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Porto Alegre, 2 de dezembro de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 57.693/2019. 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita orientação acerca do Projeto de 
Lei, de origem do mesmo Poder, que tem por ementa: “Dispõe sobre a tutela responsável dos animais 
equinos e proíbe o uso de veículos de tração animal observado o período e medidas de transição.”. 
 
 
 
II. Preliminarmente, manifesta-se que o IGAM acerca de animais editou texto em seus 
Informativos intitulado: “Políticas Públicas Municipais para Cães e Gatos.”1, o qual recomenda-se a leitura, 
dentre outros. 
 
 Cumpre ressaltar que a Constituição Federal, ao conferir autonomia aos Municípios, 
estabeleceu dentre suas competências, a de legislar sobre assuntos de interesse local: 
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 

  Com esta ordem constitucional o Município passou a ser competente para cuidar de todos 
os assuntos de seu interesse, agindo de forma originária. Contudo, a Carta também lhe conferiu 
competência comum em políticas voltadas à saúde: 

 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
(...) 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras 
de deficiência; 

 
 As políticas públicas, por vezes, são transversais, como acontece na matéria em análise. 
Assim, ainda é preciso verificar que a Constituição Federal estabelece ser um direito de todos um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado: 
 

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 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. (Grifou-se) 

 
            Note-se que no Estado do Rio Grande do Sul institui-se o Código Estadual de Proteção aos 

Animais, através da Lei nº 11.915, de 21 de maio de 2003. Esta legislação guarda preocupação em garantir 

                                           
1 http://www.igam.com.br/upload/intranet/produtos/texto-informativo-rita-de-cassia-politicas-publicas-municipais-para-caes-
e-gatospdf.pdf 
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o bem-estar animal, bem como prevê medidas protetivas. 
 
 A matéria telada encontra-se inserida nas competências legislativas conferidas aos 
Municípios2 também conforme dispõe a Constituição Estadual3. 
 
 Ainda sobre o aparato legal existente para entrelaçar com a legislação local, a Lei nº 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências, traz de forma indireta quais os recursos ambientais 
a serem protegidos da ação do homem no inciso V do art. 3º, tendo a fauna em seu rol. 
 
 Já a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, 
estabelecendo penalidades quanto aos maus tratos a animais no art. 32. 
 
 No caso concreto, é preciso referir que a Lei Orgânica Municipal estabeleceu que o Código 
de Posturas vem a ser matéria a se tratar por meio de Lei Complementar: 
 

Art. 28. Serão objeto de lei complementar: 
(...) 
II - Código de Posturas; 

 
  Deste modo, de plano, deve ser apresentada a proposição sobre maus tratos acerca de 
animais como projeto de lei complementar de alteração no Código de Posturas, salvo se houver Código 
de Defesa dos Animais. Neste caso seria alteração nesta norma. 
  
 A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre o assunto dispõe pela 
iniciativa legislativa concorrente, sendo preciso manifestar que ao tratar sobre o assunto não pode 
adentrar em outras matérias reservadas ao Prefeito. Deste modo, segue a jurisprudência: 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE CRIA PROGRAMA 
DE REDUÇÃO GRADATIVA NO NÚMERO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL E DE 

