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      FAUNA 

PREFÁCIO 
 

Atento às principais demandas apresentadas pelas Promotorias de Justiça do Estado de 

Goiás, o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, por meio da Área de atuação do Meio 

Ambiente e Consumidor, tem desenvolvido materiais de apoio específicos, voltados à abordagem 

teórica e prática de temáticas cujas peculiaridades exigem especial estudo. 

O presente Manual de Atuação Funcional dedica-se ao tema fauna e traz, de forma 

simplificada e sem pretensão exauriente, os principais conceitos necessários à compreensão do 

assunto, bem como um compilado legislativo, coleção de jurisprudência e compêndio de matérias 

acerca da atuação das Promotorias de Justiça Ambientais do MPGO sobre diversos assuntos 

correlatos. 

São apresentados apontamentos sobre o manejo e proteção da fauna previstos em lei e 

instituídos pelo poder público. 

A convite da Área de atuação do Meio Ambiente e Consumidor do Centro de Apoio 

Operacional, o Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-GO e o Centro de Triagem de 

Animais Silvestres – CETAS/IBAMA-GO contribuíram para a elaboração do presente manual. 

Também o Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues, da Superintendência de Polícia 

Científica de Goiás, e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente 

apresentaram contribuições. 

Ainda, a Área de atuação demandou a Coordenação de Apoio Técnico Pericial - CATEP do 

MPGO para a produção da Instrução Técnica nº 15/2020, versando sobre fauna silvestre e doméstica, 

que acompanha o presente Manual, em anexo. 

Para além disso, uma seleção de peças como Ações Civis Públicas, Recomendações e TACs 

estão disponíveis aos membros e servidores do Ministério Público goiano no MPCloud. 

 

 

 

 

  

https://intranet.mpgo.mp.br/share/page/context/shared/sharedfiles#filter=path%7C%2F1%2520-%2520Centro%2520de%2520Apoio%2520Operacional%2FMeio%2520Ambiente%2520e%2520Consumidor%2FMeio%2520Ambiente%2FMaterial%2520de%2520Apoio%2520por%2520Assunto%2FAPP%7C&page=1
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      FAUNA 

INTRODUÇÃO 
 

O Brasil possui o maior patrimônio de biodiversidade do mundo. Segundo o Instituto Chico 

Mendes – ICMbio, são mais de 120 mil espécies de invertebrados e aproximadamente 8930 espécies 

de vertebrados (734 mamíferos, 1982 aves, 732 répteis, 973 anfíbios, 3150 peixes continentais e 1358 

peixes marinhos, sendo 1173 listadas como ameaçadas de extinção)1. Ainda, o último levantamento 

da Organização Mundial da Saúde – OMS, realizado em 2019, estimou mais de 30 milhões de animais 

abandonados no Brasil, cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães2. 

Ações humanas, como comercialização e crueldade animal, impactam na conservação da 

fauna, consequentemente, alterando o ecossistema e as funções ecológicas necessárias para a 

sociedade humana, bem como atingem a dignidade animal, de índole individual, decorrente da 

capacidade de sentir dor e experimentar sofrimento, como seres sencientes – aspectos afetos ao 

Direito Ambiental e Animal (ATAIDE JR, 2018). 

É nesse cenário que o Brasil promulgou, por meio do Decreto Federal nº 2.519, de 16 março 

de 1998, a Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, um dos mais importantes instrumentos 

internacionais de conservação da biodiversidade e de seu uso sustentável; bem como 

implementou, através do Decreto Federal nº 3.607, de 21 de setembro de 2000, a Convenção sobre 

Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção – CITES, 

promulgada pelo Decreto Federal nº 76.623/1975.  

Também, a Constituição Federal de 1988, no seu art. 225, confere ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e à dignidade animal o status de direitos humanos fundamentais, 

impondo ao poder público e à coletividade o dever de preservá-los para as presentes e futuras 

gerações (WOLKMER, 2010; ATAIDE JR, 2018). 

Outrossim, relevante constatar que a legislação pátria dispõe de mecanismos e regras 

para o manejo e proteção da fauna, como a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 

6.938/1998); a Lei de Proteção da Fauna (Lei Federal nº 5.197/1967); a Lei de Crimes Ambientais (Lei 

Federal nº 9.605/1998); a Política de Controle de Natalidade de Cães e Gatos (Lei Federal nº 

13.426/2017); dentre outras.  

No Estado de Goiás, são exemplos a Lei Estadual nº 14.241/2002, que trata sobre a proteção 

da fauna silvestre; a Lei Estadual nº 17.767/2012, relativa ao controle da reprodução de cães e gatos; 

e a Lei Estadual nº 13.025/1997, que estabelece a proteção da fauna aquática. 

                                                           
1 ICMbio. Fauna Brasileira. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira>. Acesso em: 03 de julho de 
2020. 
2 ANDA. 30 million pets are homeless in Brazil. Disponível em: <https://global.anda.jor.br/2019/10/30-million-pets-homeless-
brazil/>. Acesso em: 25 novembro de 2019. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira
https://global.anda.jor.br/2019/10/30-million-pets-homeless-brazil/
https://global.anda.jor.br/2019/10/30-million-pets-homeless-brazil/
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Nesse sentido, o presente Manual de Atuação Funcional dedica-se ao tema fauna, 

abordando aspectos de fundamental compreensão para atuação do Ministério Público na defesa 

do meio ambiente e dos animais. 

Num primeiro momento, apresenta definições importantes para a classificação da fauna, 

sendo explorados conceitos específicos aos temas abordados ao longo do Manual. 

Em seguida, trata da repartição de competências em matéria ambiental entre os entes 

federativos, conforme disposições da Constituição Federal de 1988 e na legislação 

infraconstitucional, a fim de demonstrar as delimitações existentes no poder de legislar e proteger, 

mediante ações administrativas, o meio ambiente. 

Posteriormente, apresenta os órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis por 

atividades de fiscalização e outras pertinentes à fauna. 

A partir daí, aborda a fauna doméstica, apresentando as regras de guarda e posse 

responsáveis e passa a dispor, especificamente, de cães e gatos, em especial sua situação de 

abandono nas cidades e proposições de programas de controle populacional e manejo 

humanitário.  

Assim, nesse tópico, explora a responsabilidade do Município na adoção de políticas 

ambientais; recomendação de realização de estudo de estimativa populacional e criação de lei 

municipal; identificação e registro animal; regras para criação em canil e gatil, inclusos manejo 

alimentar, disposição final de resíduos sólidos e autorizações e licenças. 

Ato seguinte, discorre sobre o recolhimento dos animais domésticos das vias públicas; 

manejo de Centro de Acolhimento Temporário e sua estrutura; controle de zoonoses e Centro de 

Controle de Zoonoses; controle reprodutivo e uso de unidade fixa ou móvel de esterilização; 

procedimento apropriado de eutanásia e, por fim, a importância do sistema de adoção dos animais 

em situação de rua. 

Em seguida, passa a dispor sobre a fauna silvestre, levantando temas como a 

comercialização da fauna silvestre e seus produtos; guarda doméstica da fauna silvestre como 

animais de estimação; proteção das espécies ameaçadas de extinção e tráfico de animais silvestres. 

Além disso, trata do recolhimento, guarda e destinação da fauna silvestre, bem como da 

sua urbanização e consequente necessidade de manejo da fauna sinantrópica nociva e de animais 

selvagens. 

Ponto relevante, discorre sobre a manutenção da fauna silvestre em cativeiro e os 

empreendimentos de fauna, ao passo que trata dos procedimentos de licenciamento e atos 

autorizativos que permitem o uso e manejo da fauna em cativeiro. 

Ainda, esclarece as regras sobre caça e peça, e trata também sobre crueldade e maus-

tratos, inclusive abordando temas como vaquejada, cavalgada, rodeio, espetáculos públicos, 
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cirurgias estéticas mutilantes em pequenos animais, experimentação e pesquisa com animais vivos 

e animais em rituais religiosos. 

Outrossim, aborda a responsabilização administrativa e criminal por danos causados à 

fauna, pontuando as infrações administrativas e crimes previstos na Lei Federal nº 9.605/1998. 

Por fim, traz a sugestão de quesitação para crimes ambientais e um fluxograma sobre a 

atuação ambiental na esfera cível. 

Além disso, em anexo, disponibiliza compilado de jurisprudência cível e criminal e 

compêndio de atuações das Promotorias de Justiça Ambientais goianas sobre o tema. 

Valorosos aprofundamentos nas temáticas tratadas no decorrer do Manual também 

constam anexos, sendo contribuições do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-GO e 

do Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS/IBAMA-GO. 

Vale ressaltar que o roteiro de atuação do Ministério Público se apoia na legislação vigente 

sobre o tema, empregando os instrumentos legais para garantir a proteção e preservação do meio 

ambiente. 
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1. CONCEITOS 
 

Os principais conceitos que envolvem fauna doméstica e silvestre estão fixados nas 

normas federais e estaduais que tratam sobre o tema. Ao longo do presente Manual, serão 

explorados conceitos específicos aos temas tradados, entretanto, importante aqui destacar: 

 

Fauna Doméstica (art. 3º, VIII, da Resolução CONAMA nº 489/2018; art. 

2º, III, da Portaria IBAMA nº 29/1994; art. 2º, I, “a”, da Lei Estadual nº 

20.629/2019) 

É constituída de todas as espécies cujas características biológicas, 

comportamentais e fenotípicas foram alteradas por meio de processos 

tradicionais e sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico, 

podendo apresentar fenótipo variável e diferente da espécie que os 

originou. Possuem características biológicas e comportamentais em 

estreita dependência ao homem. São aqueles animais criados ou 

mantidos em ambiente residencial ou profissional. 

 

 

Fauna Domesticada (art. 2º, I, “b”, da Lei Estadual nº 20.629/2019) 

É constituída daqueles animais que possam ser criados ou mantidos em 

ambiente residencial, sem oferecer risco à vida, à saúde nem à 

integridade física e/ou psíquica do ser humano, ainda que vivam fora do 

ambiente doméstico e familiar. 

 

 

 

Fauna Silvestre (art. 1º, da Lei Federal nº 5.197/1967; art. 29, § 3º, da Lei 

nº Federal 9.605/1998; art. 3º, VII, da Resolução CONAMA nº 489/2018) 

Espécimes da fauna silvestre pertencentes às espécies nativas, 

migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham 

todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do 

território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. Animais de 

quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que 

vivem naturalmente fora do seu cativeiro. 
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Fauna Silvestre Nativa (art. 2º, I da Portaria IBAMA nº 29/1994) 

É constituída por todas as espécies que ocorram naturalmente no 

território brasileiro, ou que utilizem naturalmente esse território em 

alguma fase de seu ciclo biológico. 

 

 

 

 

Fauna Silvestre Exótica (art. 2º, II, da Portaria IBAMA nº 29/1994; art. 3º, 

VI, da Resolução CONAMA nº 489/2018) 

É constituída por todas as espécies que não ocorram naturalmente no 

território brasileiro, possuindo ou não populações livres na natureza. 

São espécies cuja distribuição geográfica original não inclui o território 

brasileiro e suas águas jurisdicionais, introduzidas pelo homem ou 

espontaneamente, inclusive as espécies asselvajadas e excetuadas as 

migratórias. 

 

 

 

Fauna Silvestre Sinantrópica (art. 2º, IV, da IN IBAMA nº 141/2006) 

É constituída por populações animais de espécies silvestres nativas ou 

exóticas, que utilizam recursos de áreas antrópicas, de forma 

transitória em seu deslocamento, como via de passagem ou local de 

descanso; ou permanente, utilizando-as como área de vida. 
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2. COMPETÊNCIA  
 

Sob a perspectiva constitucional, competência é a prerrogativa conferida ao poder 

público (seus agentes, entidades e órgãos) para a tomada de decisões e execução de funções. A 

Constituição Federal de 1988 - CRFB/88, valendo-se da forma federada de Estado adotada pelo 

Brasil, estabelece como estratégia geral de repartição de competências o princípio da 

predominância do interesse, segundo o qual matérias de interesse geral ou nacional justificam a 

atuação da União; o interesse regional demanda a atuação dos Estados; e o interesse local legitima 

a atuação dos Municípios. O modelo comporta exceções, especialmente quando determinado 

assunto, por sua relevância, extrapola o âmbito de interesses de um único ente político. 

Nesse sentido, a CRFB/88 estatui a proteção ao meio ambiente, o combate à poluição e a 

preservação da fauna e flora como competências materiais (ou administrativas) comuns da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios (SILVA, 2008), conforme se verifica:  

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
[...] 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
[...] 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora 

 

A competência administrativa dos entes federativos, no que se refere à seara ambiental, 

está regulamentada na Lei Complementar nº 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, 

VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas 

formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

A referida norma, em seus arts. 7º, 8º e 9º, fixa as ações administrativas de competência, 

respectivamente, da União, Estados e Municípios. Sobre o tema, é preciso destacar que o exercício 

da atribuição de fiscalização de estabelecimentos e atividades potencialmente poluidoras é comum 

a todos os entes federativos, devendo, entretanto, prevalecer o auto de infração do órgão 

ambiental que detenha a atribuição para o licenciamento ambiental (art. 17, §3º, da Lei 

Complementar nº 140/2011). 

Acerca da proteção da fauna, a Lei Complementar nº 140/2011 regulamenta que compete 

aos Estados elaborar a relação de espécies da fauna ameaçadas de extinção, desde que dentro de 

seu território, fomentando as atividades que conservem essas espécies; controlar a apanha de 
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espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinados a criadouros de pesquisa científica; e aprovar 

o funcionamento de criadouros da fauna silvestre (AMADO, 2020).  

Ademais, embora a Lei Complementar nº 140/2011 não atribua expressamente aos 

Municípios competência administrativa relacionada à fauna, o poder público municipal não fica 

impedido de adotar políticas públicas para sua proteção, por se tratar de competência 

constitucional comum. 

Por sua vez, ainda segundo a CF/88, a competência da União, Estados e Distrito Federal 

para legislar em matéria ambiental é concorrente, ressaltando que, nesses casos, a competência da 

União deve se restringir às normas gerais: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
[...] 
VI -  florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 

 

Na lição de Paulo Affonso Leme Machado (2011), a Constituição não definiu o conceito de 

norma geral, incumbência cumprida pela doutrina e jurisprudência, as quais entenderam que as 

normais gerais visam à aplicação da mesma regra em um determinado espaço territorial, ou seja, 

estabelecem diretrizes, regramentos e orientações de aplicação comum no território nacional. 

Assim, nas palavras de José Afonso da Silva (2008, p. 67):  

 

Normas gerais são, portanto, normas de leis, ordinárias ou complementares, 
produzidas pelo legislador federal nas hipóteses previstas na Constituição, que 
estabelecem princípios e diretrizes da ação legislativa da União, dos Estados e dos 
Municípios. 

 

Para Domingues (2011, p. 73), as normas gerais são aquelas que 

 

[...] sejam uniformemente aplicáveis a todos os entes públicos e a todas as 
situações jurídicas da mesma espécie, que se refiram a questões fundamentais 
básicas e que não se estendam até o ponto em que isso possa ferir princípios ou 
atributos inerentes à autonomia dos Estados e Municípios. 

 

As normas gerais, então, são aquelas que possuem caráter de generalidade na aplicação 

e no conteúdo, não regulando, assim, situações fáticas específicas. Por meio das normas gerais são 

traçadas diretrizes de atuação genéricas a serem observadas por todos os entes federativos. 

Outrossim, a norma ambiental federal não precisa necessariamente abranger todo o 

território brasileiro. Ela poderá envolver somente um ecossistema, uma bacia hidrográfica ou 

somente uma espécie vegetal ou animal. 
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Nessa esteira, a União possui a obrigação de inserir, nas normais gerais, o conteúdo de 

acordos, tratados ou convenções internacionais já ratificados, depositados e promulgados pelo 

Brasil, bem como guardar fidelidade à Constituição em vigor (MACHADO, 2011). 

Já os Estados e Distrito Federal, conforme previsto no supracitado art. 24 da CF/88, detêm 

competência concorrente para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 

poluição. A propósito: 

 

Art. 24 [...] 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.  
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário. 

 

Observa-se, então, que tal competência enseja a possibilidade de iniciativa de elaboração 

normativa quando a União se quedar inerte. Desse modo, os Estados serão competentes para 

elaborar não somente leis, mas também decretos, resoluções e portarias. 

Contudo, a competência “plena” para legislar na ausência de lei federal sobre normas 

gerais, é, na verdade, limitada à peculiaridade e interesse do próprio Estado. Além disso, com a 

edição de lei federal posterior, a legislação estadual terá sua eficácia suspensa, no que lhe for 

contrária (MACHADO, 2011). 

A competência destinada à União e aos Estados, no que se refere à fauna, de estabelecer 

as espécies ameaçadas de extinção, prevista na Lei Complementar nº 140/2011, também é indicada 

no Código Florestal – Lei Federal nº 12.651/2012:  

 

Art. 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação 

que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista 

oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do Sisnama, ou 

espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e 

mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. 

 

Por sua vez, os Municípios não estão inseridos no rol dos entes federados competentes 

para legislar em matéria ambiental, nos termos do art. 24 da CF/88. Todavia, o art. 30 da Carta 

Magna estabelece: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
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Dessa feita, o que se observa na prática é que os municípios, dentro da competência 

atribuída pelo art. 30 da CF/88, podem legislar sobre matérias relacionadas ao meio ambiente. Essa 

possibilidade exige a presença de interesse peculiar ou local, para suplementar as legislações 

federais e estaduais, podendo, inclusive, serem editadas normas restritivas, tornando o 

regramento local mais protetivo ao meio ambiente (SIRVINSKAS, 2018). 

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a existência de 

repercussão geral acerca da competência municipal para legislar sobre meio ambiente: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE 
A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES 
AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO 
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, 
XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 
24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio 
ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal 
regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes 
federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). [...] (RE 586224, Relator(a):  Min. LUIZ 
FUX, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 PUBLIC 08-05-2015)  

 

Diante do exposto, conclui-se que as diretrizes gerais para a proteção do meio ambiente 

foram fixadas pela União por meio da Lei Federal nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio 

Ambiente e as normas gerais de proteção à fauna estão dispostas na Lei Federal nº 5.197/1967. Já 

as normas gerais sobre proteção da vegetação nativa, que inclui dispositivos de preservação da 

fauna, especialmente ameaçadas de extinção, estão previstas na Lei Federal nº 12.651/2012 – Código 

Florestal.  

Por serem normas gerais, a Lei Federal nº 12.651/2012 e a Lei Federal nº 5.197/1967 devem 

ser observadas como parâmetros mínimos de proteção ambiental por eventuais normas estaduais 

e municipais, que não podem ser mais permissivas que as normas federais (TRENNEPOHL, 2018). 

Nesse contexto, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no 

sentido de que “a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo 

à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as 

lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas”: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E 
CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE 
PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. LEI Nº 14.882, DE 27.01.2011, DO 
ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. O princípio 
norteador da repartição de competências entre os entes componentes do 
federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado 
não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição 
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Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. 
Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre 
determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das 
autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que 
assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo. 2. 
O constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências 
legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o 
protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais 
entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal (arts. 23, VI ao VIII, e 
24, VI e VIII, CF). 3. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já 
se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é 
disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer 
as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas 
da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse 
sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar 
Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson 
Fachin. 4. A Lei nº 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional 
do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
como o órgão competente para estabelecer normas e critérios para o 
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser 
concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA, diante de seu 
poder regulamentar, editou a Resolução nº 237/1997, que, em seu art. 12, § 1º, fixou 
que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e 
empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser 
aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 5. A legislação federal, 
retirando sua força de validade diretamente da Constituição Federal, permitiu que 
os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as 
atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. 6. 
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente. (ADI 
4615, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2019, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233  DIVULG 25-10-2019  PUBLIC 28-10-2019) 

 

É esse, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ: 

 

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIDO. 
RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CÓDIGO FLORESTAL. 
INADEQUADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MAIOR PROTEÇÃO 
AMBIENTAL. PROVIMENTO. RESPEITO AO LIMITE IMPOSTO PELO CÓDIGO 
FLORESTAL. 1. [...]. 2. A proteção ao meio ambiente integra axiologicamente o 
ordenamento jurídico brasileiro, sua preservação pelas normas 
infraconstitucionais deve respeitar a teleologia da Constituição Federal. Desse 
modo, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica e 
harmônica, privilegiando os princípios do mínimo existencial ecológico e do 
ambiente ecologicamente equilibrado. 3. Na espécie, o Tribunal de origem 
interpretou o Código Florestal (Lei n. 4.771/1965) de maneira restritiva, pois 
considerou que o diploma legal estabeleceu limites máximos de proteção 
ambiental, podendo a legislação municipal reduzir o patamar protetivo. Ocorre 
que o colegiado a quo equivocou-se quanto à interpretação do supracitado 
diploma legal, pois a norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à 
legislação municipal apenas intensificar o grau de proteção às margens dos 
cursos de água, ou, quando muito, manter o patamar de proteção. 4. A proteção 
marginal dos cursos de água, em toda a sua extensão, possui importante papel 
de resguardo contra o assoreamento. O Código Florestal tutela em maior 
extensão e profundidade o bem jurídico do meio ambiente, logo, é a norma 
específica a ser observada na espécie. 5. Recurso especial provido. (STJ - AREsp: 
1312435 RJ 2018/0148062-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, DJe 21/02/2019). 
(grifo nosso) 
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Dentro da perspectiva da repartição de competências legislativas, em Goiás, a proteção 

da fauna está prevista na Lei Estadual nº 14.241/2002, que dispõe sobre a proteção da fauna 

silvestre; e na Lei Estadual nº 20.629/2019, que define e pune atos de crueldade e maus-tratos contra 

animais. 

Por sua vez, a competência para processar e julgar as causas atinentes à fauna era da 

Justiça Federal (art. 1º da Lei Federal nº 5.197/1967 e art. 109, I, da CF/88). Em casos de interesse local 

ou de fato ocorrido dentro de uma unidade de conservação criada pelo poder público estadual, 

permanecia a possibilidade de julgamento pela Justiça Comum Estadual. Entretanto, com o 

cancelamento da Súmula 91 do STJ (sessão de 08/11/2000, Terceira Seção), que determinava a 

competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes praticados contra a fauna, a 

competência também passou a ser da Justiça Estadual.  

Nesse sentido, entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

 

Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter 
transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes 
exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil 
(STF, Repercussão geral em RE n. 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.02.17) 

 

Acerca da competência para processar e julgar crimes ambientais, em especial sobre a 

fauna, destaca-se seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

 

A preservação do meio ambiente é matéria de competência comum da União, dos 
Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, incisos VI e 
VII, da Constituição Federal. A competência do foro criminal federal não advém 
apenas do interesse genérico que tenha a União na preservação do meio 
ambiente. É necessário que a ofensa atinja interesse direto e específico da União, 
de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais. Diante de tal 
entendimento, advindo após a edição da Lei n. 9.605/98, foi cancelado n. 91 da 
Súmula do STJ, que, editada com fundamento na Lei 5.107/67, atribuía à Justiça 
Federal a competência para processar e julgar os crimes cometidos contra a fauna 
(STJ, CC 143.880/RJ, 3ª S. rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13-4-2016) 
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3. ÓRGÃOS 
 

3.1 Federais 
 

Em âmbito federal, as atividades de fiscalização e outras pertinentes à fauna são 

desempenhadas pelos seguintes órgãos: 

 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

 

O art. 2º da Lei Federal nº 7.735/1989 determina a atribuição do IBAMA para: 

 

 Exercer o poder de polícia ambiental; 

 Executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições 

federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à 

autorização de uso dos recursos naturais e a fiscalização, monitoramento e controle 

ambiental, observadas as diretrizes do Ministério do Meio Ambiente; 

 Executar as ações supletivas de competência da União, em conformidade com a 

legislação ambiental vigente. 

 

Em relação à fauna silvestre, conforme a Instrução Normativa nº 19/2014, o IBAMA é 

responsável por receber, triar, tratar, reabilitar, devolver à natureza ou dar a destinação adequada, 

bem como realizar treinamento de órgãos públicos (por meio do Centro de Triagem de Animais 

Silvestres – CETAS), além de receber animais (por meio da Superintendência do IBAMA nos Estados 

– SUPES). 

Ademais, conforme art. 2º, II, da Lei Federal nº 7.735/1989, o IBAMA desempenha relevante 

papel na fiscalização de ilícitos contra a fauna silvestre e doméstica, previstos na Lei de Crimes 

Ambientais - Lei nº Federal 9.605/1998, como caça, captura e maus-tratos; empreendimentos e 

atividades que envolvam a criação, venda, transporte e exposição de espécies da fauna; tráfico de 

animais e entrada de espécies exóticas em ambiente natural, em cooperação com organismos 

internacionais. 

Mais informações sobre o funcionamento e estrutura do Centro de Triagem de Animais 

Silvestres podem ser encontradas nos ANEXO III – O VALOR DA VIDA E VI – RECOLHIMENTO E 

GUARDA DE ANIMAIS SILVESTRES.  
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Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

 

O ICMBIO é responsável por gerir as Unidades de Conservação (UC’s), conforme a Lei 

Federal nº 11.516/2007. Com relação à fauna, por ser órgão executor de políticas e diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente (art. 6º da Lei Federal nº 6.939/1981), é 

responsável por resgatar e receber animais silvestres nas UC’s e encaminhá-los ao CETAS.  

 

 

3.2 Estaduais 
 

No Estado de Goiás, assim são definidas as atribuições dos órgãos competentes com 

atuação na fiscalização e nas atividades pertinentes à fauna: 

 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMAD) 

 

A Lei Estadual nº 20.491/2019 prescreve as atribuições da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, órgão estadual de 

meio ambiente, dentre elas: 

 

 A formulação e execução da política estadual do meio ambiente e de recursos 

hídricos, visando o desenvolvimento sustentável; 

 A proteção dos ecossistemas, dos recursos hídricos e minerais, da flora e fauna, bem 

como o exercício do poder de polícia sobre as atividades que causem impacto 

ambiental; 

 A promoção da educação ambiental, mediação de conflitos ambientais e a produção 

de conhecimento científico com vistas ao uso sustentável dos recursos ambientais e 

hídricos. 

 

Não obstante, por ser um dos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, deve 

executar programas, projetos, controle e fiscalização de atividades que atentem contra o meio 

ambiente, bem como elaborar normas supletivas e complementares, respeitadas as regras gerais 

determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, conforme dispõe o art. 6º da 

Lei Federal nº 6.938/1981: 

 
Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder 
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Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 
constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: 
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 
capazes de provocar a degradação ambiental;  
§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, 
elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o 
meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. 

 

Ademais, o órgão ambiental estadual é responsável por receber animais silvestres ou 

apreender, nos casos pertinentes, como caça e comércio ilegais, conforme art. 12 da Lei Estadual nº 

14.241/2002. Posteriormente, deve encaminhar os animais para reabilitação e tratamento no CETAS. 

Quanto aos animais domésticos, é responsável pela execução de políticas de controle e 

manejo ético populacional de cães e gatos, além de prezar pelo bem-estar de todos os animais 

domésticos e domesticados, segundo a previsão legal: 

 
Lei Federal nº 13.426/2017. Art. 1º O controle de natalidade de cães e gatos em todo 
o território nacional será regido de acordo com o estabelecido nesta Lei, mediante 
esterilização permanente por cirurgia, ou por outro procedimento que garanta 
eficiência, segurança e bem-estar ao animal. 
 
Lei Estadual nº 17.767/2012. Art. 1º O Poder Executivo incentivará a viabilização e o 
desenvolvimento de programas que visem ao controle reprodutivo de cães e de 
gatos e à promoção de medidas protetivas, por meio de identificação, registro, 
esterilização cirúrgica, adoção, e de campanhas educacionais para a 
conscientização pública da relevância de tais atividades, cujas regras básicas 
seguem descritas nesta Lei. 
 
Lei Estadual nº 20.629/2019. Art. 1º Ficam punidos, na forma desta Lei, quaisquer 
atos de maus-tratos e crueldade contra animais no Estado de Goiás. 

 

A SEMAD também é competente para exercer o poder de polícia ambiental, bem como 

expedir autorizações e licenças ambientais, a exemplo de autorização para criador científico e 

comercial, jardim zoológico, plano de manejo de fauna, matadouro/abatedouro/frigorífico, dentre 

outros. 

 

 

Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente – DEMA 

 

A Polícia Civil é órgão fiscalizador e investigativo que, com a atuação da delegacia 

especializada em repressão a crimes contra o meio ambiente, tem a função de garantir o 

cumprimento da lei e reprimir condutas criminosas que atentem contra o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. São exemplos a solicitação de perícias e recolhimento de provas para 

construção do Inquérito Policial, instrumento que irá subsidiar a atuação do Ministério Público nas 

ações penais. 
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Polícia Militar Ambiental 

 

A Polícia Militar Ambiental é órgão de caráter preventivo e ostensivo, competente 

para fiscalizar e combater crimes ambientais através do atendimento a denúncias e 

policiamento, bem como para resgatar e receber animais silvestres e encaminhá-los ao 

CETAS, além de realizar ações de educação ambiental. 

 

 

 

Corpo de Bombeiros Militar 

 

Resgata, captura e recebe, nos quartéis, animais feridos ou dispostos em áreas 

impróprias à sua natureza, com intuito de garantir a integridade física e mental desses 

animais. Posteriormente, realiza o encaminhamento à Secretaria de Meio Ambiente, ao 

Centro de Zoonoses, ao CETAS ou ao local competente, a depender do caso concreto. 

 

 

3.3 Municipais 
 

Os órgãos municipais também detêm atribuição para exercer atividades relacionadas à 

proteção da fauna, conforme disposto abaixo. 

 

Secretarias Municipais do Meio Ambiente (SEMMAs) 

 

O órgão ambiental municipal é responsável por receber e resgatar animais 

silvestres feridos ou que, indevidamente, circulem em zona urbana, bem como recolher e 

tratar animais domésticos abandonados, conforme estabelecido na Lei Federal nº 

6.938/1981 e demais diplomas estaduais e municipais existentes: 

 

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder 
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 
constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: 
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle 
e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições; 
[...] 
§ 2º Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, 
também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. 
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Conferir o Anexo I da Instrução Técnica nº 015/2020 da Coordenação 

de Apoio Técnico Pericial – CATEP para informações sobre a atuação do 

Ministério Público do Estado de Goiás e dos órgãos ambientais em 

assuntos relacionados à fauna. 
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4. FAUNA DOMÉSTICA 
 

Inicialmente, relevante destacar que os animais da fauna doméstica podem ser classificados 

a depender da distinção do seu modo de vida: 

 

ANIMAIS COM TUTORES: Aqueles que possuem tutor ou “proprietário”3, nos termos da Lei 

Estadual nº 17.767/2012, que são responsáveis por suprir as necessidades de bem-estar animal. 

Vivem em ambientes domésticos, devem receber um registro e apenas podem sair às vias públicas 

com identificação e na presença do tutor ou responsável.  

 

ANIMAIS DE RUA: Aqueles errantes, que vivem nas vias públicas, sem “proprietário”, responsável 

ou cuidador, ou abandonados por estes, sujeitos às intempéries, doenças, agressões, privação de 

alimentos e outras formas de maus-tratos. 

 

ANIMAIS COMUNITÁRIOS (art. 4º, §§1º e 2º, da Lei Estadual nº 17.767/2012): Aqueles que 

estabelecem, com a comunidade em que vivem, laços de dependência de manutenção, embora não 

possuam responsável único e definido. O animal reconhecido como comunitário será recolhido 

para fins de esterilização, registro e devolução à comunidade de origem, após identificação e 

assinatura de termo de compromisso de seu cuidador principal. 

                                                           
3 O termo “proprietário” utilizado na lei considera que os animais ainda não possuem personalidade civil positivada, 
embora sejam titulares do direito fundamental à existência digna, derivado da regra constitucional da proibição da 
crueldade (ATAIDE JR, 2018). Acerca da fauna doméstica, em especial cães e gatos, decisão do STJ no Resp. 1.713.167/SP, 
em 2018, sobre a guarda e o direito de visitação do animal de estimação, esclareceu que “o Código Civil, ao definir a 
natureza jurídica dos animais, tipificou-os como coisas e, por conseguinte, objetos de propriedade, não lhes atribuindo a 
qualidade de pessoas. […] No entanto, os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando 
sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. Dessarte, 
o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar 
envolvendo os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e à propriedade”. 
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4.1 Guarda e posse responsável e bem-estar animal 
 

É situação comum o abandono dos animais de estimação por seus responsáveis, bem 

como a falta de controle de sua reprodução e a permissão para andarem soltos e sem supervisão 

nas ruas. Por isso, é essencial o envolvimento da população em programa permanente de educação 

e promoção da guarda e posse responsáveis (GEDEF, 2017).  

Essas estratégias de transformação cultural também estão previstas na legislação 

estadual e federal, específicas para criação de cães e gatos, no que diz respeito ao estímulo do 

governo por meio de campanhas educativas. Para enriquecer essa atuação, podem ser feitas 

parcerias com entidades vinculadas aos direitos dos animais e com voluntários. 

 

Lei Federal nº 13.426/2017. Art. 3º O programa desencadeará campanhas 
educativas pelos meios de comunicação adequados, que propiciem a assimilação 
pelo público de noções de ética sobre a posse responsável de animais 
domésticos. 
 
Lei Estadual nº 17.767/2012. Art. 6º Para efetivação deste Programa, o Poder 
Público poderá viabilizar as seguintes medidas: 
I - a destinação, por órgão público, de local para a manutenção e exposição dos 
animais disponibilizados para adoção, que será aberto à visitação pública, onde os 
animais serão separados conforme critério de compleição física, de idade e de 
temperamento; 
II - campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização, de 
vacinação periódica e de que o abandono, pelo padecimento infligido ao animal, 
configura, em tese, prática de crime ambiental;  
III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral para os princípios da 
tutela responsável de animais, visando atender às suas necessidades físicas, 
psicológicas e ambientais. 
Art. 7º Fica o Poder Público autorizado a celebrar convênio e parcerias com 
Municípios, entidade de proteção animal e outras organizações não-
governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas 
públicas ou privadas e entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta 
Lei. 

 

Nesse caso, a guarda ou posse responsável é princípio de bem-estar animal que inclui os 

cuidados básicos de saúde e de higiene; vacinação e vermifugação contra doenças; esterilização; 

nutrição balanceada visando alimentação adequada; identificação (por exemplo, com o uso de 

coleira); lazer; exercício físico regular e socialização; bem como treinamento e supervisão (ICAM, 

2007). 

A conscientização da guarda responsável também é relevante para aumentar o número 

de adoções bem-sucedidas, combatendo de modo mais duradouro o abandono de animais nas 

ruas. Esse é o entendimento do 8º Relatório do Comitê de Especialistas em Raiva da Organização 

Mundial da Saúde, que sugere ao poder público medidas preventivas para evitar situações de 

abandono, principalmente pelo desenvolvimento de campanhas educacionais voltadas ao fomento 



       

 
 

23 

      FAUNA 

da guarda responsável e de controle de natalidade da população dos animais errantes, 

acompanhado de atendimento médico veterinário e identificação/registro (OMS, 1999). 

Ressalta-se, ainda, que o art. 4º da Lei Estadual nº 20.629/2019 dispõe que o cidadão que 

maltratar ou abandonar na rua seu PET, de qualquer espécie doméstica ou domesticada, estará 

sujeito à multa de até 5 mil reais e à proibição de criar outro animal por até 5 anos. 

Sobre maus-tratos contra fauna doméstica, isto é, a violação ao seu bem-estar animal, 

conferir informações do CAPÍTULO 8 - CRUELDADE E MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS deste 

Manual. 

 

4.2 Cães e Gatos 
 

O último estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 2019, estimou 

mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil, cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões 

de cães4, em situação de rua, que são acometidos por diversas situações de maus-tratos. 

Entretanto, é possível que o poder público adote medidas para transformar essa realidade. 

A Lei Estadual nº 17.767/2012, em seu art. 1º, prevê como ações a identificação, registro, 

esterilização cirúrgica, adoção e campanhas educacionais para conscientização pública. Ainda, a Lei 

Federal nº 13.426/2017 reforça a necessidade de esterilização e campanhas educacionais sobre 

posse responsável. 

A Organização Panamericana de Saúde/Organização Mundial de Saúde e a Word Society 

for Protection of Animals (Sociedade Mundial de Proteção Animal), após a “Primeira Reunião Latino-

Americana de Especialistas em Posse Responsável de Animais de Companhia e Controle de 

Populações Caninas”, redigiu relatório que propôs diretrizes para a construção de políticas públicas 

voltadas aos animais. 

Tal relatório destaca: 1) captura e eliminação reforçam a posse sem responsabilidade e 

não são eficientes (do ponto de vista técnico, ético e econômico); 2) necessidade de priorizar a 

implantação de programas educativos que levem os proprietários de animais a assumir seus 

deveres, com o objetivo de diminuir o número de cães soltos nas ruas e a consequente 

disseminação de zoonoses; 3) vacinação contra a raiva e esterilização (métodos eficientes de 

controle da população animal); 4) socialização e melhor entendimento da comunicação canina para 

diminuir agressões; e 5) monitoramento epidemiológico (SOUZA, 2011). 

A Aliança Internacional para Controle de Animais de Companhia (ICAM – International 

Companion Animal Management Coalition), defensora do bem-estar animal, apresenta como 

componentes de um programa abrangente do controle da população dos animais: educação; 

                                                           
4 ANDA. 30 million pets are homeless in Brazil. Disponível em: <https://global.anda.jor.br/2019/10/30-million-pets-
homeless-brazil/>. Acesso em: 25 novembro de 2019. 

https://global.anda.jor.br/2019/10/30-million-pets-homeless-brazil/
https://global.anda.jor.br/2019/10/30-million-pets-homeless-brazil/
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legislação; registro e identificação; esterilização e contracepção; abrigos e centros de realocação; 

eutanásia, vacinação e controle parasitário; e controle de acesso aos recursos (ICAM, 2007). 

Por sua vez, o Modelo de Intervenção para estudo de características e controle da 

população animal de rua sem tutores, proposto pela Coordenadoria de Fauna do Ministério Público 

de Minas Gerais – MPMG, se baseia no recolhimento dos animais, exame clínico e coleta de sangue, 

identificação e registro, esterilização e liberação (MPMG, 2019). 

