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DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA CRIAÇÃO OU
GUARDA  DE  ANIMAIS  PARA  EXTRAÇÃO  DE
P E L E S  N O  E S T A D O  E  D Á  O U T R A S
PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica proibida, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a criação, guarda, retenção ou abrigo de
qualquer animal doméstico, domesticado, nativo, exótico, silvestre ou ornamental com a finalidade de
extração de pele.

Art. 2º O descumprimento desta lei acarretará nas seguintes penalidades:

I – pagamento de multa de 100 UPF/MT (cem Unidades Padrões Fiscais de Mato Grosso), por animal em
guarda ou abatido;

II – pagamento de multa de 200 UPF/MT (duzentas Unidades Padrões Fiscais de Mato Grosso), por animal
em guarda ou abatido, em caso de reincidência;

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Nós seres humanos não temos direito de torturar e matar outras espécies. Não temos o direito de impingir,
desnecessariamente, dor e sofrimento aos animais, mesmo àqueles que não estão em risco de extinção. Há
milhares de anos, quando os homens ainda viviam em cavernas, era necessário usar peles de animais para
se proteger do frio e intempéries. Há muito tempo não há mais necessidade do uso de peles de animais,
prática pré-histórica que é.

Este importante projeto de lei delimita um novo marco civilizatório no Estado de Mato Grosso, pois não mais
serão aceitos estes atos de selvageria contra os animais.
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