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DISPöE sobre a proibição do uso de

correntes em animais domésticos.

PARECER

I. RELATóRIO

A ilustre Parlamentar Joana Darc toma a iniciativa de propor o presente
Projêto de Lei ns 419/2019, que dispõe sobre a proibição do uso de correntes em
animais domésticos.

A presente proposição foi incluída em pauta nas reuniões ordinárias dos
dias 03, 04 e 08 de julho de 201_9, não recebendo emendas.

A justificativa da proposta foi devidamente anexada.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos
constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea',a,'
c/cArt. t27,5!e, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório. passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçAO

A proposição em análise trata acerca da proibição da prática de atos de
abuso, crueldade e maus-tratos contra animais, incluindo a utilização de correntes, no
âmbito do Estado do Amazonas.

Ademais, verifica-se que a proposta visa a proteção do meio ambiente, da
fauna doméstica, representado neste caso pelos animais e visa à proteção dos animais

' Arl.27' As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimenios firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominaçöes e
abrangências temáticas: I - Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e
de matérias que lhe sejam encaminhadas.
Arl. I27. (...) Sfs A proposição é despachada às comissöes pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéri
análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
jurídica e legislativa, salvo exceçöes contidas neste Regimento.
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submetidos a maus-tratos sempre que são acorrentados permanentemente e pr
de sua liberdade de locomoção, bem como regulamentar as formas de contenção
adequadas, por pequenos períodos.

Em questão de análise no âmbito desta comissão, a propositura situa-se no
campo da competência concorrente, nos termos do art. 24, Vl, da Constituição
Federal2 e do art. L8, Vl, da Constituição do Estado do Amazonas3.

Por conseguinte, é importante ressaltar que a Constituição Federal de L988
possui capítulo específico destinado à proteção ambiental, incluindo proteção à flora e
fauna nativas. No que diz respeito aos direitos dos animais reza o art. 225,5!e, inciso
vlt4.

Em detida análise, a proposição legal não contém vícios de iniciativa. Não
cria órgãos ou funções públicas, não gera despesas, nem se enquadra em qualquer
uma das hipóteses de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo, nos termos do
art. 33 da Constituição do Estados e do art. 87, l, do Regimento lnternoG deste Poder
Legislativo.

Quanto à juridicidade, em face o exposto, vislumbra-se que o pretendido
pelo projeto de lei em análise vai ao encontro da legislação existente referente ao
tema.

No que tange à técnica legislativa, o projeto em questão não encontra
óbice nos requisitos da Lei Complementar Federal ns 95/98, na qual dispõe sobre a

elaboração, a redação, a alteração das leis.

' Arl.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 naturais, 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;
o 

Ar1.225. 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 geraçöes. 51e Para assegurar a efetividade desse
direito, incumbe ao poder Público: (...) Vll- 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.
t 

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
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 Constituição do
Estado, admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria
conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;

utado e ou Deputados em
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ilr- coNclusÃo

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em
conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão de
Constituição, Justiça e Redação - CCJR, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à aprovação do
presente projeto de lei.

É o parecer.

Manaus, 7 de agosto de

DEPUTADO SERAFI M CORRÊA

Relator