Esse sistema de manejo ético populacional de cães e gatos tem como eixo de ação: 

regulamentar a criação de animais; promover o registro e identificação; utilizar técnicas de 

avaliação da dinâmica populacional canina domiciliada e errante, e aplicar técnicas diferenciadas 

para controle de cada tipo de população; promover castração comunitária por veículo móvel 

mantido por recursos de consórcio público intermunicipal; controlar a população de animais de rua 

pela técnica de captura-esterilização-devolução; impulsionar a educação em guarda responsável; e 

estabelecer consórcios públicos intermunicipais, a fim de compartilhar recursos e otimizar sua 

utilização para consecução do controle populacional animal e promoção da saúde única (MPMG, 

2019). 

Nota-se que as proposições de programa de controle de população de cães e gatos têm 

em comum pontos que serão tratados a seguir. 

 

4.3 Responsabilidade do Município 
 

É responsabilidade do Município a adoção de políticas ambientais capazes de conter o 

crescimento desordenado de animais de rua e dar tratamento adequado que garanta o bem-estar 

animal. Nesse sentido, entendimento dos Tribunais pátrios: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CANIL MUNICIPAL. CENTRO DE ZOONOSES. MUNICÍPIO DE IJUÍ. 1. Ação Civil 
Pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do Município de Ijuí, 
identificando ter tomado ciência de maus-tratos, falta de higiene, superlotação, 
presença animais doentes em meio aos sadios e insuficiência da alimentação a 
que estariam sendo submetidos os animais abrigados no canil municipal, 
referindo inúmeras tentativas infrutíferas de solucionar os problemas (TAC, 
intervenção de associações de protetores de animais, audiências públicas etc.). 
Ação que tem como objetivo principal a regularização da situação verificada junto 
ao canil municipal de Ijuí quanto ao abrigamento de animais abandonados, 
registro, controle reprodutivo e conscientização da população por meio de 
programas de educação continuada. 2. É incontroverso caber ao Poder Público 
municipal a proteção da fauna de forma associada aos cuidados com a saúde 
pública, com o objetivo de evitar a procriação desordenada dos animais e 
consequente proliferação de doenças. Indiscutível, portanto, a responsabilidade 
do ente municipal, quanto ao cumprimento das obrigações pleiteadas na petição 
inicial, pois destinadas à efetivação de medidas expressamente previstas no 
ordenamento jurídico, porém até então não realizadas pela municipalidade de 
forma satisfatória. Inteligência do art. 3º, inciso I, da Lei n. 6.938/81, dos arts. 23, 
incisos VI e VII, e do art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal, do art. 13, 
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inciso I, da Constituição Estadual e da Lei n. 13.193/09. Na mesma direção é o que 
dispõe a Lei Municipal n. 5.384/10, ao normatizar o funcionamento da unidade de 
vigilância em zoonoses caninas (canil municipal) e a estrutura de apoio às ações 
que visem ao controle de vetores e das populações de caninos no Município, 
assim como a Lei Municipal n. 5.738/13, que disciplina a criação, propriedade, 
posse, guarda, uso e transporte de animais caninos e felinos, assim como 
estabelece as diretrizes do programa de controle reprodutivo de caninos e felinos 
no Município, criando, ainda, a coordenadoria de proteção ao animal. 3. A prova 
colhida em juízo comprova o descaso do ente municipal no trato dos animais, no 
controle reprodutivo e na aplicação da legislação, especialmente das leis 
municipais. Nessa perspectiva, as justificativas apontadas pelo ente municipal 
para afastar ou abrandar a condenação não se sustentam. O fato de o Município 
ter envidado maiores esforços para dar cumprimento à pretensão não afasta o 
inicial interesse de agir do Parquet, até porque a situação é de amplo 
conhecimento do Município há mais de dez anos e apenas nos últimos, ações de 
maior efetividade foram levadas a efeito, como a assinatura de termo de uso, 
onde restou autorizado o uso de uma área de propriedade do Estado para 
funcionamento do projeto relacionado ao Centro de Bem-estar Animal. 
Outrossim, desarrazoada a defesa no sentido de que algumas das medidas não 
seriam de competência do ente municipal. A execução do projeto de instalação 
do centro de zoonoses, de acordo com os padrões técnicos pertinentes, é, 
evidentemente, de responsabilidade do Município. Por consequência, sua 
regulamentação junto aos diferentes órgãos de atuação também o é, assim como 
a condenação relativa à implementação do registro obrigatório e do controle 
reprodutivo, porquanto as medidas adotadas pela administração municipal não 
se mostram ainda suficientes para a resolução da controvérsia. 4. [...]. Não se há 
falar, dessa forma, em prejuízo à reserva do possível, ao mínimo existencial, em 
ofensa à separação de poderes, em violação da prévia previsão orçamentária ou 
não observância do princípio da razoabilidade. O próprio Supremo Tribunal 
Federal entende como possível a adoção de medidas assecuratórias dos direitos 
difusos, coletivos e individuais homogêneos pelo Poder Judiciário. Manutenção 
da sentença. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 
70078088234 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 
29/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
13/06/2019)  
 
Ação civil pública – Obrigação dos Municípios recolher animais abandonados do 
espaço público em canil/gatil albergue ou outro local – Tratamento médico 
veterinário, castração, identificação de dono, programa e controle de doação - 
Obrigação estabelecida em lei – Forma de se evitar maus tratos e assegurar a 
saúde do animal e também da população – Caso em que o Judiciário pode exercer 
o controle sobre o cumprimento da política administrativa – Caso em que já existe 
canil/gatil no local, capaz de abrigar os animais abandonados, não sendo 
necessária previsão orçamentária – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 
00111879520148260072 SP 0011187-95.2014.8.26.0072, Relator: José Luiz Gavião de 
Almeida, Data de Julgamento: 21/08/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de 
Publicação: 27/08/2018)  
 
Reexame Necessário e Apelação Cível. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer do 
Município de Nova Aurora/GO. Elaboração/Implantação de programas de 
educação em saúde, guarda responsável e esterilização de cães e gatos. I - 
Possibilidade do Judiciário determinar políticas públicas em casos 
excepcionais diante da inércia do Executivo. Ausência de afronta à separação 
de poderes. A determinação contida na sentença recorrida limita-se a 
estabelecer que o Município de Nova Aurora/GO elabore e implante medidas 
necessárias para o controle de animais abandonados na cidade, atribuição que 
lhe é conferida pela Constituição Federal Brasileira. In casu, o referido 
município é omisso ao deixar de adotar programas que visem o controle 
reprodutivo de cães e gatos, bem como medidas protetivas dispostos em lei, 



       

 
 

26 

      FAUNA 

motivo pelo qual é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre os 
atos do Poder Executivo visando afastar aqueles que afrontarem princípios e 
direitos basilares dispostos em lei, sem que isso configure violação do princípio 
da separação dos poderes e ofensa à conveniência e oportunidade imanente 
aos atos administrativos discricionários. Portanto, o desrespeito as normas 
constitucionais autoriza a manifestação do Poder Judiciário sobre a matéria, 
inclusive com a possibilidade de imposição de obrigações negativas e positivas 
em face do ente Público, sem que com isso configure ingerência indevida do 
Poder Judiciário nas funções atribuídas ao Poder Executivo.  II - Impossibilidade 
material de cumprimento da sentença. Cláusula da reserva do possível. 
Inoponibilidade. É inaceitável que o município requerido/2º apelante, a 
pretexto de insuficiência de recursos financeiros, inexistência de meios 
disponíveis, cláusula da reserva do possível, insuficiência de prazo para adoção 
das providências necessárias e até mesmo a propalada discricionariedade 
administrativa da eleição de políticas prioritárias, se exima de cumprir 
atribuição que lhe é conferida constitucionalmente. III - Dilação de prazo para 
cumprimento da obrigação. Necessidade. Mostrando-se exíguo o prazo para o 
cumprimento da ordem emanada pelo magistrado a quo, deve ser ele dilatado 
em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. IV - Dano moral 
coletivo. Inocorrência. No que pertine aos danos morais coletivos, constata-se 
que no caso específico dos autos, os acontecimentos narrados não são capazes 
de ocasionar a indenização, porquanto não houve lesão efetiva à coletividade, 
não havendo, por conseguinte, dano moral coletivo a ser indenizado. V - 
Execução de multa diária em face do gestor municipal. Impossibilidade. A 
imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação fixada pelo 
magistrado singular ao gestor municipal não foi antecedida de qualquer ato 
processual tendente a chamar aos autos a referida autoridade pública. Assim, 
apesar do art. 11 da Lei nº 7.347/85 respaldar o direcionamento de multa a 
autoridades responsáveis pela efetivação das determinações judiciais, deve-se, 
simultaneamente, serem observados os princípios do contraditório, da ampla 
defesa e do devido processo legal, razão pela qual deve ser reformada a 
sentença a fim de afastar a responsabilidade imposta ao Prefeito Municipal. VI - 
Obrigação imposta na liminar confirmada pela sentença. 
Apreensão/recolhimento de animais. Prazo. Dilação. Redução da multa. Diante 
da complexidade da providência determinada na liminar, confirmada pela 
sentença recorrida, mostra-se razoável aumentar o prazo para a efetividade da 
ordem para 06 (seis) meses, fixando-se a multa diária em R$ 100,00 (cem reais), 
até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). VII - Legalidade da imposição de 
multa diária contra o Poder Público. É totalmente possível e legal a aplicação de 
multa em desfavor do Poder Público nos casos de descumprimento de decisão 
judicial, inclusive, como forma de compeli-lo ao cumprimento daquele comando. 
Outrossim, sendo razoável o valor fixado pelo magistrado sentenciante, não há 
se falar em sua redução. Reexame necessário e 2º Apelo conhecidos e 
parcialmente providos 1º Apelo conhecido e desprovido. (TJ-GO – Apelação Cível 
/ Reexame Necessário 02435130520168090048, Relator: CARLOS ALBERTO 
FRANÇA, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
DJ de 10/04/2019) 

 

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 17.767/2012 também estabelece o controle da reprodução 

de cães e gatos e obriga o Poder Executivo a tomar as providências necessárias para a gestão da 

população desses animais, sem adotar qualquer medida que cause maus-tratos: 

 

Art. 1º O Poder Executivo incentivará a viabilização e o desenvolvimento de 
programas que visem ao controle reprodutivo de cães e de gatos e à promoção 
de medidas protetivas, por meio de identificação, registro, esterilização 
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cirúrgica, adoção, e de campanhas educacionais para a conscientização pública 
da relevância de tais atividades, cujas regras básicas seguem descritas nesta Lei. 
[...] 

 

Algumas dessas medidas que devem ser promovidas e incentivadas pelo poder municipal 

são a identificação, o registro, a esterilização cirúrgica, as campanhas educacionais e a adoção. 

Na esfera federal, a Lei nº 13.426/2017 prevê o controle eficiente de natalidade de cães e 

gatos, preservando a segurança e bem-estar dos animais, inclusive dos animais não domiciliados, e 

priorizando os animais localizados em comunidades de baixa renda: 

 

Art. 1º O controle de natalidade de cães e gatos em todo o território nacional será 
regido de acordo com o estabelecido nesta Lei, mediante esterilização 
permanente por cirurgia, ou por outro procedimento que garanta eficiência, 
segurança e bem-estar ao animal. 
Art. 2º A esterilização de animais de que trata o art. 1º desta Lei será executada 
mediante programa em que seja levado em conta: 
I - o estudo das localidades ou regiões que apontem para a necessidade de 
atendimento prioritário ou emergencial, em face da superpopulação, ou quadro 
epidemiológico; 
II - o quantitativo de animais a serem esterilizados, por localidade, necessário à 
redução da taxa populacional em níveis satisfatórios, inclusive os não 
domiciliados; e 
III - o tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados nas 
comunidades de baixa renda. 

 

Destaca-se que esse manejo ético populacional não visa a erradicar cães e gatos, mas sim 

controlar sua superpopulação nas cidades, causa de sofrimento aos animais domésticos que vivem 

nas vias públicas, sujeitos a atropelamentos, fome, zoonoses, agressões e intempéries, e também 

causa de problemas urbanísticos, ambientais e de saúde, como ruídos, sujeiras, mordeduras e 

transmissão de doenças. 

Desse modo, para cumprir com sua responsabilidade, deve o Município criar e gerir 

políticas públicas de recolhimento e tratamento dos animais de rua. A presença do médico 

veterinário nos programas municipais pode auxiliar na educação populacional, orientando quanto 

aos cuidados básicos com o animal e risco de zoonoses, atuação importante no conceito de Saúde 

Única. 

 

4.4 Estimativa da população e criação de lei municipal 
 

É recomendado que o Município realize estudos da dinâmica populacional dos animais de 

rua em seu território, a fim de planejar e monitorar estratégias de controle da população e manejo 

de riscos relativos à sua presença. Esse preparo para o programa de controle de natalidade está 
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previsto na Lei Federal nº 13.426/2017, que dispõe sobre o estudo nas localidades que necessitam 

de atendimento prioritário ou emergencial, em face de quadro epidemiológico ou de superlotação: 

 
Art. 2º A esterilização de animais de que trata o art. 1º desta Lei será executada 
mediante programa em que seja levado em conta: 
I - o estudo das localidades ou regiões que apontem para a necessidade de 
atendimento prioritário ou emergencial, em face da superpopulação, ou quadro 
epidemiológico; 

 

As informações coletadas por meio de diagnóstico para compreender e mensurar a 

dinâmica da população de cães e gatos no Município possibilita definir medidas a serem adotadas 

pelo poder público local, com objetivo de alocar recursos para políticas efetivas de controle 

populacional e de bem-estar animal. Segundo a Aliança Internacional para Controle de Animais de 

Companhia - ICAM, realizar a estimativa da população, como primeiro passo, permite que o guia de 

controle seja moldado às características específicas locais, ao invés de utilizar uma única dinâmica 

de intervenção para todas as situações (ICAM, 2007). 

Alguns métodos que podem ser adotados pelo poder público local para realizar a estimativa 

da população de cães e gatos são (MPMG, 2019): 

 

CENSO - coleta inicial de dados sobre os animais domiciliados da população municipal, ou por 

regiões, de forma a possibilitar a estimativa populacional de cães e gatos, sua relação com os 

tutores e situação de bem-estar. 

 

AMOSTRAGEM - análise de amostras representativas dos diversos estratos populacionais, podendo 

considerar animais domiciliados ou não.  

Uma das técnicas por amostragem é a Estimativa por Amostragem Estratificada 

Proporcional, que aborda o Município em sua totalidade e considera apenas os animais 

domiciliados. Também se tem a Técnica Pasteur São Paulo (TPSP), que pode ser aplicada para 

animais domiciliados e de rua, para estimar a população felina e canina, bem como o grau de 

dependência e restrição canina5.  

Outra técnica é a Amostragem de “cães de rua” por blocos/quadrantes (world animal 

protection – WAP), focada em estimar a quantidade de animais soltos em áreas delimitadas. 

Não obstante, a Captura e Recaptura é uma técnica voltada para os animais de rua: em um primeiro 

momento são capturados, marcados e soltos e, na segunda amostragem, alguns indivíduos já estão 

marcados, podendo ser realizada análise que permita a estimativa da população. 

                                                           
5 Para aprofundar o estudo relativo às técnicas por amostragem, recomenda-se consultar as páginas 17 a 35 do material 
de apoio “Políticas de Manejo Ético Populacional de Cães e Gatos em Minas Gerais” (MPMG, 2019), que se encontra 
disponível em www.defesadafauna.blog.br. 
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O passo seguinte, essencial para o sucesso do programa, é a criação de lei que determine 

os comportamentos esperados da comunidade, forneça suporte pelos órgãos públicos e coíba 

ações inadequadas.  

As normas escritas servem, por exemplo, como suporte ao estímulo da cultura da guarda 

responsável, com o planejamento de ações educativas, garantindo o envolvimento da população 

na transformação comportamental de criação responsável dos animais domésticos. 

Ademais, a regulamentação possibilita normativas diferenciadas para criadores 

comerciais de animais, tutores de animais para a reprodução e tutores de animal de estimação 

castrado. Não obstante, os fundos arrecadados com as multas por infrações à lei poderão ser 

revertidos para o próprio programa de manejo populacional (MPMG, 2019). 

Pontos relevantes a serem previstos em legislação municipal são:  definição de taxas para 

registro de animais, diferenciadas entre animais castrados e animais reprodutores; obrigatoriedade 

de cadastramento para animais a serem vendidos pelos estabelecimentos; e estipulação de multas 

pela manutenção de animais sem registro (MPMG, 2019). 

Segundo Ataide Jr. (2020), quanto às políticas municipais de direitos dos animais, é 

possível a criação de Conselho Tutelar dos Animais, em analogia ao conselhos tutelares de 

atendimento às crianças e adolescentes, uma vez que os animais também são vulneráveis e não 

possuem estrutura no âmbito dos municípios para seu atendimento, bem como considerando que 

as políticas de desenvolvimento urbano dispõem que as cidades devem atender ao bem-estar de 

seus habitantes, o que não se limita a seres humanos, mas também abrange a fauna urbanizada. 

Como exemplo de regramento legislativo no âmbito municipal, tem-se a Lei nº 

10.290/2018, do Município de Goiânia, que instituiu a Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar 

Animal e garante o atendimento aos animais abandonados nas questões relativas à saúde e à 

identificação, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 1.536/2019, que dispõe sobre o quadro de 

servidores e as etapas de implementação do serviço público6: 

 
Art. 2º A Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal terá por finalidade 
atender os animais domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, de pequeno, 
médio e grande porte: 
I - cujo tutor goze de baixa renda, sendo este cadastrado em qualquer dos 
programas sociais do Governo Federal, Estadual e/ou Municipal; 
II - que forem encaminhados por qualquer órgão público, por Organizações Não 
Governamentais - ONG`s ou protetores independentes, devidamente registrados 
na Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal; 
III - tiver, comprovadamente, sido vítima de crime, contravenção ou acidentes; 
IV - vivenciar estado de abandono; 
V - além de outros casos e circunstâncias autorizadas pelo serviço de Assistência 
Social, inserto na Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal. 
Art. 6º A Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal deverá proceder com a 
identificação técnica de todos os animais que atender, além de fazê-lo durante a 

                                                           
6 Até a conclusão deste Manual, a Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal da Capital estava em fase de 
estruturação, não tendo sido completamente implementada. 
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execução de campanhas específicas, a fim de viabilizar a guarda responsável e 
assegurar a titularidade dos respectivos tutores. 
Art. 7º No que pertine à saúde animal, caberá à Unidade Ambiental de Saúde e 
Bem-Estar Animal oferecer ininterruptamente os seguintes serviços: 
I - atendimento hospitalar (clínico, terapêutico, cirúrgico, intensivo, reparatório, 
de internação); 
II - atendimento emergencial - pronto-socorro 24 (vinte e quatro) horas; 
III - atendimento de resgate para vítimas de acidentes; 
IV - exames laboratoriais, de imagem, som, raio X e outros; 
V - sanitário (vacinação e castração); 
VI - farmacológico; 
VII - fisioterápico; 
VIII - de adestramento, direcionado a evitar condutas agressivas 

 

Não obstante, outro exemplo é o Município de Rio Verde, que possui normativa própria 

sobre recolhimento e abrigo de animais vivos (Lei Municipal nº 6.639/2016), devendo ser 

disponibilizado, pelo poder público, centro de acolhimento temporário: 

 
Art. 6º – O recolhimento de animais observará os procedimentos protetivos de 
manejo, de transporte, e de averiguação da existência de proprietário, de 
responsável ou de cuidador de sua comunidade. 
§ 1º O animal reconhecido como comunitário será recolhido para fins de 
esterilização, vacinação, registro e devolução à comunidade de origem, após 
identificação e assinatura do termo de compromisso de seu cuidador principal. 
§ 2º – Para efeitos dessa lei, considera-se “cão comunitário” aquele que estabelece 
com a comunidade laços de dependência e manutenção, embora não possua 
responsável único ou definitivo, seja este em virtude de abandono ou encontrado 
solto em vias públicas. 
§ 3º – Os animais recolhidos nessa hipótese ficarão à disposição de seus 
responsáveis pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas, oportunidade em que serão 
vacinados e esterilizados. 
§ 4º – vencido o prazo previsto no parágrafo anterior, os animais não resgatados 
ficarão sob a guarda temporária do órgão público responsável, onde serão 
registrados e disponibilizados para adoção. 
Art. 7º – Fica vedada a eliminação da vida dos animais tutelados por essa lei pelo 
órgão de controle de zoonoses, canis públicos, ou estabelecimentos congêneres, 
ressalvada a hipótese de eutanásia, permitida nos casos de enfermidades 
infectocontagiosas incuráveis, ou doenças graves que coloquem em risco a saúde 
de pessoas ou de outros animais, ou ainda, cause sofrimento insuportável ao 
animal enfermo. 
Parágrafo único – A eutanásia será justificada por laudo técnico fundamentado, 
emitido por profissional veterinário, precedido, quando for o caso, de exame 
laboratorial, facultado o acesso aos documentos por entidades de proteção dos 
animais. 
Art. 8º – Para efetivação desta lei, o Poder Público Municipal poderá viabilizar as 
seguintes medidas: 
I – A destinação de local para a manutenção e exposição dos animais 
disponibilizados para adoção, que será aberto à visitação pública, onde os animais 
serão alocados conforme critério de compleição física e temperamento; 
II – Campanhas, que conscientizem o público da necessidade de esterilização, 
vacinação periódica, e de que o abandono, pelo padecimento infligido ao animal, 
configura, em tese, prática de crime ambiental. 
Parágrafo único: A contar 180 (cento e oitenta dias) da publicação da presente lei, 
o Poder Executivo Municipal deverá criar um Fundo Municipal para a Proteção dos 
Animais, com recurso destinado na Lei Orçamentária Anual – LOA, um Conselho 
paritário para gerir os recursos do fundo, e a destinação de uma área que servirá 
de abrigo para os animais recolhidos. 
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4.5 Identificação e Registro do animal 
 

O Programa de Registro e Identificação é fundamental para a fiscalização e inibição de 

maus-tratos, na medida em que permite identificar animais abandonados ou perdidos, e relacioná-

los aos seus tutores para posterior responsabilização, bem como é ferramenta para aplicação da 

legislação, como o controle sanitário animal por meio da vacinação obrigatória. 

Para os municípios com menos de 50 mil habitantes, é recomendável a compra, em 

consórcio, dos materiais do método e procedimento de identificação escolhido, vez que assim é 

possível reduzir o custo unitário. Ainda, um banco de dados compartilhado entre os municípios 

consorciados permite identificar e punir o abandono de animais provenientes de cidades vizinhas 

(MPMG, 2019). 

A depender dos recursos disponíveis pelo município, são diversos os métodos de 

identificação dos animais (MPMG, 2019):  

 

Métodos Permanentes 

 

TATUAGEM – Usado principalmente no controle de populações caninas, é seguro, independe de 

equipamento específico para identificação, garante o sigilo dos dados do tutor, identificação única 

para o animal e possui baixo custo de manutenção. Entretanto, necessita de um exame próximo, 

devido à baixa visibilidade à distância, bem como o número pode se tornar fraco/ilegível com o 

passar do tempo, ou ser adulterado. O primeiro problema pode ser amenizado com inspeções 

periódicas, a fim de reforçar a tatuagem. Já o segundo problema, que pode ocorrer por mutilação, 

queimadura ou nova tatuagem, pode ser amenizado por fiscalização e punição, de 

responsabilidade do município. 

 

MICROCHIP – O microchip colocado sob a pele do animal transmite um código por frequência de 

rádio (RFID) para o aparelho de leitura, garantindo identificação única e inalterável, que não causa 

desconforto para o animal ou altera sua aparência/comportamento. O método é rápido, não 

necessita de anestesia, permite a rastreabilidade, garante o sigilo dos dados do tutor e possibilita 

a padronização da identificação. Contudo, não permite a identificação visual, pode ocorrer 

incompatibilidade entre os microchips e os leitores de empresas diversas, o custo de aquisição é 

mais elevado e necessita de infraestrutura abastada. Para adotar esse método, é obrigatório 

observar as ISOs nºs 11.784/96, 11.785/96 e 14.223/2010, adaptadas no Brasil pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na NBR nº 14.766/2012 e NBR 15.006/2016. 
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CORTE OU REMOÇÃO DE PARTE DA ORELHA – Não permite identificação individualizada por 

animal, sendo estratégia apenas para identificação de um grupo especifico, como os castrados pela 

política pública de manejo populacional. Esse método é específico para gatos e não é considerado 

crueldade, visto que realizado por médico veterinário sob anestesia e em condições adequadas de 

antissepsia. O método permite uma identificação visível, evitando desperdício de recursos com o 

recolhimento desnecessário de animais ferais (que não mantêm contato com humanos) já 

esterilizados, bem como evita maus-tratos, vez que a sociedade poderá reconhecer os animais 

beneficiados pela castração. É necessário período de recuperação após o procedimento cirúrgico, 

que ocorre junto à esterilização. 

 

MARCAÇÃO A FRIO/GELO - Não permite identificação individualizada por animal, sendo estratégia 

apenas para identificação de um grupo especifico, como os castrados pela política pública de 

manejo populacional.  

 

Métodos Semipermanentes 

 

COLAR - Recomendável em conjunto com um método permanente, adotando-se o mesmo código 

de identificação. Este método está submetido ao risco de adulteração ou remoção da coleira, sendo 

necessário mecanismo de repressão em caso de desobediência da obrigatoriedade do uso, bem 

como é necessária a troca periódica, para evitar a compressão do pescoço com o crescimento do 

animal. 

 

BRINCO - Não é recomendável, devido ao risco de remoção por ação humana ou de outros animais, 

bem como o risco do brinco prender em objetos, causando lesões. 

 

Métodos Temporários 

 

TINTA/CORANTE – Não é recomendável, pois após poucas semanas ou meses o método deixa de 

ser visível. 

 

Banco de Dados 

 

Os dados coletados devem ficar disponíveis em planilha ou sistema diverso do Município, 

a fim de serem analisados para observar a dinâmica populacional dos animais. É recomendável a 
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junção de métodos que permitam tanto a identificação única do animal quanto a rápida 

identificação visual (MPMG, 2019). 

Os dados necessários são: código do animal; data e local de registro; espécie; raça; cor e 

descrição; fotografia (se possível); nome; idade (ainda que estimada); informações sanitárias 

(controle de ectoparasitos, vacinação e desverminação); ocorrência de castração; nome completo, 

contatos e endereço do tutor ou da instituição que abriga o animal (CCZ, OSC, ONG, outros); 

informações adicionais, como uso contínuo de medicamentos, restrições alimentares e doenças 

crônicas. 

 

 

4.6 Regras para criação 
 

A Lei Estadual nº 20.629/2019, que define atos de crueldade e maus-tratos contra animais, 

estabelece que o alojamento inadequado caracteriza crime ambiental. Ainda, ressalta quais são os 

critérios básicos de estrutura do local de criação dos animais domésticos: 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
[...] 
d) confinamento, acorrentamento ou alojamento inadequado. 
[...] 
§ 2° Para os efeitos da alínea "d" do inciso II do caput deste artigo, entende-se 
como confinamento, acorrentamento ou alojamento inadequado: 
[...] 
II - colocação dos animais em alojamentos ou locais que não respeitem as 
condições adequadas a seu bem-estar, observando-se: 
a) dimensões apropriadas à espécie, necessidade e tamanho do animal; 
b) espaço suficiente para ampla movimentação; 
c) incidência de sol, luz, sombra e ventilação; 
d) fornecimento de alimento e água limpa, além de contínuo atendimento das 
suas necessidades, incluindo atendimento veterinário; 
e) asseio e conservação de higiene do alojamento e do próprio animal; e 
f) restrição de contato com outros animais agressivos ou portadores de doenças. 

 

 

Por sua vez, o “Manual de Boas Práticas na Criação de Animais de Estimação: Cães e 

Gatos”, elaborado em 2019 pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação 

(CSPET), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com a 

participação de entidades como a Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás (EVZ-UFG), apontou critérios para o alojamento e criação de cães e gatos. 

Segundo o estudo, existem pontos importantes que deverão ser levados em conta para 

construção ou adaptação da estrutura (OLIVEIRA, 2019): 
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LOCALIZAÇÃO – a localização adequada para a construção de um canil/gatil deve ser afastada dos 

grandes centros, a fim de se evitar estresse dos animais com barulhos (como trânsito e fogos) e 

problemas com vizinhos por ruídos e liberação de odor desagradável. 

 

QUALIDADE DA ÁGUA - a água será utilizada para limpeza e consumo dos animais, assim deve ser 

potável e atender à legislação vigente. Ademais, a água rica em minerais dificulta a atuação de 

detergentes e desinfetantes usados para higienização do local. 

 

DIREÇÃO DOS VENTOS E CIRCULAÇÃO DO AR – deve-se atentar à direção dos ventos, visando a 

evitar a disseminação de doenças. Ainda, a estrutura deve prezar pela circulação do ar, a fim de 

proporcionar conforto aos animais em dias quentes e de adaptar as raças de clima frio, bem como 

auxiliar na eliminação de odores. 

 

TIPO DE TERRENO – deve-se observar como o tipo de terreno, plano ou inclinado, pode contribuir 

no sistema de drenagem e quais as adaptações necessárias. A ausência de drenagem pode 

acarretar em ambientes úmidos, dificultando a desinfecção. 

 

ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - adequadas à legislação vigente. 

 

CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS – preferencialmente, as construções devem favorecer a 

manutenção das condições higiênico-sanitárias, são exemplos: 

 

 

 solário com inclinação de cerca de 4% em direção ao sistema de drenagem; 

 cantos arredondados, evitando assim o acúmulo de sujeiras; 

 acessos limpos e desobstruídos; 

 a posição de nascente e poente devem favorecer o local de higienização dos animais, 

pois o sol pode ser um grande aliado nas épocas de frio e no momento da limpeza e 

desinfecção; 

 comedouros e bebedouros (individuais para cada animal) devem ser higienizados 

diariamente; 



       

 
 

35 

      FAUNA 

 pisos e paredes devem ser de fácil higienização e não podem oferecer risco a saúde dos 

animais ou colaboradores; 

 as instalações sanitárias e vestiários dos colaboradores do alojamento devem estar 

equipados com os materiais necessários, conforme a legislação vigente. 

 

 

A concentração de animais nos alojamentos, onde há uso contínuo e de alta rotatividade, 

eleva a condição de “doença/risco acumulado”, caso a limpeza e desinfecção não sejam realizadas 

corretamente. Portanto, deve-se observar anualmente um vazio sanitário (7 a 10 dias com a retirada 

dos animais); mensalmente, controle de roedores, ectoparasitas e demais insetos; e diariamente: 

 

 varredura para eliminar acúmulo de matéria orgânica (pelos, dejetos e restos alimentares), 

podendo ser complementada de alta pressão (lavadoras de alta pressão para desincrustar 

paredes e pisos); 

 uso de solução detergente; 

 esfregar; 

 enxaguar; 

 deixar secar antes da desinfecção; 

 processo de desinfecção, que pode ser feito por métodos de calor (valor, ebulição, 

vassoura de fogo, lança-chamas, maçarico e outros) e/ou por métodos químicos (com uso 

alternado de dois desinfetantes, que sejam germicidas, com bom custo/benefício, atóxicos 

para humanos e animais, estáveis em contato com matéria orgânica/pH/luz, 

biodegradáveis, anticorrosivos, solúveis em água e que não deixem odor e sabor nas 

instalações e utensílios). 

 

São, ainda, dependências recomendáveis:  

 

 copa (local para preparo e pesagem de alimentos e higienização de vasilhames); 

 depósito de alimentos (local para armazenamento de alimentos e suplementos, 

preferencialmente suspensos por bancadas); 



       

 
 

36 

      FAUNA 

 depósito de material de limpeza (local para armazenamento de materiais de limpeza 

utilizados na dependência do alojamento); 

 ambulatório (local para atendimento clínico, aplicação e armazenamento de fármacos);  

 salão de estética (local para higienização dos animais); 

 baias individuais e/ou coletivas (locais para alojamento de animais adultos, devendo ser 

separados por porte); 

 maternidade (local para fêmeas em final de gestação e em lactação); 

 área de lazer (local para socialização e distração dos animais); 

 quarentena (local para adaptação dos animais recém-abrigados); 

 centro de castração (local para realizar a esterilização dos animais, mais informações no 

TÓPICO 4.14 – CONTROLE REPRODUTIVO); 

 vestiários (local destinado aos colaboradores). 

 

 

4.6.1 Canil 
 

Acerca do canil, a baia individual (box e pátio) e a baia com pátio comum associado a dois 

boxes individuais são os modelos mais utilizados, além de serem recomendadas metragens 

específicas para cada porte de cão, conforme tabela a seguir (OLIVEIRA, 2019): 

 

 

Tabela 1 - Metragem recomendada para box e pátio individuais de acordo o porte de cão 

Porte da raça Box (m²/animal) Pátio (m²/animal) 

Raça pequena 

(até 12kg) 

≥ 1,1, sendo ≥ 0,9m de 

largura e comprimento 

5,5, sendo largura ≥ 1,2m 

Raça média  

(entre 12,1 a 30kg) 

≥ 1,4, sendo ≥ 1,2m de 

largura e comprimento 

5,5, sendo largura ≥ 1,2m 

Raça grande 

(acima de 30 kg) 

≥ 1,4, sendo ≥ 1,2m de 

largura e comprimento 

7,4, sendo largura ≥ 1,2m 

Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 9 
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Imagem 1 - baia individual 

Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 8 

 

 

Imagem 2 - baia com pátio comum associado a dois boxes individuais  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 9 

 

 

Uma observação importante é que os animais considerados agressivos devem ser 

alocados em lugar apartado dos dóceis, a fim de promover o adestramento e volta para convívio 

social. 
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4.6.2 Gatil 
 

Acerca do gatil, a estrutura deve prezar pela segurança dos animais, buscando minimizar 

lesões por materiais cortantes/pontiagudos e escape por janelas e portas. Recomenda-se dois 

sistemas de trava de segurança e tetos/telhados revestidos por telas de metal de ¾ polegadas ou 

1,5 cm de largura. Além disso, as baias dos gatos devem conter boxes com equipamentos de 

descanso, uma área para lazer e/ou prática de exercício e caixa sanitária (OLIVEIRA, 2019). 

 

Imagem 3 - baia para gatos com box e área de exercício no mesmo plano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 11 

 

Imagem 4 – exemplo de baia para gatos com box suspenso, “penthouse”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 11 
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As baias devem manter distância de, no mínimo, 60 cm entre a caixa sanitária, local de 

descanso e local de alimentação. A caixa sanitária deve possuir tamanho médio de 30 cm x 42 cm x 

3 cm, vez que, por se tratarem de animais particularmente meticulosos e limpos, a má conversação 

ou impossibilidade de acomodação e escavação podem impedir o uso da caixa para depositar os 

dejetos. Em caso de uso de prateleiras, devem possuir tamanho compatível com a raça e idade dos 

animais, variando entre 0,75 m a 1,5 m de altura (OLIVEIRA, 2019). 

Ainda, são recomendadas as demais metragens para baias e áreas de lazer, 

respectivamente, conforme as tabelas a seguir. 

 

Tabela 2 - Metragem mínima recomendada para baias de acordo com o número de gatos e 
tipo de baia 

 Área total 

baia com 

box no 

mesmo 

plano 

(m2/mínima) 

Área total 

baia com 

box 

suspenso 

(m2/mínima) 

Área mínima 

do box 

mesmo 

plano 

(m/mínima) 

Área mínima 

do box 

suspenso 

(m/mínima) 

Altura do 

box mesmo 

plano e 

suspenso 

(m/mínimo) 

1 gato 0,85 0,85 0,9 (0,9 x 

0,9) 

0,9 (0,9 x 

0,9) 

1,8 

Até 2 gatos 1,5 1,1 1,2 (1,2 x 1,2) 0,9 (0,9 x 

1,2) 

1,8 

Até 4 gatos 1,9 1,7 0,9 (1,2 x 1,6) 0,9 (0,9 x 

1,9) 

1,8 

Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 12 

 

Tabela 3 - Metragem mínima recomendada para áreas de lazer de acordo com o número de 
gatos 

 Área total (m2/ 

mínima) 

Dimensões (m/mínima) Altura mínima 

(m/mínima) 

1 gato 1,5 0,9 (0,9 x 1,85) 1,8 

Até 2 gatos 2,2 1,2 (1,2 x 1,85) 1,8 

Até 4 gatos 2,8 1,2 (1,2 x 2,35) 1,8 

Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 12 
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Pontua-se que, para os criadouros registrados de felinos domésticos, em que os gatos são 

criados em domicílio e em convivência com os humanos, é preciso respeitar ao menos 6 m² por 

animal e, no período de nascimento dos filhotes, 3 m² para cada animal com idade superior a 4 

meses (OLIVEIRA, 2019). 

 

4.7 Manejo Alimentar 
 

A dieta balanceada deve fornecer quantidade, equilíbrio e disponibilidade adequada de 

nutrientes e acesso à água, nas diferentes fases da vida, a fim de 

sustentar atividades mínimas do animal, bem como sua saúde física 

e mental, consequentemente evitando a suscetibilidade a doenças 

e a deficiências (OLIVEIRA, 2019). 

As tabelas disponibilizadas pela pesquisadora da 

EVZ/UFG, Dra. Kellen de Sousa Oliveira, indicam as quantidades 

nutricionais corretas, respeitadas as faixas etárias (animais 

geriatras, adultos, jovens e filhotes) e observadas as 

particularidades de cada animal, como doenças, gestação, lactação e outros que entender 

pertinentes. Acesse as tabelas no ANEXO X - TABELAS DE MANEJO ALIMENTAR deste Manual.  

 

4.8 Disposição Final de Resíduos Sólidos 
 

A disposição final dos resíduos sólidos gerados pela criação de cães e gatos deve obedecer 

a legislação pátria, as resoluções estabelecidas pelo CONAMA e outras normas pertinentes ao 

tema.  

Algumas normativas importantes são a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos); Lei Estadual nº 14.248/2002 (Política Estadual dos Resíduos Sólidos) e Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos; RDC ANVISA nº 222/2018 (regulamenta boas práticas de 

gerenciamento de resíduos da saúde), Resolução CONAMA nº 358/2005 (regulamenta os resíduos 

de serviços de saúde); e RDC ANVISA nº 34/2010 (dispõe sobre produtos saneantes desinfetantes). 

