
FÁBULAS & FATOS SOBRE O PL 6602/13 

PL RELATIVO A TESTES DE COSMÉTICOS EM ANIMAIS: VERDADES, MENTIRAS E BRECHAS 

O PL 6602/13 foi recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados com a intenção de proibir testes 
de cosméticos em animais no Brasil. A campanha da Humane Society International Liberte-se da 
Crueldade tem trabalhado nos últimos dois anos para alcançar uma proibição nacional, mas, quando se trata 
da proteção aos animais, não aceitaremos nada que não seja o melhor. 

Como já mencionado, o PL 6602/13 não atinge uma proibição completa dos testes de cosméticos em 
animais. Este texto pretende divulgar algumas informações sobre o PL e preveni-lo sobre as brechas que 
ainda permitiriam a continuidade de testes de cosméticos em animais no Brasil, assim como a venda de 
cosméticos testados em animais no exterior. Nossa campanha Liberte-se da Crueldade está pedindo aos 
senadores que alterem o PL 6602/13 com a finalidade de obter uma verdadeira proibição.  

Fábulas Fatos 

1
O PL proíbe todos os testes 
em animais do setor 
cosmético, exceto para 
novos ingredientes. 

Não, isso não é verdade. O PL proíbe testes em animais de 
produtos finais e ingredientes, com exceção de “ingredientes com 
efeitos desconhecidos”. No entanto, os testes em animais visam 
exatamente a descobrir efeitos desconhecidos. Essa é a maior 
brecha, pois continuaria permitindo que testes em animais 
acontecessem para ingredientes novos ou até já autorizados no 
mercado, visto que efeitos tóxicos podem aparecer anos após a 
comercialização de ingredientes.  

2 O PL proíbe testes em 
animais para ingredientes 
“novos” após cinco anos. 

Não, isso não é verdade. Ao contrário da UE e da Índia, a lei 
brasileira faz com que a substituição de testes em animais para 
"ingredientes com efeitos desconhecidos" dependa da 
disponibilidade de alternativas. Mesmo quando um teste alternativo 
estiver disponível, o teste em animal só será substituído cinco anos 
depois de a alternativa ser aprovada pelas autoridades brasileiras. 

3
É impossível proibir testes 
em animais de novos 
ingredientes cosméticos 
porque ainda não existem 
alternativas disponíveis para 
todos os testes. A proibição 
total significaria autorização 
de produtos perigosos no 
mercado. 

Não, isso não é verdade. A UE e a Índia têm proibições 
completas de testes de cosméticos em animais sem sacrificar a 
segurança do consumidor. Mais de 500 empresas em todo o 
mundo produzem produtos de beleza seguros e inovadores sem 
testes em animais. Esses testes têm mostrado peculiares e bem 
conhecidas deficiências científicas. Há um benefício bem 
convincente para a segurança do consumidor quando a opção de 
testes em animais é afastada e são empregados somente métodos 
alternativos validados e ingredientes com uma história de uso 
seguro.  

4 Talvez o projeto de lei não 
seja perfeito, mas vai proibir 
pelo menos 80% dos testes 
de cosméticos em animais.  

Não, isso não é verdade. O PL vai deixar de proibir a grande 
maioria dos testes de cosméticos em animais; e não prevenirá que 
cosméticos testados em animais no exterior sejam importados para 
o Brasil.

COMO VOCÊ PODE AJUDAR 

Por favor, ajude-nos a compartilhar este texto e escreva para seus senadores explicando por que o PL 

6602/13 precisa ser melhorado. hsi.org/libertesedacrueldade facebook.com/endanimaltesting


