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DISPÕE sobre normas preventivas

quanto ao abandono involuntário de

menores no interior dos veículos nos

estacionamentos públicos ou privados.

PARECER

I. RELATÓRIO

No dia 1'2 de junho de 20L9, a ilustre Deputada Joana Darc apresentou o

Projeto de Lei de ns. 38912019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de

aviso ou informação sonora, no caso de atendimento eletrônico, nos estacionamentos
públicos e privados, alertando sobre o abandono involuntário de menores no interior
dos veículos.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa. O projeto foi incluído
em reuniões ordinárias, tendo permanecido em pauta, não tendo recebido quaisquer

emendas.

Posteriormente, seguindo o processo legislativo, os autos foram
encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do
disposto no art. 27, inciso l, alínea "a" cfc Art, I27, g1e, inciso lll, do Regimento
lnternol, para emissão de parecer preliminar de sua admissibilidade conforme a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

' Arl.27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e

abrangências temáticas: l- 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.
Arï. t27' (...) Sfn A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade
jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento
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A proposta da eminente Deputada Joana Darc visa à obrigatoriedade de
avisos nos estacionamentos públicos ou privados, a afixarem cartaz informativo com a
seguinte informação:

"Aviso; Alertamos aos responsáveis que, ao sair do veículo, atentem
para a presença de crianças em seu interior,,.

Consoante Justificação em anexo, a Autora destaca a necessidade da
referida medida, haja vista o crescente índice de acidentes envolvendo o
esquecimento de crianças e animais nos interiores dos veículos, o que, nos casos mais
graves, tem culminado no trágico óbito daqueles, em virtude da situação de fragilidade
e vulnerabilidade em que se encontram,

A Proponente argumenta, ainda, que o projeto, além de contribuir para
reduzir o índice de casos envolvendo o esquecimento de crianças ou animais no
interior dos veículos, também beneficiará o Fundo Estadual da Criança e do
adolescente (FECA), regulamentada pela Lei n. 2.368-D, de 22 de dezembro de 1995,
responsável pelo recebimento dos valores advindos da aplicação de eventuais multas
administrativas para todos aqueles que descumprirem as obrigações impostas na
proposição em análise,

Da simples leitura da proposição em exame, depreende-se que o projeto
visa tutelar a saúde e a integridade física de crianças e animais contra
comportamentos negligentes dos seus respectivos responsáveis.

Nesse sentido, o art. 227 da Carta Magna atribui à família, a sociedade e,

principalmente, ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, colocando-os a salvo
de toda forma de negligência, exploração, violência, crueldade e opressão.

De igual forma, o art. 225, inciso Vll, do Constituição da República

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 função ecológica, provoquem a

extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Destarte, a afixação de cartaz contendo informação sobre o aviso de alerta
aos responsáveis que levam consigo crianças e animais em seus veículos afigura-se
medida importante e essencial para o regular funcionamento dos estacionamentos,
além de promover a segurança dos usuários dos referidos estabelecimentos,
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Desta feita, quanto à juridicidade, não se verificam desarmonias entre a
matéria discutida no projeto e as regras jurídicas positivas e os princípios gerais de
Direito, previstos explícita ou implicitamente na constituição da República.

Com efeito, no que tange à constitucionalidade, verifica-se que o tema
tratado neste Projeto de Lei se situa no âmbito da competência legislativa
concorrente, estabelecida à União, aos Estados e ao Distrito Federal, eis que contido
na matéria de proteção à fauna, à infåncia e à juventude, conforme arl.24, inciso Vl, da
Constituição Federal de L9882, o qual foi reproduzido, integralmente, na Constituição
Amazonense, consoante art. 1-8, inciso Vl, do texto constitucional estadua13.

salienta-se gu€, nestes casos, a competência da união limita-se a

estabelecer normas gerais, fato este que não exclui a competência suplementar dos
Estados para legislar sobre a matéria, conforme parágrafos primeiro e segundo, do art.
24 da Carta Magnaa, não havendo, portanto, impedimentos de ordem constitucional
para edição de lei estadual sobre a proposição em tela.

Destarte, com relação à competência para a iniciativa do processo

legislativo, também não se vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto
por membro desta Casa Legislativa, nos termos do art. art. 33 da Constituição do
Estados e do art. 87, inciso l, do Regimento lnterno deste poder Legislativo6.

' 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;
XV - proteção à infância e à juventude;

'Art. L8, 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;
XV - proteção à infância e à juventude;
o Att.24. (...) 5 fs No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais. 5 2s A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a

competência suplementar dos Estados.
u 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 Att. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual,
admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
| - Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por projeto;

A

t/
t¿'(

rl
J



içâo

I rr* + o
t 4È

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - COR

Nada obstante, em que pese o Projeto de Lei apresentado pela Autora
dispor de texto adequado às normas de técnicas legislativas, previstas na Lei

Complementar de n. 95, de 26 de fevereiro de L998, propõe-se emenda supressiva,

nos seguintes termos:

EMENDA SUPRESSIVA

Ao Projeto de Lei n. 38912019, que DISPÕE

sobre normas preventivas quanto ao

abandono involuntário de menores no interior
dos veículos nos estacionamentos públicos ou

privados.

Suprima-se o art. 4e do Projeto de Lei n. 389 de 2019

Vislumbra-se a necessidade de supressão do art.4a da proposição em

exame, uma vez que o referido artigo impõe à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos

Humanos e Cidadania (SEJUSC) obrigações consistentes na fiscalização e aplicação de

penalidades pelo descumprimento das normas impostas pelo art. Ls do projeto em

análise, o que, salvo melh or juízo, tem o condão de interferir na estruturação,

atribuição e organização do referido órgão, prerrogativa esta que compete,

exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo Estadual, nos termos do art,33,5L.s,
inciso ll, alínea "e", da Constituição do Estado do Amazonast, motivo pelo qual o

referido parágrafo afigura-se inconstitucional,

il¡- coNcLusÃo

Diante do exposto, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à aprovação do Projeto

de Lei n.3891201,9, na forma da emenda supressiva apresentada.

É o parecer. Manaus, OB de a o de 2019

DEP DELEGADO PÉRICLES

Presidente da o de Constituição, Justiça e Redação - CCJR.
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51". São de iniciativa privativa do Governadordo Estado leis que:

ll- disponham sobre:
e) criação, estruturação, atribuiçöes dos Órgãos da administração direta, das empresas públicas, das

sociedades de economia mista, das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público.
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