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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 208.00114/2021-57
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 208.00114/2021-57

  

 

Proíbe a produção, a disponibilização, a
distribuição e a comercialização do produto foie
gras nos restaurantes e demais
estabelecimentos, públicos ou privados,
localizados no Município de Porto Alegre.

  

Aos Membros da Cuthab,

 

I. RELATÓRIO

O Projeto de Lei em questão visa proibir a produção, disponibilização, distribuição e a comercialização do
produto foie gras nos restaurantes e demais estabelecimentos, públicos ou privados, localizados no
Município de Porto Alegre.

Argumenta-se que a proibição se deve em razão da prática cruel a que são submetidos os patos e gansos para
a produção da referida iguaria.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Na ótica deste relator, o referido Projeto de Lei, em seu tema central, pode ser entendido sob diversos pontos.
Explica-se: O que se entende por "proteção ambiental", advém do disposto na Constituição Federal, que em
seu artigo 225, explicita que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, devendo a
sociedade, para dar efetividade a esse direito, preservar e restaurar processos ecológicos essenciais das
espécies e ecossistemas, que são fundamentais à uma vida digna, eliminar impactos causadores de
degradação ambiental, proteger a fauna e a flora se o ato provoca a extinção de espécie ou se a
comercialização de determinada técnica põe em risco a vida das pessoas.

Ademais, se quisesse o projeto proteger o meio ambiente consoante o que dispõe a CF, deveria vir precedido
de estudo de impacto ambiental em relação a crueldade que é feita com os animais, ou até mesmo
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classificando a prática não da comercialização mas da produção como cruel, elencando penalidades. 

Outro ponto, o projeto fere o art. 170 da Constituição Federal, por infringir o princípio da livre
iniciativa, ao buscar fazer ingerências indevidas sobre o que a iniciativa privada deve ou não produzir,
disponibilizar, distribuir e comercializar nos restaurantes da capital.

Importante destacar que o tema em tela já foi abordado pelo o Tribunal de Justiça de São Paulo, por se
extrapolar o interesse local, também se conclui que o Município não tem competência para proibir, de forma
ampla e geral, a comercialização de determinado produto, interferindo diretamente em sua produção e
consumo, contra o que diz o art. 30, I, da Constituição Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 16.222, de 25 de junho de 2015. Proibição de produção e
comercialização de foie gras no âmbito do Município de São Paulo. (...) Atribuição legislativa do
Município que se circunscreve aos assuntos de interesse local ou caráter supletivo da legislação federal e
estadual, não podendo proibir, de forma ampla e geral, a comercialização de determinado produto,
interferindo diretamente em sua produção e em seu consumo. Matéria abordada que extrapola o mero
interesse local. Afronta aos artigos 111 e 144 da Constituição Estadual. Ação julgada procedente. (TJSP;
Direta de Inconstitucionalidade 2082659-76.2016.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Rui; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/10/2016; Data de
Registro: 06/10/2016)

 

Por fim, já existe Lei no município, a saber Lei Complementar nº 694, de 21 de maio de 2012, que proíbe
práticas cruéis com animais. Entende-se por maus tratos o que dispõe o artigo 32, da Lei Federal nº 9.605/98,
ou seja, precisa existir a intenção de ferir e mutilar animais. 

 

 

III. CONCLUSÃO

1. Por todo exposto e com base nos argumentos acima supracitados, este relator manifesta-
se pela sua rejeição.

2.  

 

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2021

Vereador PABLO MELO – MDB

Documento assinado eletronicamente por Pablo Sebas�an Andrade de Melo, Vereador(a), em
21/12/2021, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0320429 e o código CRC 7334EA75.

Referência: Processo nº 208.00114/2021-57 SEI nº 0320429

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

 

CERTIFICO que o Parecer nº 170/21 – CUTHAB con�do no doc 0320429 (SEI nº 208.00114/2021-57 –
Proc. nº 0390/21 – PLL nº 152/21), de autoria do vereador Pablo Melo, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 22 de dezembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Projeto.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
22/12/2021, às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0321422 e o código CRC 624A2E5E.

Referência: Processo nº 208.00114/2021-57 SEI nº 0321422

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

