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t- DO RELATORIO

O P§eto de Lei em epígrafe, após ter sido recebido e registrado pela

Secretaria de Serviços Legislativos no dia 0410112022, conforme indicado às folhas 02
(dois) dos autos, foi alocado em pauta em 05/01/2022, tendo seu devido cumprimento
no dia 1610212022, conforme instruído às folhas O4-verso, sendo encaminhada à
Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização
Fundiária no dia 2310212022, segundo alusão às folhas O4-verso, para emissão de
parecer no tocante ao mérito.

O projeto "Dispõe sobre a criação de lares temporários para animais
domésticos e dá outras providências".

A proposição em comento conceitua os lares temporários referidos, como
sendo estabelecimentos que abrigam provisoriamente animais domésticos, até que os
mesmos sejam encaminhados para adoção.

O Art. 20 da proposta enumera várias obrigações dos referidos
estabelecimentos, dentre elas alimentação, higiene, vermifugação e instalações
adequadas.

Segundo a justificativa do Parlamentar proponente, contemplar o direito
domésticos é matéria de alta relevância, visto que o grande número de

falta de espaço nos abrigos.
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seguro
A proposta destaca que após o resgate, os animais precisam de um local

até que ocorra a adoção.

É o relatório.

II - DA ANALISE

As proposições para as quais o Regimento ordene parecer, em nenhuma
hipótese, serão assentadas em discussão e votação do Plenário, sem o parecer das
comissões que as devam avaliar, com fulcro no parágrafo único do Art. 356 do
Regimento lnterno desta Assembleia Legislativa.

Compete a esta Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e
Agrário e de Regularização Fundiária, dar parecer a todos os projetos que abordem os
temas contidos no Art. 369, inciso V, alíneas "a" a "q", do Regimento lnterno.

No que diz respeito à tramitação e abordagem da propositura, o
Regimento lnterno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate
especificamente do tema abordado, caso em que, a matéria será p§udicada (art. 194
do RI/ALMT). No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se houver,
a proposição legislativa deverá ser apensada e/ou anexada (art. 195 do R!/ALMT).

Segundo a ficha técnica não foi identificado nenhum projeto em tramitação
de matéria idêntica. Ademais, conforme pesquisas realizadas, seja na internet ou
intranet (controle de proposições) da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
sobre o assunto, não foram encontradas nenhuma propositura referente ao tema.

Feitas as ponderações acima, passamos a análise dos requisitos
necessários e inerentes ao caso.

O Projeto de Lei no 2612022 possui 05 (cinco) artigos, e versa sobre a
criação de lares temporários para animais domésticos.

De início, cabe mencionar a importância afetiva dos animais domésticos,
grande parte dos domicílios possuem peÍs e gatos amados como membros da própria

família, e que são expressamente amparados pela Constituição Federal, nos seguintes
termos.

Att. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do

..;.i1,r,,r, p);'; ,. povo e essencia/ à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
'' t' t;.'. dever de defendê-to e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
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r' t, §1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:,.
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Vll - proteqer 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 a crueldade.

Por conseguinte, a iniciativa em análise visa assegurar o bem-estar dos
animais domésticos resgatados do abandono, até que sejam acolhidos pela adoção.

Ademais, a tendência que vem sendo adotada por outros estados da
federação é no mesmo sentido, veja-se que a Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais irá analisar o PL no 164712020 proposto pelo Deputado Estadual Osvaldo
Lopes, e perante a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba tramita o PL no

58612020 proposto pelo Deputado Estadual Cabo Gilberto Silva, ambos objetivando a
criação dos referidos lares temporários para proteção de animais domésticos.

Outrossim, por todo o país existem projetos e campanhas de incentivo ao
abrigo, proteção e adoção de animais domésticos, como por exemplo na cidade de
Hortolândia, interior do Estado de São Paulo.

"A fim de encontrar lares aconchegantes para os animais domésticos abrigados
hoje no DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), a Prefeitura
intensifica a campanha permanente de adoção de câes e gaÍos, "Encontre um
Amigo". A ideia é aproveitar o espírito natalino e sensibilizar tutores que possam
cuidar desÍes bichinhos com amor e dedicação.
(...)
Atualmente, há no espaço aproximadamente 200 animais disponíveis para
adoção, entre cães e gatos, machos e fêmeas, filhotes e adultos, Íodos SRD
(sem raça definida) ou vira-latas, como se cosfuma dizer. "Temos uma grande
variedade de animais para agradar todos os gosfos. Todos esÍão vermifugados e
saudáveis", comenta o gerente do DPBEA, Claudinei Prazeres. De acordo com o
diretor Vanderlei Fernando Azevedo, fodos os animais são também vacinados
contra a raiva. "Com a campanha, pretendemos diminuir o abandono de animais
na cidade, encontrando para eles este novo laf', afirma Azevedo".l

lmportante citar também a jurisprudência que é uníssona em reconhecer a

importância dos animais domésticos, nestes termos já exararam o Superior Tribunal de
Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se segue.

EMENTA. REcuRSo EspEctAL. DtREtro c/v/t. D/ssotuçÃo oe uNÁo ESTAVEL. ANTMAL DE
esnunçeo. nowuçÁo NA coNsrÂNan Do RELA:I:NAMÊNT:. /NrENso AFETI Dos
COMPANHãROS PELO ANIMAL. DIREITO DE VISITAS. POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO CASO

. ...(-:i;:J\; 1.,..'' CONCRETO.
\ !,. ",.

