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PROJETO DE LEt N. 576/2019

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

PROíBE a comercialização da coleira

antilatido com impulso eletrônico

utilizada no adestramento de animais.

PARECER

I . RELATORIO

No dia 03 de setembro de 20L9, a eminente Deputada Joana Darc

apresentou o Projeto de Lei de ne 57612019, que veda a comercialização da coleira

antilatido com impulso eletrônico, utilizada no adestramento de animais, no âmbito do

Estado do Amazonas.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa.

A proposição foi incluída em pauta nas reuniões ordinárias, não tendo

recebido emendas.

Em seguida, a proposta foi encaminhada a esta Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação para exame e emissão de parecer quanto a sua

constitucionalidade e legalidade, em conformidade com o artigo 27,1, alínea "a", do

Regimento lnterno desta Casa Legislativa.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçAO

A proposição legislativa objeto desta análise visa cumprir com o dever do

Estado de zelar pelo bem-estar animal, impedindo a comercialização, no Estado do

Amazonas, de coleira antilatido com impulso eletrônico que causem choques em animais.

Consoante Justificação, a Autora esclarece que o equipamento

supramencionado funciona por meio de choques, ou seja, toda vez que o animal latir,

por exemplo, receberá uma corrente elétrica, o que, de acordo com especialistas, além

de não ser uma ferramenta de eficácia comprovada na indução de comportamento do

animal, ainda representaria um método que causa dor e sofrimento aos animais.

Pelo prisma da constitucionalidade, não há qualquer obstáculos a serem

invocados, senão vejamos.

Da análise do projeto, depreende-se conteúdo altamente meritório, que

encontra amparo jurídico-constitucional, nos termos do inciso Vll, do $1e, do arl.22
da Constituição da República, que preconiza:
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Art. 225. Todos

do ee ct

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

51e Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Pú blico:
Vll - proteqer a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecolósica, provoquem a extincão
de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Assim, 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 União, aos Estados e ao Distrito Federal, eis que contido

na matéria de proteção da fauna e do meio ambiente, conforme art. 24, inciso Vl, da

Constituição Federal de L9881, os quais foram reproduzidos, integralmente, na

Constituição Amazonense, consoante art. 18, inciso Vl, do texto constitucional

estadua 12.

Salienta-se que, 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 Magna3.

lmpende rememorar que, no exercício de sua competência legislativa de

caráter geral, a União editou a Lei federal de no.9.605/1998, gu€ dispõe sobre as

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio

ambiente, tipificando, no seu art.32, a conduta criminosa de maus tratos a animais, in

verbis:

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.
g 1e lncorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou

cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos,

quando existirem recursos alternativos.

5 2e A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte

do animal.

'ArI.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislarconcorrentemente sobre:

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

' Art. 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 poluicão;

'Art.24. (...) S fe No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

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

competência suplementar dos Estados.
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Nessa linha de intelecção, verifica-se que o projeto em
possuir matéria de natureza penal, não invade a competência privat
legislar sobre o tema, pelo contrário, apenas complementa a legislação ora vigente,
estabelecendo, tão somente, penalidade de caráter administrativo, inserida, portanto,
na esfera da competência legislativa dos Estados-membros.

Sobre o tema, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber:

"(...) Sob o prisma formal, improcede a alegação de

inconstitucionalidade ao argumento de a legislação versar sobre

matéria penal. O ato normativo impugnado acrescentou ao código

estadual situação de exclusão de responsabilidade administrativa na

hipótese de abate de animais em cultos religiosos, que em nada se

relaciona com a excludente de ilicitude penal. O caráter penal da

legislação, por sua vez, exigiria a definição de fatos puníveis e suas

respectivas sanções. O mencionado código estabelece regras de

proteção à fauna, define conceitos e afasta a prática de

determinadas condutas, lnexiste, portanto, descrição de infrações,

tampouco de penas a serem impostas. Dessa forma, a natureza do

diploma não é penal, mostrando-se impróprio falar em usurpação de

competência da União. (...)"4

De outro lado, importante destacar, ainda, o art.23, incisos Vl e Vll, da Lei

Maior, que atribui aos Estados a competência comum para proteger o meio ambiente
e preservar a fauna, em qualquer de suas formas, não havendo, por conseguinte,

impedimentos de ordem constitucional para edição de lei estadual sobre a proposição

em tela.

Na esteira deste entendimento, já se manifestou o Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo, em sede de controle de constitucionalidade, a saber:

AÇÃO DTRETA DE TNCONST|TUCtONALtDADE. Lei n, 1,960, de
21,10917016, 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 geral (União, Estados e

Municípios), de adotar diversas medidas visando a proteção do
direito ao meio ambiente. (TJ-SP - ADI:22324701"320168260000 SP

2732470-73.2016.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de
Julgamento: !7 /0512Q17, Orgão Especial, Data de Publicação:
24los/20!7)

o STF. lnformativo ¡e 935, ADI 5262. Disponível em:
<http://www.stf.jus. brlportal/urisprudencia/lista rJu risprudencia.asp?s1=%28AN IMAIS+E+MAUS+TRAT
OS%29&base=baselnfor mativo&url=http://tinyurl.com/y3w9k467>. Acesso em 03 de novembro de
2019.
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Ademais, impend e rememorar que tramitam em outras Casas Legis

estaduais projetos idênticos ao que ora se analisa, cita-se, por exemplo, o Projeto e

Lei Ordinária de n. 871,12019, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do

Espírito Santo, cujo Parecer favorável foi proferido pela Procuradoria daquela Casa

Legislativa, que assim se manifestou:

"Em relação à proteção aos animais, menciona-se o princípio

do respeito integral, que tem como objetivo o atendimento das

exigências éticas em relação ao tratamento dispensado pelo homem

em relação ao animal näo humano, através do qual se entende que

deve ser repudiado qualquer tratamento que exponha o animal à

exploraçäo ou aos maus-tratos, sendo proibidos os atos que possam

afetar a integridade física, psíquica ou o bem-estar dos animais.