Os principais resíduos produzidos nessa atividade, segundo o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Saúde Animal Simplificado - PGRSSA, são (CFMV, 2019): 

 

RESÍDUO BIOLÓGICO INFECTANTE (Grupo A) - aquele com possível presença de agentes biológicos 

que podem apresentar risco de infecção devido às características de maior virulência ou 

concentração. São exemplos: cadáveres; descarte de vacinas de microorganismos; meio de cultura 

do laboratório; resíduos de clínicas, cirurgias, curativos e itens contaminados com líquidos 



       

 
 

41 

      FAUNA 

corpóreos. Devem ser acondicionados em sacos plásticos impermeáveis resistentes, segundo 

simbologia da ABNT, neste caso, saco branco de cor leitosa, ou saco vermelho, se há 

suspeita/confirmação de agentes de classe risco 4, como vírus ebola. 

 

RESÍDUO QUÍMICO (Grupo B) - aquele contendo substâncias químicas que podem apresentar risco 

à saúde pública ou ao meio ambiente, em razão de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. São exemplos: produtos de limpeza; resíduos de medicamentos controlados; metais 

pesados; produtos hormonais e antimicrobianos. Devem ser acondicionados em sacos plásticos 

impermeáveis resistentes, segundo simbologia da ABNT, neste caso, de cor laranja. 

 

REJEITO RADIOATIVO (Grupo C) - aquele resultante de atividade humana que contenha quantidade 

de radionuclídeos superior aos limites de eliminação especificados pela legislação e com 

reutilização não prevista ou imprópria. Devem ser acondicionados de acordo com as normas da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

 

RESÍDUO COMUM (Grupo D) - aquele que pode ser equiparado ao resíduo domiciliar por não 

apresentar riscos biológico, químico ou radioativo à saúde ou ao meio ambiente. São exemplos: 

resíduos de alimentos; varrição; podas de jardim; restos alimentares e dejetos. Devem ser 

acondicionados em sacos plásticos impermeáveis resistentes, segundo simbologia da ABNT, neste 

caso, de cor preta. 

 

RESÍDUO PERFUROCORTANTE (Grupo E) - aquele que o material seja escarificante ou 

perfurocortante, como lâminas, vidros quebrados no laboratório, seringas/agulhas e espátulas. 

Devem ser acondicionados em recipientes rígidos, como caixas de papelão, ou plástico de cor 

amarela com o símbolo que identifica o tipo de resíduo. 

 

4.9 Autorizações e licenças 
 

Quanto aos estabelecimentos comerciais relacionados à fauna doméstica, alojamentos e 

criadouros, deve-se observar a necessidade de licença ou alvará de funcionamento junto à 

Prefeitura; vistoria e observância às normas de segurança junto ao Corpo de Bombeiros; licença 

sanitária junto aos órgãos municipais ou estaduais de vigilância sanitária; autorização de 

funcionamento junto ao órgão competente; e licença ambiental junto ao órgão municipal ou 

estadual de Meio Ambiente7. 

                                                           
7 SEBRAE. Mercado PET. Disponível em:<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/artigos/como-abrir-um-
pet-shop-em-minas-gerais,efbd9c6df6558410VgnVCM2000003c74010aRCRD> Acesso em: 04 de junho de 2020. 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/artigos/como-abrir-um-pet-shop-em-minas-gerais,efbd9c6df6558410VgnVCM2000003c74010aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/artigos/como-abrir-um-pet-shop-em-minas-gerais,efbd9c6df6558410VgnVCM2000003c74010aRCRD
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A Lei Estadual nº 20.694/2019, que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento 

ambiental, estabelece a necessidade de autorização para coleta, captura e manejo da fauna junto 

ao órgão ambiental competente (art. 4º, § 1º)8. O Anexo I da referida lei aponta que a criação de 

animais relacionados ao agronegócio, comumente domesticados, também depende de prévio 

licenciamento ambiental. 

Vale lembrar que todo serviço prestado na área da Medicina Veterinária e da Zootecnia, 

ou a elas ligados, desempenhado por pessoa física, fica sujeito à Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), a ser efetivada no Conselho Regional em cuja jurisdição for exercida a atividade, 

conforme determinado pela Resolução nº 683/2001 do CFMV. 

 

4.10 Recolhimento 
 

Algumas regras para recolhimento devem ser observadas na captura, contenção e manejo 

dos animais domésticos (MPMG, 2019): 

 

 minimizar o estresse com técnicas de manejo etológico apropriadas à espécie; 

 funcionários treinados; 

 procedimento de menor tempo possível, desde que não afete a segurança; 

 nos momentos de cirurgia, como a castração, deve ser aplicada anestesia geral; 

 limpeza e desinfecção de materiais; 

 uso de regras de biossegurança. 

 

Após o recolhimento, deverá ser feita a avaliação clínica e o registro dos animais através 

de dados que permitam sua caracterização (gênero, raça, idade estimada, pelagem, estado 

nutricional e dados que o veterinário considerar pertinentes), bem como o uso de técnicas de 

identificação.  

Para municípios de até 50 mil habitantes, a Coordenadoria de Fauna do MPMG recomenda 

o recolhimento temporário dos animais de rua sem tutor a cada 2 meses, percorrendo regiões 

definidas, seguindo o mesmo trajeto, pela unidade móvel de castração, com agente capacitado em 

manejo etológico humanitário, a ser realizado por um período de 2 anos, totalizando 12 esforços de 

captura e recaptura (MPMG, 2019). 

 

                                                           
8 Instaurado procedimento para verificar a constitucionalidade de vários artigos da referida lei (Atena nº 2020.0012.4832). 
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4.11 Manejo de Centro de Acolhimento Temporário 
 

O Centro de Acolhimento Temporário - CATA tem como objetivo o resgate e 

encaminhamento para adoções em lares definitivos ou retorno à comunidade, de preferência com 

tutor/cuidador, consistindo em local que deve preservar o bem-estar animal nos cuidados de saúde, 

abrigo e alimentação, bem como colaborar no controle populacional. 

 

4.11.1 Estrutura 
 

A estrutura viável de construção do centro temporário dependerá da política de controle 

populacional adotada, fonte de recursos para manutenção, estimativa da população dos animais 

de rua e outros critérios pertinentes. Ademais, é recomendável a estrutura básica de alojamento 

prevista no item 4.7 do Manual. 

 

FIGURA 4 – Avaliação de Viabilidade para a construção de um CATA. Adaptado do Guidelines for 

design and management of animal shelters, RSPCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MPMG, 2019, p. 74 
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4.12 Controle de Zoonoses 
 

Identificados no centro de 

acolhimento temporário, os animais 

deverão ser desverminados, vacinados 

contra a raiva e contra doenças espécie-

específicas, dentro do possível. Os dados 

coletados devem ficar disponíveis em 

planilha, à exemplo do Microsoft Excel, ou 

sistema diverso do Município, a fim de 

serem analisados para observar a 

dinâmica populacional dos animais, 

adotando a técnica que achar pertinente 

(MPMG, 2019). 

Para cães e gatos, necessária coleta de sangue para teste rápido de triagem da 

leishmaniose visceral nas regiões de risco de transmissão. Os resultados positivos devem passar 

por exame confirmatório antes do procedimento de eutanásia, conforme imposto pelo Ministério 

da Saúde e obedecendo as normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV (BRASIL, 

2014). 

O art. 3º da Portaria nº 1.138/2014 do Ministério da Saúde define as seguintes ações e 

serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes 

causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para saúde pública: 

 

Art. 3º São consideradas ações e serviços públicos de saúde voltados para a 
vigilância, a prevenção e o controle de zoonoses e de acidentes causados por 
animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública: 
I - desenvolvimento e execução de atividades, ações e estratégias relacionadas a 
animais de relevância para a saúde pública; 
II - desenvolvimento e execução de ações, atividades e estratégias de educação 
em saúde visando à guarda ou à posse responsável de animais para a prevenção 
das zoonoses; 
III - coordenação, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra 
zoonoses de relevância para a saúde pública, normatizadas pelo Ministério da 
Saúde, bem como notificação e investigação de eventos adversos temporalmente 
associados a essas vacinações; 
IV - realização de diagnóstico laboratorial de zoonoses e identificação das 
espécies de animais, de relevância para a saúde pública; 
V - recomendação e adoção de medidas de biossegurança que impeçam ou 
minimizem o risco de transmissão de zoonoses e da ocorrência de acidentes 
causados por animais peçonhentos e venenosos relacionados à execução das 
atividades de vigilância de zoonoses dispostas neste artigo; 
VI - desenvolvimento e execução de ações, atividades e estratégias de controle da 
população de animais, que devam ser executadas em situações excepcionais, em 
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áreas determinadas, por tempo definido, para o controle da propagação de 
zoonoses de relevância para a saúde pública; 
VII - coleta, recebimento, acondicionamento, conservação e transporte de 
espécimes ou amostras biológicas de animais para encaminhamento aos 
laboratórios, com vistas à identificação ou diagnóstico laboratorial de zoonoses 
de relevância para a saúde pública; 
VIII - gerenciamento de resíduos de serviços de saúde gerados pelas ações de 
vigilância de zoonoses de relevância para a saúde pública; 
IX - eutanásia, quando indicado, de animais de relevância para a saúde pública; 
X- recolhimento e transporte de animais, quando couber, de relevância para a 
saúde pública; 
XI - recepção de animais vivos e de cadáveres de animais quando forem de 
relevância para a saúde pública; 
XII - manutenção e cuidados básicos de animais recolhidos em estabelecimento 
responsável por vigilância de zoonoses pertencente ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), observando normatização vigente quanto aos prazos estipulados de 
permanência do animal, quando houver; 
XIII - destinação adequada dos animais recolhidos; e 
IV - investigação, por meio de necropsia, coleta e encaminhamento de amostras 
laboratoriais ou outros procedimentos pertinentes, de morte de animais 
suspeitos de zoonoses de relevância para saúde pública. 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.12.1 Centro de Controle de Zoonoses 
 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), segundo o Ministério da Saúde, é a unidade 

responsável pela execução das atividades de controle de doenças que podem ser transmitidas por 

animais e epidemias, com rotina operacional como entomologia, controle de roedores, animais 

peçonhentos e de vetores. No que se refere aos cães e gatos, visa a prevenir enfermidades como 

raiva e leishmaniose. Também pode ser, em tese, local para adoção, vermifugação e castração 

desses animais (BRASIL, 2017). 
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Imagem 5 - Centro de Triagem, Castração e Reinserção de Cães e Gatos do 
Município de Catalão após atuação do MPGO 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal MPGO  

 

Especificamente quanto ao centro de zoonoses, além dos critérios básicos de alojamento 

para criação de animais, faz-se necessário observar quanto à estrutura física (BRASIL, 2017; BRASIL, 

2016): 

 

 Obedecer às normas vigentes referentes à vigilância sanitária; 

 Sala de Vacinação; 

 Sala de Eutanásia, voltada para cães, gatos e eventualmente outros animais; 

 Sala de Necrópsia, destinada para coleta e preparo de material para exames; 

 Recinto de transição de animais silvestres, para eventual isolamento e observação de 

animais silvestres e exóticos de relevância para a saúde pública, bem como sua 

manutenção enquanto aguardam transferência para os órgãos responsáveis; 

 Laboratório de identificação de espécies; 

 Laboratório de diagnóstico de raiva; 

 Laboratório de diagnóstico de leishmaniose. 

 

O programa arquitetônico do CCZ para os Municípios, segundo o Ministério da Saúde, 

deve ser projetado com metragens mínimas segundo a tabela a seguir, considerando tipo “UVZ 

Canil 1” para até 30.000 habitantes, “UVZ Canil 2” de 30 mil a 70 mil, “UVZ 1” de 70 mil a 200 mil, 

“UVZ 2” de 200 mil a 600 mil e “UVZ 3” acima de 600 mil habitantes: 
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Tabela 4 – Unidade de Vigilância de Zoonoses Municipal 
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       Fonte: BRASIL, 2017, p. 13-17 

 

Entretanto, na prática, a estrutura do Centro de Zoonoses não costuma ter a salubridade 

necessária para receber animais sadios, ou espaço suficiente para abrigá-los, de modo que os 

animais acabam por adquirir enfermidades e, consequentemente, padecer. Dessa forma, o espaço 

físico de abrigo para cães e gatos sadios, em respeito aos direitos dos animais, seria mais adequado 

em estrutura distinta daquela destinada ao tratamento dos animais portadores de zoonoses. 

 

Imagem 6 - Situação de precariedade no Centro de Zoonoses de 
Goianésia, alvo de atuação do MPGO 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal MPGO 

 

Desse modo, o cenário ideal seria a existência de uma barreira física entre os animais com 

zoonoses, os animais com maus-tratos e os animais para abrigo, pois são três casos diferentes de 
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cuidados. Assim, torna-se necessária a existência de 3 instalações ou separações físicas, além das 

especificidades que cada espécie de animal e porte demandam, sendo uma delas destinada para o 

tratamento de zoonoses. 

Não obstante, o Ministério da Saúde recomenda a remoção de animais (apreensão e 

captura) quando ofereçam risco iminente de transmissão de zoonose de relevância para a saúde 

pública, considerando o contexto epidemiológico do território de atuação, sendo empregados 

métodos de manipulação apropriados para cada espécie (BRASIL, 2016). 

 

4.13 Controle Reprodutivo e Uso Apropriado do Procedimento de Eutanásia 
 

A castração é a melhor solução viável a longo prazo, pois impede o crescimento da 

população de animais abandonados pela reprodução de novos indivíduos. O sacrifício, medida 

adotada por alguns Municípios como controle de doenças geradas pela superpopulação de animais 

de rua, é medida ineficaz, além de cruel, uma vez que a diminuição da densidade populacional é 

meramente transitória. Outros animais adentram a região por falta de disputa de território e os 

tutores adotam outros animais mantendo a cultura de falta de vacinação, livre circulação nas ruas 

e abandono (GEDEF, 2017).  

Nesse sentido, a Lei Federal nº 13.426/2017 e a Lei Estadual nº 17.767/2012 afirmam 

expressamente que o controle de natalidade de cães e gatos será feito mediante a esterilização 

permanente por cirurgia ou procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar animal, o 

que não é o caso do sacrifício de animais. Não obstante, a lei estadual ainda veda a eliminação da 

vida de cães e gatos e exige que a eutanásia seja justificada por laudo técnico: 

 

Art. 2º Fica vedada a eliminação da vida de cães e de gatos pelos órgãos de 
controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, 
exceção feita à eutanásia, permitida nos casos de males, doenças graves ou 
enfermidades infecto-contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde de 
pessoas ou de outros animais. 
§ 1º A eutanásia será justificada por laudo do responsável técnico pelos órgãos e 
estabelecimentos referidos no caput deste artigo, precedido, quando for o caso, 
de exame laboratorial, facultado o acesso aos documentos por entidades de 
proteção dos animais. 
§ 2º Ressalvada a hipótese de doença infecto-contagiosa incurável, que ofereça 
risco à saúde pública, o animal que se encontre na situação prevista no caput 
poderá ser disponibilizado para resgate por entidade de proteção dos animais, 
mediante assinatura de termo de integral responsabilidade. 

 

Além da regulamentação prevista em lei, o Conselho Federal de Medicina Veterinária – 

CFMV determina procedimentos e métodos para realização de eutanásia em animais, por meio da 

Resolução nº 714/2002, que dispõe: 
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Art. 2º A eutanásia deve ser indicada quando o bem-estar do animal estiver 
ameaçado, sendo um meio de eliminar a dor, o distresse ou o sofrimento dos 
animais, os quais não podem ser aliviados por meio de analgésicos, de sedativos 
ou de outros tratamentos, ou, ainda, quando o animal constituir ameaça à saúde 
pública ou animal, ou for objeto de ensino ou pesquisa. 
Parágrafo único. É obrigatória a participação do médico veterinário como 
responsável pela eutanásia em todas as pesquisas que envolvam animais. 

 

Por sua vez, a Resolução nº 1.000/2012 do CFMV indica o uso da eutanásia apenas nas 

seguintes hipóteses: 

 

Art. 3º. A eutanásia pode ser indicada nas situações em que: 
I - o bem-estar do animal estiver comprometido de forma irreversível, sendo um 
meio de eliminar a dor ou o sofrimento dos animais, os quais não podem ser 
controlados por meio de analgésicos, de sedativos ou de outros tratamentos; 
II - o animal constituir ameaça à saúde pública; 
III - o animal constituir risco à fauna nativa ou ao meio ambiente; 
IV - o animal for objeto de atividades científicas, devidamente aprovadas por uma 
Comissão de Ética para o Uso de Animais - CEUA; 
V - o tratamento representar custos incompatíveis com a atividade produtiva a 
que o animal se destina ou com os recursos financeiros do proprietário. 

 

Não obstante, a Lei Estadual nº 17.767/2012 também prevê em seu art. 3º que, em casos de 

impossibilidade de ressocialização do animal com histórico de mordedura, poderá ser 

recomendado pelo médico veterinário o processo de eutanásia: 

 

Art. 3º O animal com histórico de mordedura, injustificada e comprovada por 
laudo médico, será inserido em programa especial de adoção, de critérios 
diferenciados, prevendo assinatura de termo de compromisso pelo qual o 
adotante se obrigará a cumprir o estabelecido em legislação específica para cães 
bravios, a manter o animal em local seguro e em condições favoráveis ao seu 
processo de ressocialização. 
Parágrafo único. Caso não seja adotado em 90 (noventa) dias, o animal poderá 
ser submetido à eutanásia. 

 

Desse modo, a indução da cessação da vida do animal não pode ser considerada método 

de controle reprodutivo, sendo permitido o seu uso apenas nas situações acima indicadas. 

Ademais, nos casos em que a eutanásia é permitida, deve-se observar métodos que 

garantam a morte digna e livre de sofrimento desnecessário, caso contrário, será caracterizado 

maus-tratos (CFMV, 2013). 

O principal controle reprodutivo, portanto, é a esterilização, que deve ser realizada por 

método cirúrgico permanente para, após o período de reabilitação do animal, ser devolvido ao local 

em que foi recolhido ou ser destinado para adoção. 
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4.13.1 Unidade Fixa de Esterilização 
 

O centro de castração pode ter sua estrutura como anexo ao centro de controle de 

zoonoses, ao centro de acolhimento transitório ou à instituição semelhante, bem como pode ser 

uma unidade isolada. A estrutura deve consistir de ambiente fechado, restrito, com dimensões 

compatíveis com o fluxo de animais e com separação entre os espaços pré-operatório, 

transoperatório e pós-operatório. São dependências recomendáveis, além do estabelecido pelo 

art. 9º, VII, da Resolução nº 1.275/2019 do CFMV (MPMG, 2019): 

 

 sala de agendamento de cirurgias, almoxarifado e sala de recepção dos tutores; 

 sala de espera (local para orientar os tutores sobre os cuidados pós-operatórios e sobre 

guarda responsável, com barreira física entre cães e gatos); 

 sala de triagem clínica (local para avaliação clínica, que deve ser apartado do pré-

operatório, a fim de se evitar contato dos animais com quadro clínico apto dos 

desconhecidos); 

 sala de pré-operatório (local para pesagem, sedação, anestesia geral, tricomia, 

antissepsia e outros; com separação física ou de horários para cães e gatos); 
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 sala de cirurgia (local para realização de procedimentos cirúrgicos como a castração, 

com metragem superior a 6 m² e plano horizontal superior a 2m, separação entre as 

áreas limpas e contaminadas, ventilação artificial, iluminação artificial e natural); 

 sala de pós-cirúrgico (local para limpeza de feridas, identificação caso o método 

dispense cirurgia, medicação e anestesia); 

 sala de esterilização de materiais (local para esterilização, montagem de kits, estufa, 

autoclave e outros); 

 depósito de lixo infectante (visando descarte de acordo com a legislação vigente, 

conforme TÓPICO 4.8 – DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS); 

 alojamento para recuperação de animais de rua. 

 

Imagem 6 – modelo de planta baixa para unidade fixa de castração de cães e gatos com capacidade 
de atender 24 animais por dia 

Fonte: MPMG, 2019, p. 123 

 

4.13.2 Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde 
 

As unidades móveis de esterilização e educação em saúde - UMEE, chamadas 

popularmente de “castramóvel”, são uma alternativa para o alto custo da manutenção gerada pelo 

centro de castração fixo, vez que tornam possível, para municípios com poucos recursos 

financeiros, implementar programa de controle de castração animal. 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária permite a utilização dessa modalidade para 

realização de mutirões, desde que organizados de acordo com os preceitos legais e técnicos, bem 
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como com supervisão de médicos veterinários, conforme Resolução nº 962/2010 do CFMV (CFMV, 

2018): 

 

Art. 5º Os procedimentos de contracepção em cães e gatos devem ocorrer em 
ambiente fechado, restrito, de tamanho compatível com o número e fluxo de 
animais a serem atendidos por fase do procedimento, de acordo com a Resolução 
CFMV nº 1015, de 9 de novembro de 2012, e outras que a alterem ou substituam. 
Art. 6º Os procedimentos de contracepção em cães e gatos também poderão ser 
realizados em Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES), 
devidamente regularizada perante o CRMV e demais órgãos competentes, tais 
como registro no Departamento de Trânsito e Prefeitura Municipal. 
§ 1º A UMEES deve estar, obrigatoriamente, vinculada a uma instituição pública ou 
privada e, se possível, a uma instituição de ensino superior em Medicina 
Veterinária. 
§ 2º Toda UMEES deve estar vinculada a uma base técnica local de apoio 
previamente definida, se possível a um Hospital Veterinário Escola de instituição 
de ensino superior em Medicina Veterinária.  
§ 3º Deve ser determinado um estabelecimento médico-veterinário para 
encaminhamento de ocorrências de urgência e/ou emergência que não possam 
ser resolvidas no local definido para realização dos procedimentos, se possível, 
um Hospital Veterinário Escola da instituição de ensino superior em Medicina 
Veterinária. 

 

Embora, até a redação deste Manual, não exista regulamentação específica sobre a 

estrutura física adequada da UMEE, a Coordenadoria de Defesa da Fauna do MPMG apresenta 

alguns pontos mínimos a serem observados para exercer a atividade com segurança e qualidade 

(MPMG, 2019): 

 

 número de UMEEs de acordo com a população animal; 

 trailer/ônibus/furgão com as mesmas características funcionais e higiênicas do centro 

cirúrgico; 

 serviços da UMEE ao menos uma vez por semana, para que o quantitativo de animais 

não supere a capacidade da equipe, bem como para promover ações de educação 

sanitária, guarda responsável e bem-estar animal; 

 ponto de apoio que disponibilize água e eletricidade; 

 parcerias com clínicas veterinárias locais ou consultório público, visando o devido 

atendimento em caso de intercorrências no procedimento cirúrgico (infecção, abscesso 

em pele lesionada, dor prolongada, implicações ecológicas pela alteração da aparência 

do animal, dentre outros). 
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Imagem 7 – Planta baixa da Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde 

 

Fonte: MPMG, 2019, p. 124 

 

4.14 Adoção 
 

A adoção é o ato voluntário de guarda/posse do animal doméstico, incluindo-o como parte 

integrante da vida do indivíduo, com consequentes direitos e deveres. Relevante aspecto do 

manejo ético da população de cães e gatos, previsto especialmente na Lei Estadual nº 17.767/2012: 

 

Art. 1º O Poder Executivo incentivará a viabilização e o desenvolvimento de 
programas que visem ao controle reprodutivo de cães e de gatos e à promoção 
de medidas protetivas, por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica, 
adoção, e de campanhas educacionais para a conscientização pública da 
relevância de tais atividades, cujas regras básicas seguem descritas nesta Lei. 
 
Art. 5º Não se encontrando nas hipóteses de eutanásia, autorizadas pelo artigo 2º, 
os animais permanecerão por 72 (setenta e duas) horas à disposição de seus 
responsáveis, oportunidade em que serão esterilizados. 
Parágrafo único. Vencido o prazo previsto no caput deste artigo, os animais não 
resgatados, serão disponibilizados para adoção e registro, após identificação. 

 

Os indivíduos aptos a receber animais adotados são aqueles que foram instruídos das 

obrigações relacionadas à guarda/posse responsável. São informações que devem ser fornecidas 

antes da adoção, como por exemplo, a expectativa de vida do animal, seu provável porte quando 

em fase adulta e os cuidados básicos nutricionais e de saúde. 

Os animais apropriados para a adoção são os que passaram pelos procedimentos de 

castração, identificação, vacinação e controle parasitário completo, além de possuírem 

comportamento apto para convivência com seres humanos (ICAM, 2007).  

Sobre este último requisito, a Lei Estadual nº 17.767/2012 prevê a adoção de animais com 

histórico de mordeduras, desde que incluídos em programa especial destinado a este fim (art. 3º). 
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Os centros de adoção privados e/ou Centro de Acolhimento Temporário são ambientes 

seguros que refugiam os animais abandonados ou em situação de perigo, sendo um ponto de 

encontro com um novo tutor ou antigo dono. O poder público é obrigado a fornecer local com 

finalidade de proporcionar adoção, mas também pode estabelecer parcerias com entidades 

privadas para a realização dessas atividades. 

Nesse sentido, assim dispõe a Lei Estadual nº 17.767/2012: 

 

Art. 6º Para efetivação deste Programa, o Poder Público poderá viabilizar as 
seguintes medidas: 
I - a destinação, por órgão público, de local para a manutenção e exposição dos 
animais disponibilizados para adoção, que será aberto à visitação pública, onde os 
animais serão separados conforme critério de compleição física, de idade e de 
temperamento; 
Art. 7º Fica o Poder Público autorizado a celebrar convênio e parcerias com 
Municípios, entidade de proteção animal e outras organizações não-
governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas 
públicas ou privadas e entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta 
Lei. 

 

Entretanto, é importante que exista registro e controle dos locais que proporcionam 

adoção, a fim de gerar a melhoria das condições de vida dos animais abrigados e evitar problemas 

de bem-estar animal, como a transmissão de doenças e alterações comportamentais, resultado de 

superlotação ou má administração. O registro no CRMV e a figura do responsável técnico 

contribuem para a garantia de melhores práticas e adequações visando a qualidade de vida dos 

animais abrigados, bem como pessoas e ambientes ao redor. 

O registro dos abrigos particulares pode ser feito, por exemplo, em cartório, na forma de 

um Instituto (associação sem fins lucrativos, OSCIP, dentre outros), permitindo, inclusive, o 

patrocínio do poder público, em razão de ser possível vincular a organização a um CNPJ para 

destinação de recursos e fiscalização. 

Ainda, considerando que os animais podem chegar aos centros de adoção feridos, 

malnutridos ou doentes, é relevante a presença de um responsável técnico em veterinária 

credenciado junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária – CRMV, parceria com clínicas 

veterinárias ou apoio do poder público através dos cuidados fornecidos pelo Centro de 

Acolhimento Temporário, Centro de Zoonoses ou local/órgão responsável (GEDEF, 2017). 

Embora a política de adoção, aliada à de guarda/posse responsável, seja essencial para 

garantir o bem-estar de cães e gatos, não pode ser considerada como solução da superpopulação 

desses animais. Os abrigos de adoção possuem alto custo de manutenção e são solução 

temporária, sendo, assim, parte de um amplo programa de controle populacional. 
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5. FAUNA SILVESTRE 

 

5.1 Comercialização da fauna silvestre e de seus produtos 
 

O art. 3º da Lei Federal nº 5.197/1967 proíbe o comércio de espécimes da fauna silvestre e 

de produtos e objetos, exceto os provenientes de criadouros previamente legalizados, em que são 

permitidos apanhar ovos, larvas e filhotes. Ressalta que a ausência de comprovação de procedência 

dos produtos de animais silvestres nos carregamentos, que iniciem ou transitem no país, 

caracterizará o comércio ilegal9. 

Ainda, o próprio transporte de fauna silvestre, partes, produtos e derivados necessita de 

autorização específica, a qual, no Estado de Goiás, conforme a recém-publicada Lei Estadual nº 

20.694/2019 (art. 4º, §1º e anexo), é emitida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMAD, 

por meio do Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre - SISFAUNA10. 

Não obstante, é proibida a inserção de espécie no Brasil sem o devido licenciamento 

ambiental, de competência do IBAMA, a fim de se evitar provável desequilíbrio ecológico (art. 3º da 

Lei Federal nº 5.197/1967 e art. 31 da Lei Federal nº 9.605/98). 

A exportação para o exterior de peles e couros de anfíbios e répteis, em bruto, também é 

proibida (art. 18 da Lei federal nº 5.197/1967 e art. 30 da Lei Federal nº 9.605/98). 

No que se refere à fauna aquática, são vedados o transporte, a comercialização, o 

processamento e a industrialização de espécimes provenientes da atividade pesqueira proibida 

(art. 6º, §2º, da Lei Federal nº 11.959/2009 e art. 18 da Lei Estadual nº 13.025/1997). Quanto à infração 

administrativa relacionada à comercialização do produto da pesca proibida, a penalidade será 

agravada quando esta incidir sobre espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, 

conforme regulamento do órgão ambiental competente (art. 4º do Decreto Federal nº 6.514/2008). 

A conduta também pode ser considerada crime ambiental (arts. 34 a 35 da Lei Federal nº 

9.605/1998)11. 

Importante ressaltar que o Brasil é signatário da Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES, que visa 

proteger certas espécies contra o comércio excessivo, para assegurar sua sobrevivência, 

destacando quais são esses espécimes. Regulada pelo Decreto Federal nº 3.607/2000, a autoridade 

administrativa para emissão de licenças é o IBAMA.  

                                                           
9 Acerca das licenças e autorizações para coleta, captura e manejo da fauna silvestre, que marcam a procedência da 
comercialização da fauna e de seus produtos, consulte o TÓPICO 5.7 - MANUTENÇÃO DE FAUNA SILVESTRE EM 
CATIVEIRO, que trata dos criadouros legalizados. 
10 Instaurado procedimento para verificar a constitucionalidade de vários artigos da referida lei (Atena nº 2020.0012.4832).   
11 Para mais informações, consultar o CAPÍTULO 7 - PESCA. 
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Acerca da relação do comércio ilegal da fauna silvestre e tráfico de animais, mais 

informações constam do ANEXO VII – TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES e do TÓPICO 5.4 – 

TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES. 

Sobre depósito e guarda provisórios de animais silvestres apreendidos, consulte o TÓPICO 

5.5 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS SILVESTRES. 

 

5.2 Guarda Doméstica de Fauna Silvestre como Animal de Estimação 
 

Existem modalidades legais de manutenção de animais não convencionais como 

companhia cotidiana em ambiente residencial, os quais são estimados e cuidados como PETs. O 

conceito de animal de estimação abrange não só animais domésticos, mas também espécime 

proveniente de espécie da fauna silvestre ou fauna exótica adquirido em criadouros ou 

empreendimentos comerciais legalmente autorizados ou mediante importação autorizada, com 

finalidade de companhia (art. 3º, I, da Resolução CONAMA nº 489/2018). 

A Resolução CONAMA nº 394/2007 permite, em caráter excepcional, a criação doméstica 

de animais silvestres, em lista regulamentar do IBAMA a ser editada, situação em que as pessoas 

poderão obter autorização para guarda doméstica das espécies listadas. Observada a lista, a 

captura dos espécimes na natureza depende de autorização do órgão ambiental, não podendo 

comprometer a viabilidade das populações naturais e devendo envolver, conforme art. 5º da 

resolução: 

 
Art. 5º Respeitado o disposto no art. 225, § 1o, inciso VII, da Constituição Federal, 
quanto à proibição de práticas que coloquem em risco a função ecológica da 
fauna silvestre, a captura de espécimes na natureza para a composição de plantéis 
está condicionada à inexistência de outras fontes para este fim e restrita aos casos 
comprovados e autorizados pelo órgão ambiental competente, observada a lista 
prevista nesta Resolução, que envolvam: 
I - espécimes que estiverem causando danos à atividade agropecuária, saúde 
pública ou aos ecossistemas;  
II - espécimes oriundos de resgate de fauna que não possam ser reintegrados ao 
ambiente natural; e  
III - necessidade, atestada em estudos técnicos realizados ou validados pelo órgão 
ambiental competente, de revigoramento genético das populações cativas. 
 

Para aprofundamento, o ANEXO VIII – COMERCIALIZAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE COMO 

PETS apresenta digressões sobre:  

 

• biodiversidade da fauna brasileira; 

• política que inviabilizou o crescimento do Mercado Pet Silvestre do Brasil (Lista Pet); 

• expansão do mercado de animais exóticos no Brasil; 

• realidades do comércio de animais silvestres no Brasil e no exterior; 

• como adquirir um animal silvestre legal no Brasil e a documentação pertinente. 
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Acerca da documentação de um animal silvestre legal, o CRMV/GO destaca no anexo 

supramencionado que ela é composta por: nota fiscal emitida por criadouros comerciais e 

empreendimentos comerciais de animais vivos ou nota fiscal e termo de transferência de 

particulares que possuam os animais; bem como Certificado de Origem e Termo de Transporte 

emitido pelo SISFAUNA ou sistema estadual correspondente. 

Ademais, a guarda doméstica de animal silvestre não autorizada é crime ambiental (art. 

29 da Lei Federal nº 9.605/1998), sendo que apenas os casos de espécies não ameaçadas de 

extinção estão passíveis de perdão judicial (AMADO, 2020). 

Nesse diapasão, o STJ vem relativizando a imposição legal nas hipóteses de boa fé e bons 

cuidados: 

 

INFORMATIVO 550 - DIREITO AMBIENTAL. POSSE IRREGULAR DE ANIMAIS 
SILVESTRES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. O particular que, por mais de vinte 
anos, manteve adequadamente, sem indício de maus-tratos, duas aves silvestres 
em ambiente doméstico pode permanecer na posse dos animais. Nesse caso 
específico, aplicar o art. 1º da Lei 5.197/1967 (“Os animais de quaisquer espécies, 
em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do 
cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 
criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, 
perseguição, destruição, caça ou apanha”) e o art. 25 da Lei 9.605/1998 
(“Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, 
lavrando-se os respectivos autos”) equivaleria à negação da sua finalidade, que 
não é decorrência do princípio da legalidade, mas uma inerência dele. A legislação 
deve buscar a efetiva proteção dos animais. Assim, seria desarrazoado determinar 
a apreensão dos animais para duvidosa reintegração ao seu habitat e seria difícil 
identificar qualquer vantagem em transferir a posse para um órgão da 
Administração Pública. Ademais, no âmbito criminal, o art. 29, § 2º, da Lei 
9.605/1998 expressamente prevê que “no caso de guarda doméstica de espécie 
silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as 
circunstâncias, deixar de aplicar a pena”. Precedente citado: REsp 1.084.347-RS, 
Segunda Turma, DJe 30/9/2010. REsp 1.425.943-RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 2/9/2014 
 
 
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONFIGURADA A 
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022/CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 
CONTRADIÇÃO. MULTA JUDICIAL POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. 
INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ. MULTA ADMINISTRATIVA. 
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. GUARDA PROVISÓRIA DE ANIMAL 
SILVESTRE. VIOLAÇÃO DA DIMENSÃO ECOLÓGICA DO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE HUMANA. 1. Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela 
recorrente no intuito de anular os autos de infração emitidos pelo Ibama e 
restabelecer a guarda do animal silvestre apreendido. 2. Não há falar em 
omissão no julgado apta a revelar a infringência ao art. 1.022 do CPC. O Tribunal 
a quo fundamentou o seu posicionamento no tocante à suposta prova de bons 
tratos e o suposto risco de vida do animal silvestre O fato de a solução da lide 
ser contrária à defendida pela parte insurgente não configura omissão ou 
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de 
declaração. 3. Nos termos da Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração 
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manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter 
protelatório". O texto sumular alberga a pretensão recursal, posto que não são 
protelatórios os embargos opostos com intuito de prequestionamento, logo, 
incabível a multa imposta. 4. Para modificar as conclusões da Corte de origem 
quanto aos laudos veterinários e demais elementos de convicção que levaram o 
Tribunal a quo a reconhecer a situação de maus-tratos, seria imprescindível o 
reexame da matéria fático-probatória da causa, o que é defeso em recurso 
especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja recurso especial." Precedentes. 5. No que atine ao mérito 
de fato, em relação à guarda do animal silvestre, em que pese a atuação do 
Ibama na adoção de providências tendentes a proteger a fauna brasileira, o 
princípio da razoabilidade deve estar sempre presente nas decisões judiciais, 
já que cada caso examinado demanda uma solução própria. Nessas condições, 
a reintegração da ave ao seu habitat natural, conquanto possível, pode 
ocasionar-lhe mais prejuízos do que benefícios, tendo em vista que o papagaio 
em comento, que já possui hábitos de ave de estimação, convive há cerca de 23 
anos com a autora. Ademais, a constante indefinição da destinação final do 
animal viola nitidamente a dignidade da pessoa humana da recorrente, pois, 
apesar de permitir um convívio provisório, impõe o fim do vínculo afetivo e a 
certeza de uma separação que não se sabe quando poderá ocorrer. 6. Recurso 
especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1797175 SP 2018/0031230-0, Relator: 
Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) 
 
 
ADMINISTRATIVO-AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA 
AOS ARTS. 480, 481 DO CPC/1973 E AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APREENSÃO DE 
ARARAS. ANIMAIS ADAPTADOS AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE DE 
MANUTENÇÃO DA POSSE DA RECORRIDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...] Claramente se observa que 
não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de 
erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, 
que foi contrário aos interesses do recorrente. 2. No tocante à alegada afronta 
aos arts. 480 a 482 do CPC/1973, a irresignação não prospera, pois não houve 
declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, 
tampouco seu afastamento. 3. In casu, o Tribunal local considerou as condições 
fáticas que envolvem o caso em análise para concluir que os animais deveriam 
continuar sob a guarda da recorrida, uma vez que eram criados como animais 
domésticos. 4. A jurisprudência do STJ tem admitido a manutenção em 
ambiente doméstico de animal silvestre que já vive em cativeiro há muito 
tempo, notadamente quando as circunstâncias do caso concreto levantadas 
nas instâncias ordinárias não recomendem o retorno da espécime ao seu 
habitat natural. Não se pode olvidar que a legislação deve buscar a efetiva 
proteção dos animais, finalidade observada pelo julgador ordinário. Incidência 
da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1650672 SC 
2017/0018519-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 
20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017) 

 

Contudo, não é consenso a possibilidade ou vantagem de reinserção na natureza do 

animal silvestre que, ilegalmente, foi criado como doméstico, vez que, por um lado, entende-se que 

poderia ser reinserido na natureza independentemente do tempo em que foi criado em cativeiro, 

enquanto, por outro lado, aponta-se que essa inserção causaria estresse no animal, a ponto de ser 

uma forma de maus-tratos. Dessa feita, deve-se observar cada caso concreto em perícia técnica 

relacionada. 
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5.3 Proteção das espécies ameaçadas de extinção 
 

Toda fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 

propriedades do Estado. Segundo precedente do STF12, não são bens da União como domínio 

patrimonial, mas compete ao Estado brasileiro, em seu sentido global, cuidar e proteger esses bens 

nacionais. Significa que a fauna silvestre é objeto de proteção legal. 

