circulação dos 
veículos de tração animal esteja em conformidade com o princípio da razoabilidade, como, por 
exemplo, limitando o peso, através de dados empíricos, mas jamais o seu tolhimento, como 
proposto.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela inviabilidade
técnico-jurídica do PLL n9 85/2019.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 02 de dezembro de 2019.

Luís FernandojBourscheid 
Procurador do Raper Legislativo 

Matrícula!50020 

OAB/RS J|3.542

3 (LOM): Art. 28. Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III • Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 12 Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 22 As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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