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Dispõe sobre a proibição de mutilação e

procedimentos cirúrgicos desnecessários em
animais para fins estéticos no Estado do Amazonas,
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e Ficam proibidas no Estado do Amazonas, por qualquer pessoa, as mutilações e
procedimentos cirúrgicos desnecessários ou que possam impedir a capacidade de expressão do
comportamento natural da espécie, sendo permitidas apenas as cirurgias que atendam às indicações
clínicas prescritas por médico-veterinário.

5 1e São considerados mutilações e procedimentos proibidos as cirurgias com fins estéticos,
cordectomia, conchectomia, caudectomia e onicectomia em animais domésticos ou domesticados,
silvestres, nativos ou exóticos.

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

| - Multa, no valor de 300 UFIR (Unidade Fiscal de Referência), por cada procedimento
realizado, que será revertida ao Fundo Estadual de Meio Ambiente - FEMA, criado pela Lei

Complementar ne 1.87 , de 25 de abril de 20L8;

ll- Em caso de reincidência, aplica-se o dobro do disposto no inciso anterior;

lll - O médico veterinário que cometer a infração contida no art. 1e estará sujeito às
penalidades previstas no seu orgão de classe, sem prejuízo das sanções descritas nos incisos I e ll;

lV - A multa será o triplo se ocorrer morte do animal.

Parágrafo Único. A multa aplicada não exime a aplicação das sanções civis, penais e
administrativas, que poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art.3e Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente, vale salientar, que o presente projeto de lei foi inspirado noutra iniciativa já
existente, na qual cita-se a Lei ne 2.367 de 23 de novembro de 2018 de autoria desta Parlamentar, no
município de Manaus.

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.

O projeto tem a finalidade de evitar que animais domésticos ou domesticados, silvestres,
nativos ou exóticos, sofram mutilações ou procedimentos
cirúrgicos desnecessários, para fins esteticos.

Para melhor entendimento das proibições contidas no Art. 1e deste Projeto de Lei,
ilustremos no que consiste cada prática:

a) Cordectomia: retirada das cordas vocais dos cães, feito para diminuir a sonoridade do latido
canino;

b) Conchectomia: corte nas orelhas para fazer o levantamento das mesmas, está aliado ao
corte da cauda: extração das unhas dos gatos e está ligada ao perigo que elas oferecem;

c) Onicectomia: extração das unhas dos gatos e está ligada ao perigo que elas oferecem;

d) Caudectomia: retirada da cauda para fins estéticos.

o Conselho Federal de Medicina Veterinária já proíbe as práticas por meio das ResoluÇões ne
877 de 15 de fevereiro de 2008 e ne t.O27 de 18 de junho de 2013, no entanto, prevê-se apenas a
abertura de procedimento administrativo em face do profissional que praticar os procedimentos.

Os procedimentos cirúrgicos que causam mutilações com fin estéticos são inadmissíveis por
consistirem ato de crueldade. Por exemplo: a retirada da cauda, pois esta é a continuidade da coluna
vertebral do animal e é um meio de manter o seu equilíbrio e a comunicação entre os animais.

Necessário o posicionamento dessa Casa Legislativa quanto à prática dos procedimentos que
causam mutilação, vez que a Constituição Federal, em seu Ar1.225,51s, Vll, dispõe que incumbe ao
Poder Público proteger a fauna, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à cruetdade.

Ademais, a Lei Federal de Crimes Ambientais ns 9.605/1998, dispõe:

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.

Ademais, faz-se necessário, também, fixar multa pecuniária aos infratores que praticam os atos
de mutilação e procedimentos cirúrgicos desnecessários para fins estéticos, como forma de coibir, de
forma ainda mais rigorosa, as práticas mencionadas no art. Le deste Projeto de Lei.
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Para tanto, utilizou-se a Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, por ser um indexador usado como
parâmetro de atualização do saldo devedor dos tributos e de valores relativos a multas e penalidades
de qualquer natureza, que me fevereiro de 20L9 passa a vigorar com o valor de RS 3,421j-1.

Assim, a mutilação e os procedimentos cirúrgicos com fins estéticos de animais é crime, que
vem sendo ignorado ou, muitas das vezes, incentivado por um grande número de tutores de animais
em nome da estética imposta pela sociedade.

Nestes termos e em face da importância da matéria, buscando a garantia dos direitos dos
animais, do bem-estar e da proibição desses procedimentos desnecessários e cruéis, esta Deputada
solicita o apoio dos ilustres membros desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de
relevante interesse público e social,
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