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-ASSESSORIA TURÍDICA-

PARECER N.° 8.026- A/J
(ref.: meio ambiente)
Pfoc. n.° 11305/2018 
PL n.° 432/2018 
Ver. Cyborg

“Dispõe sobre a proibição de venda de animais 
domésticos em locais públicos, inclusive em 
veículos, exceto as autorizadas pela Prefeitura 
Municipal de São Jose dos Campos.”

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Ilustre Vereador Cyborg, que 
objetiva proibir a venda de animais domésticos em locais públicos do Município de São José 
dos Campos, e dar outras providências.

Da justificativa constante nos autos extrai-se que o escopo da proposta é a 
prevenção contra maus-tratos aos animais no âmbito do Município de São José dos Campos, 
matéria que, em tese, por ser afeta ã proteção do meio ambiente, encontra-se na 
competência administrativa comum de todos os entes da federação, nos termos do art. 23, 
inciso VI, da Constituição Federal, notadamente em decorrência do dever proteção e 
preservação do meio ambiente que foi atribuído ao Poder Público em seu art. 225:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia quaKdade de vida, impondo-se ao Poder 
PúbUco e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações.
§ Io Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente;

Na doutrina é pacífico que a competência administrativa do Município, no 
tocante à proteção ambiental, limita-se especialmente ao seu território, mas, materialmente, 
pode-se estender a tudo que poderá afetar seus habitantes1.

A competência legislativa para dispor sobre o meio ambiente, consoante o 
disposto no art. 24, inciso VI, da Constituição Federal, é concorrente entre os entes da 
federação, de maneira que, em regra, caberá a União editar a normas gerais, ao Estados 
legislar sobre os pontos omissos e aos Municípios a competência para dispor sobre assuntos 
de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

1 1 MHIRHl.LES, Hely l.opes. Direito MimiápalB(nsileiro. 18aed., São Paulo: Malheitos, 2017, p. 607.
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Hely Lopes Meirelles ensina que o caracteriza o interesse local é a 
preponderância do interesse do Município sobre o do Estado ou da União:

[...Jinteresse local nào é interesse exclusivo do Município, não é interesse privativo 
da localidade, não é interesse único dos munícipes [...J. Não há interesse municipal 
que não seja reflexamente da União e do Estado-Membro, como também não há 
interesse regional ou nacional que não ressoe nos municípios, como partes 
integrantes da federação brasileira. O que define e caracteriza interesse local, 
inscrito como dogma constitucional é a preponderância do interesse do
Município sobre o do Estado ou da União. 2(g.n)

A respeito do inciso II do art. 30 da Constituição Federal anota Alexandre de 
Moraes que a competência suplementar dos municípios consiste na autorização de 
regulamentar normas legislativas federais e estaduais para ajustar as peculiaridades locais, em 
concordância com as mesmas e desde que presente o requisito primordial de fixação que, 
segundo destaca, é o interesse local.3

A proteção ambiental, segundo destaca Meirelles, constitui interesse local, de 
modo que o Município, de forma implícita, está autorizado a editar normas com fim de que 
seja possível medidas executivas de contenção das atividades prejudiciais à saúde e ao bem- 
estar da população local ou que sejam degradadoras do meio ambiente.4

No caso em tela, todavia, a propositura, em que pese o nítido propósito do 
autor de promover a proteção dos animais domésticos por meio da fixação de posmras 
quanto à sua comerciahzaçào, a propositura ultrapassa os limites da competência municipal 
por tipificar penalmente tal comercialização (art. 2o), matéria cuja competência legislativa foi 
atribuída ã União, conforme o art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

E de se obseivar, ainda, que a União editou a Lei n. 9.605/1998, que “dispõe 
sobre as iançÕes penais e administrativas derivadas de condutas e aíiindades lesivas ao meio ambiente”, e 
estabeleceu, no rol dos crimes contra a fauna, a prática de maus-tratos aos animais 
domésticos ou domesticados. Vejamos:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ Io Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 
alternativos.
§ 2o A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal, (g.n)

ML1REL1.es, 1 íely 1 .opcs. T)/redo MlinwipalTSrasileiro. 1 laed., atualizada por Célia Mansa Prendes e Márcio 
Schneider Reis, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 107.
3 (Direito Constitucional. 17* cd. São Paulo: Atlas, 2005, p. 282/283).

1 Op. Cit. p. 607
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O Decreto n. 6.514, de 22 de julho de 2008, que regulamenta a citada norma, 
estabelece multa para a prática de maus-tratos aos animais silvestres, domésticos e 
domesticados:

Art. 29. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por indivíduo.
(g-n)

No âmbito estadual a matéria está inserida na Lei n. 11.977, de 25 de agosto 
de 2005, que instituiu o Código de Proteção aos Animais do Estado. Esta norma também 
veda a prática de maus-tratos aos animais domésticos:

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;
rV - 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 e.xpor ã 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 cmeldade contra os animais.(g.n)

Nesse diapasão, em razão de a matéria estar regulamentada pela legislação 
federal e estadual, a competência legislativa suplementar do Município não poderá ser 
invocada pelo legislador municipal.