 

Lei Federal nº 5.197/1967. Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer 
fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, 
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros 
naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, 
perseguição, destruição, caça ou apanha. 
 
CF/88. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

 

A Portaria nº 444/2014 e a Portaria nº 445/2014, ambas do Ministério do Meio Ambiente - 

MMA, contêm a lista das espécies animais da fauna terrestre e aquática ameaçadas de extinção. 

Segundo o MMA, a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção é um importante 

instrumento utilizado pelo governo para a conservação da biodiversidade, pois são apontadas as 

espécies que, de alguma forma, estão ameaçadas quanto à sua existência, orientando a gestão 

pública para sua proteção. 

A Lista de Animais Ameaçados de Extinção também é produzida pelo Estado de Goiás, 

conforme competência atribuída pela LC 140/2011 e pelo Código Florestal13, com foco direcionado 

para o próprio território e através da realização de laudos e estudos técnicos-científicos.  

Também é o caso do Livro Vermelho, produzido pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMbio, que aponta, de modo atualizado, quais são esses animais 

ameaçados e qual a escala de perigo de extinção, bem como os apêndices da Convenção sobre o 

Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção - CITES, que 

lista espécies ameaçadas, em vias de serem ameaçadas ou que são alvo de exploração insustentável 

ou ilegal. 

O ANEXO I – FAUNA SILVESTRE aborda pontos relevantes sobre a proteção das espécies 

ameaçadas de extinção: 

 

• A criação legalizada de animais silvestres como forma de preservação das espécies 

ameaçadas de extinção; 

                                                           
12 STF - CJ: 6289 SP 
13 Consultar CAPÍTULO 2 – COMPETÊNCIA. 
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• Histórico da proteção de espécies ameaçadas de extinção no Brasil; 

• O Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção; 

• A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna 

Selvagem em Perigo de Extinção – CITES; 

• Projeto Estratégia Nacional para conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção 

– GEF-Pró-Espécies. 

 

 

 

5.4 Tráfico de animais silvestres 
 

O comércio ilegal de animais silvestres e de seus subprodutos pode ser considerado 

tráfico, conduta prevista no art. 29 da Lei de Crimes Ambientais, grande responsável pela extinção 

de diversas espécies14. 

O tráfico de animais silvestres é considerado o terceiro maior do mundo, após o tráfico de 

drogas e de armas (SILVA, 2001). No Brasil, estima-se que cerca de 38 milhões de animais são 

retirados de seu habitat a cada ano para alimentar a demanda do tráfico, conforme levantamento 

feito pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ONG Renctas – Rede Nacional de Combate ao Tráfico 

                                                           
14 Consultar CAPÍTULO 16 – CRIMES CONTRA A FAUNA. 
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de Animais Silvestres, sendo que a maior demanda é para o mercado interno (IEA, 2007). Ainda, 

segundo pesquisa feita pela associação ecológica Greenpeace, o tráfico de animais silvestres 

alimenta cerca de US$ 10 bilhões ao ano (LEVAI, 2004). 

Com a evolução tecnológica, o tráfico de animais vem ocorrendo via internet, 

aumentando os riscos que afetam as espécies do planeta. De acordo com levantamento realizado 

em 2008 e apresentado em encontro da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies 

Ameaçadas — CITES, exemplares de 6.000 espécies, no valor de US$ 3,8 milhões, estavam sendo 

vendidos em salas de bate-papo, leilões eletrônicos e anúncios em sites, inclusos animais em 

extinção e partes dos corpos como ingredientes (SIRVINSKAS, 2018). 

Por isso é tão importante a adoção de estratégias de fiscalização que priorizem evitar a 

retirada dos animais do ambiente. Também é interessante a implantação e melhoria dos CETAS, 

centros de triagem nos Estados, que têm a função de receber, tratar, recuperar e destinar 

adequadamente os animais apreendidos, recolhidos ou entregues voluntariamente. Não podemos 

excluir, ainda, a educação ambiental, que é primordial para estabelecer um convívio ético entre as 

espécies nativas e a sociedade. 

Ressalta-se que os casos de tráfico são de competência da Justiça Estadual quando 

envolvem apenas os pressupostos previstos no art. 109 da Carta Magna, sendo competência da 

Justiça Federal condutas que se enquadrem na tese de repercussão geral aprovada pelo Supremo 

Tribunal Federal, que aduz que “compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de 

caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou 

protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil” (STF, Repercussão geral em RE 

n. 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.02.17). 

Nesta temática, o conflito de competência a seguir, julgado pelo STJ, enquadra-se em 

hipótese de competência da Justiça Estadual em caso de tráfico de animais silvestres: 

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 156.880 - PR (2018/0041467-8) RELATOR: 
MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA 
DE TELÊMACO BORBA - SJ/PR SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA 
CRIMINAL DE RESERVA - PR [...] CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
CRIMES CONTRA A FAUNA (ART. 29, § 1º, DA LEI Nº 9.605/1998) E DE POSSE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 LEI Nº 10.826/2003). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 
DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO, BEM COMO DE QUE OS PÁSSAROS 
APREENDIDOS SEJAM ESPÉCIMES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, EXÓTICAS OU 
PROTEGIDAS POR TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 648 (REPERCUSSÃO GERAL). 
PARECER ACOLHIDO. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo 
de Direito da Vara Criminal de Reserva/PR, o suscitado. DECISÃO Trata-se de 
conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de 
Telêmaco Borba - SJ/PR, o suscitante, e o Juízo de Direito da Vara Criminal de 
Reserva/PR, o suscitado. Consta dos autos que Rosni José Rocha Barbosa foi 
preso em flagrante, em 19/12/2002, no município de Reserva/PR, pelo fato de 
possuir irregularmente 1 (um) revólver, calibre 38, marca Smith Wesson; 3 (três) 
cartuchos calibre 32; 13 (treze) cartuchos calibre 22 e 6 (seis) cartuchos calibre 
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38; além de manter em cativeiro, sem a devida permissão, 34 (trinta e quatro) 
espécimes de aves da fauna silvestre, consistentes em 8 (oito) Azulões, 10 (dez) 
Trincas Ferro, 2 (dois) tucanos, 1 (um) papagaio, 2 (dois) Bicos-de-Pimenta, 1 
(um) Curió e 10 (dez) Canários Terra. Diante dos fatos, o Ministério Público do 
Paraná denunciou o acusado como incurso nos crimes tipificados nos arts. 12 da 
Lei n. 10.826/2003 e 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/1998 [...] o Juízo de Direito da Vara 
Criminal de Reserva/PR declinou da competência para julgamento, por 
vislumbrar crime de competência federal conexo com delito de competência 
estadual (fls. 109/110). O procedimento, então, foi remetido à Justiça Federal de 
Telêmaco Borba - SJ/PR, onde foi reautuado sob o n. 5001906-
57.2017.4.04.7028/PR e distribuído ao Juízo da 1ª Vara, que suscitou o conflito 
[...] Extrai-se do julgado dois pressupostos para a fixação da competência 
federal, a saber, i) a prática de crime ambiental contra animais silvestres, 
ameaçados de extinção, exóticos ou protegidos por compromissos 
internacionais, e ii) a transnacionalidade do delito. Diz-se transnacional a 
conduta quando iniciada a execução do crime no Brasil, o resultado tenha ou 
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou iniciada a execução do crime no 
estrangeiro, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no Brasil . No caso dos 
autos, a peça acusatória não descreve qualquer sinal de transnacionalidade da 
conduta, limitando-se a narrar a apreensão dos animais na cidade de Reserva/PR 
quando estavam na posse do denunciado. [...] No caso, conforme se pode 
verificar da leitura da peça acusatória (fls. 7/9), não há qualquer referência à 
existência de indícios de transnacionalidade do delito ou de que os animais 
silvestres apreendidos sejam espécimes ameaçadas de extinção, exóticas ou 
protegidas por Tratados e Convenções internacionais, o que afasta a fixação da 
competência da justiça federal, nos termos da jurisprudência do STF. [...] Ante 
o exposto, opina este órgão do Ministério Público Federal pelo conhecimento 
do conflito, declarando-se a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal 
de Reserva PR, o suscitado. É o relatório. Com razão o parecerista. O Pleno do 
Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 648 da repercussão geral, fixou a 
seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental 
de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção 
e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil". No caso, não há indicação de que nenhuma das aves seja 
exótica, que figure na lista de espécies ameaçadas de extinção ou protegidas 
por compromissos internacionais, tampouco há indícios de transnacionalidade 
na conduta, circunstância que, por ora, firma a competência estadual para 
processar o feito. Em face do exposto, acolhendo o parecer, conheço do 
conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal de 
Reserva/PR, o suscitado. [...] (STJ - CC: 156880 PR 2018/0041467-8, Relator: 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 23/03/2018) 

 

O ANEXO VII – TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES destaca histórico legislativo e a 

realidade brasileira relativa ao tráfico de animais silvestres, de acordo com o CRMV/GO. Por sua vez, 

o ANEXO IV – TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE E O PROBLEMA DA GUARDA DOMÉSTICA: COMO OS 

CETAS PROTEGEM A FAUNA ressalta relação de causa e consequência entre guarda doméstica e 

tráfico, segundo o CETAS/GO. Não obstante, os anexos ressaltam os impactos da falta de 

diferenciação do tipo penal “tráfico de animais silvestres” na legislação, vez que é englobado pelos 

conceitos do art. 29 da Lei Federal nº 9.605/98. 
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5.5 Recolhimento e guarda de animais silvestres 
 

Entrada 

 

Em regra, a entrada dos animais recolhidos ocorre no Centro de Triagem e Recuperação 

de Animais Silvestres – CETAS, devido sua finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, 

recuperar, reabilitar e destinar a fauna silvestre. O manejo da fauna silvestre pode ocorrer com 

procedimentos de resgate, apreensão ou entrega espontânea, nos dois primeiros casos, realizados 

pelas autoridades competentes.  

Após a entrada, os animais passam por um processo de TRIAGEM, para sua identificação 

taxonômica, marcação individual e avaliação clínica, física e comportamental. Posteriormente, é 

feito o encaminhamento para TRATAMENTO VETERINÁRIO, se necessário, e para a QUARENTENA, 

período em que o animal fica isolado em recinto para evitar a contaminação de outros animais por 

doença preexistente que não pôde ser identificada na triagem. A próxima fase é a REABILITAÇÃO, 

em que receberão treinamento, para retorno à natureza ou outra destinação adequada. 

Nos ANEXOS VI – RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS SILVESTRES e IV - TRÁFICO DE 

FAUNA SILVESTRE E O PROBLEMA DA GUARDA DOMÉSTICA: COMO OS CETAS PROTEGEM A 

FAUNA a Comissão de Animais Selvagens do CRMV/GO e o Centro de Triagem de Animais Silvestres 

(CETAS/IBAMA-GO) detalham todo o procedimento de manejo realizado da entrada até a 

destinação da fauna silvestre.  

 

Resgate 

 

O resgate ocorre quando o poder público, por meio do órgão competente (Polícia 

Ambiental, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente e outros), é acionado para 

solucionar conflito entre a população urbana e a fauna silvestre, para preservar a vida de animal 

ferido ou em situação de perigo. 

Também é definido como a captura e coleta de animais da fauna silvestre em áreas em 

que ocorra supressão ou alteração de habitat decorrente de empreendimento ou atividade 

utilizadora de recursos ambientais ou considerada efetiva ou potencialmente poluidora, 

devidamente autorizada pelo órgão licenciador competente (art. 2º, IV, Resolução CONAMA nº 

394/2007). 

O ANEXO IV - TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE E O PROBLEMA DA GUARDA DOMÉSTICA: 

COMO OS CETAS PROTEGEM A FAUNA contém orientações à equipe de resgate para realizar um 

bom manejo de animais. Destaca-se que, segundo o CETAS/GO: 
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Animais que têm ocorrência natural na região e que não estejam feridos ou 
doentes, podem ser soltos imediatamente na própria região. Animais feridos, 
doentes ou debilitados devem ser encaminhados emergencialmente para um 
local para avaliação médica-veterinária e tratamento. Caso não haja no município 
um parceiro ou um CETAS, deve-se localizar o CETAS mais próximo e destinar o 
animal. A demora no transporte e destinação pode prejudicar o tratamento e 
causar a morte dos animais.  
Nos casos de dúvidas de identificação da espécie ou da condição dos animais, o 
CETAS mais próximo deve ser contactado para discussão do melhor 
procedimento em cada situação. 

 

Apreensão 

 

A apreensão de animais é medida administrativa no uso do poder de polícia frente ao 

cometimento de infração ou crime ambiental, prevista no Decreto Federal nº 6.514/2008 e na Lei 

Federal nº 9.605/1998. Portanto, é uma das formas de recolhimento da fauna, sendo frequente nos 

casos de tráfico e maus-tratos. Neste caso, o registro do recebimento deve conter cópia da 

documentação que originou a apreensão e a comunicação de bens apreendidos. 

Para mais informações, consulte CAPÍTULO 16 - CRIMES AMBIENTAIS. 

 

Entrega espontânea 

 

A entrega espontânea consiste na entrega feita diretamente por particulares ao órgão 

responsável pelo tratamento ou reabilitação da espécie encontrada fora de seu habitat. Decorre, 

principalmente, de conflitos da fauna silvestre na zona urbana, quando, por exemplo, os animais 

adentram em recinto domiciliar. 

 

 

Imagem 8 – Coruja-da-torre sendo reabilitada para soltura 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Foto: CETAS/GO Fonte: Anexo “Projeto ASAS” do Ofício 18/2019 CAOMA 
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Destinação 

 

Sobre o tema, é importante destacar que a Instrução Normativa nº 19/2014 do IBAMA (art. 

25) prevê as modalidades de destinação da fauna: 

 

Art. 25. São modalidades de destinação: 
I - no caso de animais silvestres: a) soltura em seu habitat natural; b) cativeiro 
(jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter científico, centros de 
triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas), desde que confiados 
a técnicos habilitados;  
II - no caso de animais domésticos e exóticos: a) venda ou leilão; b) doação; 

 

Destaca-se o processo de destinação abordado pelo ANEXO VI – RECOLHIMENTO E 

GUARDA DE ANIMAIS SILVESTRES, elaborado pelo CRMV/GO, o qual detalha, entre outras 

abordagens, as seguintes possibilidades: 

 

CADASTRO DE ÁREAS RURAIS COMO ÁREA DE SOLTURA DE FAUNA - os proprietários de áreas 

rurais podem cadastrar suas áreas para soltura de fauna junto ao IBAMA ou órgãos ambientais 

competentes, sem custos para o cadastro e com garantia de anuência prévia do proprietário para 

qualquer soltura. São denominadas Áreas de Soltura de Animais Silvestres – ASAS; 

 

SOLTURA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - previamente consultados os órgãos gestores da 

Unidade de Conservação sobre a soltura e obedecendo a Lei Federal nº 9.985/2000, podem os 

animais serem soltos em uma Unidade de Conservação15; 

 

                                                           
15 A Lei Estadual nº 14.247/2002, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Unidades de Conservação em Goiás, estabelece:  
Art. 20 – A Reserva da Fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 
residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de 
recursos faunísticos.  
§ 1º - A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem 
ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a Lei.  
§ 2º - A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da unidade e de acordo com as normas 
estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração.  
§ 3º - A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna 
e regulamentos. 
Também prevê a obrigação do empreendedor de destinar recursos financeiros para implantação e manutenção de 
unidades de conservação, como forma de compensação ambiental, nos casos de licenciamento de empreendimentos de 
significativo impacto, com fundamento em estudo de impacto ambiental e relatório EIA/RIMA: 
Art. 35. Nos casos de licenciamento de empreendimentos de significativo impacto, assim considerado pelo órgão 
ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o 
empreendedor é obrigado a destinar recursos financeiros sob a forma de compensação ambiental, para apoiar a criação, 
implantação e manutenção de unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral e custear medidas destinadas a 
reparar danos decorrentes de impacto ambiental não-mitigável sobre a fauna, aprovadas pela Câmara Superior de 
Unidades de Conservação. 
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EUTANÁSIA - o procedimento pode ser recomendado nas hipóteses da Resolução nº 714 do CFMV, 

em caso de o animal ser ameaça à saúde pública, estiver com seu bem-estar ameaçado ou ser objeto 

de ensino ou pesquisa; 

 

DESTINAÇÃO PARA ZOOLÓGICOS E CRIADOUROS REGISTRADOS- a destinação para cativeiro deve 

ocorrer após manifestação do órgão responsável pelo processo de autorização ou licenciamento 

do empreendimento de fauna16. Entretanto, alguns zoológicos e criadouros, nos municípios em que 

o CETAS é ausente, acabam sendo não apenas a destinação, mas também o próprio local de 

entrega/recebimento da fauna silvestre. 

 

A Instrução Normativa nº 19/2014 do IBAMA reitera as opções de destinação de soltura, 

cativeiro, venda ou doação previstas na legislação, sendo que o ordenamento jurídico brasileiro 

acrescenta a possibilidade de depósito e guarda provisória: 

 

Lei Federal nº 9.605/98.  Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus 
produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. 
§1o  Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal 
medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins 
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a 
responsabilidade de técnicos habilitados.        (Redação dada pela Lei nº 13.052, de 
2014) 
§ 2o  Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 
1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em 
condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu 
bem-estar físico.        (Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014) 
 
Decreto Federal nº 6.514/2008. Art. 107. Após a apreensão, a autoridade 
competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e 
considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma:  
I- os animais da fauna silvestre serão libertados em seu habitat ou entregues a 
jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter cientifico, centros de triagem, 
criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a 
responsabilidade de técnicos habilitados, podendo ainda, respeitados os 
regulamentos vigentes, serem entregues em guarda doméstica provisória.  
II- os animais domésticos ou exóticos mencionados no art.103 poderão ser 
vendidos;  
[...]  
§1º Os animais de que trata o inciso II, após avaliados, poderão ser doados, 
mediante decisão motivada da autoridade ambiental, sempre que sua guarda ou 
venda forem inviáveis econômica ou operacionalmente.  
§2º A doação a que se refere o § 1º será feita às instituições mencionadas no art. 
135. 

 

O DEPÓSITO e a GUARDA PROVISÓRIA de animais silvestres apreendidos ou resgatados 

pelos órgãos ambientais, ou entregues espontaneamente, ocorrem apenas quando 

                                                           
16 Consultar TÓPICO 5.7 - MANUTENÇÃO DE FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO, que trata sobre os empreendimentos de 
fauna. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13052.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13052.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13052.htm#art3
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impossibilitadas as destinações do §1º do art. 25 da Lei de Crimes Ambientais, sendo 

regulamentados pela Resolução CONAMA nº 457/2013. 

Preferencialmente, os órgãos ambientais competentes devem formalizar Termo de 

Guarda de Animal Silvestre –TGAS, que possui caráter provisório, no qual o interessado, que não 

detinha o espécime, assume voluntariamente o dever de guarda do animal, enquanto não houver 

destinação nos termos da lei. 

Supletivamente, será firmado Termo de Depósito de Animal Silvestre – TDAS, também de 

caráter provisório, pelo qual o autuado assume voluntariamente o dever de prestar a devida 

manutenção e manejo do animal apreendido, objeto da infração, enquanto não houver outra 

destinação. 

Somente serão objeto de concessão os animais integrantes da lista de espécies silvestres 

autorizadas para criação e comercialização como animal de estimação, conforme detalha o TÓPICO 

5.2- GUARDA DOMÉSTICA DE FAUNA SILVESTRE COMO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO deste Manual. 

Contudo, segundo art. 5º da Resolução CONAMA nº 457/2013, não serão objeto de 

concessão de TGAS e TDAS os espécimes: 

 

Art. 5º Não serão objeto de concessão do TDAS e TGAS os espécimes de espécies: 
I - com potencial de invasão de ecossistemas, conforme listas oficiais publicadas 
pelos órgãos competentes;  
II - que constem das listas oficiais da fauna brasileira ameaçada de extinção, 
nacional, estadual, ou no Anexo I da Convenção Internacional para o Comércio de 
Espécies da Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção-CITES, salvo na hipótese de 
assentimento prévio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis-IBAMA ou do órgão ambiental estadual competente;  
III - cujo tamanho, comportamento, exigências específicas de manutenção e 
manejo sejam incompatíveis com o espaço e recursos financeiros disponibilizados 
pelo interessado;  
IV - das Classes Amphibia, Reptilia e Aves da Ordem Passeriformes com 
distribuição geográfica coincidente com o local da apreensão; 
VI - os animais silvestres vítimas de maus tratos comprovados por laudo técnico, 
no caso de TDAS. 

 
Imagem 9 – Tamanduá-bandeira com rádio colar sendo solto em área de soltura 

 
Foto: CETAS/GO Fonte: Anexo “Projeto ASAS” do Ofício 18/2019 CAOMA 
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5.6 Urbanização e fauna silvestre 
 

A expansão urbana causa destruição e fragmentação do ambiente natural, resultando em 

prejuízos para a fauna silvestre, em especial a perda definitiva de habitat, exposição acentuada a 

patógenos, competição com espécimes exóticas invasoras e interferência direta das ações 

humanas. Por sua vez, a presença da natureza nas cidades pode trazer impactos positivos, com 

aumento de saúde e bem-estar do homem; facilitação das redes sociais; estímulo de atividades 

físicas; redução do nível de crime, agressão e violência; aumento do valor estético do ambiente e 

promoção indireta de educação ambiental (GEDEF, 2016). 

Fatores que contribuem para a permanência e proliferação dos animais nas cidades são a 

abundância de alimentos (naturais do ambiente, oferecidos aos animais domésticos ou 

provenientes de desperdício e destinação inadequada de resíduos sólidos), a presença de abrigos 

(naturais ou artificiais proporcionados pela edificação urbana) e a ausência de predadores. Nesse 

processo de urbanização, tanto os animais silvestres podem causar problemas para a população 

humana, por exemplo, quando são vetores de doenças, quanto podem ser vítimas dos problemas 

urbanos, como poluição sonora, atropelamentos, maus-tratos e choques elétricos (GEDEF, 2016). 

Uma recorrente preocupação na relação entre fauna e o crescimento urbano são os 

animais considerados nocivos à saúde humana. O TÓPICO 4.12.1 – CENTRO DE CONTROLE DE 

ZOONOSES aborda questões relativas à estrutura do Centro de Controle de Zoonoses, local 

responsável pela prevenção e controle de zoonoses, e também por acidentes causados por animais 

peçonhentos e venenosos.  

Quanto à FAUNA SINANTRÓPICA NOCIVA, caracteriza-se como aquela constituída de 

espécies nativas ou exóticas, que utilizam recursos de áreas antrópicas, e que interagem de forma 

negativa com a população humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica 

ou ambiental, ou que represente riscos à saúde pública (art. 2º, IV e V, da IN nº 141/2006 do IBAMA). 

O manejo ambiental para controle da fauna sinantrópica nociva não deve incluir 

manuseio, remoção ou eliminação direta dos espécimes. Ele deve se pautar na eliminação ou 

alteração de recursos utilizados pelos animais, com intenção de alterar sua estrutura e composição. 

São exemplos (art. 2º, VI, da IN nº 141/2006 do IBAMA):  

 

 retirada da fonte de alimentos (eliminação das sobras de alimentos nas vias públicas, 

manter lixeiras fechadas ou alterar a alocação de alimentos que fiquem expostos); 

 retirada da fonte de abrigos (remover entulhos e depósitos de lixo, vedar aberturas em 

telhados e pontos de ocupação e capinar lotes); 
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 proteção de animais domésticos, a fim de evitar a predação por animais silvestres (como 

a relação de cadeia alimentar de pássaros e galinhas com gaviões e raposas); 

 educação ambiental e respeito à fauna: uso de ações educativas para informar a 

comunidade sobre regras básicas de convívio, como não se aproximar de ninhos e 

acionar o órgão competente para o manejo das espécies. 

 

A eliminação direta de indivíduos das espécies em questão deve ser efetuada somente 

quando tiverem sido esgotadas as medidas de manejo ambiental. Ainda, se utilizados venenos e 

compostos químicos, devem ter registro específico junto aos órgãos competentes (arts. 4º, §º3; e 

5º da IN nº 141/2006 do IBAMA). 

As pessoas físicas e jurídicas responsáveis por realizar esse manejo ou controle devem 

possuir autorização junto ao órgão ambiental competente. Aqueles que atuarem sem a devida 

autorização ou utilizando métodos em desacordo com a legislação estarão sujeitas às penalidades 

administrativas, civis e criminais correspondentes (arts. 5º e 9º, da IN nº 141/2006 do IBAMA). 

Ademais, é facultado aos órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros 

e Defesa Civil, o manejo e o controle da fauna sinantrópica nociva, sempre que estas representarem 

risco iminente para a população (art. 8º, da IN nº 141/2006 do IBAMA).  

São exemplos de fauna sinantrópica nociva que dispensa autorização do IBAMA para 

controle populacional, sendo necessária autorização do órgão ambiental municipal ou estadual, 

caso contrário, pode ser hipótese de crime ambiental: 

 

Artrópodes nocivos: abelhas com ferrão, cupins, formigas, pulgas, piolhos, mosquitos, moscas 

e demais espécies nocivas comuns ao ambiente antrópico, que impliquem em transtornos 

sociais ambientais e econômicos significativos. 

 

Roedores sinantrópicos comensais (Rattus rattus, Rattus norvegicus e Mus musculus) e pombos 

(Columba livia, conhecido como pombo-doméstico), observada a legislação vigente, 

especialmente no que se refere à maus-tratos, translocação e utilização de produtos químicos. 
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Sobre o olhar do CETAS/GO acerca da urbanização e da fauna silvestre, com sugestões de 

procedimentos a serem adotados para espécies e situações específicas, consulte o ANEXO IV – 

TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE E O PROBLEMA DA GUARDA DOMÉSTICA: COMO OS CETAS 

PROTEGEM A FAUNA.  

 

5.7 Manutenção de fauna silvestre em cativeiro 
 

Inicialmente, importante destacar aqui alguns conceitos: 

 

CRIADORES AMADORISTAS (art. 1º, da Instrução Normativa nº 01/2003 do IBAMA) - criador 

amadorista é toda pessoa física que cria e mantém em cativeiro espécimes de aves da Ordem 

Passeriforme, objetivando a preservação e conservação do patrimônio genético das espécies, sem 

finalidade comercial. 

 

CRIADOURO CONSERVACIONISTA (art. 4º, V, da Resolução CONAMA nº 489/2018; Portaria nº 139-

N/93 do IBAMA) - empreendimento com finalidade de criar, reproduzir e manter espécimes da 

fauna silvestre em cativeiro para fins de reintrodução ou manutenção de plantel geneticamente 

viável de espécies ameaçadas ou quase ameaçadas, sendo vedadas a exposição e comercialização 

dos animais, partes, produtos e subprodutos. Ademais, são áreas especialmente delimitadas e 

preparadas, dotadas de instalações capazes de possibilitar a criação racional de espécies da fauna 

silvestre brasileira, com assistência adequada. 
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CRIADOURO CONSERVACIONISTA DA FAUNA EXÓTICA - área especialmente delimitada e cercada, 

dotada de instalações capazes de possibilitar a reprodução, a criação ou a recria de espécies da 

fauna silvestre exótica, e de impossibilitar a fuga dos espécimes para a natureza (DIAS, 2013). 

 

CRIADOURO CONSERVACIONISTA DA FAUNA NATIVA (art. 1º da Portaria nº 139-N/93 do IBAMA) - 

áreas especialmente delimitadas e preparadas, dotadas de instalações capazes de possibilitar a 

criação racional de espécies da fauna silvestre brasileira, com assistência adequada. 

 

CRIADOURO CIENTÍFICO (art. 4º, III, da Resolução CONAMA nº 489/2018) - empreendimento de 

natureza acadêmica ou científica, com finalidade de criar, reproduzir e manter em cativeiro 

espécimes da fauna silvestre e da fauna exótica, para fins de subsidiar pesquisa científica, ensino e 

extensão, sendo vedadas a exposição à visitação pública e comercialização de animais, suas partes, 

produtos e subprodutos. 

 

A Instrução Normativa nº 07/2015 do IBAMA diferencia o criadouro científico para fins de 

conservação e de pesquisa. O criadouro científico para fins de conservação tem objetivo de realizar 

e subsidiar programas de conservação e educação ambiental, enquanto o criadouro científico para 

fins de pesquisa tem objetivo de realizar ou subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão, 

sendo vedada a exposição e comercialização em ambas as modalidades. 

São constituídos tanto para realizar experiências sobre o estudo das espécies, como para 

experimentos nos animais, com fins comprovadamente científicos. A legislação afirma que, além 

da obrigatoriedade do registro, os experimentadores terão de manter sistema de controle de fuga 

dos animais, prestar informações sobre o local, firmar termo de compromisso assegurando a 

manutenção dos animais e encaminhar ao IBAMA cópia dos trabalhos a serem publicados, 

decorrentes da pesquisa. Ao final da experiência, os animais poderão ser transferidos para 

instituições afins. 

A coleta de material biológico para fins científicos precisa de autorização da 

Administração Pública, de acordo com a Lei Complementar nº 140/2011, e só pode ser concedida a 

instituições científicas públicas ou privadas credenciadas. O cientista que pode obter autorização 

para possuir um criadouro científico é o profissional que exerce atividade de pesquisa, utilizando-

se de método científico (DIAS, 2013). 

Mais informações sobre experimentações em animais vivos, acesse o CAPÍTULO 13 – 

VIVISSECÇÃO*, EXPERIMENTAÇÃO E PESQUISA COM ANIMAIS VIVOS deste Manual. 

 

CRIADOUROS COMERCIAIS (art. 4º, IV, da Resolução CONAMA nº 489/2018; Portaria nº 118-N/97 do 

IBAMA) - empreendimentos com finalidade de criar, reproduzir e manter em cativeiro espécimes 
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da fauna silvestre ou da fauna exótica, para fins de alienação de espécimes, suas partes, produtos 

ou subprodutos. Considera-se criadouro a área dotada de instalações capazes de possibilitar o 

manejo, a reprodução, a criação ou recria de animais pertencentes à fauna silvestre brasileira. 

Mais informações sobre comercialização da fauna silvestre, consulte o TÓPICO 5.1 – 

COMERCIALIZAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE E DE SEUS PRODUTOS. 

 

Enfatiza-se as definições de Empreendimentos de Fauna destacadas pelo CRMV/GO no 

ANEXO I – FAUNA SILVESTRE, extraídas da Instrução Normativa nº 07/2015 do IBAMA, destacando-

se trecho a respeito de outras modalidades de empreendimentos de fauna, que também mantêm 

animais em cativeiro e podem ser alvo de sua destinação: 

 

MANTENEDOURO DE FAUNA SILVESTRE - empreendimento de pessoa física ou jurídica, sem fins 

lucrativos, com a finalidade de criar e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro, sendo 

proibida a reprodução, exposição e alienação. 

 

MATADOURO, ABATEDOURO E FRIGORÍFICO - empreendimento de pessoa jurídica, com a 

finalidade de abater, beneficiar e alienar partes, produtos e subprodutos de espécimes da fauna 

silvestre. 

 

JARDIM ZOOLÓGICO - empreendimento de pessoa jurídica, constituído de coleção de animais 

silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semiliberdade e expostos à visitação pública, para 

atender a finalidades científicas, conservacionistas, educativas e socioculturais. 

 

Entende-se por cativeiro a “manutenção de espécime da fauna silvestre e da fauna exótica 

em ambiente controlado, ex situ, sob interferência e cuidado humano” (art. 3º, I, da Resolução 

CONAMA nº 489/2018). 

Somente com permissão, licença ou autorização legalmente emitidas é possível que o 

agente tenha guarda ou mantenha em cativeiro ou depósito animais silvestres. Caso contrário, a 

conduta configura crime ambiental, conforme art. 29 da Lei Federal nº 9.605/1998: 

 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou 
depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa 
ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes 
de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização 
da autoridade competente. 
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O órgão ambiental competente define a validade, prazo de renovação e procedimentos 

de renovação do ato autorizativo que permite o uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro (art. 

8º, §§2º e 3º, da Resolução CONAMA nº 489/2018), devendo verificar ainda os requisitos do art. 9º da 

Resolução CONAMA nº 489/2018:  

 

Art. 9º O órgão ambiental competente deverá verificar, conforme o caso: 
I - compatibilidade entre espécies, localização, categorias, atividades e finalidade 
pretendidas;  
II - viabilidade de manejo quanto ao bem-estar, segurança e sobrevivência dos 
espécimes, para a implantação do empreendimento, excetuando-se as categorias 
de curtume e empreendimento comercial de partes, produtos e subprodutos da 
fauna silvestre ou exótica;  
III - risco do potencial invasor das espécies pretendidas. 

 

Ainda, segundo art. 8º da Resolução CONAMA nº 489/2018, a autorização pelo órgão 

ambiental do uso e manejo da fauna silvestre e exótica em cativeiro depende do preenchimento 

dos seguintes requisitos: 

 

Art. 8º O uso e manejo, em cativeiro, da fauna silvestre e da fauna exótica depende 
de ato autorizativo que será emitido pelo órgão ambiental competente após 
análise dos seguintes requisitos mínimos: 
I - relação das espécies requeridas, conforme a categoria e finalidade do 
empreendimento;  
II - localização do empreendimento, com coordenadas geográficas e croqui de 
localização e acesso;  
III - CNPJ ou CPF e, quando couber, o número do cadastro de produtor rural ou a 
inscrição estadual;  
IV - comprovante de residência do requerente;  
V - comprovante de residência do requerente, emitido nos últimos 60 (sessenta) 
dias;  
VI - comprovante de propriedade, aluguel, posse, comodato ou cessão do imóvel 
para a instalação do empreendimento;  
VII - projeto técnico, contendo: a) descrição dos recintos, abrangendo suas 
dimensões (largura, altura e comprimento), cobertura, piso, área de escape e 
equipamentos de uso dos animais, conforme as características de cada espécie; 
b) descrição dos sistemas de contenção e procedimentos para evitar fugas; c) 
planta baixa ou croqui das instalações que compõem o empreendimento; d) plano 
de manejo e manutenção do plantel, que contemple os aspectos sanitários, 
reprodutivos, nutricionais, comportamentais e de bem-estar animal, conforme as 
características das espécies; e e) plantel inicial pretendido.  
VIII - responsável técnico pelo projeto de que trata o inciso VI, mediante Anotação 
de Responsabilidade Técnica;  
IX - responsável técnico pela atividade ou empreendimento, mediante Anotação 
de Responsabilidade Técnica;  
X - estatuto ou contrato social atualizado e devidamente registrado, para 
empreendimentos de pessoa jurídica;  
XI - documentação de origem dos espécimes, quando couber; 
XII - contrato de biólogo e médico veterinário para jardins zoológicos, exigidos 
pela Lei nº 7.173, de 14 de dezembro de 1983.  
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Em Goiás, com exceção da autorização ou renovação para criação amadora de 

Passeriformes17 e da licença ou renovação para exposição ou concurso de animais silvestres, que 

são controlados pelo sistema SisPass, as licenças e autorizações de fauna são geridas pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente, através do sistema SISFAUNA18, repassado pelo IBAMA por 

meio de Acordo de Cooperação Técnica.  

Durante o processo autorizativo ou de renovação, precisar-se-á da Licença ou Dispensa de 

Licença, se cabível, para juntar à documentação obrigatória. Quando aprovada a fase documental, 

faz-se relevante a realização de vistoria no local. Entretanto, a responsabilidade do órgão ambiental 

é constante, principalmente por meio dos sistemas citados em que há o controle e monitoramento 

dos estabelecimentos de fauna silvestre19.  

 

A Lei Estadual nº 20.694/2019 dispõe sobre normas gerais para o 

Licenciamento Ambiental do Estado de Goiás e dá outras providências. 

Tal norma prevê que o licenciamento ambiental será realizado em 

processo integrado com a autorização de coleta, captura e manejo de 

fauna (art. 4º, §1º), estabelece classes de empreendimentos e atividades 

adotando os critérios de porte e potencial poluidor (art. 23), bem como 

cria licenças ambientais (art. 3º), em tese, em desacordo com a 

Resolução CONAMA nº 237/1997. Os empreendimentos e atividades relacionados à fauna silvestre, 

segundo a nova normativa, podem ter sua instalação e funcionamento condicionados às licenças 

recém-criadas. Sugere-se atenção ao se deparar com situação concreta relacionada, pois a norma 

em destaque é objeto de Procedimento instaurado pela Procuradoria Geral de Justiça (Atena nº 

2020.0012.4832), podendo se enquadrar em hipótese de arguição incidental de 

inconstitucionalidade. Ainda, a Lei Estadual nº 20.773/2020, que institui o Regime Extraordinário 

de Licenciamento Ambiental - REL como medida de enfrentamento da situação extrema de âmbito 

econômico no Estado de Goiás, provocada em razão da decretação de estado de calamidade pública, 

decorrente da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), também dispõe sobre o 

licenciamento ambiental, possuindo representação do Centro de Apoio Operacional à Procuradoria-

Geral de Justiça visando ao exame de constitucionalidade (Atena nº 2020.0018.5631).   

 

                                                           
17 Resolução CONAMA nº 489/2018. Art. 3º. III - criação amadorista de passeriformes da fauna silvestre: atividade de 
manutenção em cativeiro, sem finalidade econômica ou comercial, de indivíduo das espécies de aves nativas da Ordem 
Passeriformes, objeto de regulamentação específica. Regulamentada na IN nº 10/2011 do IBAMA. 
18 A autorização dos empreendimentos utilizadores da fauna silvestre através do SISFAUNA, no Estado de Goiás, inclui: 

Criadouros de espécies da fauna brasileira para fins científicos; Criadouros de espécies da fauna brasileira para fins 
comerciais; Indústria de beneficiamento de peles, partes, produtos e derivados da fauna brasileira; Zoológicos; e Centro 
de Triagem de Animais Silvestres - CETAS/CRA’S/MANTENEDOUROS (anexo da Lei Estadual nº 20.694/2019). 
19 Informações fornecidas pela GEFAUNA/SEMAD para o CAOMA, via e-mail, em 17/05/2020. 
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Por derradeiro, pontua-se que a nova Lei de Licenciamento Ambiental do Estado de Goiás 

estabelece que as atividades ou empreendimentos de uso e manejo de fauna silvestre na categoria 

de criador amador de passeriformes não estão sujeitos ao licenciamento ambiental, resguardada a 

obrigação de manter os devidos registros e cadastros junto ao órgão ambiental estadual (art. 21, V, 

da Lei Estadual nº 20.694/2019). O manejo de passeriformes é regulamentado pela Instrução 

Normativa nº 10/2011 do IBAMA. 

