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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AI\.IAZONAS DECRETA:

Art. l-s Fica vedada, no Estado do Amazonas, a adoção de animais por aqueles condenados
pela prática do crime de maus-tratos aos animais.

$le Para efeitos desta Lei, são considerados maus-tratos os atos previstos no art. 32 da Lei
Federal ne 9.605, de t2 de fevereiro de 1998.

52e A vedação de que trata o coput, aplicar-se-á quando do trânsito em julgado da sentença
condenatória do processo judicial relativo ao delito de maus-tratos aos animais.

Art. 2e O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei para garantir a sua fiel execução.

Art. 3s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 1.0 dC
dezembro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, o presente Projeto de lei visa fortalecer a defesa dos
direitos dos animais e sua efetiva proteção contra:odas as formas de maus-tratos, vedando
aqueles que tenham sido condenados, com sentença transitado em julgado, pelo crime de maus
tratos, de adotar animais.

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

Saliente-se que desde a segunda metade do século XX a luta pelo bem-estar animal atingiu
enorme abrangência, algo que contribuiu para o surgimento de vários movimentos em prol da
defesa dos direitos dos animaís.

É preciso registrar que a Constituição Federal de 1988, afirma que todos têm direito ao Meio
Ambiente ecologicamente equilibrado. E, para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao
Poder Púbico proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à
crueldade (art.2251,51e, Vll). O mesmo direito consta na Constituição Estadual, em seu art.2292.

A Lei Federal ne 9.605/98, em seu art. 323, 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.

Diante do exposto, reconhecendo a importânr:ia da matéria, peço o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante ínteresse
público e social.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 10 dC
dezembro de 201-9.
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1 Art.225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilirrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
2 Art' 229. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equil brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
3 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.
51e lncorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou
científicos, quando existirem recursos alternativos.
5 2s A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do arimal.
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