No que diz respeito ao princípio do respeito integral, cabe

mencionar que o sofrimento animal deve ser evitado e que este pode

ser caracterizado pela privação das "cinco liberdades" do animal:

Nutricional - Ambiental - Sanitária - Psicológica - Comportamental.

A proposição está de acordo com esses princípios.

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que

não há oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios

Tribunais Superiores que impeça, material ou formalmente, a

proposta de ser aprovada"s.

Destaca-se, ainda, o Projeto de Lei Ordinária de n. 9131201.9, de teor
idêntico à propositura em comento, em trâmite na Assembleia Legislativa de São

Paulo, que também recebeu Parecer favorável pela sua respectiva Comissões de

Constituição, Justiça e Redação, que ainda destacou precedente favorável do Supremo

Tribunal Federal, quanto à competência legislativa dos Estados-membros de legislarem

acerca da proibição de comercialização de determinado item que represente risco à

saúde e ao meio ambiente, a saber:

"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei ne 12.684 12007 do Estado

de São Paulo. Proibição do uso de produtos, materiais ou artefatos
que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto. Produção e

consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da

saúde. Competência legislativa concorrente. lmpossibilidade de a

legislação estadual disciplinar matéria de forma contrária à lei geral

federal. Lei federal ¡e 9.055/1995. Autorização de extração,

industrialização, utilização e comercialização do amianto da

variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização. Alteração nas

relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Natureza cancerígena

'RSSilUgLrtA LEGISLATIVA DO ESIADO DO ESPÍRITO SANTO. Projeto de Lei n. 871/2019. Disponível em:
<http://www3.a l. es.gov. br/Siste m a/P rotocolo/P rocesso2/Digita l,aspx?id =82354&a rq u ivo=Arq u ivo/Docu
ments/PLlP187L20L9/684179-130637560631102019-assinado.pdf#TR4684179>. Consulta em L8 de

novembro de 2019
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do amianto crisotila

efetivamente segura.

e inviabilidade de seu uso

Ausência de revisão da legislação federal, como determina a

Convenção ns 162 da OlT. lnconstitucionalidade superveniente da Lei

Federal np 9.055/1995. Competência legislativa plena dos estados.

Constitucionalidade da Lei estadual ne 12,684/2007. lmprocedência

da acão.1. A Lei ns t2.68412007, do Estado de São Paulo, proíbe a

utilização, no âmbito daquele Estado, de produtos, materiais ou

artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto,

versando sobre produção e consumo (arT.24, V, CF/88), proteção do

meio ambiente (art. 24,Y|) e proteção e defesa da saúde (art.24, Xll,

CF/88). Dessa forma, compete, concorrentemente, à União a edição

de normas gerais e aos estados suplementar a legislação federal no

que couber (arl. 24, $$ 1e e 2e, CF/88l'. Somente na hipótese de

inexistência de lei federal é que os estados exercerão a competência

legislativa plena (art, 24,5 3e, CFl88). 2. A Constituição de 1988

estabeleceu uma competência concorrente não cumulativa, na qual

há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente

federativo, os quais não se sobrepöem. Compete à União editar as

normas gerais (art. 24, g |e]l, não cabendo aos estados contrariar ou

substituir o que definido em norma geral, mas sim o suplementar

(ar|. 24, 5 2s). Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o

exercício da competência estadual de suplementar as matérias

arroladas no art. 24, por outro, não se pode admitir que a legislação

estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a

matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o

mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. A

inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da

competência concorrente implica a inconstitucionalidade formal da

lei. (ADl 3937, Relator(a): Min. MARCO AURÉLlO, Relator(a) p/

Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em

24/0812017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-0L9 DIVULG 31-01-2019

PU BLrC 01-02-2019)

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministro Alexandre de Moraes, nos

autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de n. 567lSP, quando

declarou a eficácia, em caráter cautelar, da lei municipal de n. t6.89712018, que

proibiu o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo,

por promover padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, sendo

editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa

daquele Município.

Assim, depreende-se da jurisprudência acima destacada, que a proteçäo à

saúde e ao meio ambiente são temas que concernem à atuação de todos os entes da

federação.

E, segundo a jurisprudência do Guardião da Constituição, em linha de

princípio, admite-se que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, co
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fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu i

conforme o caso. Nesse sentido, cita-se, ainda, o precedente firmado no ju gamento
do RE 194.704 (Rel. para acórdão Min, EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de

L711"112017), que validou lei do Município de Belo Horizonte/MG, o qual estabelecera
padrões mais restritos de emissão de gases poluentes,

Com efeito, 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
Estado6 e do art.87, inciso l, do Regimento lnterno deste poder LegislativoT.

Por derradeiro, verifica-se que o inteiro teor desta proposição obedece às

regras de boa redação e da técnica legislativa, estando sistematizada e livre de

obscuridade ou erros materiais graves.

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

Projeto de Lei n.576/2019.

E o parecer

M ovembro de 20L9

DEPUT DELEGADO PÉRICLES

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR

Relator

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, ao Defensor-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
' Ar..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;
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