Sobre os maus-tratos em animais silvestres criados em cativeiro, consulte íntegra do texto 

no ANEXO V – MAUS TRATOS EM ANIMAIS SILVESTRES CRIADOS EM CATIVEIRO. Sobre a relação 

dos criadores comerciais ilegais e tráfico de animais silvestres, acesse o ANEXO IV – TRÁFICO DE 

FAUNA SILVESTRE E O PROBLEMA DA GUARDA DOMÉSTICA: COMO OS CETAS PROTEGEM A 

FAUNA. Sobre a relação entre criadouros autorizados e preservação das espécies em extinção, 

consulte o ANEXO I – FAUNA SILVESTRE. Quanto à destinação dos animais recolhidos, consulte o 

TÓPICO 5.5 - RECOLHIMENTO E GUARDA DOS ANIMAIS SILVESTRES. 
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6. CAÇA 
 

Prevista no art. 7º do Código de Caça (Lei Federal nº 5.197/967), são considerados atos de 

caça a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre, quando 

consentidas na forma da referida lei.  

Para exercício da caça, é obrigatória licença anual, de caráter específico e de âmbito 

regional, expedida pela autoridade competente, que deve ser acompanhada pelo documento que 

autoriza o porte de arma (art. 13 da Lei Federal nº 5.197/1967). O exercício ilegal da caça pode 

configurar crime ambiental previsto no art. 29 da Lei Federal nº 9.605/1998, conforme detalhado no 

CAPÍTULO 16 – CRIMES CONTRA A FAUNA. 

Ademais, a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da fauna 

silvestre são proibidas pelo art. 10 da Lei Federal nº 5.197/1967 nas seguintes hipóteses: 

 

 com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas que 

maltratem a caça; 

 com armas a bala, a menos de três quilômetros de qualquer via térrea ou rodovia pública; 

 com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao tapiti (sylvilagus brasiliensis); 

 com armadilhas, constituídas de armas de fogo; 

 nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias hidrominerais e climáticas; 

 nos estabelecimentos oficiais e açudes do domínio público, bem como nos terrenos 

adjacentes, até a distância de cinco quilômetros; 

 na faixa de quinhentos metros de cada lado do eixo das vias férreas e rodovias públicas; 

 nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das belezas naturais; 

 nos jardins zoológicos, nos parques e jardins públicos; 

 fora do período de permissão de caça, mesmo em propriedades privadas; 

 à noite, exceto em casos especiais e no caso de animais nocivos; 

 do interior de veículos de qualquer espécie. 
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Por seu turno, a caça pode se apresentar nas modalidades: a) caça predatória (caça 

profissional e caça sanguinária) e b) caça não predatória (caça de controle, caça esportiva ou 

amadorista, caça de subsistência e caça científica) (SIRVINSKAS, 2018): 

 

CAÇA PREDATÓRIA - aquela praticada para fins comerciais ou por mero deleite. No primeiro caso, 

trata-se da caça profissional; no segundo, da caça sanguinária (SIRVINSKAS, 2018). 

 

CAÇA PROFISSIONAL - caça praticada para fins comerciais, com o intuito do lucro com a venda do 

produto ou subproduto extraído do animal silvestre. Trata-se do comércio da carne, do couro e de 

outros subprodutos provenientes do animal (SIRVINSKAS, 2018). Essa caça foi expressamente 

proibida pela lei de proteção à fauna. O art. 2º da Lei Federal n. 5.197/67 dispõe que é “proibido o 

exercício da caça profissional”. É também proibida a caça amadorista ou profissional nas Reservas 

de Fauna (art. 19, § 3º, da Lei Federal nº 9.985/2000). 

 

CAÇA SANGUINÁRIA - é a caça praticada por puro prazer, deixando o animal morto no local, sem 

nenhuma utilidade (SIRVINSKAS, 2018). 

 

CAÇA NÃO PREDATÓRIA - aquela praticada com uma finalidade específica. É a denominada caça 

esportiva ou amadorista, caça de subsistência, caça científica e caça de controle (SIRVINSKAS, 

2018). 

 

CAÇA ESPORTIVA OU AMADORISTA (arts. 6º, “a”, da Lei Federal nº 5.197/1967) - destinada aos que 

possuem a devida autorização para esse tipo de esporte amador. Normalmente, o caçador integra 

uma associação, clube ou sociedade amadorista de caça ou tiro ao alvo. 

 

Será atualizada anualmente pelo órgão competente a relação das espécies cuja utilização, 

perseguição, caça ou apanha será permitida, indicando e delimitando as respectivas áreas, a época 

e o número de dias em que o ato poderá ser realizado, bem como a quota diária de exemplares cuja 

utilização, perseguição, caça ou apanha será permitida (art. 8º da Lei Federal nº 5.197/1967). 

Observando essas exigências, os espécimes da fauna silvestre poderão ser capturados e mantidos 

em cativeiro20. 

Pontua-se que é forte a tese de que mesmo a caça esportiva ou amadorista deveria ser 

proibida, pois há norma constitucional que veda práticas que submetam os animais à crueldade, 

provoquem extinção da espécie ou coloquem em risco a função ecológica (AMADO, 2020).  

                                                           
20 Sobre autorizações, licenciamentos e demais informações relativas à manutenção da fauna em cativeiro, 
consultar o TÓPICO 5.7 - MANUTENÇÃO DE FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO. 
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CAÇA DE SUBSISTÊNCIA (art. 37, I, da Lei Federal nº 9.605/1998) - é aquela praticada com o intuito 

de manter a subsistência do caçador e de sua família. É exercida pelos indígenas, caiçaras, caboclos 

etc. Normalmente, são pessoas que vivem afastadas dos centros urbanos. O abate de animal para 

saciar a fome do caçador e de sua família não constitui crime. 

 

CAÇA CIENTÍFICA (art. 14 da Lei Federal nº 5.197/1967) - destinada para fins científicos, é a permissão 

dada aos cientistas, pertencentes a instituições científicas oficiais ou oficializadas, ou por estas 

indicados, para a coleta de material em qualquer época para realização dos estudos.  

 

Deve ser emitida licença especial pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, exclusivamente 

para instituições cadastradas no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – 

CONCEA (AMADO, 2020). A licença deverá ser renovada anualmente, dando ciência ao órgão 

público federal competente, não podendo ser utilizada para fins comerciais ou esportivos. Caso os 

cientistas sejam de instituições nacionais que tenham por lei a atribuição de coletar material 

zoológico para fins científicos, a licença será permanente (art. 14, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 

5.197/1967). 

Consulte o CAPÍTULO 13 - VIVISSECÇÃO*, EXPERIMENTAÇÃO E PESQUISA COM ANIMAIS 

VIVOS para aprofundamento neste tema.  

 

CAÇA DE CONTROLE (art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 5.197/1967) - destina-se à proteção da agricultura 

e da saúde pública. Permite-se essa caça mediante prévia licença da autoridade competente, 

quando os animais silvestres estiverem destruindo a plantação ou matando o rebanho, bem como 

colocando em risco a saúde humana. Essa licença deverá ser fundamentada, indicando a espécie 

do animal, o perigo iminente da saúde pública, o espaço e a duração da licença. 

 

Destaca-se aqui o javali, considerada uma das piores espécies exóticas invasoras no 

mundo, cuja perseguição, captura e abate é autorizada pelo IBAMA, sendo uma modalidade de 

caça de controle. Caracteriza-se como Fauna Exótica Invasora os animais introduzidos a um 

ecossistema do qual não fazem parte originalmente, mas onde se adaptam e passam a exercer 

dominância, prejudicando processos naturais e espécies nativas, além de causar prejuízos de ordem 

econômica e social (art. 2º, III, da IN nº 141/2006 do IBAMA). 

No ANEXO I – FAUNA SILVESTRE estão dispostas mais informações sobre o histórico da 

regulamentação da Caça no Brasil, bem como sobre a questão específica dos javalis, detalhando a 

situação atual no país e a identificação da espécie.  
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7. PESCA 
 

A Lei Federal nº 11.959/2009 dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura e da Pesca. No Estado de Goiás, as atividades pesqueiras são 

regulamentadas pela Lei Estadual nº 13.025/1997. A proteção e estímulos à pesca ainda são 

dispostos no Código de Pesca (Decreto-lei nº 221/1967). Os cetáceos, mamíferos adaptados à vida 

aquática, são protegidos pela Lei Federal nº 7.643/1987. 

Importante aprofundamento sobre bem-estar animal relacionado aos peixes, elaborado 

pelo CRMV/GO, pode ser consultado no ANEXO IX - PESCA, cujos tópicos abordam os critérios a 

serem observados na captura, estocagem, transporte e manutenção. 

Acerca deste tema, a atividade pesqueira compreende todos os processos de pesca, 

explotação e exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e 

pesquisa dos recursos pesqueiros, enquanto pesca é toda operação, ação ou ato tendente a extrair, 

colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros (arts. 4º e 2º, III, da Lei Federal nº 

11.959/2009).  

Para exercício da atividade pesqueira, é necessária concessão de autorização pelo órgão 

ambiental competente, que poderá proibi-la transitória, periódica ou permanentemente. Ademais, 

a Lei Federal nº 11.959/2009 veda expressamente as seguintes hipóteses de atividade pesqueira: 

 

Art. 6º O exercício da atividade pesqueira poderá ser proibido transitória, 
periódica ou permanentemente, nos termos das normas específicas, para 
proteção: 
I – de espécies, áreas ou ecossistemas ameaçados; 
II – do processo reprodutivo das espécies e de outros processos vitais para a 
manutenção e a recuperação dos estoques pesqueiros; 
III – da saúde pública; 
IV – do trabalhador. 
§1º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o exercício da atividade 
pesqueira é proibido: 
I – em épocas e nos locais definidos pelo órgão competente; 
II – em relação às espécies que devam ser preservadas ou espécimes com 
tamanhos não permitidos pelo órgão competente; 
III – sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo 
órgão competente; 
IV – em quantidade superior à permitida pelo órgão competente; 
V – em locais próximos às áreas de lançamento de esgoto nas águas, com distância 
estabelecida em norma específica; 
VI – em locais que causem embaraço à navegação; 
VII – mediante a utilização de: 
a) explosivos; 
b) processos, técnicas ou substâncias que, em contato com a água, produzam 
efeito semelhante ao de explosivos; 
c) substâncias tóxicas ou químicas que alterem as condições naturais da água; 
d) petrechos, técnicas e métodos não permitidos ou predatórios. 
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Outrossim, a pesca legal pode ser classificada em comercial e não comercial. A pesca 

comercial se divide em: a) pesca artesanal e b) pesca industrial. A pesca não comercial se divide em: 

a) pesca científica; b) pesca amadora (em que se enquadra a pesca subaquática) e c) pesca de 

subsistência. 

 

PESCA INDUSTRIAL (art. 8º, I, “b”, da Lei Federal nº 11.959/2009) - aquela praticada por pessoa física 

ou jurídica e que envolve pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por 

cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade 

comercial. 

 

PESCA ARTESANAL (art. 5º, V, da Lei Estadual nº 13.025/1997) - aquela praticada com fins de 

subsistência, exercida pelos pescadores ribeirinhos, de forma embarcada ou desembarcada, 

através de linha de mão, vara simples, caniço, molinete ou carretilha, iscas naturais ou artificiais, 

podendo o pescado excedente ser comercializado somente no município de origem, obedecido o 

devido licenciamento de pesca.  

 

A PESCA DE SUBSISTÊNCIA, segundo art. 8º, II, “c”, da Lei Federal nº 

11.959/2009, é aquela praticada com fins de consumo doméstico ou 

escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em 

legislação específica. Já a PESCA ARTESANAL é espécie do gênero 

PESCA COMERCIAL, sendo que o pescador dessa modalidade é 

profissional, trabalha de forma autônoma ou em regime de economia 

familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de 

parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno 

porte (art. 8º, I, “a”, da Lei Federal nº 11.959/2009). Entretanto, a Lei 

Estadual nº 13.025/1997 define a Pesca Artesanal como aquela 

praticada com fins de subsistência. 

 

 

PESCA CIENTÍFICA (art. 5º, I, da Lei Estadual nº 13.025/1997; e art. 8º, II, “a”, da Lei Federal nº 

11.959/2009) - exercida unicamente com fins científicos e de pesquisas, exclusivamente por 

instituições e pessoas físicas qualificadas para tal fim.  

 

PESCA AMADORA (art. 5º, II, da Lei Estadual nº 13.025/1997) - aquela praticada unicamente por lazer, 

podendo ser exercida de forma embarcada ou desembarcada, por meio de linha de mão, vara 

simples, caniço, molinete ou carretilha e similares, iscas naturais ou artificiais.  
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O art. 8º, II, “b”, da Lei Federal nº 11.959/2009 define a PESCA 

AMADORA como aquela com finalidade de lazer ou desporto. 

Entretanto, a Lei Estadual nº 13.025/1997 define pesca amadora com 

finalidade de lazer e pesca esportiva com finalidade de lazer e esporte. 

 

 

PESCA SUBAQUÁTICA (art. 5º, IV, e § 1º, da Lei Estadual nº 13.025/1997) - aquela exercida 

subaquaticamente, através de espingarda de mergulho, vedada a utilização de aparelhos de 

respiração artificial, que será exercida por membros de associações registradas. 

 

A classificação da pesca subaquática como amadora e não como predatória é afirmada 

em decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS 33.562 de 16/08/2011: 

 

AMBIENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
PESCASUB-AQUÁTICA EM APNÉIA COM ARBALETE. ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO.PORTARIA IBAMA N. 20/03.1. Trata-se, na origem, de mandado de 
segurança impetrado em face de fundada ameaça de que a autoridade coatora 
adotasse medidas coercitivas para impedir que o impetrante-recorrente 
realizasse pesca sub-aquática amadora com arbalete, com base na Portaria 
SudepeN-35/88. 2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, 
que a pesca sub-aquática em apnéia com arbalete, por ser do tipo amadora, não 
pode ser considerada predatória, e, portanto, deve serpermitida.3. Com base 
na Portaria Ibama n. 20/03, o recorrente obteve licença para pesca subaquática 
amadora, inclusive com a utilização de arbalete. Este diploma infralegal é claro 
(negritos acrescentados):Art. 2º- Para efeito desta Portaria, entende-se por: I – 
Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com a 
finalidade de lazer, turismo ou desporto, sem finalidade comercial.[...] Art. 3º. 
Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca subaquática, 
obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de uma taxa, 
definida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária autorizada, 
em formulário próprio, para uma das seguintes categorias: [...] III - Pesca 
Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de embarcações e  
utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o emprego de 
aparelhos de respiração artificial;".4. Dispositivo que pode gerar certa dúvida é 
o art. 4º, p. único, dessa Portaria. A ver (negritos acrescentados):" Art. 4º - A 
Licença para Pesca Amadora terá validade em todo o território nacional. 
Parágrafo único - Normas editadas por órgãos regionais ou estaduais referentes 
aos petrechos, tamanhos mínimos e máximos de captura, cotas de captura por 
pescador, períodos e locais permitidos para pesca deverão ser respeitadas, 
desde que mais restritivas ".5. Importa perquirir, portanto, se a Portaria Sudepe 
N-35/88enquadra-se na qualidade de norma estadual mais restritiva:"Art. 
1ºProibir a pesca, até a distância de 1.000m (um mil metros) ao redor ou ao alrgo 
dos seguintes acidentes geográficos, no litoral do Estado do Rio de Janeiro: § 1º 
Ficam excluídos da proibição prevista neste artigo, os pescadores artesanais ou 
amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e 
anzol, com ou sem molinete, bem assim as atividades de maricultura".6. Em 
primeiro lugar, convém ressaltar que a Portaria Sudepe é de1988. Bem, o fato 
de a Portaria Sudepe N-35, ao livrar da proibição de pesca comercial os 
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pescadores artesanais e amadores, não ter feito menção a este artefato diz 
respeito unicamente a sua inexistência à época em que editada esta portaria 
(1988), e não área l vontade regulamentadora de vedar a pesca subaquática 
amadora com o uso do arbalete. Não há, pois, caráter restritivo, mas apenas 
lacuna relativa a desenvolvimento técnico.7. Em segundo lugar, o conceito de 
"pesca artesanal" não vem definido pela Portaria Sudepe, mas sim pela Portaria 
do Ibama retrotranscrita e, neste conjunto de normas, a pesca amadora é  
simplesmente aquela que não possui finalidade comercial.8. Em terceiro lugar, 
e mais importante porque ratifica as duas linhas argumentativas antes expostas, 
é digno de nota que o art. 1ºda Portaria Sudepe permite a pesca com anzóis, tipo 
de pesca amadora que, na Portaria do Ibama pode ser classificada como pesca 
amadora desembarcada ou embarcada - conforme se utilize ou não 
deembarcações.9. Quer dizer: até o uso de embarcações não é suficiente para 
afastar o amadorismo, de modo que o mero uso de arbalete, sob a perspectiva 
da razoabilidade na proteção do meio ambiente aquático (especialmente sob o 
aspecto da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito), também 
não o pode ser.10. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.  (STJ - 
RMS: 33562 RJ 2011/0006662-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Data de Julgamento: 16/08/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 24/08/2011) 

 

PESCA ESPORTIVA (art. 5º, III, da Lei Estadual nº 13.025/1997) - aquela praticada com fins de lazer e 

esporte, pelo sistema “pesque e solte”, distinguindo-se da amadora, praticada somente com anzóis 

sem fisga, podendo também ser exercida na forma embarcada ou desembarcada, ficando 

estabelecida a cota zero para efeito de transporte do peixe capturado, permitindo apenas o 

consumo, pelos participantes, no local de realização da pesca. 

 

A Instrução Normativa nº 02/2020 da SEMAD permite a pesca esportiva em todas as bacias 

hidrográficas de âmbito estadual, exceto locais, períodos e métodos proibidos por lei. 

 

PESCA DE PEIXES ORNAMENTAIS (art. 5º, VI, da Lei Estadual nº 13.025/1997) - aquela praticada com 

fins de coleta e comercialização de espécies de interesse ornamental, praticada por pescadores 

ribeirinhos, por meio de equipamentos específicos autorizados conforme legislação vigente.  

 

CONSUMO LOCAL (art. 5º, VII, da Lei Estadual nº 13.025/1997) - aquele realizado no local da captura, 

englobando barco, barranco, rancho, acampamento, hotel ou pousada. A Instrução Normativa nº 

02/2020 da SEMAD permite a captura e consumo local de pescado, respeitadas as exceções 

dispostas em lei, entre elas, o limite de 5 kg por pescador e tamanhos preestabelecidos, sendo 

necessária emissão de licença de pesca.  

 

ESPÉCIES EM DEFESO (art. 5º, VIII, da Lei Estadual nº 13.025/1997; art. 2º, XIX, da Lei Federal nº 

11.959/2009; e art. 1º, X, da IN 02/2020 da SEMAD) - aquelas de abate proibido, sendo vedado 

inclusive o consumo local. Defeso, portanto, é a paralização temporária da pesca para a 
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preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como 

paralizações causadas por fenômenos naturais ou acidentes.  

 

A Instrução Normativa nº 02/2020 da SEMAD estabeleceu o início do período de defeso 

em 1º de novembro e o encerramento em 28 de fevereiro do ano seguinte. 

 

COTA ZERO (art. 5º, III, Lei Estadual nº 17.985/2013) - O termo Cota Zero é relacionado com a Pesca 

Esportiva e surgiu com a Lei Estadual nº 17.985/2013, que estabelece a cota zero para transporte de 

pescado em todas as bacias hidrográficas de Goiás. Isso significa que o pescado deve ser consumido 

no local e não pode ser transportado. Essa medida visa à recuperação da fauna aquática e ao 

possível restabelecimento do estoque pesqueiro. 

 

Algumas espécies exóticas à bacia, regulamentadas pela Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente, têm a captura e transporte permitidos, desde que o peixe esteja inteiro, para ser possível 

identificar sua espécie na fiscalização. A Instrução Normativa nº 02/2020 da SEMAD dispõe quais 

espécies são proibidas tanto a captura quanto o transporte; os tamanhos mínimos e máximos dos 

peixes capturados de forma legal; e o peso total do pescado. 

Ademais, a Instrução Normativa nº 02/2020 da SEMAD também estabeleceu a política de 

cota zero para as pescas esportivas, amadora e subaquática até 06 de maio de 2026.  

 

PESCA ILEGAL (arts. 34 a 35, da Lei Federal nº 9.605/1998; art. 6º, da Lei Federal nº 11.959/2009; art. 

27, §3º, da Lei Federal nº 5.197/1967; arts. 34 e 40, do Decreto Federal nº 6.514/2008; arts. 9º, 10 e 22, 

da Lei Estadual nº 13.025/1997) - será infração administrativa e/ou crime ambiental toda atividade 

pesqueira que desobedeça a autorização/licença concedida e/ou as normas específicas de proteção 

da fauna aquática. 

 

Conforme ordenamento jurídico pátrio, é proibido: 

 

 Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida, definidos pelo órgão 

competente, à exemplo do período de defeso, de locais que causem embaraço à 

navegação e de locais próximos às áreas de lançamento de esgoto nas águas; 

 Pescar espécies que devam ser preservadas, conforme indicação do Livro Vermelho da 

Fauna elaborado pelo ICMBio e regulamentação da SEMAD (consultar TÓPICO 5.3 - 

PROTEÇÃO DAS ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO); 
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 Pescar espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos pelo órgão competente, em 

Goiás, previstas na Lei Estadual nº 13.025/1997; 

 Pescar quantidades superiores às permitidas, em Goiás, previstas na Lei Estadual nº 

13.025/1997; 

 Pescar mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não 

permitidos ou predatórios, como substâncias tóxicas ou químicas, que alterem as 

condições naturais da água; explosivos ou processos/substâncias/técnicas que 

produzam efeito semelhante em contato com a água; e outros previstos na Lei Estadual 

nº 13.025/1997; 

 Atividade pesqueira sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro 

expedido pelo órgão competente; 

 Transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da 

coleta, apanha e pesca proibida; 

 Transportar, conservar, beneficiar, descaracterizar, industrializar ou comercializar 

pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização 

do órgão competente; 

 Capturar, extrair, coletar, transportar, comercializar ou exportar espécimes de espécies 

ornamentais oriundos da pesca, sem autorização do órgão competente ou em 

desacordo com a obtida; 

 Deixar de apresentar declaração de estoque; 

 Pescar cetáceo, ordem de mamíferos aquáticos, como botos (Lei Federal nº 7.643/1987). 

 

PESCA PREDATÓRIA (arts. 9º e 10, da Lei Estadual nº 13.025/1997) - pode ser entendida como 

atividade pesqueira desenfreada, excessiva e insustentável. É uma das principais causas de 

destruição do ambiente aquático e de ameaça de extinção de espécies protegidas. Sua definição 

no art. 10 da supracitada lei considera predatória a pesca praticada:  

 

I - nos lugares e épocas interditados por atos administrativos da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, em especial em cardumes e piracemas; 
II – envolvendo as espécies ameaçadas de extinção, assim consideradas pelos 
órgãos ambientais competentes, e as espécies em defeso, constantes do Anexo 2 
da referida Lei;  
III – envolvendo outras espécies com tamanhos inferiores ou superiores ao 
permitido, conforme Anexo 1 da referida Lei, exceto pesca de peixes ornamentais; 
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IV - em quantidade superior à permitida, observados os limites descritos no art. 12 
da referida Lei, exceto pesca de peixes ornamentais; 
V - com apetrechos e métodos não permitidos, tais como: a)  armadilhas tipo 
tapagem, pari, cercados, currais ou qualquer aparelho fixo ou móvel; b)  com 
redes, tarrafas, tapumes, espinhéis, arpões, fisgas, lambada, ganchos, covos, 
tarrafão, jiquis, bóias, pindas, cambuís e outros, exceto em pesca de peixes 
ornamentais; c)  qualquer outro aparelho de malha, exceto em pesca de peixes 
ornamentais; d) substâncias explosivas; e)  substâncias tóxicas, ou qualquer outra 
substância que em contato com a água, possa produzir efeitos semelhantes; f)  a 
500 (quinhentos) metros a montante e a jusante de barragens, cachoeiras, 
escadas de peixes ou das embocaduras das baias. 

 

Para mais informações sobre o tema, consultar o CAPÍTULO 16 – CRIMES CONTRA A 

FAUNA e o TÓPICO 5.1 - COMERCIALIZAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE E DE SEUS PRODUTOS. 

 

LICENÇA AMBIENTAL – todas as modalidades de pesca permitidas em lei estão sujeitas ao 

licenciamento. A Licença de Pesca junto ao órgão ambiental deve adotar procedimentos que 

garantam a proteção da fauna aquática, sendo vedada emissão de licenciamento nas situações de 

pesca predatória e ao infrator reincidente pela terceira vez (arts. 8º e 11 da Lei Estadual nº 

13.025/1997).  

 

Todos os atos administrativos relacionados ao exercício da atividade pesqueira têm como 

condição prévia a efetivação da pessoa física ou jurídica no Registro Geral da Atividade Pesqueira – 

RGP, regulamentado pelo Decreto Federal nº 8.425/2015 (art. 25, §§1º e 2º, da Lei Federal nº 

11.959/2009). A autoridade competente deve adotar, no exercício das atividades pesqueiras, 

licença, concessão, permissão, autorização ou cessão nas seguintes hipóteses, previstas no art. 25 

da Lei Federal nº 11.959/2009: 

 
I – concessão: para exploração por particular de infraestrutura e de terrenos 
públicos destinados à exploração de recursos pesqueiros; 
II – permissão: para transferência de permissão; para importação de espécies 
aquáticas para fins ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase do ciclo vital; 
para construção, transformação e importação de embarcações de pesca; para 
arrendamento de embarcação estrangeira de pesca; para pesquisa; para o 
exercício de aquicultura em águas públicas; para instalação de armadilhas fixas 
em águas de domínio da União; 
III – autorização: para operação de embarcação de pesca e para operação de 
embarcação de esporte e recreio, quando utilizada na pesca esportiva; e para a 
realização de torneios ou gincanas de pesca amadora; 
IV – licença: para o pescador profissional e amador ou esportivo; para o aquicultor; 
para o armador de pesca; para a instalação e operação de empresa pesqueira; 
V – cessão: para uso de espaços físicos em corpos d’água sob jurisdição da União, 
dos Estados e do Distrito Federal, para fins de aquicultura. 
 

Sobre a pesca amadora, destaca-se que a licença emitida pelo IBAMA é válida em todo 

território nacional e, uma vez licenciado, o pescador pode pescar em qualquer região do país, não 
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havendo necessidade de pagamento de licença estadual. Entretanto, as normas estaduais devem 

ser respeitadas quando forem mais restritivas do que a norma federal (AMADO, 2020). 

Quanto à pesca científica, tratando-se de atividades de formação e expansão da 

piscicultura, aquicultura, criatórios e plantel reprodutor, inclusive com introdução de espécie 

exótica, devem constar observações e restrições à captura e remoção de exemplares, que será 

procedida com a presença e monitoramento de técnicos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 

ficando autorizado, nestes casos, o uso de redes e tarrafas ou qualquer outro aparelho de malha 

(art. 8º, I, e parágrafo único, da Lei Estadual nº 13.025/1997). 

Acerca da pesca de peixes ornamentais, o licenciamento qualificará as espécies e as 

quantidades a serem permitidas (art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 13.025/1997). 

Por derradeiro, as atividades comerciais e de transporte de pescado, além da licença, 

devem apresentar nota fiscal, estadual ou interestadual, de compra e venda do produto (art. 17 da 

Lei Estadual nº 13.025/1997). 

 

Aquicultura é a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida, 

em condições naturais, se dá total ou parcialmente em meio aquático, 

implicando a propriedade do estoque sob cultivo (art. 2º, II, da Lei 

Federal nº 11.959/2009), regulamentada pela Resolução CONAMA nº 

413/2009 e pelo Decreto Estadual nº 7.862/2013. 
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8. CRUELDADE E MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS 
 

Considera-se maus-tratos contra animais vivos quando são submetidos a injustificáveis e 

inadmissíveis angústias, dores, torturas, dentre outros sofrimentos causados por lesões corporais, 

de invalidez, excessiva fadiga ou de exaustão até a morte desumana da vítima animal indefesa 

(PONTES, 2012).  

A regra de proibição da crueldade está positivada na Constituição Federal, em seu art. 225, 

§1º, VII, quando estabelece que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o poder público deve proteger a fauna, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou 

submetam os animais à crueldade. 

No julgamento da ADI nº 4683, que tratou sobre a vaquejada, em 2016, a Suprema Corte, 

por meio do voto-vista vencedor do Ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que  

 

a vedação da crueldade contra animais na Constituição Federal deve ser 
considerada uma norma autônoma, de modo que sua proteção não se dê 
unicamente em razão de uma função ecológica ou preservacionista, e a fim de que 
os animais não sejam reduzidos à mera condição de elementos do meio ambiente. 
Só assim reconheceremos a essa vedação o valor eminentemente moral que o 
constituinte lhe conferiu ao propô-la em benefício dos animais sencientes. Esse 
valor moral está na declaração de que o sofrimento animal importa por si só, 
independentemente do equilíbrio do meio ambiente, da sua função ecológica ou 
de sua importância para a preservação de sua espécie.21 

 

Ademais, são proibidos expressamente, sujeito a responsabilização criminal, 

administrativa e civil, atos que envolvam práticas de maus-tratos e crueldade. Dessa forma, a Lei de 

Crimes Ambientais e o Decreto Federal nº 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, abrangem todos os animais quando proíbem a prática de “ato 

de abuso, de maus-tratos ou ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, 

nativos ou exóticos”22.  

 
Lei Federal nº 9.605/98. Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

                                                           
21 STF - ADI: 4983 CE - CEARÁ 9989386-17.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 

06/10/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-087 27-04-2017 
22 “Mais importante é observar que, não obstante a regra da proibição da crueldade seja universal – não havendo animal 
que da sua proteção possa ser excluído –, o tratamento jurídico conferido aos animais não é igualitário. Enquanto os 
silvestres gozam de uma tutela jurídica superior – que lhes confere, inclusive, o direito à vida e à liberdade – os animais 
submetidos à exploração econômica pela pecuária e pela pesca – bois, vacas, porcos, galinhas, carneiros, além de variadas 
espécies de peixes, moluscos e crustáceos – ainda não conseguiram alcançar o nível mais inferior de efetividade dos seus 
direitos básicos de quarta ou sexta dimensão. Em um patamar de consideração sui generis situam-se os chamados animais 
de estimação ou de companhia – especialmente cães e gatos – que desfrutam não só de uma ampla gama de direitos 
reconhecidos, especialmente através das legislações estaduais e municipais, como também gozam da maior eficácia 
social de seus direitos. É possível afirmar que o Direito Animal brasileiro deve sua existência – e constante ascensão – à 
comoção social que os maus-tratos a cães e gatos geralmente costuma produzir”(ATAIDE JR, 2018, p. 57). 
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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.  
 
Decreto Federal nº 6.514/2008. Art. 29.  Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir 
ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por indivíduo. 

 

Segundo Ataide Jr. (2018), ainda que não mais represente as modalidades criminosas da 

atualidade, a tipologia de práticas cruéis do Decreto Federal nº 24.645/1934 (Lei de Proteção 

Animal) pode servir como elemento interpretativo para os tipos penais mais abertos e genéricos 

existentes hoje. Ademais, mesmo que se considere a completa revogação dos tipos penais contidos 

no Decreto Federal nº 24.645/1934, esse estatuto jurídico ainda permanece vigendo, com seu status 

de lei ordinária23, orientando as ações civis que tenham por objeto a prevenção ou repressão de 

práticas cruéis contra animais (art. 2º, parte final, do Decreto Federal nº 24.645/1934), legitimando 

os próprios animais a estarem em juízo por meio do Ministério Público, dos seus substitutos legais 

ou das associações de proteção animal. Isso pois, os animais, muito embora ainda não contem com 

personalidade civil positivada, são titulares do direito fundamental à existência digna, derivado da 

regra constitucional da proibição da crueldade, e podem ir a juízo, por possuírem personalidade 

judiciária. 

São exemplos de maus-tratos previstos no art. 3º do Decreto Federal nº 24.645/1934: 

 

I - praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal; 
II - manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, 
o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz; 
III - obrigar animais a trabalhos excessívos ou superiores ás suas fôrças e a todo 
ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente, não 
se lhes possam exigir senão com castigo; 
IV - golpear, ferir ou mutilar, voluntariamente, qualquer órgão ou tecido de 
economia, exceto a castração, só para animais domésticos, ou operações outras 
praticadas em beneficio exclusivo do animal e as exigidas para defesa do homem, 
ou no interêsse da ciência; 
V - abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem coma deixar de 
ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive 
assistência veterinária; 
VI - não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados, a todo animal cujo 
exterminio seja necessário, parar consumo ou não; 
VII - abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais em período adiantado 
de gestação; 

                                                           
23 Segundo ATAIDE JR (2020), o Decreto nº 24.645/1934 (Lei de Proteção Animal), foi recepcionado pela CRFB/88, por ser 
compatível do ponto de vista material, possuindo natureza jurídica de lei ordinária e, portanto, só pode ser revogado por 
outra lei. Até a data de redação deste Manual, o site oficial do planalto apresentava o Decreto nº 24.645/1934 como 
revogado pelo Decreto nº 11/1991, que revogou 3.500 decretos desde 1889 até 1990, entretanto, esta norma não tem 
força para revogar os Decretos-lei, mantendo a vigência da Lei de Proteção Animal. Assim, inexiste revogação expressa 
do Decreto nº 24.645/1934. Apenas os dispositivos que estabelecem ilícitos foram tacitamente revogados pela Lei nº 
9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). 
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VIII - atrelar, no mesmo veículo, instrumento agrícola ou industrial, bovinos com 
equinos, com muares ou com asininos, sendo somente permitido o trabalho etc 
conjunto a animais da mesma espécie; 
IX - atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis, como sejam 
balancins, ganchos e lanças ou com arreios incompletos incomodas ou em mau 
estado, ou com acréscimo de acessórios que os molestem ou lhes perturbem o 
funcionamento do organismo; 
X - utilizar, em serviço, animal cego, ferido, enfermo, fraco, extenuado ou 
desferrado, sendo que êste último caso somente se aplica a localidade com ruas 
calçadas; 
Xl - açoitar, golpear ou castigar por qualquer forma um animal caído sob o veiculo 
ou com ele, devendo o condutor desprendê-lo do tiro para levantar-se; 
XII - descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das respectivas 
travas, cujo uso é obrigatório; 
XIII - deixar de revestir com couro ou material com identica qualidade de proteção 
as correntes atreladas aos animais de tiro; 
XIV - conduzir veículo de terão animal, dirigido por condutor sentado, sem que o 
mesmo tenha bolaé fixa e arreios apropriados, com tesouras, pontas de guia e 
retranca; 
XV - prender animais atraz dos veículos ou atados ás caudas de outros; 
XVI - fazer viajar um animal a pé, mais de 10 quilômetros, sem lhe dar descanso, ou 
trabalhar mais de 6 horas continuas sem lhe dar água e alimento; 
XVII - conservar animais embarcados por mais da 12 horas, sem água e alimento, 
devendo as emprêsas de transportes providenciar, saibro as necessárias 
modificações no seu material, dentro de 12 mêses a partir da publicação desta lei; 
XVIII - conduzir animais, por qualquer meio de locomoção, colocados de cabeça 
para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer outro modo que lhes produza 
sofrimento; 
XIX - transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções 
necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, e sem que o meio de condução 
em que estão encerrados esteja protegido por uma rêde metálica ou idêntica que 
impeça a saída de qualquer membro da animal; 
XX - encerrar em curral ou outros lugares animais em úmero tal que não lhes seja 
possível moverem-se livremente, ou deixá-los sem água e alimento mais de 12 
horas; 
XXI - deixar sem ordenhar as vacas por mais de 24 horas, quando utilizadas na 
explorado do leite; 
XXII - ter animais encerrados juntamente com outros que os aterrorizem ou 
molestem; 
XXIII - ter animais destinados á venda em locais que não reunam as condições de 
higiene e comodidades relativas; 
XXIV - expor, nos mercados e outros locais de venda, por mais de 12 horas, aves 
em gaiolas; sem que se faca nestas a devida limpeza e renovação de água e 
alimento; 
XXV - engordar aves mecanicamente; 
XXVI - despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos á alimentação de 
outros; 
XXVII. - ministrar ensino a animais com maus tratos físicos; 
XXVIII - exercitar tiro ao alvo sobre patos ou qualquer animal selvagem exceto 
sobre os pombos, nas sociedades, clubes de caça, inscritos no Serviço de Caça e 
Pesca; 
XXIX - realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie 
diferente, touradas e simulacros de touradas, ainda mesmo em lugar privado; 
XXX - arrojar aves e outros animais nas casas de espetáculo e exibí-los, para tirar 
sortes ou realizar acrobacias; 
XXXI transportar, negociar ou cair, em qualquer época do ano, aves insetívoras, 
pássaros canoros, beija-flores e outras aves de pequeno porte, exceção feita das 
autorizares Para fins ciêntíficos, consignadas em lei anterior; 
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A Lei nº 20.629/2019 do Estado de Goiás define, no inciso II do art. 2º, maus-tratos e 

crueldade animal como “toda e qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, capaz de acarretar 

ou que efetivamente acarrete ao animal privação das necessidades básicas, sofrimento físico, 

medo, estresse, angústia, patologias ou morte do animal”. 

Além disso, a Resolução nº 1.236/2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária define 

e caracteriza crueldade, abuso e maus-tratos contra animais vertebrados, além de dispor sobre a 

conduta de médicos veterinários e zootecnistas. 

