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Dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de

empresas que provoquem maus-tratos a animais no

Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls As empresas instaladas no Estado do Amazonas terão sua inscrição estadual cassada,
quando ficar comprovado, após o devido trâmite judicial, que as mesmas foram responsáveis por
atos que possam ser configurados como maus-tratos a animais.

$le Para efeitos desta Lei, são considerados maus-tratos os atos previstos no artigo 32 da Lei

Federal en 9.605, de L2 de fevereiro de 1998, tais como abusar, ferir, mutilar, infligir dor ou
sofrimento e/ou submeter animal vivo a experiência dolorosa ou cruel, nos casos previstos naquela
legislação.

52e O disposto nesta Lei aplica-se a animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos.

Art. 2e A cassação da inscrição estadual dar-se-á depois do trânsito em julgado da sentença
condenatória do processo judicial relativo ao delito de maus-tratos a animais, do qual a empresa é

responsável.

$10 Não será concedida nova inscrição estadual à empresa responsável por atos comprovados
que configurem maus-tratos a animais, conforme disposto no disposto no caput deste artigo.

52e A proibição a que se refere o parágrafo anterior será pelo prazo de 5 (ano) anos, contados
do trânsito em julgado da decisão judicial a que se refere o caput deste artigo.

Art. 3e As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de verbas próprias

consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4e Esta Lei entra 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, observa-se que 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.

Senhores Deputados, o presente Projeto de lei visa fortalecer a defesa dos direitos dos animais

e sua efetiva proteção contra todas as formas de maus-tratos.

Um caso ocorrido em 28 de novembro de 2018 causou enorme comoção popular, foi o caso da

cadela Manchinha, brutalmente espancada por seguranças da rede de supermercados Carrefour de

Osasco em São Paulo. Segundo testemunhas, após ser abandonada nas imediações do

estabelecimento, a cadela passou a ficar no estacionamento no mesmo, onde era cuidada
informalmente por funcionários da loja. No fatídico dia, porém, por motivos inaceitáveis e apurados
pelas autoridades competentes, seguranças terceirizados que atuavam a serviço da loja decidiram

envenenar e espancar a cadela com um cano de metal. Devido ais graves ferimentos, a cadela não

resistiu e acabou por falecer, tornando-se um caso de comoção nacional.

Este infelizmente foi apenas um dentre inúmeros casos trágicos envolvendo animais vítimas de

maus-tratos. O que se busca, com este projeto, é punir as empresas responsáveis por tal crueldade,

sejam as violências que estimulam tais atos covardes, sejam as que consentem ou se omitem diante
do ato praticado por seus funcionários ou prestadores de serviço.

A Lei Federal ne 9.605/98, em seu artigo 321, dispõe que é considerado crime qualquer ato
praticado de crueldade contra animais. Ressalte-se, ainda que o Brasil é signatário da Declaração

Universal dos Direitos dos Animais, que considera os animais seres sencientes.

Portanto, o poder público não pode mais se omitir diante da cruel violência e covarde praticada

contra animais. Por isso, acreditamos que apenas com punição exemplar para os agressores e

também para as empresas responsáveis por tais práticas, atingiremos o intuito de acabar com os

maus-tratos a esses seres indefesos que clamam por nossa proteção, diante de tantos casos que os

levam a morte.

Pelo exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros desta

Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, por ser de suma importância.
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1 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.S LQ lncorre nas mesmas penas quem realiza experiência
dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. S

2e A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal."

putada