Insta frisar que o E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no 
sentido de que os municípios podem legislar sobre meio ambiente, de forma suplementar, 
desde que não inovem em relação ãs disposições federais e estaduais e que se atenham ao 
interesse exclusivamente local:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA 
MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE 
CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. 
LEI MUNICIPAL N° 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO 
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO 
ÚNICO, N° 14, 192, § Io E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO
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ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA 
CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com 
União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e 
harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 
24, VI c/c 30, I e II da CRFB). 2. [...] 9. Recurso extraordinário conhecido e 
provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 1.952, de 
20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.” (RE 586224, Relator(a): 
Min. LUIZ FUX)

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, é no 
sentido que a competência legislativa municipal suplementar somente será permitida se a 
norma for compatível com as normas estabelecidas pelo Estado e União:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei Municipal n° 
13.313/14, que “dispõe sobre a proibição de queimadas de canaviais localizados no 
Município de Ribeirão Preto” COMPETÊNCIA LEGISLATIVA Embora o 
Município tenha competência para legislar sobre matéria afeta ao meio ambiente, 
deve se restringir ao interesse local e à necessidade de suplementar a legislação 
federal e estadual, no que couber, o que não se verifica no caso A Lei Estadual n° 
11.241/02 prevê forma gradativa de eliminação do fogo como método de despalha 
da cana-de-açúcar Inexistência de lacuna na norma estadual a ensejar a necessidade 
de suplementação da maténa Afronta ao pacto federativo observada Repercussão 
geral já analisada pelo Supremo Tribunal Federal Desrespeito aos artigos 144 e 191 
da Constimição Estadual Inconstitucionalidade configurada Ação julgada 
procedente.(TJSP — ADI n. 2113363-09.2015.8.26.0000, órgão Especial, Rei: Moacir 
Peres, voto n. 28.677, j. 23/09/2015)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - NORMA MUNICIPAL 
VEDANDO O EMPREGO DE FOGO NA DESPALHA DA CANA- 
DEAÇÚCAR - EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR QUE, 
NA HIPÓTESE, OFENDE O PACTO FEDERATIVO - PREVISÃO, PELO 
ESTADO-MEMBRO, DE EXTINÇÃO GIL\DUAL E PLANEJADA DO 
MÉTODO DE COLHEITA - INCONSTITUCIONALIDADE DECLAIL\DA.

1. A despeito da existência de competência legislativa supletiva, não poderia a 
vereança elaborar norma jurídica contrária a aquela edificada pelo Estado membro 
ao qual pertence, sob pena de ofensa ao pacto federativo.

2. Na hipótese em apreço, o que se constata é que o legislador municipal 
desbordou de sua competência legislativa suplementar ao elaborar norma que 
afronta diretamente plano elaborado pelo Estado-membro ao qual pertence, com 
a finalidade de extinguir gradualmente as queimadas em plantações de cana-de- 
açúcar.

3. Ação direta julgada procedente para o fim de declarar, com fundamento no art. 
144, da Constituição do Estado de São Paulo, a inconstitucionalidade do

art. I , "caput" e seu § Io, da Lei n° 526, de 20 de novembro de 2008, do 
Município de Mira Estrela, com efeito ex tunc. (TJSP - ADI n° 
027653166.2011.8.26.0000, Órgão Especial, rei. Arthur Marques, voto n. 22.095, 
j.30/05/2012)
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Sem embargo, a Lei Municipal n° 1.566, de Io de setembro de 1970, que 
“Institui 0 Código Administrativo da Instância de São José dos Campos e dá outras providências”, possui 
capímlos específicos com as posturas municipais atinentes aos animais e ao comércio.

Por outro lado, a proposta, ao dispor sobre as atribuições do Centro de 
Zoonoses do Município de São José dos Campos (art. 3o), imiscuiu-se na competência 
legislativa inaugural do Chefe do Poder Executivo, em flagrante desrespeito ao princípio da 
separação dos poderes previsto no art. 2° da Constituição Federal e no art. 5o da 
Constituição do Estado de São Paulo. Ademais, tal previsão - destinação dos animai.s 
apreendidos ao Centro de Zoonoses — se mostra prescindível em razão das atribuições do 
referido órgão.

Nessa senda, o projeto não preenche os requisitos necessários para a sua 
tramitação, seja no aspecto formal ou material.

Por fim, sobre o aspecto da técnica legislativa, anota-se a necessidade de 
correção da redação dos arts. Io e 2o da proposimra a fim de adequá-la as disposições da Lei 
Complementar n° 95/1998. Ainda neste ponto, recomenda-se que as normas propostas 
sejam incorporadas ã Lei Municipal n° 1.566/70.

Diante do exposto, é de nosso sentir que o projeto não reúne condições, sob 
o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos nobres Vereadores desta Casa Legislativa.

1 E o parecer.

São José dos Campos, 20 de novembro de 2018.

Thiago oel de Almeida 
Assessor Jurídico

Jaíp INMttdvdõs Lántos 
sora Jurídica

Sérgio Rjsardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica
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