São exemplos de maus-tratos previstos nessa lei o abandono em vias públicas, a privação 

de alimento e o alojamento inadequado. Essas más condições acometem os animais em situação 

de rua abordados no CAPÍTULO 4 – FAUNA DOMÉSTICA. 

Por sua vez, nas situações de apreensão de animais devido a maus-tratos (arts. 3º, IV, e 14 

do Decreto Federal nº 6.514/2008), cabe ao poder público destinar o espécime para o local 

apropriado, a depender da sua espécie.  

Sendo o animal doméstico ou domesticado, o Município tem a responsabilidade de fazer 

o recolhimento, oferecer tratamento veterinário e demais exigências previstas em lei, em estrutura 

própria ou em colaboração com terceiros, sem prejuízo da responsabilização administrativa pela 

infração ambiental e do ressarcimento dos seus custos. Na hipótese de cães e gatos, são exigências 

também a esterilização cirúrgica, registro/identificação e adoção.  

Sendo fauna silvestre apreendida, a destinação será feita a depender da espécie e da 

situação em que se encontra, podendo ser o CETAS, outro empreendimento de fauna ou até 

mesmo o Centro de Controle de Zoonoses, conforme CAPÍTULO 5 – FAUNA SILVESTRE, TÓPICO 5.5 

- RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS SILVESTRES e TÓPICO 5.6 - URBANIZAÇÃO E FAUNA 

SILVESTRE.  

Ainda, sore o tema, vale a consulta ao ANEXO V – MAUS-TRATOS EM ANIMAIS 

SILVESTRES CRIADOS EM CATIVEIRO. 

Não obstante, decisão do STF em 27/03/2020, na Medida Cautelar na ADPF 640/DF, 

suspendeu decisões administrativas e judiciais, em âmbito nacional, que autorizem sacrifício de 

animais apreendidos em situação de maus-tratos; bem como reconheceu a ilegitimidade da 

interpretação dos arts. 25, §§1º e 2º, da Lei Federal nº 9.605/1998; arts. 101, 102 e 103, do Decreto 

Federal nº 6.514/2008 e demais normas infraconstitucionais que determinem o abate de animais 

apreendidos em situação de maus-tratos. Ressaltou o ministro Gilmar Mendes na decisão: 

 

Destaque-se que a atividade de criação de animais para consumo é de grande 
relevância para a economia nacional e para a alimentação da população, devendo 
ser realizada a partir das determinações sanitárias e de proteção humana e 
ambiental. Contudo, não é esse o caso dos autos. A situação em exame trata do 
abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos, circunstância que a 
norma do art. 225, §1º, VII, da CF/88, não autoriza. Acresça-se, ainda, que as 
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decisões judiciais mencionadas violam o princípio da legalidade contido no art. 37 
da CF/88 e aplicável no âmbito de todos os poderes constituídos. Quanto a essa 
questão, deve-se destacar que não existe autorização legal que possibilite o abate 
de animais nesse caso específico. 

 

Nos próximos capítulos, serão tratados especificamente alguns casos recorrentes que 

podem envolver maus-tratos: vaquejada, cavalgada, rodeio, rinhas, espetáculos públicos e cirurgias 

estéticas mutilantes em pequenos animais. 

 

O diagnóstico de violação do bem-estar animal, com práticas cruéis ou 

de maus-tratos, pode ser feito através do Protocolo de Perícia em Bem-

estar Animal – PPBEA. O protocolo consiste na avaliação de quatro 

conjuntos de indicadores: nutricionais, de conforto, de saúde e 

comportamentais. Propõe-se, ao final, uma escala de bem-estar em 

cinco graus: muito alto, alto, regular, baixo e muito baixo. Graus de 

bem-estar alto e muito alto são considerados desejáveis para o bem-estar animal. Esta avaliação 

técnica pode contribuir na instrução dos procedimentos relativos a crueldade e maus-tratos contra 

a fauna silvestre e doméstica (HAMMERSCHMIDT et al, 2017). 

 

 

  



       

 
 

97 

      FAUNA 

9. VAQUEJADA, CAVALGADA E RODEIO 
 

A prática da vaquejada foi questão abordada pelo STF no julgamento da ADI nº 4983, em 

que foi rechaçada a constitucionalidade da Lei nº 15.299/2013 do Estado do Ceará quando a Suprema 

Corte entendeu que, em se tratando de vaquejada, mesmo quando inexistentes evidentes 

ferimentos (ofensa física) ou mutilações (extirpação do rabo), ainda assim viola a tutela de que 

trata o art. 225, §1º, VII, da CF/88, vez que os atos inerentes e caracterizadores da competição 

trazem, em sua essência, traços de crueldade realizados para com os animais. 

 

VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA 
– PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A 
obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, 
incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da 
observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, no que veda 
prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma 
constitucional a denominada vaquejada. (STF - ADI: 4983 CE - CEARÁ 9989386-
17.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:  
06/10/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-087 27-04-2017) 

 

Após a decisão, no mesmo ano, foi promulgada a Lei Federal nº 13.364/2016, que eleva o 

rodeio e a vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, como montarias (a 

exemplo da cavalgada), à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural 

imaterial. 

Também após o julgamento do STF, a Emenda Constitucional nº 96/2017 acrescentou o 

seguinte dispositivo ao art. 255 da CF/88: 

 

Art. 225 [...] 
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se 
consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, 
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 
brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-
estar dos animais envolvidos.  

 

A referida EC/96 foi alvo de ação de inconstitucionalidade por meio da ADI nº 5.772, que 

ainda não teve decisão firmada pela Suprema Corte até o momento da conclusão deste Manual.  

Por sua vez, a Lei Federal nº 13.873/2019 alterou a Lei Federal nº 13.364/2016 para incluir o 

laço nas atividades permitidas, bem como para dispor sobre a proteção de bem-estar animal: 

 

Art. 3º-B.  Serão aprovados regulamentos específicos para o rodeio, a vaquejada, 
o laço e as modalidades esportivas equestres por suas respectivas associações ou 
entidades legais reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 
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§ 1º  Os regulamentos referidos no caput deste artigo devem estabelecer regras 
que assegurem a proteção ao bem-estar animal e prever sanções para os casos de 
descumprimento.  
§ 2º  Sem prejuízo das demais disposições que garantam o bem-estar animal, deve-
se, em relação à vaquejada:  
I - assegurar aos animais água, alimentação e local apropriado para descanso;  
II - prevenir ferimentos e doenças por meio de instalações, ferramentas e 
utensílios adequados e da prestação de assistência médico-veterinária; 
III - utilizar protetor de cauda nos bovinos: 
IV - garantir quantidade suficiente de areia lavada na faixa onde ocorre a 
pontuação, respeitada a profundidade mínima de 40 cm (quarenta centímetros). 

 

Apesar das recentes modificações na legislação, considerando a proibição constitucional 

de crueldade contra a fauna e entendimentos firmados pelo STF (ADI nº 1.856/RJ - “briga de galos”, 

ADI nº 2.514/SC – “farra do boi” e ADI nº 4.983/CE – “vaquejada”), a constitucionalidade de leis 

municipais que permitem tais práticas foram questionadas. Vejamos entendimento do TJSP sobre 

o tema: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 4.515, de 05 de outubro de 
1999, do Município de Bauru, que revogou os dispositivos da Lei nº 4.428, de 26 
de julho de 1.999, que proibiam a realização de provas do laço e de derrubada de 
animais, bem como provas que utilizem o uso de sedém, ainda que forrado ou 
revestido de material macio (incisos IV e V) – Inconstitucionalidade configurada – 
Precedentes deste Colendo Órgão Especial – Princípio da Colegialidade – Ofensa 
ao disposto no artigo 193, inciso X, da Carta Bandeirante. Pedido Procedente. (TJ-
SP – ADI: 2264197-82.2019.8.26.0000, Relator: FERRAZ DE ARRUDA, Órgão 
Especial, Data de Julgamento: 01/07/2020)  
 
 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação a Lei Municipal nº 5.056, de 
10 de fevereiro de 2015, que revogou o artigo 2º da Lei Municipal nº 4,446, de 23 
de novembro de 2010, do Município de Barretos, que vedava a realização das 
provas de laço e vaquejada. Violação de dispositivos da Constituição Estadual e 
Federal. Precedentes do STF - Ação procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei nº 5.056/2015. (TJ-SP - ADI: 21469831220158260000 
SP 2146983-12.2015.8.26.0000, Relator: Péricles Piza, Data de Julgamento: 
09/12/2015, Órgão Especial, Data de Publicação: 15/12/2015) 

 
Ressalta-se que a Lei Federal nº 10.519/2002 dispõe sobre a promoção e fiscalização da 

defesa sanitária animal quando da realização de rodeio, sendo algumas das exigências, conforme 

art. 3º: 

 

I – infra-estrutura completa para atendimento médico, com ambulância de 
plantão e equipe de primeiros socorros, com presença obrigatória de clínico-geral; 
II – médico veterinário habilitado, responsável pela garantia da boa condição física 
e sanitária dos animais e pelo cumprimento das normas disciplinadoras, 
impedindo maus tratos e injúrias de qualquer ordem; 
III – transporte dos animais em veículos apropriados e instalação de infra-
estrutura que garanta a integridade física deles durante sua chegada, 
acomodação e alimentação; 
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IV – arena das competições e bretes cercados com material resistente e com piso 
de areia ou outro material acolchoador, próprio para o amortecimento do 
impacto de eventual queda do peão de boiadeiro ou do animal montado. 
VI -  Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as características 
do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem 
obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa do rodeio, 
seguindo as regras internacionalmente aceitas. 

 

Cumpre aqui destacar posicionamento do CRMV-GO sobre o tema, de autoria de Ingrid 

Bueno Atayde Machado: 

 

É importante ressaltar que tais práticas realizadas para entretenimento que envolvam a 

perseguição, a monta em animais não domados e quaisquer outras em que o lazer esteja 

intrinsecamente ligado a ações que causem sofrimento a animais há um viés de percepção de 

que constituem crueldade, entendida como “ato que, por intenção ou negligência, esteja 

associado a atormentar, fazer o mal ou prejudicar” e, portanto, ferem o Art. 225 da Constituição 

Federal do Brasil, que veda a submissão de animais à crueldade. O termo sofrimento se refere a 

questões físicas, tais como ferimentos, contusões ou fraturas, entre outros, e a questões 

psicológicas, tais como a imposição de situações que gerem medo, angústia ou pavor, entre 

outros sentimentos negativos. Ainda, as práticas de entretenimento com base em sofrimento 

animal estão fundamentadas em abuso e maus-tratos, ambos proibidos pela Lei Federal de 

Crimes Ambientais 9605/1998. 

 

Ainda sobre o assunto, consultar o ANEXO XI – VAQUEJADA, CAVALGADA E RODEIO. 
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10. RINHAS 
 

A Constituição Federal, a Lei de Crimes Ambientais e as demais normas do ordenamento 

jurídico não ressalvam a rinha como manifestação cultural. A atividade é enquadrada como 

crueldade animal, proibida expressamente e classificada como crime ambiental (art. 32 da Lei 

Federal nº 9.605/1998 e art. 225, §§ 1º e 3º, da CF/88). Sendo assim, além de ilegal, a rinha de galo é 

inconstitucional, conforme entendimento do STF: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.366/00 DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA. ATO NORMATIVO QUE AUTORIZA E 
REGULAMENTA A CRIAÇÃO E A EXPOSIÇÃO DE AVES DE RAÇA E REALIZAÇÃO DE 
“BRIGAS DE GALO”. A sujeição da vida animal a experiência de crueldade não é 
compatível com a Constituição do Brasil. Precedentes da Corte. Pedido de 
declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. (STF - ADI: 2514 SC, 
Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 29/06/2005, Tribunal Pleno, 
Data de Publicação: DJ 09-12-2005 PP-00004 EMENT VOL-02217-01 PP-00163 
LEXSTF v. 27, n. 324, 2005, 42-47) 
 
 
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 7.380/98, do Estado do Rio 
Grande do Norte. Atividades esportivas com aves das raças combatentes. 
"Rinhas" ou "Brigas de galo". Regulamentação. Inadmissibilidade. Meio 
Ambiente. Animais. Submissão a tratamento cruel. Ofensa ao art. 225, § 1º, VII, 
da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei estadual 
que autorize e regulamente, sob título de práticas ou atividades esportivas com 
aves de raças ditas combatentes, as chamadas "rinhas" ou "brigas de galo". 
(STF - ADI: 3776 RN, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 
14/06/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-047 DIVULG 28-06-2007 
PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00022 EMENT VOL-02282-04 PP-00716 RTJ 
VOL-00202-02 PP-00620 LEXSTF v. 29, n. 343, 2007, p. 104-109 RT v. 96, n. 865, 
2007, p. 118-121) 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - BRIGA DE GALOS (LEI 
FLUMINENSE Nº 2.895/98)- LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE, PERTINENTE A 
EXPOSIÇÕES E A COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES, 
FAVORECE ESSA PRÁTICA CRIMINOSA - DIPLOMA LEGISLATIVO QUE ESTIMULA 
O COMETIMENTO DE ATOS DE CRUELDADE CONTRA GALOS DE BRIGA - CRIME 
AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98, ART. 32)- MEIO AMBIENTE - DIREITO À 
PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE (CF, ART. 225)- PRERROGATIVA 
QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE 
TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O 
POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAUNA 
(CF, ART. 225, § 1º, VII)- DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE GALO COMO 
MANIFESTAÇÃO CULTURAL - RECONHECIMENTO DA INCONSTITUIONALIDADE 
DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA - AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO 
ESTADUAL QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E COMPETIÇÕES 
ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES - NORMA QUE INSTITUCIONALIZA A 
PRÁTICA DE CRUELDADE CONTRA A FAUNA - INCONSTITUCIONALIDADE . - A 
promoção de briga de galos, além de caracterizar prática criminosa tipificada na 
legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da 
República, que veda a submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza 
perversa, à semelhança da “farra do boi” (RE 153.531/SC), não permite sejam 
eles qualificados como inocente manifestação cultural, de caráter meramente 
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folclórico. Precedentes . - A proteção jurídico-constitucional dispensada à fauna 
abrange tanto os animais silvestres quanto os domésticos ou domesticados, 
nesta classe incluídos os galos utilizados em rinhas, pois o texto da Lei 
Fundamental vedou, em cláusula genérica, qualquer forma de submissão de 
animais a atos de crueldade . - Essa especial tutela, que tem por fundamento 
legitimador a autoridade da Constituição da República, é motivada pela 
necessidade de impedir a ocorrência de situações de risco que ameacem ou que 
façam periclitar todas as formas de vida, não só a do gênero humano, mas, 
também, a própria vida animal, cuja integridade restaria comprometida, não 
fora a vedação constitucional, por práticas aviltantes, perversas e violentas 
contra os seres irracionais, como os galos de briga (gallus-gallus). Magistério da 
doutrina. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL . - Não se revela inepta a 
petição inicial, que, ao impugnar a validade constitucional de lei estadual, (a) 
indica, de forma adequada, a norma de parâmetro, cuja autoridade teria sido 
desrespeitada, (b) estabelece, de maneira clara, a relação de antagonismo entre 
essa legislação de menor positividade jurídica e o texto da Constituição da 
República, (c) fundamenta, de modo inteligível, as razões consubstanciadoras 
da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor e (d) postula, com 
objetividade, o reconhecimento da procedência do pedido, com a conseqüente 
declaração de ilegitimidade constitucional da lei questionada em sede de 
controle normativo abstrato, delimitando, assim, o âmbito material do 
julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (STF - 
ADI: 1856 RJ, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 26/05/2011, 
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 
EMENT VOL-02607-02 PP-00275) 

 

A Suprema Corte, na ADPF 640 MC/DF, que verificou a inconstitucionalidade das decisões 

administrativas e judiciais que determinem o abate de animais apreendidos em situação de maus-

tratos, ressaltou na decisão a destinação que deve ocorrer para os galos apreendidos nas rinhas: 

 

Esta Corte inclusive já decidiu, em diversos precedentes, sobre a proibição de 
práticas cruéis contra os animais (RE n. 153.531/8/SC, ADIn. n. 1.856-6/RJ, ADIn n. 
2.514-7/SC e ADIn. 3.776/RN). No julgamento da ADIn n. 2.514-7/SC, que tratava 
da inconstitucionalidade das denominadas “rinhas de galo”, o Ministro Eros 
Grau registrou que “ao autorizar a odiosa competição entre galos, o legislador 
estadual ignorou o comando contido no inciso VII do §1º, do artigo 225 da 
Constituição do Brasil, que expressamente veda práticas que submetam os 
animais a crueldade”. A legislação infraconstitucional segue a mesma linha de 
proteção ao bem-estar dos animais apreendidos em situação de risco. Nesse 
sentido, o art. 25 da Lei 9.605/98 prevê que os animais apreendidos em autos de 
infração ambiental serão “prioritariamente libertados em seu habitat”. Não 
sendo essa medida viável ou recomendável por questões sanitárias, a norma 
legal prevê que as autoridades competentes devem entregar os espécimes a 
“jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e 
cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. 
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11. ESPETÁCULOS PÚBLICOS 
 

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada em Assembleia da UNESCO 

(Bruxelas, Bélgica, 27/01/1978), defende, em seu art. 10, que nenhum animal deve ser explorado 

para divertimento do homem e as exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são 

incompatíveis com a dignidade do animal. 

Nesse sentido, o Estado de Goiás, por meio da Lei Estadual nº 14.241/2002, veda 

expressamente a realização de espetáculos públicos e atos semelhantes que envolvam maus-tratos 

ou morte de animais: 

 

Art. 4º. Fica proibida no Estado de Goiás a realização de espetáculos, atividades 
esportivas e atos públicos ou privados que envolvam maus tratos ou a morte de 
animais, independente da sua espécie, origem nativa ou exótica, estado silvestre 
ou doméstico, da quantidade no espetáculo proposto e abundância natural.  
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no “caput” a realização de 
rodeios, a marcação e descorneamento de animais para fins de criação pecuária, 
a esterilização de animais e os procedimentos necessários à instalação e 
manutenção de jardins zoológicos e outras instalações de conservação ex-situ da 
fauna. 

 

Sobre o tema, destaca-se contribuição do CRMV-GO, de autoria de Joselaine do Amaral 

Barberato e Ingrid Bueno Atayde Machado: 

 

No que tange o uso de animais em atividades de espetáculo (circo) muitas cidades ou estados 

já têm uma lei com a proibição, mas trata-se de matéria ainda não regulamentada pelo ente federal, e 

há que se pensar que os circos têm atividade itinerante. 

Nesse intuito e direcionamento, devem ser observados que os animais não humanos são 

seres sencientes e conscientes,  assim na medida mínima exigível, devem ser observados o bem-estar 

animal e as cinco liberdades: liberdade da fome e da sede (nutricional), liberdade do desconforto 

(ambiental), liberdade da dor, dos ferimentos e das doenças (sanitária), liberdade para expressar o 

comportamento natural (comportamental) e liberdade do medo e da angústia (psicológica). 

No trato com os animais circenses existem um longo paradigma a ser quebrado que é: 

 

[...] estas criaturas selvagens levam surras diárias, ficam sobre seus próprios 
excrementos, até que seu “espírito seja quebrado” e passem a obedecer. Estão 
sujeitos aos clássicos instrumentos de treinamento: choques elétricos, chicotadas, 
privação de água e comida [...]. Na velhice, são abandonados à própria sorte. 
(Sociedade de Amigos dos Animais (SOAMA) Caxias do Sul – RS) 

 

Para tanto devem ser observados os três aspectos sobreponíveis relativos ao bem-estar 

animal: o estado físico e funcional, na observação criteriosa do funcionamento biológico  devendo ser 

monitorados a ausência de doenças e ferimentos, uma boa condição nutricional e nível de crescimento; 
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o estado psicológico e mental, com observação nos sentimentos e emoções que podem ser maculados 

com sofrimento, dor, medo; o estado natural, na expressão dos comportamentos naturais e a 

adaptação ambiental, para ter a aparência mais “natural” possível.  

Desse modo, minimante razoável seriam a possibilidade de execução e conservação dos 

seguintes parâmetros para adequação ao bem-estar animal: 

1. Cuidados de higiene, sanidade e atendimento especializado aos animais circenses: os 

animais devem receber o atendimento devido em cada área requerida (veterinário, biólogo, 

zootecnista), considerando a necessidade de cada espécie. 

2. Alimentação e alojamento adequados a cada espécie: a conservação e manutenção 

de animais em cativeiro deve ter como ponto referencial os cuidados na alimentação e higiene, levando 

em consideração suas carências nutricionais. Animais como tigres, leões ou ursos devem receber carne 

com procedência evitando a possibilidade de intoxicações alimentares. A estrita necessidade de que 

na medida do possível os animais sejam mantidos em ambientes enriquecidos, tenham minimamente 

atendidos seus hábitos peculiares e intrínsecos `a sua espécie, devendo, mesmo que com poucas 

possibilidades e espaços reduzidos simular o seu habitat natural, evitando situações de estresse, medo, 

ansiedade e depressão. Aos equídeos deve ser oferecida a oportunidade de exercício físico. Aos 

primatas devem ser oferecidas possibilidades de socialização entre a própria espécie com alimentação 

especializada. 

No caso dos circos é pouco provável o enriquecimento ambiental, considerando a sua 

itinerância, mas podem ser ofertados quando possível os seguintes modos: 

a) SOCIAL: Pode ser com contato entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies 

diferentes, de modo temporário ou permanente; ou sem contato, mas com oferta de estímulos visuais 

ou auditivos de indivíduos da mesma ou de espécie diferente. 

b) OCUPACIONAL: No trato psicológico com oferta de desafios com a oferta de 

dispositivos que forneçam desafios cognitivos ou de controle do ambiente; ou de exercícios por meio 

de aparelhos mecânicos capazes de estimular a atividade física. 

c) FÍSICO: No recinto com alterações em pouso, outra jaula; ou no acréscimo de 

acessórios permanentes ou temporários como brinquedos, cordas, balanços, barras, etc.  

d) SENSORIAL: Estimulação visual, sensorial, auditiva, olfatória, tátil, quer por meio de 

vídeos, som ou vocalização de outros animais.   

e) ALIMENTAR: Podem ser feitas alterações na forma de distribuição, na frequência da 

alimentação, na apresentação ou na forma de processamento; ou no tipo, com acréscimo ou mudança 

dos produtos alimentares, com satisfação das necessidades calóricas do animal. 

É necessária a observação de comportamentos como a coprofagia, urofagia e regurgitação, 

que podem ocorrer devido a escassez de novos estímulos no ambiente, sendo observada 

principalmente em primatas vivendo em cativeiro. 
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3. Cuidados no deslocamento: a itinerância do circo o impele a constantes 

deslocamentos, devendo ser respeitados período de adaptação e descanso pós translado, com oferta 

de conforto térmico, água e alimento.  

4. Eliminação das formas de submissão e adestramento cruéis: oferecimento de 

adestramento humanitário, sem uso de força ou instrumentos de dor ou sofrimento em atendimento 

à Lei nº 9.605/1998 em seu Art. 32. que reza sobre a prática de ato ou de abuso, maus-tratos, fermento 

ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.  

5. Observação estrita e legal no cumprimento do bem-estar animal e das cinco 

liberdades: devem ser constantemente observadas reações indicadoras de baixos níveis de bem-estar  

como estereotipias: reações de forte esquiva do animal frente a algum instrumento, pessoa ou 

situação; falta de posição de conforto; comportamentos anormais como automutilação, 

agressividade, canibalismo. Devem ser observados sinais de claudicação, marcha, ferimentos, 

alterações no crescimento, qualidade do pelo, patas, dentes. 

A oferta de um ambiente enriquecido possibilita 

ao animal ter um comportamento mais proximamente o 

que teria em seu ambiente natural, tendo mais chances de 

redução do estresse e redução das estereotipias, e 

consequente aumento do bem-estar. 

Há que se observar que a Lei Federal 7.173 dita 

quais são as medidas para recintos e instalações no 

atendimento dos requisitos mínimos para cada espécie, 

com intuito de atender aos requisitos mínimos de 

habitabilidade, saúde física e mensal, excetuando dor e 

sofrimento ao animal.  

O entendimento de animais, homens e natureza 

deve fazer parte de um ecossistema interdependente, mas harmonioso, respeitando o arcabouço 

jurídico reflete nitidamente a necessidade de proteção dos interesses animais na busca do banimento 

da dor e da crueldade a ales dirigidos. 

Há a necessidade de reconhecimento da sensciencia animal, reconhecendo sua capacidade 

de sentir dor, irritação, medo, sendo esse um caminho que os circos modernos estão cumprindo, e 

aqueles que não o fazem ainda, buscar mecanismos para que progridam nesse sentido.  

Entende-se que a atividade circense é uma importante manifestação cultural que vem se 

transformando ao longo da história, perpassando por períodos em que era legitimo a exibição do 

sofrimento humano sendo inadmissível na atualidade, e o circo sobreviveu a essas sujeições sem 

perder a habilidade de provocar o encantamento, devendo na atualidade refazer sua história e 

continuidade sem provocar a dor, a solidão e o estresse animal.  
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12. CIRURGIAS ESTÉTICAS MUTILANTES EM PEQUENOS ANIMAIS 
 

A Resolução nº 887/2008 do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV proíbe as 

cirurgias consideradas desnecessárias ou que possam impedir a capacidade de expressão do 

comportamento natural da espécie, sendo permitidas apenas as cirurgias que atendam às 

indicações clínicas, mediante avaliação do veterinário. 

Entre os procedimentos proibidos estão cortes nas orelhas, corte no rabo e ressecção da 

prega vocal dos cães (caudectomia, conchectomia e cordectomia) e remoção das unhas dos felinos 

(onicectomia). 

Ademais, “mutilar” é um dos verbos do tipo penal previsto no art. 32 da Lei de Crimes 

Ambientais, que proíbe práticas de crueldade e maus-tratos contra animais. 
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13. VIVISSECÇÃO*, EXPERIMENTAÇÃO E PESQUISA COM ANIMAIS VIVOS 
 

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada em Assembleia da UNESCO 

em Bruxelas, Bélgica, em 27/01/78, dispõe, em seu art. 8º, que a experimentação animal que 

implique o sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos dos animais, quer se 

trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de 

experimentação. 

A Lei Federal nº 11.794/2008 estabelece os procedimentos para uso científico de animais e 

considera como atividades de pesquisa científica todas aquelas relacionadas com ciência básica, 

ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle da qualidade de drogas, 

medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos, ou quaisquer outros testados em 

animais, conforme definido em regulamento próprio. Não são consideradas como atividades de 

pesquisa as práticas zootécnicas relacionadas à agropecuária. 

Não obstante, o Estado de Goiás condiciona a coleta de material proveniente da fauna 

silvestre goiana à autorização do órgão estadual competente, nos termos do art. 5º da Lei Estadual 

nº 14.241/2002: 

 

Art 5º. A coleta de material proveniente da fauna silvestre goiana, para fins 
científicos, está condicionada à autorização do órgão estadual competente, 
mediante aprovação de Plano de Trabalho Específico. 
 § 1º. Para projetos de pesquisa que envolvam espécies raras ou ameaçadas de 
extinção, o Plano de Trabalho Específico somente será aprovado pelo órgão 
estadual de meio ambiente após clara comprovação de benefícios à espécie 
envolvida. 
§ 2º. Para projetos de pesquisa com duração superior a um ano, o técnico 
responsável deverá encaminhar ao órgão competente relatórios anuais e de 
conclusão do trabalho.  
§ 3º. Quanto aos demais projetos, deverão ser encaminhados ao órgão 
competente os relatórios de conclusão da pesquisa. 

 

Para mais informações sobre os Criadouros Científicos, consulte o TÓPICO 5.7 - 

MANUTENÇÃO DE FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO. 

Nesse diapasão, o ANEXO II – PESQUISA COM ANIMAIS VIVOS, colaboração do CRMV/GO, 

detalha os aspectos relacionados à pesquisa científica realizada em animais. São destaques o 

histórico de órgãos e normas relacionadas; o princípio dos 3Rs - Reduction, Refinement e 

Replacement24; e a ressalva de que qualquer cidadão ou membro da Comissão Ética no Uso de 

Animais (CEUA) é legitimado para apresentar representação sobre infração administrativa do uso 

indevido de animais em ensino ou pesquisa. 

                                                           
24 Extrai-se do anexo breve explicação do princípio 3R: “a redução reflete a obtenção de nível equiparável de informação 
com utilização de número reduzido de animais; o refinamento promove o alívio, minimização ou eliminação da dor, 
sofrimento ou estresse do animal; a substituição estabelece que um determinado objetivo seja alcançado, quando 
possível, sem o uso de animais vertebrados vivos”. 
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(*) O termo vivissecção, ato de operar animal vivo para realizar estudo 

ou experimentação, que também detém o significado generalizado de 

cortar animal vivo, não é o termo mais adequado para ser utilizado, 

por remeter a práticas de crueldade animal e não à procedimentos 

científicos autorizados e de acordo com a regulamentação existente. 

Mais informações no ANEXO II – PESQUISA COM ANIMAIS VIVOS. 
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14. ANIMAIS EM RITUAIS RELIGIOSOS 
 

A utilização de animais em rituais, cultos e liturgias trata da ponderação entre a liberdade 

religiosa e a proteção animal (arts. 5ª, VI, e 225, § 1º, VII, da CF/88).  

A tutela da fauna silvestre disposta na Lei Federal nº 9.605/1998 proíbe a imolação, 

especialmente com finalidade de caça (art. 29) e permite o sacrifício quando realizado em estado 

de necessidade, por ser animal nocivo e para proteger de ação predatória, desde que, nas últimas 

duas hipóteses, regulado pelo órgão competente (art. 37). Os dispositivos que versam sobre abate 

de animais silvestres não consideram o contexto dos cultos religiosos. 

Ademais, acerca dos animais domésticos, somente é permitida a eutanásia em caso de 

enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde de pessoas ou outros 

animais ou como meio de eliminar dor e sofrimento do espécime (art. 2º da Resolução CFMV nº 

714/2002 e art. 2º da Lei Estadual nº 17.767/2012), conforme descrito no TÓPICO 4.13 – CONTROLE 

REPRODUTIVO E USO APROPRIADO DO PROCEDIMENTO DE EUTANÁSIA deste Manual. 

Novamente, não se considera a liberdade religiosa. 

O tema foi julgado em 2019 pelo STF através do RE 494601/RS, que fixou tese em favor da 

manifestação cultural religiosa, considerando constitucional lei estadual que autoriza o sacrifício de 

animais em rituais de religiões de origem africana: 

 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LIBERDADE RELIGIOSA. 
LEI 11.915/2003 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NORMA QUE DISPÕE 
SOBRE O SACRIFÍCIO RITUAL EM CULTOS E LITURGIAS DAS RELIGIÕES DE 
MATRIZ AFRICANA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS PARA 
LEGISLAR SOBRE FLORESTAS, CAÇA, PESCA, FAUNA, CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA, DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS, PROTEÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO. SACRIFÍCIO DE ANIMAIS DE ACORDO 
COM PRECEITOS RELIGIOSOS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Norma estadual que 
institui Código de Proteção aos Animais sem dispor sobre hipóteses de exclusão 
de crime amoldam-se à competência concorrente dos Estados para legislar sobre 
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI, 
da CRFB). 2. A prática e os rituais relacionados ao sacrifício animal são patrimônio 
cultural imaterial e constituem os modos de criar, fazer e viver de diversas 
comunidades religiosas, particularmente das que vivenciam a liberdade religiosa 
a partir de práticas não institucionais. 3. A dimensão comunitária da liberdade 
religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da 
laicidade. 4. O sentido de laicidade empregado no texto constitucional destina-se 
a afastar a invocação de motivos religiosos no espaço público como justificativa 
para a imposição de obrigações. A validade de justificações públicas não é 
compatível com dogmas religiosos. 5. A proteção específica dos cultos de 
religiões de matriz africana é compatível com o princípio da igualdade, uma vez 
que sua estigmatização, fruto de um preconceito estrutural, está a merecer 
especial atenção do Estado. 6. Tese fixada: “É constitucional a lei de proteção 
animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual 
de animais em cultos de religiões de matriz africana”. 7. Recurso extraordinário 
a que se nega provimento.  
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(STF - RE: 494601 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, 
Data de Julgamento: 28/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-251 19-
11-2019) 

 

Em seu voto, divergiu parcialmente o relator, Min. Marco Aurélio: 

 

A laicidade do Estado não permite o menosprezo ou a supressão de rituais 
religiosos, especialmente no tocante a religiões minoritárias ou revestidas de 
profundo sentido histórico e social, como ocorre com as de matriz africana. Mas 
surge inviável conferir-lhes tratamento privilegiado quando ausente 
diferenciação fática a justificá-lo. É inadequado limitar a possibilidade do sacrifício 
de animais às religiões de origem africana, conforme previsto na norma 
questionada. A proteção ao exercício da liberdade religiosa deve ser linear, sob 
pena de ofensa ao princípio da isonomia. 
[...] 
É necessário harmonizar a proteção da fauna com o fato de o homem ser 
carnívoro. Revela-se desproporcional impedir todo e qualquer sacrifício religioso 
de animais, aniquilando o exercício do direito à liberdade de crença de 
determinados grupos, quando diariamente a população consome carnes de várias 
espécies. Existem situações nas quais o abate surge constitucionalmente 
admissível, como no estado de necessidade – para a autodefesa – ou para fins de 
alimentação. O sacrifício de animais é aceitável se, afastados os maus-tratos no 
abate, a carne for direcionada ao consumo humano. Com isso, mantém-se o nível 
de proteção conferido aos animais pela Constituição Federal sem a integral 
supressão do exercício da liberdade religiosa.  
Dou parcial provimento ao recurso extraordinário, conferindo à Lei nº 11.915/2003 
do Estado do Rio Grande do Sul interpretação conforme à Constituição Federal, 
para assentar a constitucionalidade do sacrifício de animais em ritos religiosos 
de qualquer natureza, vedada a prática de maus-tratos no ritual e condicionado 
o abate ao consumo da carne. 

 

O tema continua sendo divergente, na medida em que associações da sociedade civil 

organizada defendem que os animais não devem ser obrigados a servir às ideologias humanas, bem 

como ressaltam o direito de qualquer ser vivo à vida25.  

Entretanto, a pesquisadora de Filosofia Política, Djalmila Ribeiro (2015), esclarece que nas 

religiões de matriz africana não são sacrificados gatos e cães; e após a oferenda aos orixás, a carne 

é consumida nas festividades e o couro é utilizado em instrumentos musicais; existindo, portanto, 

finalidade prática e não apenas religiosa. 

Destacou Ataide Jr. (2020) que a fundamentação do julgamento do RE 494601/RS não 

considerou a discussão do Direito Animal, quanto ao princípio da dignidade animal, também de 

índole constitucional, sendo enfoque o preconceito religioso. Dessa forma, pode a questão ser 

futura e novamente questionada, à luz de nova fundamentação. 

Outrossim, o julgado se restringe a debater sobre sacrifício/abate do animal. As práticas 

religiosas que causam outras formas de maus-tratos que não a imediata morte, como sofrimento, 

mutilação, lesão e exaustão – são exemplos costurar boca de sapo vivo e mutilar partes do corpo 

                                                           
25 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ANIMAIS (SOAMA). Rituais religiosos. 2018. Disponível em: <www.soama.org.br>. Acesso 
em 20/01/2020. 

http://www.soama.org.br/
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animal em vida – continuam sendo expressamente vedadas pela legislação pátria, consideradas 

atos de crueldade (art. 32 da Lei Federal nº 9.605/1998 e art. 29 do Decreto Federal nº 6.514/2008), 

detalhados no CAPÍTULO 8 – CRUELDADE E MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. 

Nesse sentido, Sirvinskas (2018) destaca: 

 

No nosso entender, deveria prevalecer, após longa reflexão, a proibição das 
práticas que levam aos maus-tratos previstas no art. 225, § 1º, VII, da CF, à 
semelhança da farra do boi. Registre-se, além disso, que o art. 3º do Decreto n. 
24.645, de 10 de julho de 1934, arrolou pormenorizadamente todas as 
modalidades de crueldade contra animais domésticos. Não há nenhuma hipótese 
relacionada ao uso de animais nesses rituais. A falta de lei que discipline essas 
hipóteses não implica permissão para matar animais. O que não se admite é a 
prática de crueldade contra animais utilizados no culto. Caso haja crueldade, o 
praticante infringirá o art. 32 da Lei n. 9.605/98. 
 

Sobre o tema, segue destaque do entendimento do CRMV-GO: 

 

Ainda que se ressalte que tais atos são marcados por sofrimento e crueldade, é constitucional o 

sacrifício ritual de animais em cultos de matriz africana. A Constituição assegura em seu rol de 

direitos fundamentais, art. 5º, inc. VI, a liberdade religiosa, e ainda, proíbe que os entes 

federados, União, Estados, Município e Distrito Federal, façam diferenciações entre brasileiros, 

art. 19, inc. III, ou mesmo que beneficiem de alguma forma uma religião em detrimento de 

outras, conforme dispõe o inciso I, do mesmo art. 19. Ainda que a liberdade religiosa seja 

assegurada na Constituição, é preciso refletir sobre a condição de senciência dos animais, bem 

como sofrimento e maus-tratos a que podem ser expostos em nome de práticas ritualísticas. 
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15. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AO MEIO AMBIENTE 
 

Em Goiás, as infrações administrativas ao meio ambiente são regulamentadas pela Lei 

Estadual nº 18.102/2013, que dispõe sobre tais violações e respectivas sanções, institui o processo 

administrativo para sua apuração e dá outras providências. A lei não especifica cada transgressão 

individualmente, mas considera infração administrativa ambiental, de forma ampla, toda ação ou 

omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 

ambiente (art. 2º), tal qual disposto no art. 70 da Lei de Crimes Ambientais. 

 

Quando a infração administrativa também configurar crime, o órgão 

ambiental estadual deverá comunicar à delegacia de polícia estadual 

especializada e ao Ministério Público do Estado de Goiás, mediante 

ofício, cuja cópia constará do processo administrativo instaurado para 

apurar a respectiva infração (art. 32 da Lei nº 18.102/2013). 

 

Em âmbito federal, a Lei nº 9.605/1998, que trata das sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, também considera infração 

administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 

promoção, proteção e recuperação do meio ambiente (art. 70). 

Por sua vez, o Decreto Federal nº 6.514/2008, dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração 

dessas infrações, e dá outras providências. 

