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Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do selo
"TESTADO EM ANIMAIS" por empresas que
fabricam cosméticos, perfumaria, produtos de
higiene pessoal ou de limpeza em geral,

A ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1s Ficam obrigados a constar nas embalagens dos produtos cosméticos, de perfumaria,
de higiene pessoal e de limpeza em geral, fabricados no Estado do Amazonas, que utilizam animais
como cobaias nos testes de fabricação, o selo informativo 'TESTADO EM ANlMAIS".

Parágrafo único: O disposto nesta lei aplica-se:

| - aos fabricantes de cosméticos, de perfumaria, de produtos de higiene pessoal e de limpeza
em geral;

ll - aos fabricantes que adquirirem matéria-prima e ou insumos oriundos das empresas nas
condições especificad as no copuf deste artigo;

lll- aos fabricantes que, embora não estejam estabelecidos neste território, comercializem os
seus produtos no Estado do Amazonas.

Art. 2e O descumprimento desta Lei implicará ao infrator as seguintes sanções:

l- multa de 400 UFIR's (Unidade Fiscal de Referência), que será revertida ao Fundo Estadual
de Meio Ambiente - FEMA, criado pela Lei Complementar ne 187, de 25 de abril de 2Ot8;

ll - em caso de reincídência, aplica-se o dobro do disposto no ínciso anterior.

lll - As empresas descritas no art. ls que se omitirem ou negarem de prestar a informação
"TESTADO EM ANlMAlS", poderão, ainda, responder civíl e penalmente conforme legislação em
vigor.

Art. 2e A informação "TESTADO EM ANIMAIS" deverá ser escrita em letras maiúsculas e
poderá estar expressa diretamente no rótulo dos produtos.

Art.3s Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC

JUSTIFICATIVA

lnicialmente, o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa exclusiva do Poder
Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art.54 da Constituição
Estadual do Amazonas.

A presente proposição tem como finalidade determinar as empresas que fabricam ou
comercializam cosméticos, produtos de perfumaria, de higiene pessoal e limpeza em geral, no
Estado do Amazonas, que utilizam animais nos testes de fabricação, incluam nas embalagens dos
produtos o selo informativo "TESTADO EM ANlMAIS".

Os testes mais comuns realizados em animais visam experimentar produtos oftalmológicos e

dermatológicos que os auferem desnecessário sofrimento, caracterizando desta forma maus tratos,
positivado em legislação federal, Lei ne 9.605/98, artigo 32.

lmportante ressaltar que atualmente a indústria dispõe de outros métodos alternativos que
podem ser disponíbilizados para apuração da toxicidade, assim como alergenicidade, absorção
cutânea, mutagenicidade e outros fatores.

É necessário observar as questões éticas e técnicas quanto ao uso de animais em
experimentos, bem como discutir nos meios científicos o "replocemenf", que são métodos
substitutivos de animais com uso de material humano, além dos processos de análise genômica e
sistemas in vitro, cordões umbilicais ou placentas descartadas, culturas de tecidos (provenientes de
biópsia).

A presente propositura pretende, de maneira igual, oferecer ao consumidor a correta
informação, com a qual poderá optar por utilizar, ou não, produtos industrializados por empresas
que se utilizam de animais para proceder a testes laboratoriais. Portanto, o objetivo também é o de
conferir ao consumidor o direito à plena informação, previstos nos artigos 6e, lll e 3L da Lei ne

8.078/199O.

Nesse sentido e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros desta
Casa Legislativa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de suma relevância.
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