
MAUS-TRATOS A ANIMAIS

Ana Paula de Vasconcelos

Comissão de Direitos dos Animais e Ambientais da Subseção de Taguatinga (OAB/DF)

Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais (CFOAB)

Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal

Projeto Adoção São Francisco



Lei de Crimes Ambientais (Lei nº  9.605/1998) 
ATUAL REDAÇÃO

“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.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência
dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos
ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre
morte do animal”.



Lei de Crimes Ambientais 
PL 1.095/19 

“ “Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 3° Os estabelecimentos comerciais ou rurais que
concorrerem para a prática de crimes previstos neste artigo
poderão incorrer nas seguintes sanções: I – multa no valor de 1
a 40 salários mínimos; II – interdição parcial ou total do
estabelecimento; IV – suspensão ou cancelamento da licença
ambiental do estabelecimento; V – perda ou restrição de
incentivos e benefícios fiscais concedidos pela União. “ (NR)



Crime de Maus Tratos e a Dificuldade de Punição Efetiva

Da dificuldade da produção de Provas

Do Abandono

Dos Baixos valores das Transações Penais propostas pelo MP

Do perdimento dos Animais

Da modalidade Culposa

Do Agravamento da pena em caso de morte

Da prática de Zoofilia



Queimado com óleo



Arremessada do 2º Andar pelo “Tutor”



Confinado em uma gaiola por meses

19/11/2019



Queimado com óleo

19/11/2019



Morto a pauladas 

19/11/2019



Abandonado em terreno para servir como vigia

19/11/2019



Utilizada para reprodução comercial- CANIL

19/11/2019



Lavada com Água Sanitária pelo “tutor”

19/11/2019



Espancada pelo “tutor”



Enterrado Vivo 



Espancado pelo “!tutor”



Utilizados para reprodução comercial- CANIL



Utilizados para reprodução comercial - CANIL



Utilizado para reprodução comercial- CANIL



1 ano após o resgate



Utilizados para reprodução comercial - CANIL



Abandonado por estar doente



Utilizado para Rinha



Utilizados para reprodução comercial



Apreensão em Canil





Conclusão
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