As sanções administrativas são semelhantes nas esferas estadual (Lei nº 18.102/2013 – art. 

6º) e federal (Lei nº 9.605/1998 – art. 72 e Decreto nº 6.514/2008 – art. 3º) e consistem em: 

 

 Advertência; 

 Multa simples; 

 Multa diária; 

 Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, 

petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; 

 Destruição ou inutilização do produto; 

 Suspensão de venda e fabricação do produto; 

 Embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; 
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 Demolição de obra; 

 Suspensão parcial ou total de atividades; 

 Restritiva de direitos. 

 

A proteção à fauna pode ser observada em diversos artigos do Decreto Federal nº 

6.514/2008: 

 

Art. 24.  Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna 
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 
Multa de: 
I - R$ 500,00 (quinhentos reais) por indivíduo de espécie não constante de listas 
oficiais de risco ou ameaça de extinção; 
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas 
oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de 
Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 
Extinção - CITES.                       
§ 1o  As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade 
de obter vantagem pecuniária.  
§ 2o  Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a 
fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 
quilograma ou fração.  
§ 3o  Incorre nas mesmas multas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo 
com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou 
depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa 
ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes 
de criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida.  
§ 4o  No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada 
ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as 
circunstâncias, deixar de aplicar a multa, em analogia ao disposto no § 2o do art. 
29 da Lei no 9.605, de 1998.  
§ 5o  No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente 
deixar de aplicar as sanções previstas neste Decreto, quando o agente 
espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.  
§ 6o  Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em 
desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente 
autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da 
fiscalização.  
§ 7o  São espécimes da fauna silvestre, para os efeitos deste Decreto, todos os 
organismos incluídos no reino animal, pertencentes às espécies nativas, 
migratórias e quaisquer outras não exóticas, aquáticas ou terrestres, que tenham 
todo ou parte de seu ciclo original de vida ocorrendo dentro dos limites do 
território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.                        
§ 8o  A coleta de material destinado a fins científicos somente é considerada 
infração, nos termos deste artigo, quando se caracterizar, pelo seu resultado, 
como danosa ao meio ambiente. 
§ 9o  A autoridade julgadora poderá, considerando a natureza dos animais, em 
razão de seu pequeno porte, aplicar multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 
100.000,00 (cem mil reais) quando a contagem individual for de difícil execução 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art29%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art29%C2%A72
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ou quando, nesta situação, ocorrendo a contagem individual, a multa final restar 
desproporcional em relação à gravidade da infração e a capacidade econômica do 
infrator.  
 
Art. 26.  Exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização 
da autoridade competente: 
Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo de: 
I - R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade não constante em listas oficiais de 
espécies em risco ou ameaçadas de extinção; ou 
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade constante de listas oficiais de fauna 
brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.                        
Parágrafo único.  Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório 
esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o 
agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da 
fiscalização.  

 
Art. 27.  Praticar caça profissional no País: 
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de: 
I - R$ 500,00 (quinhentos reais), por indivíduo capturado; ou        
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas 
oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.                     
 
Art. 28.  Comercializar produtos, instrumentos e objetos que impliquem a caça, 
perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre: 
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais), 
por unidade excedente. 
 
Art. 29.  Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por indivíduo. 
Art. 34.  Causar degradação em viveiros, açudes ou estação de aqüicultura de 
domínio público: 
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  
 
Art. 35.  Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida: 
Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com 
acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto da pescaria, 
ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental.  
Parágrafo único.  Incorre nas mesmas multas quem: 
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos 
inferiores aos permitidos; 
II - pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de 
aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos; 
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da 
coleta, apanha e pesca proibida; 
IV - transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou comercializa 
pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou 
autorização do órgão competente; 
V - captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou exporta espécimes de 
espécies ornamentais oriundos da pesca, sem autorização do órgão competente 
ou em desacordo com a obtida; e 
VI - deixa de apresentar declaração de estoque.  
 
Art. 40.  A comercialização do produto da pesca de que trata esta Subseção 
agravará a penalidade da respectiva infração quando esta incidir sobre espécies 
sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, conforme regulamento do 
órgão ambiental competente, com o acréscimo de: 
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I - R$ 40,00 (quarenta reais) por quilo ou fração do produto da pesca de espécie 
constante das listas oficiais brasileiras de espécies ameaçadas de 
sobreexplotação; ou 
II - R$ 60,00 (sessenta reais) por quilo ou fração do produto da pesca de espécie 
constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobreexplotadas.  
 
Art. 41.  Deixar, os comandantes de embarcações destinadas à pesca, de 
preencher e entregar, ao fim de cada viagem ou semanalmente, os mapas 
fornecidos pelo órgão competente: 
Multa: R$ 1.000,00 (mil reais).  

 

Ressalta-se que as referidas infrações administrativas são abordadas nos capítulos deste 

Manual cujos temas as englobam. 

Nesse contexto, em 2019 o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no 

sentido de que a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, conforme 

Informativo nº 650, de 05 de julho: 

 

PRIMEIRA SEÇÃO 

PROCESSO   EREsp 1.318.051-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira 
Seção, por unanimidade, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019 

RAMO DO DIREITO   DIREITO AMBIENTAL 

TEMA  Dano ambiental. Responsabilidade administrativa ambiental. Dolo 
ou culpa. Demonstração. Necessidade. 

DESTAQUE 

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No caso analisado foi imposta multa por dano ambiental sob o fundamento da 
responsabilidade objetiva decorrente da propriedade da carga transportada por outrem, que 
efetivamente teve participação direta no acidente que causou a degradação ambiental. 
Ocorre que a jurisprudência desta Corte, em casos análogos, assentou que a 
responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. A aplicação de 
penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera 
cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da 
culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com 
demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a 
conduta e o dano. A diferença entre os dois âmbitos (cível e administrativo) de punição e 
suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, caput e § 1º, da Lei n. 6.938/1981. 
Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação 
ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria 
legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3º, inc. V, 
do mesmo diploma normativo). Assim, o uso do vocábulo "transgressores" no caput do art. 
14, comparado à utilização da palavra "poluidor" no § 1º do mesmo dispositivo, deixa a 
entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: 
a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as 
responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros 
respondam a título objetivo por ofensas ambientais praticadas por outrem. 
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16. CRIMES CONTRA A FAUNA 
 

A tutela penal da fauna está prevista na Lei Federal nº 9.605/1998, conhecida como Lei de 

Crimes Ambientais - LCA. Serão abordados a seguir os crimes dispostos no Capítulo V, Seção I, “Dos 

Crimes Contra a Fauna”. Entretanto, antes da digressão sobre os crimes específicos, alguns 

apontamentos relevantes. 

Conforme previsto na Constituição da República, tanto pessoas físicas quanto pessoas 

jurídicas estão sujeitas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados ao meio ambiente (art. 225, § 3º).  

No mesmo sentido dispõe a Lei de Crimes Ambientais, em seu art. 3º: 

 
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

 

Conforme pontua Marcão (2018), resta claro que o sistema normativo vigente permite a 

responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes cometidos contra o meio ambiente. Nesse 

sentido, a Lei de Crimes Ambientais cuida de estabelecer as penas aplicáveis às pessoas jurídicas: 

 
Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas 
jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: 
 
I - multa; 
II - restritivas de direitos; 
III - prestação de serviços à comunidade. 
 
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: 
I - suspensão parcial ou total de atividades; 
II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; 
III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, 
subvenções ou doações. 
§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem 
obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do 
meio ambiente. 
§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade 
estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, 
ou com violação de disposição legal ou regulamentar. 
§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, 
subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de dez anos. 
 
Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: 
I - custeio de programas e de projetos ambientais; 
II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas; 
III - manutenção de espaços públicos; 
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. 
 
Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim 
de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada 
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sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e 
como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

 

Sobre a responsabilização penal da pessoa jurídica, vale ressaltar que o Superior Tribunal 

de Justiça entendia que não era possível essa responsabilização dissociada da pessoa física, 

acolhendo a teoria da dupla imputação. Ocorre que, em 2013, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento em sentido contrário, admitindo a desvinculação da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica em relação às pessoas físicas envolvidas: 

 

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. 
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA 
AÇÃO PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA 
FÍSICA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O 
art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da 
pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa 
física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não 
impõe a necessária dupla imputação. 2. As organizações corporativas complexas 
da atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições 
e responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, as dificuldades para 
imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta. 3. Condicionar a aplicação do art. 
225, §3º, da Carta Política a uma concreta imputação também a pessoa física 
implica indevida restrição da norma constitucional, expressa a intenção do 
constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas 
também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas 
dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, 
além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. 4. A identificação dos setores 
e agentes internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem 
relevância e deve ser buscada no caso concreto como forma de esclarecer se 
esses indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas 
atribuições internas à sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no 
interesse ou em benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para 
fins de imputar determinado delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, 
com subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização 
conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Em não raras 
oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou 
parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de responsabilidade 
penal individual. 5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte 
conhecida, provido. (RE 548181, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 
julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 
PUBLIC 30-10-2014). (grifo nosso) 

 

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça reformulou seu entendimento para afastar a 

obrigatoriedade da dupla imputação em crimes ambientais: 

 

PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME 
AMBIENTAL. ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. RESPONSABILIDADE PENAL 
DA PESSOA JURÍDICA. DUPLA IMPUTAÇÃO. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. 
DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. 
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. DENÚNCIA INEPTA. LIAME 
ENTRE O FATO DELITUOSO E A EMPRESA DENUNCIADA. NÃO DEMOSTRAÇÃO. 
RECURSO PROVIDO. 1. Após o julgamento do RE 548.181 pela Suprema Corte, a 
jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é possível a 
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responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais 
independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que a 
represente. [...] 9. Recurso provido para determinar a anulação da Ação Penal n. 
0013958-42.2015.8.08.0030, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca 
de Linhares/ES, sem prejuízo de eventual oferecimento de nova inicial acusatória 
em razão desse mesmo delito, desde que observados os requisitos do art. 41 do 
Código de Processo Penal. (RMS 56.073/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) 

 

Em relação à responsabilização criminal de pessoa jurídica de direito público, há grande 

divergência doutrinária. Paulo Affonso Leme Machado (2011) admite a responsabilização do ente 

público, aplicando-se sanções compatíveis com sua condição, vez que nem a Constituição nem a 

Lei de Crimes Ambientais restringiram sua aplicação.  

Lado outro, Milaré (2018) entende pela inviabilidade da responsabilização penal das 

pessoas jurídicas de direito público, visto que eventual sanção refletiria em toda a coletividade, 

concluindo pela responsabilização pessoal do agente (pessoa física) e pela reparação do dano pelo 

ente público na esfera cível, com ação regressiva em face dos agentes responsáveis.  

Nesse contexto, importante ressaltar que o art. 4º da Lei de Crimes Ambientais prevê a 

desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos:  

 
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade 
for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio 
ambiente. 

 

A jurisprudência do STJ acolhe a aplicação da teoria menor no Direito Ambiental, não 

exigindo desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a desconsideração da personalidade 

jurídica. 

 

Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping 
Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. 
Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria 
maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa 
do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados 
aos consumidores. Art. 28, § 5º. - Considerada a proteção do consumidor um dos 
pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de 
interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem 
comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico 
brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa 
jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para 
além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria 
subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial 
(teoria objetiva da desconsideração). - *A teoria menor da desconsideração, 
acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do 
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da 
pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da 
existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.* - Para a teoria 
menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser 
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suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios 
e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa 
proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta 
culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - 
A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está 
calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência 
desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no 
caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da 
pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores. - Recursos especiais não conhecidos. (REsp 279.273/SP, Rel. 
Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230) 

 

Ainda, insta ressaltar que o cumprimento das penas impostas às pessoas jurídicas deve 

ser considerado uma condição suspensiva da desconsideração da sua personalidade jurídica, 

apesar de não haver previsão legal expressa nesse sentido. Assim, garante-se que as pessoas 

jurídicas não sejam extintas sem o cumprimento das penas impostas (AMADO, 2020). 

Quanto à apreensão e destinação dos produtos e instrumentos dos crimes ambientais 

contra a fauna, mister consultar o TÓPICO 5.5 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS 

SILVESTRES. Nesse sentido, conforme dispõe o art. 25 da Lei de Crimes Ambientais: 

 

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, 
lavrando-se os respectivos autos. 
§1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal 
medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins 
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a 
responsabilidade de técnicos habilitados.  
§2º Até que os animais sejam entregues às instituições supracitadas, o órgão 
autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de 
acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.  
§3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e 
doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins 
beneficentes.  
§4º Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou 
doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.  
§5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a 
sua descaracterização por meio da reciclagem.  

 

Ainda, vale lembrar que são circunstâncias que atenuam a pena dos crimes ambientais, 

segundo a Lei Federal nº 9.605/1998: 

 

Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena: 
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 
II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, 
ou limitação significativa da degradação ambiental causada; 
III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental; 
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle 
ambiental. 
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E são circunstâncias que agravam a pena dos crimes ambientais, também conforme a Lei 

Federal nº 9.605/1998: 

 

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou 
qualificam o crime: 
I - reincidência nos crimes de natureza ambiental; 
II - ter o agente cometido a infração: 
a) para obter vantagem pecuniária; 
b) coagindo outrem para a execução material da infração; 
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio 
ambiente; 
d) concorrendo para danos à propriedade alheia; 
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder 
Público, a regime especial de uso; 
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; 
g) em período de defeso à fauna; 
h) em domingos ou feriados; 
i) à noite; 
j) em épocas de seca ou inundações; 
l) no interior do espaço territorial especialmente protegido; 
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais; 
n) mediante fraude ou abuso de confiança; 
o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental; 
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas 
públicas ou beneficiada por incentivos fiscais; 
q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades 
competentes; 
r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. 

 

Acerca da competência para processar e julgar crimes ambientais, consultar o CAPÍTULO 

2 - COMPETÊNCIA, deste Manual. 

Ainda, o ANEXO XII - LESÕES NÃO ACIDENTAIS/AGRESSÃO e o ANEXO XIII - CRIMES 

CONTRA A FAUNA, ambos do CRMV/GO, abordam aspectos relevantes sobre o tema. 

Posto isso, importante analisar os artigos da Lei de Crimes Ambientais que se amoldam, 

em tese, às condutas causadoras de danos à fauna. 

 

 
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em 
desacordo com a obtida: 
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza 
ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 
produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente. 
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode 
o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. 
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§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias 
e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida 
ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da 
infração; 
II - em período proibido à caça; 
III - durante a noite; 
IV - com abuso de licença; 
V - em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. 
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional. 
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. 

 

 

O crime tipificado no art. 29 pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, física ou jurídica, 

por se tratar de crime comum, bem como é imprescindível a prova pericial, conforme art. 158 do 

Código de Processo Penal - CPP c/c art. 79 da Lei de Crimes Ambientais. Ainda, é classificado como:  

comissivo; comum; de ação múltipla ou conteúdo variado (plurinuclear); de perigo abstrato; doloso 

(não há previsão da modalidade culposa26, é possível a forma tentada); instantâneo nas 

modalidades “matar”, “caçar”, “apanhar” e “utilizar”; permanente na modalidade “perseguir”; 

material nas modalidades “matar”, “caçar” e “apanhar”; formal nas modalidades “perseguir” e 

“utilizar”; plurissubsistente e unissubjetivo (MARCÃO, 2018).  

Observa-se que esse tipo penal, por se tratar de normal penal em branco, abrange práticas 

proibidas em lei, como a caça profissional (art. 2º da Lei Federal nº 5.197/1967) e comercialização da 

fauna (art. 3º da Lei Federal nº 5.197/1967), bem como irregularidades e ilegalidades em atos 

permitidos por lei, como caça esportiva ou amadorista (arts. 6º, “a”, e 8º, da Lei Federal nº 

5.197/1967); captura e guarda em cativeiro (art. 9º da Lei Federal nº 5.197/1967); criadores 

amadoristas (IN 01/2003 do IBAMA); criadouros conservacionistas e comerciais (Portaria 139-N/93 

do IBAMA e Portaria 118-N/97 do IBAMA, respectivamente); apanha de ovos, larvas e filhotes e 

destruição de ninho, abrigo ou criadouro natural na hipótese de nocividade à agricultura e à saúde 

pública (art. 3º, §2º, da Lei Federal nº 5.197/1967); e outras atividades/atos sem a devida anuência do 

órgão competente. 

A exigência de permissão, licença ou autorização27 da autoridade competente é elemento 

normativo do tipo, pois possuindo-as e obedecendo seus critérios a pessoa pode, em tese, praticar 

as condutas descritas nos incisos e no caput do art. 29.  

                                                           
26 “O crime cometido contra o meio ambiente tem para a sua conformação a intensão e o resultado lesivo. Não se 
configura crime ambiental a captura de animal silvestre acometido de doença e com intuito de cuidar do mesmo para 
obviar sua morte” (TJMG, EI 1.0024.04.395265-4/002, 7ª CCív, rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 29/04/2008). 
27 Permissão “designa o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a 
Administração Pública faculta ao particular a execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público”; 
Licença “é ato administrativo unilateral e vinculado pela qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos 
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Para melhor compreensão deste crime, consultar o CAPÍTULO 6 – CAÇA, TÓPICO 5.1 – 

COMERCIALIZAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE E SEUS PRODUTOS e TÓPICO 5.7 – MANUTENÇÃO DE 

FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO.  

Ressalta-se a possibilidade de perdão judicial no caso de guarda doméstica de espécie não 

ameaçada de extinção, conforme abordado no TÓPICO 5.2 -  GUARDA DOMÉSTICA DE FAUNA 

SILVESTRE COMO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO deste Manual, viabilidade admitida pelo art. 29, §2º. 

Nesse sentido: 

 

Em se tratando de guarda doméstica de animal silvestre não considerado em 
ameaça de extinção, considerando as circunstâncias dispostas nos arts. 6º e 14 da 
Lei n. 9.605/98 (gravidade do fato, antecedentes, situação econômica e grau de 
instrução do infrator), a multa poderá deixar de ser aplicada (art. 29, §2º, da Lei n. 
9.605/98) (TRF, 1ª R., AgI 2008.01.00.040883-0/MG, 7ª T., j. 9-12-2008, rel. Des. 
Luciano Tolentino Amaral, DJe de 16-1-2009, p. 269) 

 

Outro destaque é a exclusão da ilicitude do abate animal previsto no art. 37 da Lei de 

Crimes Ambientais, que abrange as hipóteses de estado de necessidade para saciar a fome do 

agente ou de sua família; visando proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou 

destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; 

e caso o animal seja nocivo, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. 

Segundo Marcão (2018), na hipótese da 

imputação contida na inicial acusatória conter 

como fundamento o §5º do art. 29, que causa 

aumento de pena em até o triplo se o crime 

decorrer da caça profissional, seria impossível 

realizar a transação penal, prevista no art. 79 da 

Lei Federal nº 9.099/95 para infração penal de 

pequeno potencial ofensivo, bem como restringe 

o cabimento da suspensão condicional do 

processo, disposto no art. 89 da Lei Federal nº 

9.099/95. Também na hipótese deste parágrafo, o rito a ser observado é o comum, sumário, 

regulado nos arts. 396 a 399 e 531 a 536 do CPP. 

 

 

 

                                                           
legais o exercício de uma atividade”; e Autorização Administrativa é “o ato administrativo unilateral, discricionário e 
precário pelo qual a Administração faculta ao particular o uso de bem público (autorização de uso), ou a prestação de 
serviço público (autorização de serviço público), ou o desempenho de atividade material, ou prática de ato que, sem esse 
consentimento, seriam legalmente proibidos (autorização como ato de polícia)” (DI PIETRO, 2009). 
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Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização 
da autoridade ambiental competente: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
 

 

O crime tipificado no art. 30 pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, física ou jurídica, 

admitindo coautoria, bem como é imprescindível a prova pericial, conforme art. 158 do CPP c/c art. 

79 da Lei de Crimes Ambientais, indicando se tratar de pele ou couro de répteis ou anfíbios. Ainda, 

é classificado como: comissivo; comum; de perigo abstrato; doloso (não admite forma culposa, 

sendo possível a modalidade tentada); instantâneo; material; pode ser praticado de forma livre; 

plurissubsistente e unissubjetivo (MARCÃO, 2018). 

A compreensão completa deste tipo penal depende de verificação das disposições 

relativas à autorização do órgão ambiental competente, bem como é elemento normativo do tipo 

a ausência de autorização. Neste ponto, também importante consultar o TÓPICO 5.1 - 

COMERCIALIZAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE E DE SEUS SUBPRODUTOS. 

É controverso o entendimento quanto ao sujeito passivo do art. 30, se consiste na 

coletividade ou na União Federal. Quanto à competência para julgar, segue entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal: 

 

[...] (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito 
ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da 
CF/88; (b) In casu, cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao 
exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de 
animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do 
Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta 
de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção 
do direito fundamental à segurança ambiental. 10. Recurso extraordinário a que 
se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: Compete à Justiça Federal 
processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva 
animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas 
por Tratados e Convenções internacionais. (STF - RE: 835558 SP - SÃO PAULO, 
Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/02/2017, Tribunal Pleno)  

 

Ressalta-se que o princípio da especialidade afasta a aplicação do crime de contrabando 

(art. 334 do CP). 

Por não se tratar de infração penal de pequeno potencial ofensivo, é incabível transação 

penal. Entretanto, como a pena mínima não é superior a um ano, é cabível suspensão condicional 

do processo. 
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Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida 
por autoridade competente: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
 

 

O crime tipificado no art. 31 pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, física ou jurídica, 

e é classificado como: comissivo; comum; de perigo abstrato; doloso (não admite a modalidade 

culposa, admite a modalidade tentada); material; plurissubsistente e unissubjetivo. Ademais, o 

núcleo do tipo, introduzir, é o mesmo que fazer entrar no país, importar, trazer de fora para dentro 

do território nacional (MARCÃO,2018).  

Ressalta-se que o princípio da especialidade afasta a aplicação do crime de contrabando 

(art. 334 do CP). 

Destaca-se que a competência para julgamento deste crime é da Justiça Federal: 

 

A Justiça Federal é competente para processar e julgar o crime de introdução de 
espécime animal em território brasileiro sem parecer técnico e licença da 
autoridade competente, uma vez que sua execução inicia-se no exterior e encerra-
se no Brasil, afetando os serviços de repartição de alfândega (órgão da União) e 
interesses ambientais de todo o País. (TRF, 4ª R., SER 2005.70.02.010057-7/PR, 8ª 
T., rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 3-9-2008,DE de 17-9-2008) 

 

 
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. 
 

 

O crime tipificado no art. 32 pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, física ou jurídica, 

bem como é imprescindível a prova pericial, conforme art. 158 do CPP c/c art. 79 da Lei de Crimes 

Ambientais. Ainda, é classificado como: comissivo; comum; de perigo abstrato; doloso (admite 

modalidade tentada); instantâneo (de efeitos permanentes em algumas modalidades típicas); 

material; plurissubsistente; unissubjetivo; simples e de ação múltipla (MARCÃO, 2018). 

Segundo Marcão (2018), praticar ato de abuso significa expor a excessos ou a 

determinada situação de risco; praticar maus-tratos significa causar sofrimento indevido e evitável, 

desnecessário, de modo a expor a risco a integridade física ou a própria vida; ferir significa causar 

ferimento, provocar lesão, machucar; e mutilar significa causar mutilação, seccionar, separar uma 

parte da outra. 
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Sobre as práticas relacionadas às condutas 

previstas no crime disposto no art. 32, consultar os 

CAPÍTULOS 4 - FAUNA DOMÉSTICA, 8 - CRUELDADE E 

MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS, 9 - VAQUEJADA, 

CAVALGADA E RODEIO, 10 - RINHAS, 11 - ESPETÁCULOS 

PÚBLICOS, 12 - CIRURGIAS ESTÉTICAS MUTILANTES EM 

PEQUENOS ANIMAIS e 13 - VIVISSECÇÃO*, 

EXPERIMENTAÇÃO E PESQUISA COM ANIMAIS VIVOS. 

Acerca do art. 64 da Lei das Contravenções 

Penais - LCP, que estabelece como contravenção “tratar animal com crueldade ou submetê-lo a 

trabalho excessivo”, CAPEZ (2010) afirma que o art. 32 da Lei de Crimes Ambientais tacitamente 

revoga o art. 64 da LCP, pois a tutela é específica e mais abrangente, com imposição de penas mais 

severas. 

Destaca-se a hipótese de exclusão da ilicitude prevista no art. 37 da Lei de Crimes 

Ambientais, que abrange as situações de estado de necessidade para saciar a fome do agente ou 

de sua família; visando a proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora 

de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; e caso o 

animal seja nocivo, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. 

Tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo são cabíveis, nos 

termos da Lei Federal nº 9.099/995, por se tratar de infração penal de pequeno potencial ofensivo 

e a pena mínima cominada não ser superior a um ano. 

 

 
Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de 
espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais 
brasileiras: 
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas: 
I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de domínio público; 
II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 
autorização da autoridade competente; 
III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos 
ou corais, devidamente demarcados em carta náutica. 
 

 

O crime tipificado no art. 33 pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, física ou jurídica, 

admitindo coautoria, bem como é imprescindível a prova pericial, conforme art. 158 do CPP c/c art. 

79 da Lei de Crimes Ambientais. Ainda, é classificado como: comissivo; comum; de perigo abstrato; 

doloso (não admite a modalidade culposa); material; plurissubsistente e unissubjetivo (MARCÃO, 

2018). 
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Segundo Marcão (2018), o proprietário de espécimes da fauna aquática (mantida em 

viveiros ou estações de aquicultura, por exemplo), eventualmente atingidos pela conduta típica, 

deve ser considerado sujeito passivo secundário. Além disso, o autor caracteriza como efluentes 

resíduos ou detritos aptos a produzir poluição, líquidos ou sólidos, tais como esgotos, sanitários e 

descartes industriais, sendo entendimento do STJ que os poluentes devem gerar prejuízos aos bens 

tutelados: 

 

Só é punível a emissão de poluentes efetivamente perigosa ou danosa para a 
saúde humana, ou que provoque a matança de animais ou a destruição 
significativa da flora, não se adequando ao tipo penal a conduta de poluir, em 
níveis incapazes de gerar prejuízos aos bens juridicamente tutelados. (STJ, RHC 
17.429/GO, 5ª T., rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 1º-8-2005, Revista IOB de Direito 
Penal e Processual, n. 34, p. 140) 

 

São consideradas águas sob jurisdição nacional (art. 3º da Lei Federal nº 9.966/2000), em 

que é proibido provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento 

de espécimes da fauna aquática: 

 

I – águas interiores: a) as compreendidas entre a costa e a linha-de-base reta, a 
partir de onde se mede o mar territorial; b) as dos portos; c) as das baías; d) as dos 
rios e de suas desembocaduras; e) as dos lagos, das lagoas e dos canais; f) as dos 
arquipélagos; g) as águas entre os baixios a descoberta e a costa;  
II – águas marítimas, todas aquelas sob jurisdição nacional que não sejam 
interiores. 
 

A exigência de permissão, licença ou autorização da autoridade competente é elemento 

normativo do tipo, pois possuindo-as e obedecendo seus critérios a pessoa pode, em tese, praticar 

as condutas descritas no art. 33. 

Ademais, nos termos da Lei Federal nº 9.099/1995, a suspensão condicional do processo 

é admitida, vez que a pena mínima cominada não é superior a um ano, entretanto, a transação 

penal é incabível, por não se tratar de infração penal de pequeno potencial ofensivo. 

A legislação relacionada ao art. 33 da Lei de Crimes Ambientais que pode ser analisada, a 

depender do caso concreto: 

 

 infrações administrativas previstas nos artigos 34 e 39 do Decreto Federal nº 

6.514/2008, que proíbem causar degradação em viveiros, açudes ou estação de 

aquicultura de domínio público e explorar campos naturais de invertebrados aquáticos 

e algas, bem como recifes de coral sem autorização do órgão ambiental competente ou 

em desacordo com a obtida; 

 art. 27, §2º, da Lei Federal nº 5.197/1967, o qual dispõe que incorre na pena de reclusão 

de 2 (dois) a 5 (cinco) anos quem provocar, pelo uso direto ou indireto de agrotóxicos 
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ou de qualquer outra substância química, o perecimento de espécimes da fauna 

ictiológica existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou mar territorial brasileiro; 

 Lei nº Federal nº 9.966/2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização 

da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 

em águas sob jurisdição nacional. 

 

Para informações adicionais, recomenda-se consultar CAPÍTULO 7 - PESCA. 

 

 
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão 
competente: 
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: 
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos 
permitidos; 
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, 
técnicas e métodos não permitidos; 
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e 
pesca proibidas. 
 

 

O crime tipificado no art. 34 pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, física ou jurídica, 

admitindo coautoria, bem como é imprescindível a prova pericial, conforme art. 158 do CPP c/c art. 

79 da Lei de Crimes Ambientais. Ainda, é classificado como: comissivo; comum; de forma livre; de 

perigo abstrato; doloso (não admite a forma culposa); plurissubsistente e unissubjetivo (MARCÃO, 

2018). 

Segundo Marcão (2018), quanto ao crime ser material ou formal, a temática é divergente. 

O art. 36 da Lei de Crimes Ambientais estabelece que considera como pesca “todo ato tendente a 

retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, 

moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as 

espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora”, proporcionando 

interpretação no sentido de que o crime é formal, não material.  

Entendimentos mais recentes dos tribunais apontam no sentido do crime do art. 34 como 

formal: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA 
LEI N. 9.605/1998. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A criação das Unidades de Conservação Federal 
de Uso Sustentável tem por escopo compatibilizar a preservação de seus 
recursos naturais com o seu uso pela comunidade, ou seja, regrar o exercício de 
atividades que constituam fontes alternativas de renda, de maneira que sejam 
trabalhadas dentro de preceitos sustentáveis e que envolvam a gestão 
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participativa dessas populações, mas de forma a preservar o meio-ambiente ali 
existente. 2. Inviável, pois, a absolvição sumária, para, por aplicação do princípio 
da insignificância, reconhecer a atipicidade material da conduta prevista no art. 
34 da Lei n. 9.605/1988 daquele que, agindo em desacordo com as exigências 
legais ou regulamentares, é flagrado pescando em local proibido pela legislação 
vigente. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato, a prescindir, portanto, 
de qualquer resultado danoso para sua configuração, decorrendo a tipificação 
penal meramente da potencialidade de risco à reprodução das espécies da 
fauna local. 3. De mais a mais, "para se aferir a plausibilidade jurídica das teses 
de absolvição e desclassificação, seria necessária uma cognição mais 
aprofundada do suporte probatório que lastreou a acusação, providência que 
não se coaduna com a estreita cognição inerente ao habeas corpus." (HC n. 
267.502/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 12/9/2013) 4. Agravo 
regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 55689 RO 2015/0008520-4, Relator: 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017) 

PENAL. PROCESSUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 34, 
PARÁGRAFO ÚNICO, II, C/C O ARTIGO 69, AMBOS DA LEI 9.605/98, EM 
CONCURSO MATERIAL. PESCA PREDATÓRIA EM RIO INTERESTADUAL. BEM DA 
UNIÃO. CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 20, III, E 109, IV, AMBOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. CONEXÃO 
PROBATÓRIA COM O DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL 
TAMBÉM IMPUTADO NA DENÚNCIA. ARTIGO 76, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. SÚMULA 122 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO 
MINISTERIAL PROVIDO. 1. Consoante relatado, a controvérsia subjacente 
consiste em saber se a pesca predatória, mediante a utilização de método não 
permitido (crime previsto no artigo 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98), 
porquanto perpetrada em rio interestadual atrairia, por si só, no caso concreto, 
a competência da Justiça Federal, independentemente da dimensão ou 
extensão de eventuais danos, nos moldes dos artigos 20, III, e 109, IV, ambos da 
Constituição Federal. 2. Com efeito, trata-se de crime formal e de perigo 
abstrato que se perfectibiliza com qualquer ato tendente a retirar, extrair, 
coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes ictiológicos, consumando-
se com a simples conduta capaz de produzir, potencialmente, o resultado 
danoso ao meio ambiente aquático e, em especial, à fauna ictiológica. Nesse 
sentido, os 08 (oito) quilos, em tese, efetivamente pescados, por método de 
arrasto (de uso não permitido tanto para pesca comercial quanto para pesca 
amadora, na forma do artigo 2º, I, a, e § 2º, I, da Instrução Normativa IBAMA n. 
26, de 2 de setembro de 2009), a partir de duas tarrafas objeto de apreensão, 
no leito do Rio Grande, próximo à Ilha do Tonani, no Município de Paulo de 
Faria/SP, consistem em mero exaurimento do tipo penal descrito no artigo 34 
da Lei Federal 9.605/98. Precedentes do STJ e deste E. TRF3. [...] (TRF-3 - 
ApCrim: 00012449520164036106 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 
LUNARDELLI, Data de Julgamento: 22/08/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, 
Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2019) 

Contudo, em entendimento contrário, pescar, para efeito de imputação penal, pressupõe a 

captura de algum espécime protegido pelo tipo, e não somente prática de atos tendentes à 

captura, definidos como atos de pesca: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 34, CAPUT, LEI 9.605/98. PESCA EM LOCAL 
INTERDITADO POR ÓRGÃO COMPETENTE. CRIME MATERIAL. AUSÊNCIA DE 
VESTÍGIOS. ART. 158 CPP. ABSOLVIÇÃO. 1. O crime consistente na pesca em local 
interditado por órgão competente, descrito no caput do art. 34 da Lei 9.605/98, 
é espécie de delito material, que exige resultado naturalístico para a 
consumação, consistente na realização efetiva de morte ou apreensão de 
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peixes. 2. Por se tratar de delito que deixa vestígios, conforme estabelece o art. 
158 do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação da efetiva 
captura de peixes por parte do réu (produto do crime), fato não demonstrado 
nos autos. 3. Apelações providas. (TRF-1 - ACR: 10252 AM 2001.32.00.010252-6, 
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 
11/12/2007, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/01/2008 DJ p.8) 

 

Para melhor entendimento deste artigo, recomenda-se consultar CAPÍTULO 7 - PESCA, vez 

que além de abordar importantes conceitos e apontamentos relacionados, o art. 34 é norma penal 

em branco, exigindo normas complementares com especificação de proibições e limitações: 

 

A norma que incrimina e apena a pesca em lugar interditado é norma penal em 
branco, havendo o denunciante, quando do oferecimento da denúncia, de 
apresentar a norma complementadora (STJ, HC 42.486/MG, 6ª T., rel. Min. Nilson 
Naves, j. 16-8-2005, DJU de 22-5-2006, RT 851/499) 

 

Destaca-se a hipótese de exclusão da ilicitude prevista no art. 37 da Lei de Crimes 

Ambientais, que abrange as hipóteses de estado de necessidade: 

 

Compete à defesa a prova da inexistência de uma situação de dificuldades 
econômicas que comprometa o sustento familiar a ponto de excluir a ilicitude da 
conduta típica praticada. O estado de necessidade requer a inevitabilidade do agir 
ilícito, requisito prejudicado quando as informações dos autos dão conta de que 
o denunciado estava autorizado a buscar seu sustento por meio da pesca com 
petrechos outros que não as redes (TRF, 4ª R., ApCrim 2004.71.03.003357-1/RS, 8ª 
T., rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 12-9-2007, DE de 21-9-2007, 
Informativo de setembro de 2007) 

 

Ademais, nos termos da Lei Federal nº 9.099/95, a suspensão condicional do processo é 

admitida, vez que a pena mínima cominada não é superior a um ano, entretanto, a transação penal 

é incabível, por não se tratar de infração penal de pequeno potencial ofensivo. 

 

O crime ambiental pode ser identificado em flagrante com sinais e 

vestígios evidentes; pela ausência de licenciamento ambiental; pela 

mutilação dos exemplares pescados; pela quantidade apreendida 

acima da permitida; pelo desrespeito aos limites mínimo e máximo de 

tamanho dos peixes; pelo transporte das espécies que são proibidos a 

captura ou o transporte; dentre outras hipóteses elencadas no art. 22 

da Lei Estadual nº 13.025/97. 
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Art. 35. Pescar mediante a utilização de: 
I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante; 
II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente: 
Pena - reclusão de um ano a cinco anos. 
 

 

O crime tipificado no art. 35 pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, física ou jurídica, 

bem como é imprescindível a prova pericial, conforme art. 158 do CPP c/c art. 79 da Lei de Crimes 

Ambientais. Ainda, é classificado como: comissivo; comum; instantâneo, podendo em alguns casos 

ser praticado de forma permanente; de perigo abstrato; doloso (não admite a forma culposa); 

plurissubsistente e unissubjetivo (MARCÃO, 2018). 

Substâncias tóxicas são aquelas cuja composição química ou biológica é apta a causar 

morte, lesão ou efeitos nocivos a qualquer organismo vivo. Explosivos são o tipo de matéria que, 

quando iniciada, sofre decomposição muito rápida em produtos mais estáveis, com grande 

liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão (art. 3º, LI, do Decreto Federal nº 

3.665/2000). Acerca das substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante a 

explosivos, permite-se interpretação analógica para substâncias capazes de provocar descarga 

elétrica ou térmica na água (MARCÃO, 2018; CONSTANTINO In MARCÃO, 2018). 

Para melhor entendimento deste artigo, recomenda-se consultar CAPÍTULO 7 - PESCA, 

que especifica os meios proibidos de pesca pela autoridade competente, vez que o art. 35 se trata 

de norma penal em branco, exigindo normas complementares com especificação de proibições e 

limitações: 

 

A norma que incrimina e apena a pesca em lugar interditado é norma penal em 
branco, havendo o denunciante, quando do oferecimento da denúncia, de 
apresentar a norma complementadora (STJ, HC 42.486/MG, 6ª T., rel. Min. Nilson 
Naves, j. 16-8-2005, DJU de 22-5-2006, RT 851/499) 

 

Destaca-se hipótese de exclusão da ilicitude prevista no art. 37 da Lei de Crimes 

Ambientais, que abrange as hipóteses de estado de necessidade: 

 

Compete à defesa a prova da inexistência de uma situação de dificuldades 
econômicas que comprometa o sustento familiar a ponto de excluir a ilicitude da 
conduta típica praticada. O estado de necessidade requer a inevitabilidade do agir 
ilícito, requisito prejudicado quando as informações dos autos dão conta de que 
o denunciado estava autorizado a buscar seu sustento por meio da pesca com 
petrechos outros que não as redes (TRF, 4ª R., ApCrim 2004.71.03.003357-1/RS, 8ª 
T., rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 12-9-2007, DE de 21-9-2007, 
Informativo de setembro de 2007) 
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Ademais, nos termos da Lei Federal nº 9.099/95, a suspensão condicional do processo é 

admitida, vez que a pena mínima cominada não é superior a um ano, entretanto, a transação penal 

é incabível, por não se tratar de infração penal de pequeno potencial ofensivo. 

