
o
7I

CCJR

I rpno
v,1LAssembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Gabinete do Deputado Estadual Serafim Corrêa
Comissão de Gonstituição, Justiça e Redação - CCJ

PROJETO DE LEI N.91/2019

PRoPoNENTE: DEPUTADA JOANA D'ARC PROTETORA Dos ANrMArs

RELATOR: DEPUTADO SERAFIM CORRÊA

DISPÖE sobre a criaçäo do selo

"Amazonas sem Maus-Tratos:

produtos näo testado em animais"

no âmbito do Estado do Amazonas.

PARECER

I - RELATÓN¡O

No dia 28 de fevereiro de 2019, a eminente Deputada Joana D'arc

apresentou o Projeto de Lei de no, 9112019, que regulamenta a criação do selo

"Amazonas sem Maus-Tratos: produtos näo testado em animais", instalados no

Estado do Amazonas.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa

A proposiçäo foi incluÍda em pauta nas reuniões ordinárias dos dias

12, 13 e 14 de março de 2019, näo tendo recebido emendas.

Em seguida, a proposta foi encaminhada a esta Comissão

Permanente de Constituiçäo, Justiça e Redação para exame e emissäo de

parecer quanto a sua constitucionalidade e legalidade, em conformidade com o

aftigo 27,1, alínea "a", do Regimento lnterno desta Casa Le

É o breve relatório. Passo a opinar

gislativa.
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il - FUNDAMENTAçAO

O presente Projeto de Lei sob no 9112019 visa criar um selo no

sentido de informar que produtos não são testados em animais.

Aduz, ainda, que os critérios relativos à certificação de que

trata o caput seräo estabelecidos em regulamento.

Por fim, diz que a instituição do selo "Amazonas sem Maus-

Tratos: Produto Näo Testado em Animais" está em perfeita consonância

com os preceitos constitucionais, ao incentivar formas de pesquisa menos

nocivas à vida animal em nosso país.

Passo a analisar a constitucionalidade desta proposição,

lmpende salientar, inicialmente, que compete a esta Comissão

de Constituição, Justiça e Redaçäo, em atendimento as determinaçöes do

Art. 127, ll c/c Art. 128, lP do Regimento lnterno, analisar a proposta

quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica

legislativa, Quanto à iniciativa, de competência de membro desta Casa,

em obediência aos ditames do Art, 333, da Constituição do Estado c/c o

Art. 87, 14 do Regimento lnterno.

t Art. 127. A proposição recepcionada é submetida à deliberaçäo da Mesa Diretora, do
Presidente, do Plenário ou despachada às comtssões.
lll - distribuiçäo da matéria às comissÕes competentes, iniciando a análise pela Comissäo de

Constituiçåo, Justiça e Redaçäo, que efetua o exame de admissibilidade jurfdica e legislativa,
salvo exceçöes contidas neste Regimento.

' A¡,. 128. A tramitaçäo ordinária se submete aos seguintes prazos:
lll - cinco dias para a Comissäo de Constituiçäo, Justiça e Redaçåo efetuar a análise da

compatibilidade jurÍdica, havendo emendas aprovadas pelas comissöes, após o exame
preliminar de constitucionalidade da proposiçäo;t Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou
comissäo da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e
aos cidadåos, na forma e nos casos previstos nesta Constituiçäo.
o Art. 87. A apresentaçäo de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constitu
do Estado, admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
| - Deputado e ou Deputados em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;
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O presente Projeto de Lei, com relaçäo à natureza, é matéria

legislativa, sendo a competência para legislar concorrente, conforme a

norma do art. 24, incisos Vl e Vll15; além de estar de acordo com a Carta

Estadual, conforme os art. 18, incisos Vl e Vll16.

Ademais, ao tratarmos do tema em questão, estamos

abordando matérias fundamentais e protegidas pela Constituição Federal

de 1988, conforme aduz a norma do art. 225, ao açambarcar que todos

têm ao meio ambiente ecologicamente equilibradoT,

Ademais, no inciso Vll, do $ 1o, do art.225, da Carta Magna de

1988, a norma deste aduz que:

(, ) para assegurar a

efetividade desse direito,

incumbe ao Poder Público

proteger a fauna e a flora,

vedadas, na forma da lei, as

práticas que coloquem em risco

sua função ecológica,

provoquem a extinção de

u Art. 24. Compete à Uniäo, aos Estados e ao Distrito Federal concorrentemente sobre:
Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteçäo do meio ambiente e controle da poluiçåo;
Vlll - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artfstico, estético, histórico, turístico e paisagfstico;
u Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal,

legislar concorrentemente com a Uniäo sobre:
Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservaçäo da natureza, defesa do solo e dos recursos

naturais, proteçäo do meio ambiente
Vlll - responsabilidade por dano ao

e controle da poluiçäo;
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor

de uso comum
artfstico, estético, histórico, turfstico e paisagístico;
7 Art.225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Públi

dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras geraçöes.
à coletividade o
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espécies ou submetam os

animais a crueldade.

Para mais, estamos tratando de um tema de repercussão,

inclusive, no âmbito do Direito lnternacional, haja vista a Declaração

Universal dos Direitos dos Animais, de 1978, da qual o Brasil é

signatário8.

Quanto à juridicidade, em face do exposto, vislumbra-se que o

pretendido pelo Projeto de Lei em análise, vai ao encontro da legislaçäo

existente referente ao tema.

No que tange à técnica legislativa, o projeto em questäo näo

encontra óbice nos requisitos da Lei Complementar Federal no 95/98, na

qual dispõe sobre a elaboração, a redaçäo, a alteração das leis.

Com efeito, presentes os requisitos legais e constitucionais, o

presente Projeto de Lei esta apto a seguir seu tramite nesta Casa de Leis.

Portanto, não há óbice quanto à aprovação do presente Projeto

de Lei n' 91/2019.

B Art.2, alÍnea "c", que "Cada animal tem direito à consideraçäo, à cura e à proteçäo do homem"
e em seu arL 14 que "As associaçöes de proteçäo e de salvaguarda dos animais devem ser
representadas o nfvel de governo."
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ilt - coNcLUSÃo

Diante do exposto, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à

admissibilidade do Projeto de Lei n. 91/2019.

É o parecer.

Manaus, 08 de abril de 2019

IM CORREA

Relator

D