                                           
2 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. LEI Nº 2.608/94. ARTS. 8º, 10, 11 DA Lei nº 
01/L/79/79. COMPETÊCIA DO ENTE MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA. 1. O legislador constitucional 
visou a preservação do interesse local, ao atribuir aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local 
e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30), e ao dispor que no âmbito da legislação concorrente, a 
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º). Ademais, a proteção do meio ambiente e o 
combate à poluição, em qualquer de suas formas, é matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, segundo o art. 23 da Carta Republicana. E, por simetria, a Constituição Estadual, em seu art. 8º, assegura aos 
Municípios autonomia política, administrativa e financeira, advindo daí a competência do ente municipal para dispor sobre 
meio ambiente e ecologia. 2. Inexistindo lei formal, no ambito federal, a dispor sobre normas gerais em matéria de poluição 
sonora, tanto não podendo ser atribuído à Resolução nº 01/90 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - não se 
reconhece inconstitucionalidade em lei municipal de que estabelecera limites máximos de ruído diversos daqueles prescritos na 
referida Resolução nº 001 do CONAMA. Precedente do STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70054990197, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 25/11/2013) 
3 Art. 13. É competência do Município, além da prevista na Constituição Federal e ressalvada a do Estado:  
I - exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, tais como proteção à saúde, aí incluídas a vigilância 
e a fiscalização sanitárias, e proteção ao meio-ambiente, ao sossego, à higiene e à funcionalidade, bem como dispor sobre as 
penalidades por infração às leis e regulamentos locais; 
(...) 
V - promover a proteção ambiental, preservando os mananciais e coibindo práticas que ponham em risco a função ecológica da 
fauna e da flora, provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade; (Grifou-se) 
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VEÍCULOS DE TRAÇÃO HUMANA. VÍCIO FORMAL INEXISTENTE. Não é inconstitucional a 
lei de iniciativa da Câmara de Vereadores que não atribui ao Poder Executivo quaisquer 
ônus e merece deste a defesa de sua constitucionalidade. AÇÃO JULGADA 
IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70030187793, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Redator: 
Danúbio Edon Franco, Julgado em 05/10/2009) 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.464/06, DO MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO, QUE REGULAMENTA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL NO 
PERÍMETRO URBANO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 
MATÉRIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CF, ART. 22, XI), OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA 
PELOS MUNICÍPIOS (CE, ART. 8º). LEI DE INICIATIVA DE VEREADOR. REJEIÇÃO DE VETO, 
PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES. VÍCIO FORMAL, 
TAREFAS RESERVADAS À INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS ARTIGOS 10, 60, 
II, d, 61, I, e 82, III e VII. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Nº 70019809953, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luiz Ari Azambuja Ramos, Julgado em 15/10/2007) 
 
ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. E INCONSTITUCIONAL A 
LEI N.º 7676/1997, DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, QUE ESTABELECE NORMAS 
SOBRE CIRCULACAO DE VEICULOS DE TRACAO ANIMAL. LEI DE INICIATIVA DO 
EXECUTIVO. LEI MUNICIPAL QUE VIOLOU O PRINCIPIO DA AUTONOMIA E 
INDEPENDENCIA DOS PODERES. COMANDOS PECULIARES AO CHEFE DO EXECUTIVO 
DESAVINDOS A COMPETENCIA DO PODER LEGISLATIVO. ACAO PROCEDENTE. (6FLS.) 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 599367612, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Clarindo Favretto, Julgado em 10/03/2003) 

 
  Dito isso, é preciso dizer que nos arts. 3º, 6º e §§ do art. 4º verifica-se conteúdo que 
afronta ao princípio da independência entre os poderes, pois traz matéria reservada ao Executivo, de 
acordo com o Tema 917 do STF. 
 
 Ademais, é relevante dizer que o cunho autorizativo da proposição não afasta o vício de 
iniciativa. Neste sentido o IGAM elaborou o seguinte texto, disponível em seus Informativos: “Projeto de 
Lei meramente autorizativo apresentado pela Câmara e a jurisprudência”. Assim, o art. 5º do texto 
projetado também não deve partir de proposição da Câmara. 
 
 Veja-se que a Câmara Municipal deve se ater a criar a proteção dos animais e a punição 
ao que praticar os maus tratos. Sendo este o ajuste a ser realizado quando a proposição for alinhada à 
alteração do Código de Posturas, atendendo ao disposto no art. 12 da Lei Complementar Federal nº 95, 
de 2018. 
 
             O IGAM permanece à disposição. 

        
Rita de Cássia Oliveira                                           
 OAB/RS 42.721                                  
Consultora do IGAM  