T

PARLANTENTÂR DA MESA DTRETORA I PÁCINA 3 Or O 1 rÚCrrO AMBTENÍAL E DESENVOLVTN,4ENTO ECONÔMrCO - KTF



*e,Mx

Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento
Florestal e Agrário e de Regularizaçáo Fundiária.
Secrsiarla ParlamêntaÍ da Mssa Dlrêtora - SPMD
Núcl€o Amblental e Dssenvolvlmento Econômlco - NADE

Telefones (65) 3313-6914 | (65) 3313-6965
E-meil: nucleoambientâl@al.mt.gov.br

DEPUTADO ONDANIR BORIOLINI. ININHO

DEPUTADO ELIZEU NASCI[/,1ENTO

DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO

DEPUTADO VALDIR BARRANCO

DEPUTADO XUXU DAL li/OLIN

-------------"1

i
.#-.--..#d{Ha

l snnan;ru4or;

,,, *O8-l

@Pr

1. lnicialmente, deve ser afastada qualquer alegaçáo de que a discussâo envolvendo a entidade familiar e o
seu animal de estimaçáo é menor, ou se trata de mera futilidade a ocupar o tempo desta Corte. Ao contrário, é
cada vez mais recorrente no mundo da pós-modernidade e envolve questáo bastante delicada, examinada

tanto pelo ângulo da afetividade em relação ao animal, como também pela flêCêSSidade de SUa
preseruação como mandamento constitucional (art.
225, § 1, inciso Vll - "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 a
crueldade").
(.. )
6. Os animais de companhia sáo seres guê, inevitavelmente,
possuem natureza especial e, como ser senciente - dotados de
sensibilidade, sentindo as rnesr??as dores e necessidades
biopsicológicas dos animais racionais -, também devem ter o seu
bem-estar considerado. í...,). (auarta Turma do STJ, REsp 1713167 / SP, Retator Min.

Luis Felipe Salomão, julgado em 19/06/2018). Grifo nosso.

EMENTA. APELAçÁO CÍVEL - nçÃO CtVtt 7UBL\CA - DÁNOS MORATS COLETTVOS. MAUS TRATOS DE
ANIMAL OOUÉSNCO - RESPONSÁBILIDADE CIVIL INDEPENDENTE DA CRIMINAL _ LEGITIMIDADE DO
MlNtsTÉRto PÚBL\CO - SENIENÇÁ REFORMADA - RECURSO 1ROV\DO.
Ao Ministério Público, e está dentre os chamados rnÍeresses ditusos da coletividade, especificamente aqueles

vinculados ao ambiente, deve ser incluída a proteção aos animais. Ássim, é
desimportante, a diversidade das espécíes e a classificação na
categoria de domésúicos ou sr7yestres, nativas ou exóticas, o que
verdadeiramente importa é compreender gue os animais, enquanto
seres sensíyeis, merecem proteção.
O direito de proteção animal está inserido no direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. A iniciatcontempla rnferesse difuso de proteção

animal. A açáo civil pública é o meio adequado para impedir a oarrência de maus tratos a animais. (TJMT,
N.U 0000265-36.2016.8.11.0009, Câmaras lsoladas Cíveis de Direito Público, Relator Marcio
Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 0711012020,
Publicado no DJE 1911012020). Grifo nosso.

Por fim, é importante mencionar o artigo 23, Vll, da Constituição Federal
que atribui aos Estados competência comum, juntamente com a União, o Distrito
Federal e os Municípios, para preservação de florestas, fauna e flora.

Frente a todo o exposto, conclui-se pela oportunidade, conveniência,
interesse público e relevância social do Projeto de Lei no 2612022, de autoria do

Estadual Eduardo Botelho.

Quanto aos critérios de constitucionalidade, reserva-se a matéria

;,t Ll..t "r S
nente apropriada.
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Portanto, está presente a hipotese fática, basilar para que o projeto seja
oportuno, conforme já aludido nesta relatoria, sendo de expressiva relevância
socioambiental o acolhimento da matéria.

Diante das razões supramencionadas, face ao dever do atendimento da
forma e do mérito, examinados os critérios previstos no Regimento lnterno desta Casa
de Leis, esta relatoria se manifesta favorável à APROVAçÃO do Projeto de Lei no
2612022, de autoria do Deputado Eduardo Botelho.

E o parecer.

:^ III- VOTO DO RELATOR:

""..1)):-. 
-.a-':, iilv - o

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 2612022, de autoria do Deputado
Estadual Eduardo Botelho que "Dispõe sobre a criação de lares temporários para
animais domésticos e dá outras providências".

A proposição repercute de forma positiva no meio ambiente pois cuida de
matéria relevante, seguindo tendência nacional quanto à criação de lares temporários
visando a proteção de animais domésticos resgatados do abandono, até que ocorra o
devido acolhimento pela sociedade através da adoção, fatores que revelam a
importância social do P§eto de Lei.

Destarte, o Projeto de Lei no 2612022 está em consenso com o
pressuposto de relevância social, atendendo também aos pressupostos de
conveniência e oportunidade, devidamente demonstrada a viabilidade e a importância
da proposta.

Diante das razões supramencionadas, quanto ao mérito, esta relatoria se
manifesta favorável à APROVAÇÃO do Projeto de Lei no 2612022, de autoria do
Deputado EDUARDO BOTELHO, tendo em vista o atendimento aos requisitos de
oportunidade, conveniência, e de grande relevância social.

Sala das Comissões, em o1Sõe A^fu b'rD- de 2022.

,l,-:ç. L* lví "l-
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Relator:
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VOTO DO RELATOR

Pelas razões acima expostas, esta relatoria se manifesta favorável à APROVAÇÃO Oo

Projeto de Lei no 2612022, de autoria do Deputado EDUARDO BOTELHO.

DEPUTADO ONDANIR BORTOLINI - NININHO
Presidente

DEPUTADO ELIZEU NASC!MENTO
Vice-Presidente

DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO
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