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PROJETO DE LEI N.38/2019

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA D,ARC PROTETORA DoS ANIMAIS
RELATOR: DEPUTADO SERAFIM CORRÊA

DISPÖE sobre a regulamentação do

animal comunitário, estabelece

normas para seu atendimento, no

âmbito do Estado do Amazonas, e
dá outras providências.

PARECER

I . RELATÓNIO

No dia 14 de fevereiro de 2019, a Excelentíssima Deputada Joana
D'arc Protetora dos Animais apresentou o projeto de Lei de no. 3gt2o1g, que
dispöe sobre a sobre a regulamentação do animal comunitário, no âmbito do
Estado do Amazonas, estabelecendo normas acerca do controle de reprodução
e da adoçäo de medidas sanitárias.

O presente projeto foi incluído em reuniões ordinárias dos dias 19,

20 e 21 de fevereiro de 2019, tendo permanecido em pauta, não havendo
quaisquer emendas.

Em seguida, a proposta foi encaminhada a esta comiss
Permanente de constituiçäo, Justiça e Redação para exame e emissão de
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parecer quanto a sua constitucionalidade e legalidade, em conformidade com o
artigo 27 , l, alínel "â" , do Regimento rnterno desta casa Legislativa.

É o breve relatório. passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçAO

A proposta da llustríssima Deputada Joana D'arc Protetora dos

Animais estabelece o conceito e a classificaçäo de animais comunitários, fixa

medidas sanitárias a serem adotadas por tutor representante voluntário, em
prol da segurança e do bem-estar destes animais, assim como estabelece
regras que visam coibir situaçöes de abandono.

Consoante Justificativa em anexo, a Autora destaca que a existência

de animais comunitários, sem um proprietário definido, é uma realidade em

todo o território nacional, sendo essencial que haja legislação que regulamente

a matéria, de modo a impedir práticas que coloquem em risco a função

ecológica dos animais em situaçäo de maior vulnerabilidade. Ademais, defende

a Proponente, ainda, que o Projeto incentiva um comportamento zeloso,

cooperativo e responsável das pessoas em relação aos animais, o que lhes

proporcionam melhores condiçÕes de sobrevivência, além de fortalecer o tecido

comunitário entre a população e os animais abandonados.

lmportante salientar que a proposta legislativa ora em análise se

inspirou na Lei Municipal de n. 2.336, de 31 de julho de 201g, que trata da

mesma maté

regramentos,

membro.

na,

be

ndo, com a aprovaçäo desta proposiçäo, estender tais

à vida animal, aos demais municípios deste Estado-

ob
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Destarte, tal proposição encontra amparo constitucional, nos termos
do inciso Vll, do ari. 22s, da constituição da República, que determina que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo ao
Poder Público tomar as medidas cabíveis no sentido de proteger a fauna,
vedando as práticas que coloquem em risco sua funçäo ecológica, provoquem

a extinçäo de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Ademais, no que tange à constitucionalidade e juridicidade, verifica-
se que o tema tratado neste Projeto de Lei se situa no âmbito da competência
legislativa concorrente, estabelecida à Uniäo, aos Estados e ao Distrito
Federal, eis que contido na matéria de proteção à fauna, conforme art. 24,
inciso vl, da constituição Federal de 19gg1, o qual foi reproduzido,
integralmente, na constituição Amazonense, consoante art. 1g, inciso Vl, do
texto constitucional estadua12.

Salienta-se que, nestes casos, a competência da União limita-se a
estabelecer normas gerais, fato este que näo exclui a competência
suplementar dos Estados para legislar sobre a matéria, conforme parágrafos
primeiro e segundo, do art. 24 da carta Magna3, não havendo, portanto,

impedimentos de ordem constitucional para edição de lei estadual sobre a

proposição em tela,

t 
Arr.24' Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturals,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;

' Att' 18' compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar
concorrentemente com a União sobre:
Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
3 Rrt. 2+. (...)

S 1s No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais.

S2eAcom
dos Estados.

da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência su plementar
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Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de
são Paulo, em sede de controle de constitucionalidade, a saber:

AçAO DIRETA DE INCONST|TUCIONAL|DADE. Lei

n. 1.960, de 2110912016, do Município de Cotia, a
qual proíbe a utilização, mutilação e/ou sacrifício de

animais em rituais ou cultos religiosos. Ausência dos

vícios formais alegados. Matéria que não se insere

dentro da competência legislativa exclusiva do Chefe

do Poder Executivo. Competência comum da

União, Estados e Municípios para proteger o
meio ambiente e a fauna (art. 23, Vl e Vll, CF).

Atribuição do Poder Público, de modo gerat

(União, Estados e Municípios), de adotar diversas
medidas visando a proteção do direito ao meio
ambiente. (TJ-SP - ADt: 2232470j320168260000

SP 2232470-13.2010.8.20.0000, Retator: Sailes

Rossi, Data de Julgamento: 1ZlOSt2O17, órgäo
Especial, Data de Publicação: 24lO5l2O1T)

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo,
também näo se vislumbrou óbices para a deflagraçäo do presente projeto por

membro desta Casa Legislativa, nos termos do art. art. 33 da Constituição do
Estadoa e do art. 87, inciso l, do Regimento lnterno deste Poder Legislativos.

4 Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao procurador-Geral de
Justiça, ao Defensor-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
u Art. 87' A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constitui
admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
| - Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por projeto;

ção Estadual,
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Por fim, é oporluno salientar que, no que atina à técnica legislativa,
inobstante a proposiçäo apresentar texto adequado à norma, o art. 70, da Lei

Complementar n. 95/98, determina que o primeiro artigo do texto indique o
obieto da lei e o respectivo âmbito de apticaçâo, alteraçäo esta que, no entanto,
pode ser feita em sede de redação final, eis que não se trata de erro material
grave.

ilr - coNcLUSÃO

Diante do exposto, considerando que a presente proposiçäo tramita
em conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissäo
de constituiçäo, Justiça e Redaçäo ccJR, MANIFESTO voro
FAVORÁVEL à aprovaçäo do projeto de Lei n. 3g/2019.

É o parecer.

Manaus, 25 de março d

DEPUTA CORRÊA

Rel