 

 

16.1 Princípio da insignificância 
 

A aplicação do princípio da insignificância na seara ambiental é tema de extrema 

complexidade, tendo em vista as peculiaridades que permeiam a matéria. Nesse sentido, faz-se 

necessária uma análise aprofundada de cada caso, com emprego de um ou mais vetores para 

determinação do conteúdo da insignificância (PRADO, 2016 [s.p.]). 

Inicialmente, cabe pontuar que o princípio da insignificância ou bagatela é uma 

construção doutrinária e jurisprudencial, justificada pela necessidade de efetiva proporcionalidade 

entre a conduta penalmente típica e a imprescindibilidade de intervenção estatal. Trata-se da 

descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não apresentam relevância 

material, ou seja, não atingem de forma expressiva os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal. 

Bitencourt (2019, p. 65) explica que insignificância ou bagatela “não é sinônimo de 

pequenos crimes ou pequenas infrações, mas se refere à gravidade, extensão ou intensidade da 

ofensa produzida a determinado bem jurídico penalmente tutelado”. 
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Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância justifica-se pela desproporcional 

ofensa ao bem jurídico tutelado em relação à gravidade da sanção penal cominada à essa conduta. 

Evita-se, assim, a punição exagerada à mínima ofensa. 

Mais uma vez, Bitencourt (2019, p. 66) pontua: 

 

O tipo penal deve ser valorado, no seu aspecto material, como instituto concebido 
com conteúdo valorativo, distinto de seu aspecto puramente formal, de cunho 
puramente diretivo. Por isso se deve considerar materialmente atípicas as 
condutas de inegável irrelevância (insignificância) para a sociedade como um 

todo. 
 

Em se tratando de crimes ambientais, doutrina e jurisprudência divergem quanto à 

possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, em especial pela natureza do bem jurídico 

tutelado e impossibilidade de se aferir a real extensão do dano causado ao meio ambiente 

enquanto um conjunto de ecossistemas que não encontra limites espaciais, mas se estende e 

interliga por todo o globo. 

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou: 

 

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PESCA EM ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A 
pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os 
aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Inexistência de manifesto 
constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, 
fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o 
afastamento do vetor “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 
comportamento”, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. Agravo 
regimental conhecido e não provido. (HC 158973 AgR, Relator(a):  Min. ROSA 
WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 
DIVULG 29-10-2018 PUBLIC 30-10-2018) 

 

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio quando 

demonstrada a ínfima ofensividade do bem ambiental tutelado: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA 
EM PERÍODO DE DEFESO. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I. Esta Corte tem entendimento pacificado 
no sentido de que é possível a aplicação do denominado princípio bagatelar aos 
delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental 
tutelado. II. Todavia, no caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada 
em jurisprudência desta Corte, no sentido de que não é insignificante a conduta 
de pescar em local e época proibida, e com petrechos proibidos para pesca, ainda 
que não tenha sido apreendido qualquer peixe em poder do recorrente. 
Precedentes. III - "Ademais, a captura é mero exaurimento da figura típica em 
questão, que se consuma com a simples utilização do petrecho não permitido. O 
dano causado pela pesca predatória não se resume, portanto, às espécimes 
apreendidas. (AgRg no AREsp 1172493/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti 
Cruz, DJe 01/08/2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1862960/TO, 
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Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 
18/05/2020) (grifo nosso) 

 

Em que pese o posicionamento do STF e STJ, Amado (2020, p. 699) alerta sobre o risco de 

aplicação de referido princípio e argumenta: 

 
[...] entende-se que não é possível admitir a incidência do Princípio da Bagatela 
aos delitos contra o meio ambiente, pois o bem protegido pela norma penal é 
imaterial e objetiva realizar o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Ademais, em regra, o dano ambiental é irreparável 
in natura, devendo ser aplicada uma pena proporcional ao ilícito penal, mesmo 
que mínima, sendo que o manejo desse princípio poderá retirar a função de 
prevenção geral da lei penal, pois as pessoas poderão praticar pequenos crimes 
ambientais sabedoras da irrelevância penal da sua conduta. 

 

Outrossim, o que aparentemente pode parecer bagatela se individualmente considerado, 

em conjunto toma uma dimensão significante, a exemplo da pesca de dois quilos de peixe em 

período de reprodução das espécies por dezenas ou centenas de pescadores (AMADO, 2020). 

 

16.2 Transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não 

persecução penal 
 

A Lei Federal nº 9.099/1995, que dispõe sobre os juizados cíveis e criminais, esclarece, em 

seu art. 61, que são consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções 

penais e crimes cuja pena máxima não exceda a dois anos, cumulada ou não com multa. 

Por sua vez, o art. 76 do referido diploma assim dispõe sobre a possibilidade de aplicação 

imediata da pena: 

 
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 
propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 
especificada na proposta. 

 

Ainda, a Lei Federal nº 9.099/1995 prescreve a possibilidade de suspensão condicional do 

processo aos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano: 

 
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, 
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o 
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro 
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional 
da pena (art. 77 do Código Penal)28. 

                                                           
28 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, desde que: 
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; 
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Outrossim, a Lei Federal nº 9.605/1998 estabelece procedimento singular para os crimes 

ambientais de menor potencial ofensivo, que são de ação penal pública incondicionada: 

 
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da 
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde 
que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 
da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. 
 
Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as 
seguintes modificações: 
I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido 
no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, 
ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo; 
II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a 
reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período 
máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com 
suspensão do prazo da prescrição; 
III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e 
IV do § 1° do artigo mencionado no caput; 
IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de 
constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, 
ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no 
inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III; 
V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de 
punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado 
tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. 

 

Conclui-se, assim, que os crimes ambientais que sejam considerados infrações penais de 

menor potencial ofensivo comportam a aplicação dos institutos da transação penal e suspensão 

condicional do processo, entretanto, com as especificidades criadas pela Lei de Crimes Ambientais 

sobre a composição e reparação do dano ambiental. 

Nos casos em que seja cabível a proposta de transação penal, é exigida a prévia 

composição do dano ambiental, que não se confunde com a efetiva reparação, o que nem sempre 

é possível até a realização de audiência preliminar. É condição para o oferecimento da proposta de 

transação penal e indica apenas o compromisso, por parte do autor da infração, de recuperar o 

dano ambiental causado. 

Vale aqui destacar que, em caso de descumprimento injustificado da transação penal, 

cabe ao Ministério Público promover a execução do título judicial que é formado com a 

homologação da proposta em juízo (MARCÃO, 2018). 

Já nas hipóteses em que é cabível a suspensão condicional do processo, a extinção da 

punibilidade do acusado ao final do período de prova resta condicionada à reparação do dano. 

                                                           
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 
circunstâncias autorizem a concessão do benefício; 
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. 
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Diante das inovações trazidas pela Lei Federal nº 13.964/2019, destaca-se para a temática 

em debate o acordo de não persecução penal (ANPP), disciplinado pelo artigo 28-A do Código de 

Processo Penal: 

 

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado 
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave 
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá 
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para 
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas 
cumulativa e alternativamente: 
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-
lo; 
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público 
como instrumentos, produto ou proveito do crime; 
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período 
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, 
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de 
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, 
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes 
aos aparentemente lesados pelo delito; ou 
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério 
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 

 

Contudo, resta vedado a aplicação do ANPP nas seguintes hipóteses: 

 

Art. 28 –A [...] 
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, 
nos termos da lei;        
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que 
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas;      
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento 
da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão 
condicional do processo; e     
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou 
praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do 
agressor. 

 

Como bem pontuado pelo Promotor de Justiça Marcos Paulo de Souza Miranda (2020, [s. 

p.]), 

 

Logo, o campo para a aplicação do acordo de não persecução penal no âmbito 
dos delitos ambientais é promissor e o instituto pode, se bem utilizado, contribuir 
para maior eficiência, eficácia e celeridade na repressão às condutas contra o meio 
ambiente, bem como para a efetivação da tutela reparatória em prol do bem 
ambiental. 
Mas para que isso ocorra de fato, é necessário que o instituto do acordo de não 
persecução penal seja lido, interpretado e aplicado sob as luzes do direito penal e 
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processual penal ambiental, que possuem particularidades marcantes quando 
comparados com o direito penal e processual penal clássico. 

 

Portanto, em se tratando de crimes contra o meio ambiente inseridos no âmbito do ANPP, 

as questões tratadas devem observar as especialidades dispostas na Lei dos Crimes Ambientais 

relacionadas a reparação do dano (arts. 27 e 28), declaração da extinção da punibilidade (art. 28), 

renúncia voluntária a bens e direitos que sejam instrumentos, produto ou proveito do crime (art. 

25), prestação de serviços à comunidade (art. 9) e prestação pecuniária (art. 12). 

No tocante à prestação pecuniária, Miranda (2020, [s. p.]) lembra que  

 

[...] como já decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências 
2460-96.2014.2.00.0000, os valores decorrentes das transações penais ou 
sentenças condenatórias referentes à tutela do meio ambiente, patrimônio 
cultural e urbanístico devem ter como destino específico o efetivo custeio de 
medidas de proteção ao meio ambiente, não se aplicando a destinação a contas 
judiciais de âmbito genérico. 

 

Ponto de relevância é, ainda, em sede de ANPP sobre crimes ambientais, a possibilidade 

de o ajuste ser firmado, também, com pessoas jurídicas, considerando a excepcional hipótese de 

responsabilização criminal dos entes morais que exsurge do art. 225, § 3º. da Constituição Federal, 

complementado pelo art. 3º da Lei Federal nº 9.605/1998. 

Em tal hipótese, vale relembrar que a prestação de serviços à comunidade pela pessoa 

jurídica é objeto de disciplina específica pelo art. 23 da Lei Federal nº 9.605/1998. 

Por derradeiro, é preciso destacar que descumpridas quaisquer das condições estipuladas 

no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de 

sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. E mais, o descumprimento do acordo de não 

persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como 

justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.  

Especificamente quanto aos tipos penais que tratam de condutas lesivas à fauna, cabe 

pontuar as situações em que é cabível a proposta de transação penal, a suspensão condicional do 

processo e o acordo de não persecução penal: 

 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, 
apanhar, utilizar espécimes da 
fauna silvestre, nativos ou em 
rota migratória, sem a devida 
permissão, licença ou 
autorização da autoridade 
competente, ou em desacordo 
com a obtida: 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 

Pena - detenção de seis meses a 
um ano, e multa. 

Transação penal e suspensão 
condicional do processo 
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I - quem impede a procriação da 
fauna, sem licença, autorização 
ou em desacordo com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou 
destrói ninho, abrigo ou 
criadouro natural; 
III - quem vende, expõe à venda, 
exporta ou adquire, guarda, tem 
em cativeiro ou depósito, utiliza 
ou transporta ovos, larvas ou 
espécimes da fauna silvestre, 
nativa ou em rota migratória, 
bem como produtos e objetos 
dela oriundos, provenientes de 
criadouros não autorizados ou 
sem a devida permissão, licença 
ou autorização da autoridade 
competente 

 § 4º A pena é aumentada de 
metade, se o crime é praticado: 
I - contra espécie rara ou 
considerada ameaçada de 
extinção, ainda que somente no 
local da infração; 
II - em período proibido à caça; 
III - durante a noite; 
IV - com abuso de licença; 
V - em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou 
instrumentos capazes de 
provocar destruição em massa. 

Transação penal e suspensão 
condicional do processo 

 § 5º A pena é aumentada até o 
triplo, se o crime decorre do 
exercício de caça profissional. 

Acordo de não persecução penal 

Art. 30. Exportar para o exterior 
peles e couros de anfíbios e 
répteis em bruto, sem a 
autorização da autoridade 
ambiental competente: 

Pena - reclusão, de um a três 
anos, e multa. 

Acordo de não persecução penal 
e suspensão condicional do 
processo 

Art. 31. Introduzir espécime 
animal no País, sem parecer 
técnico oficial favorável e licença 
expedida por autoridade 
competente: 

Pena - detenção, de três meses a 
um ano, e multa. 

Transação penal e suspensão 
condicional do processo 

Art. 32. Praticar ato de abuso, 
maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou 
exóticos: 
§ 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. 

Pena - detenção, de três meses a 
um ano, e multa. 

Transação penal e suspensão 
condicional do processo 
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 § 2º A pena é aumentada de um 
sexto a um terço, se ocorre 
morte do animal. 

Transação penal e suspensão 
condicional do processo 

Art. 33. Provocar, pela emissão 
de efluentes ou carreamento de 
materiais, o perecimento de 
espécimes da fauna aquática 
existentes em rios, lagos, açudes, 
lagoas, baías ou águas 
jurisdicionais brasileiras: 
Parágrafo único. Incorre nas 
mesmas penas: 
I - quem causa degradação em 
viveiros, açudes ou estações de 
aqüicultura de domínio público; 
II - quem explora campos 
naturais de invertebrados 
aquáticos e algas, sem licença, 
permissão ou autorização da 
autoridade competente; 
III - quem fundeia embarcações 
ou lança detritos de qualquer 
natureza sobre bancos de 
moluscos ou corais, devidamente 
demarcados em carta náutica. 

Pena - detenção, de um a três 
anos, ou multa, ou ambas 
cumulativamente. 

Acordo de não persecução penal 
e suspenção condicional do 
processo 

Art. 34. Pescar em período no 
qual a pesca seja proibida ou em 
lugares interditados por órgão 
competente: 
Parágrafo único. Incorre nas 
mesmas penas quem: 
I - pesca espécies que devam ser 
preservadas ou espécimes com 
tamanhos inferiores aos 
permitidos; 
II - pesca quantidades superiores 
às permitidas, ou mediante a 
utilização de aparelhos, 
petrechos, técnicas e métodos 
não permitidos; 
III - transporta, comercializa, 
beneficia ou industrializa 
espécimes provenientes da 
coleta, apanha e pesca proibidas. 

Pena - detenção de um ano a três 
anos ou multa, ou ambas as 
penas cumulativamente. 

Acordo de não persecução penal 
e suspenção condicional do 
processo 

Art. 35. Pescar mediante a 
utilização de: 
I - explosivos ou substâncias que, 
em contato com a água, 
produzam efeito semelhante; 
II - substâncias tóxicas, ou outro 
meio proibido pela autoridade 
competente: 

Pena - reclusão de um ano a cinco 
anos. 

Acordo de não persecução penal 
e suspenção condicional do 
processo 
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17. SUGESTÃO DE QUESITAÇÃO PARA CRIMES AMBIENTAIS 
 

Elaborado pelos Peritos Criminais do NÚCLEO DE PERÍCIAS AMBIENTAIS (NPA), com a 

participação da Delegada de Polícia, lotada na DELEGACIA ESTADUAL DE REPRESSÃO A CRIMES 

CONTRA O MEIO AMBIENTE (DEMA), Lara Menezes Melo Oliveira  

 

O ofício de requisição da perícia deverá ser endereçado ao GERENTE DO INSTITUTO DE 

CRIMINALÍSTICA LEONARDO RODRIGUES listando: 

 

DADOS INDISPENSÁVEIS: 

• NÚMERO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO (RAI); 

• NOME DA PROPRIEDADE; 

• COORDENADAS DO LOCAL (latitude e longitude); 

• COMO CHEGAR AO LOCAL (CROQUI OU MAPA); 

• NOME DOS ENVOLVIDOS; 

• DATA DA OCORRÊNCIA DO SUPOSTO CRIME AMBIENTAL 

• ESPECIFICAR AS LEIS OU REGULAMENTOS AFETO AO CASO; 

• QUESITAÇÃO 

 

DADOS DESEJÁVEIS: 

• LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO (EIA/RIMA. PRAD ou outros 

estudos ou projetos em documentos que estejam inseridos em Procedimento Administrativo 

Ambiental); 

• LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E/OU PERMISSÕES AMBIENTAIS; 

• CÓPIA DO(S) AUTO(S) DE INFRAÇÃO(ÕES); 

• NÚMERO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). 

 

SUGESTÕES DE QUESITOS: 

 

DANO À FAUNA 

 Exames realizados para constatar danos que afetem a fauna, decorrentes de alterações 

ambientais, como em locais de crime ambiental em que haja animais mortos, maltratados, 

feridos ou mutilados. 
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1. Existem alterações no ambiente que afetam diretamente a sobrevivência/saúde dos animais? 

Tratava-se o local de unidade de conservação? 

2. Observavam-se animais mortos, maltratados, feridos ou mutilados no local que tenham sido 

diretamente afetados em decorrência de alterações ambientais? 

3. Identificar as espécies afetadas. As espécies envolvidas estão ameaçadas de extinção? 

4. Há espécies indiretamente afetadas (decorrente de prejuízo de rotas de migração, abrigos e 

fontes de alimentação)? 

5. Existe alguma permissão, autorização ou licença que permite criação/abate/caça destes 

animais? 

 

 

POLUIÇÃO 

 Exame realizado com finalidade de constatar a degradação da qualidade ambiental 

resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-

estar da população, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem 

desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou 

lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. São 

constituídos de exames em locais de atividades poluidoras (por exemplo, lixões, aterros, locais 

de descarte de substâncias, locais de vazamento ou derramamento de poluentes ou outros que 

envolvam poluição da água, do solo, do ar e da biota por meio de lançamento de matéria ou 

energia). 

 

 Em função da grande diversidade de casuísticas existentes que afetam de diferentes 

formas os vários compartimentos ambientais, acarretando em inúmeros tipos de exames 

periciais possíveis, muitos desses envolvendo métodos específicos, dispendiosos e que 

necessitam de longo acompanhamento temporal, é recomendável que a autoridade policial 

responsável pela investigação realize contato prévio com a SPA (Seção de Perícias Ambientais) 

visando à delimitação do foco e definição conjunta da abordagem necessária de forma concreta 

e objetiva, com vistas a otimizar o planejamento e esforços a serem despendidos nos exames 

periciais necessários, no sentido de melhor esclarecer o assunto e dar maior celeridade aos 

exames. 

 
 Cabe ressaltar que muitos impactos relacionados à poluição têm caráter temporal. Dessa 

forma, a obtenção de provas materiais sobre a eventual ocorrência desse tipo de delito 

ambiental está condicionada à realização da análise pericial em períodos próximos à ocorrência 
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do fato. Caso contrário, podem resultar em exames sem eficácia, devido à ausência de 

elementos comprobatórios. 

 

1. A atividade em questão era considerada potencialmente poluidora? Possuía licença ambiental? 

Em caso positivo, estava operando de acordo com as exigências estabelecidas na licença? 

2. Houve disposição inadequada ou lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas nas XXX? 

(citar as leis ou regulamentos) 

3. Foi gerada poluição, de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam resultar em 

danos à saúde humana, ou que provoquem mortandade de animais ou a destruição significativa 

da flora? 

4. Em caso positivo, é possível delimitar a área atingida? 

5. A poluição tornou a área imprópria para a ocupação humana? 

 

 

FAUNA 

Os quesitos abaixo não se aplicam a todas as situações, sendo necessário adequar a requisição 

ao caso concreto, selecionando os quesitos realmente pertinentes ao fato. 

Quando possível especificar a identificação taxonômica e a quantidade de indivíduos. 

 

1. Trata-se de espécie(s) da fauna silvestre brasileira? 

2. Há alguma marcação que identifique cada animal? 

3. Há alguma característica específica que individualize cada animal? Qual o instrumento, 

substância, método ou meio utilizado? 

4. Os animais apresentavam marcas de propriedade? 

5. Está(ão) a(s) espécie(s) ameaçada(s) de extinção? 

6. Caso haja animais mortos, é possível determinar a causa? 

8. Houve atos de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilações? 

9. É possível dizer qual instrumento, substância, método ou meio utilizado que ocasionou a 

lesão/morte deste(s) animal(is)? 

10. Existe alguma permissão, autorização ou licença que permita a criação/abate/caça destes 

animais? 
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EXAME DE PETRECHO DE CRIME AMBIENTAL 

Exame realizado em materiais, equipamentos, máquinas e veículos utilizados como meio para o 

cometimento do crime ambiental, examinados em separado do local de crime ambiental. 

 

 

CAÇA 

Exame realizado em materiais, equipamentos e veículos relacionados à caça. Documentos 

comumente encaminhados: licença de caça, termo de apreensão e depósito, auto de infração. 

 

1. Os materiais encaminhados eram eficientes para serem utilizados para a caça, captura ou 

transporte de animais silvestres? 

2. As armadilhas podiam ser consideradas armas de fogo e eram eficientes para efetuar 

disparos? 

3. Os artefatos eram de uso permitido ou restrito? 

4. Existia alguma adulteração no número de série da arma? 

5. No estado em que se encontravam, estavam aptas para uso e/ou funcionamento? 

6. Existiam indícios/vestígios de seu uso recente, tais como escamas, sangue, penas, cascas, 

fezes etc.? Havendo, é possível discriminar de quais animais se tratam e se eles estão no rol 

daqueles em extinção, de caça e/ou pesca proibidos? 

 

 

PESCA 

Exames periciais realizados em materiais, equipamentos e embarcações relacionados à pesca, 

incluindo a pesca da lagosta e pesca predatória em geral (art. 34 ao art. 36 da Lei nº 9605/1998). 

Além dos materiais, podem ser encaminhados o Termo de Apreensão e Depósito e o Auto de 

Infração. 

 

1. Qual era o comprimento do petrecho de pesca? 

2. Qual era o tamanho da malha do petrecho, medido entre ângulos opostos? As medidas de 

malha estavam em conformidade com os parâmetros técnicos legais exigidos na legislação? 

(citar as leis ou regulamentos) 

3. O material se encontrava em qual estado de conservação? 
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4. O equipamento submetido a exame era capaz de capturar espécimes do grupo dos peixes? 

Podia capturar peixes a partir de qual medida? 

5. Existem indícios/vestígios de seu uso recente, tais como escamas, sangue, penas, cascas, fezes 

etc.? Havendo, é possível discriminar de quais animais se tratam e se eles estão no rol daqueles 

em extinção, de caça e/ou pesca proibidos? 

6. Os materiais apreendidos podiam ser considerados petrechos de uso proibido (explosivos ou 

substância tóxica)? 

7. O petrecho apresentava potencialidade ofensiva contra o meio ambiente? 

8. A utilização do referido material era permitida por lei ou norma ambiental? Em caso positivo, 

era permitida para a pesca em quais condições? 

9. A pesca utilizando os petrechos periciados podia ser considerada predatória? 

10. A pesca foi realizada no período de “defesa”? 

12. Quais as espécies de pescado, seu tamanho (comprimento), e se estão ameaçados de 

extinção. 
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18. Fluxograma – Atuação ambiental na esfera cível 
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19. LEGISLAÇÃO 
 

19.1 Federal 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 140, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2011 -  Fixa normas, nos termos dos 

incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais 

notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 

preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

LEI Nº 5.197, DE 03 DE JANEIRO DE 1967 – Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 

providências, inclusive sobre a utilização, perseguição, caça e apanha de espécies da fauna 

silvestre. 

LEI Nº 13.426, DE 30 DE MARÇO DE 2017 – Dispõe sobre a política de controle de natalidade 

de cães e gatos e dá outras providências.  

LEI Nº 6.938/1981, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências 

LEI Nº 11.794/08, DE 08 DE OUTUBRO DE 2008 – Regulamenta o inciso VII do § 1o do art. 225 

da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais; revoga a 

Lei no 6.638, de 8 de maio de 1979; e dá outras providências. 

LEI Nº 11.959, DE 29 DE JUNHO DE 2009 - Dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras. 

LEI Nº 7.643, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987 - Proíbe a pesca de cetáceo nas águas 

jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências. 

LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000 - Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 

providências. 

DECRETO Nº 24.645, DE 10 DE JULHO DE 1934 - Estabelece medidas de proteção aos animais. 
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DECRETO-LEI Nº 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 - Dispõe sobre a proteção e estímulos à 

pesca e dá outras providências. 

DECRETO Nº 3.607, DE 21 DE SETEMBRO DE 2000 - Dispõe sobre a implementação da 

Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 

Extinção - CITES, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008 - Dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 

infrações, e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CFMV Nº 962, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 - Normatiza os Procedimentos de 

Contracepção de Cães e Gatos em Programas de Educação em Saúde, Guarda Responsável e 

Esterilização Cirúrgica com a Finalidade de Controle Populacional.  

RESOLUÇÃO CFMV Nº 1.275, DE 25 DE JUNHO DE 2012 - Conceitua e estabelece condições 

para o funcionamento de Estabelecimentos Médico-Veterinários de atendimento a animais de 

estimação de pequeno porte e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CFMV Nº 1.236/2018, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 – Define e caracteriza 

crueldade, abuso e maus-tratos contra animais vertebrados, dispõe sobre a conduta de médicos 

veterinários e zootecnistas e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CFMV Nº 1000, DE 11 DE MAIO DE 2012– Dispõe sobre os procedimentos e 

métodos de eutanásia em animais e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CFMV Nº 714, DE 20 DE JUNHO DE 2002 - Dispõe sobre procedimentos e 

métodos de eutanásia em animais, e dá outras providências.  

RESOLUÇÃO CFMV Nº 877, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 – veda cirurgias consideradas 

desnecessárias ou que possam impedir a capacidade de expressão do comportamento natural da 

espécie, sendo permitidas apenas as cirurgias que atendam às indicações clínicas, mediante 

avaliação do veterinário. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 394, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2007 - Estabelece os critérios para 

a determinação de espécies silvestres a serem criadas e comercializadas como animais de 

estimação 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 457, DE 25 DE JUNHO DE 2013 - Dispõe sobre o depósito e a 

guarda provisórios de animais silvestres apreendidos ou resgatados pelos órgãos ambientais 

integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, como também oriundos de entrega 
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espontânea, quando houver justificada impossibilidade das destinações previstas no §1º do art. 25, 

da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 489, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 - Define as categorias de 

atividades ou empreendimentos e estabelece critérios gerais para a autorização de uso e manejo, 

em cativeiro, da fauna silvestre e da fauna exótica.  

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 487, DE 15 DE MAIO DE 2018 - Definir os padrões de marcação de 

animais da fauna silvestre, suas partes ou produtos, em razão de uso e manejo em cativeiro de 

qualquer tipo 

RESOLUÇÃO NORMATIVA CONCEA Nº 17, DE 3 DE JULHO DE 2014 - Dispõe sobre o 

reconhecimento de métodos alternativos ao uso de animais em atividades de pesquisa no Brasil e 

dá outras providências. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 01, DE 24 DE JANEIRO DE 2003 - Dispõe sobre as 

atividades dos criadores amadoristas. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 03, DE 31 DE JANEITO DE 2013 – Decreta a nocividade 

do Javali e dispõe sobre o seu manejo e controle. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 07, DE 30 DE ABRIL 2015 - Institui e normatiza as 

categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro, e define, no âmbito do IBAMA, os 

procedimentos autorizativos para as categorias estabelecidas. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 3, DE 31 DE JANEIRO DE 2013 - Declara a nocividade da 

espécie exótica invasora javali-europeu e autoriza controle populacional. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 12, DE 25 DE MARÇO DE 2019 – Dispõe sobre as novas 

regras para caça de Javalis. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 141, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 IBAMA – 

Regulamenta o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 19, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014 - Estabelece diretrizes 

e procedimentos, no âmbito do IBAMA, para a apreensão e a destinação, bem como o registro e o 

controle, de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 

equipamentos, embarcações ou veículos de qualquer natureza apreendidos em razão da 

constatação de prática de infração administrativa ambiental. 

PORTARIA MMA Nº 444, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 - Reconhece espécies terrestres e 

mamíferos aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 
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PORTARIA MMA Nº 445, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 – Reconhece peixes e invertebrados 

aquáticos da fauna brasileira ameaçados de extinção. 

 

19.2 Estadual 
 

LEI Nº 14.241/2002, DE 29 DE JULHO DE 2002 – Dispõe sobre a proteção da fauna silvestre em 

Goiás e dá outras providências 

LEI Nº 17.767, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 – Dispõe sobre o controle da reprodução de cães 

e gatos e dá outras providências. 

LEI Nº 13.025, DE 13 DE JANEIRO DE 1997 - Dispõe sobre a pesca, aquicultura e proteção da 

fauna aquática e dá outras providências. 

LEI Nº 20.629/2019, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019 – Define e pune atos de crueldade e maus-

tratos contra animais e dá outras providências.  

LEI Nº 20.694, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 - Dispõe sobre normas gerais para o 

Licenciamento Ambiental do Estado de Goiás e dá outras providências. 

LEI Nº 20.696, DE 03 DE JANEIRO DE 2020 - Dispõe sobre a autorização para transporte de 

animais domésticos em meios de transporte coletivo intermunicipal no Estado de Goiás.  

LEI Nº 14.274, DE 29 DE JULHO DE 2002 - Institui o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação no Estado de Goiás e dá outras providências. 

DECRETO Nº 9.308/2018, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018 – Dispõe sobre a metodologia para a 

definição do grau de impacto ambiental para fins de cumprimento da compensação ambiental de 

que trata a Lei nº 14.247, de 29 de julho de 2002, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 5.652, DE 06 DE SETEMBRO DE 2002 – Dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal 

do Estado de Goiás.  

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMAD Nº 02/2020 - Fixa o período de defeso em Goiás e institui a 

cota zero de transporte de pescado, em todas as bacias hidrográficas do Estado e dá outras 

providências. 
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ANEXO I - FAUNA SILVESTRE 
 

Autoria de Luana Rodrigues Borboleta 

Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV/GO 

 

1. CONCEITOS IMPORTANTES EM FAUNA SILVESTRE 

 

São conceitos abordados na Instrução Normativa (IN) no. 07 de 30 de abril de 2015 do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) que institui e 

normatiza as categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro (IBAMA, 2015): 

 

Animal de estimação ou companhia: animal proveniente de espécie da fauna silvestre 

nativa, nascido em criadouro comercial autorizado para tal finalidade, mantido em cativeiro 

domiciliar, sem finalidade de abate, de reprodução, uso científico, uso laboratorial, uso comercial 

ou de exposição; 

Espécie: conjunto de indivíduos semelhantes e com potencial reprodutivo entre si, 

capazes de originar descendentes férteis, incluindo aqueles que se reproduzem por meios 

assexuados; 

Espécime: indivíduo vivo ou morto, de uma espécie, em qualquer fase de seu 

desenvolvimento, unidade de uma espécie; 

Fauna doméstica: conjunto de espécies da fauna cujas características biológicas, 

comportamentais e fenotípicas foram alteradas por meio de processos tradicionais e 

sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico tornando-as em estreita dependência do 

homem, podendo apresentar fenótipo variável, mas diferente da espécie silvestre que os originou; 

Fauna silvestre exótica: conjunto de espécies cuja distribuição geográfica original não 

inclui o território brasileiro e suas águas jurisdicionais, ainda que introduzidas, pelo homem ou 

espontaneamente, em ambiente natural, inclusive as espécies asselvajadas e excetuadas as 

migratórias; 

Fauna silvestre nativa: todo animal pertencente a espécie nativa, migratória e qualquer 

outra não exótica, que tenha todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do 

território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras; 

Centro de reabilitação de animais silvestres (CRAS): Local projetado para receber, 

identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, manter e reabilitar espécimes da fauna silvestre nativa 

para fins de programas de reintrodução no ambiente natural; 
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Centro de triagem de animais silvestres (CETAS): Local projetado para receber, 

identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar animais silvestres provenientes da 

ação de fiscalização, resgates ou entrega voluntária de particulares; 

Condição ex situ: Condição caracterizada pela manutenção de animais sob o controle e 

cuidado humano, fora do habitat natural da espécie; 

Condição in situ: Condição caracterizada pela ocorrência de animais em seu habitat 

natural, podendo ou não haver interferência e/ou controle humano; 

 

Vale salientar que em alguns livros e textos técnicos tem-se como sinônimo de animal 

silvestre nativo, o animal silvestre e o animal silvestre exótico, animal exótico. Neste manual 

abordaremos o conceito da mesma forma. 

 

2. FAUNA SILVESTRE 

 

2.1 ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

 

O Brasil, pela sua megadiversidade biológica, torna-se alvo dessa crescente demanda por 

animais de estimação e a retirada ilegal de exemplares para o abastecimento desse mercado 

mostra-se preocupante. Nesse sentido, muitos são os esforços adotados visando ao uso da fauna 

de maneira sustentável, o que, entre outros fatores, inclui a criação em cativeiro. Ainda há a perda 

e degradação do habitat, principalmente decorrente da expansão agrícola e urbana e da instalação 

de grandes empreendimentos, como hidrelétricas, portos e mineração que contrinuem sendo as 

mais importantes ameaças para as espécies continentais. Para as espécies marinhas, a pesca 

excessiva, seja direcionada ou incidental, é a ameaça que mais se destaca (ICMBio, 2018). 

O Diagnóstico da Criação Comercial de Animais Silvestres no Brasil, produzido pelo IBAMA 

em 2019, revelou que a criação comercial legalizada de animais silvestres contribui de forma 

significativa na preservação de espécies ameaçadas de extinção (CASTRO e CARNEIRO, 2019).  

Embora tenha sido criada pelos legisladores federais uma categoria específica para atender à 

demanda de conservação ex situ – os criadouros conservacionistas – essa categoria possui pouca 

expressividade, com poucos indivíduos e baixa taxa de reprodução  

Além de seu papel para tentar conter a retirada de animais da natureza, a criação em 

cativeiro pode contribuir para a reposição de populações que se encontram em vias de extinção na 

natureza, como a ararinha-azul (RENCTAS, 2016). Portanto, quando se fala de uso sustentável da 

fauna silvestre nativa, deve-se atentar para a importância desse uso para a população local e para 

o mercado consumidor que é abastecido por ele. Desconectar radicalmente a utilização da fauna 
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da sua conservação não parece ser um bom caminho, na medida em que regramentos proibitivos 

não suplantam costumes culturais (SILVA, 2018).  

O Estado brasileiro, na tentativa de conciliar esses usos e evitar seu impacto negativo no 

ambiente natural, produziu um aglomerado de normas infralegais. A meticulosa caracterização dos 

empreendimentos e das finalidades de criação de fauna em cativeiro tem o objetivo de estimular 

comportamentos dos produtores e dos consumidores desse recurso natural. Contudo, é comum a 

constatação de ilícitos ambientais baseados no conhecimento aprofundado ou no total 

desconhecimento da norma (SILVA, 2018). São reconhecidos como empreendimentos de fauna, 

segundo a IN no. 07 de 30 de abril de 2015 (IBAMA, 2015): 

 

• Criadouro científico para fins de conservação: empreendimento de pessoa jurídica, 

ou pessoa física, sem fins lucrativos, vinculado a plano de ação ou de manejo reconhecido, 

coordenado ou autorizado pelo órgão ambiental competente, com finalidade de criar, recriar, 

reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre nativa em cativeiro para fins de realizar e 

subsidiar programas de conservação e educação ambiental, sendo vedada a comercialização e 

exposição; 

• Criadouro científico para fins de pesquisa: empreendimento de pessoa jurídica, 

vinculada ou pertencente a instituição de ensino ou pesquisa, com finalidade de criar, recriar, 

reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro para fins de realizar ou subsidiar 

pesquisas científicas, ensino e extensão, sendo vedada a exposição e comercialização a qualquer 

título; 

• Criadouro comercial: empreendimento de pessoa jurídica ou produtor rural, com 

finalidade de criar, recriar, terminar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro 

para fins de alienação de espécimes, partes, produtos e subprodutos; 

• Mantenedouro de fauna silvestre: empreendimento de pessoa física ou jurídica, 

sem fins lucrativos, com a finalidade de criar e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro, 

sendo proibida a reprodução, exposição e alienação; 

• Matadouro, abatedouro, e frigorífico: empreendimento de pessoa jurídica, com a 

finalidade de abater, beneficiar e alienar partes, produtos e subprodutos de espécimes de espécies 

da fauna silvestre; 

• Jardim zoológico: empreendimento de pessoa jurídica, constituído de coleção de 

animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semiliberdade e expostos à visitação pública, 

para atender a finalidades científicas, conservacionistas, educativas e socioculturais. 

 

A criação comercial legalizada tem potencial para ser grande aliada da conservação da 

biodiversidade brasileira, porém não deve ser a única medida adotada para a conservação da 
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biodiversidade brasileira. Manutenção de áreas de conservação, controle de queimadas, 

recuperação de áreas degradadas, mananciais e leitos de rios, equilíbrio populacional, implantação 

de corredores ecológicos, diminuição do avanço da pecuária, desmatamento e abertura de campos 

cultiváveis e combate ao tráfico de animais são formas eficazes de conservação da biodiversidade, 

aliadas aos programas de reprodução em cativeiro e reintrodução de espécimes em seu habitat de 

origem. 

 

2.1.1 Histórico 

 

Em 1968, a Assembleia Geral das Nações Unidas deliberou e resolveu convocar uma 

conferência mundial sobre o ambiente: a Conferência de Estocolmo de 1972, quando foi 

proclamado o dever de preservação, a fim de resguardar o interesse das gerações presentes e 

futuras. Além disso, ficou instituído que os recursos renováveis devem salvaguardar a sua 

capacidade de reconstituição, ao passo que os não renováveis merecem uma gestão com 

prudência. Nessa conferência, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA), 

com sede em Nairóbi, Quênia.  

Em 1975, o Brasil se tornou signatário da Convenção sobre o Comércio Internacional das 

Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES). A CITES é um acordo mundial 

para assegurar condições dignas aos animais e plantas, no intuito de que o comércio não seja uma 

ameaça a sua sobrevivência. Essa convenção tem por princípio sujeitar o comércio internacional a 

certos tipos de controle. As espécies cobertas pela CITES encontram-se em três apêndices, 

elaborados segundo o grau de proteção que precisam (graus de ameaça). 

A Convenção da Diversidade Biológica (CDB), assinada pelo Brasil e mais de 160 países, em 

1992, é um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. A 

CDB está estruturada sobre três bases principais – a conservação da diversidade biológica, o uso 

sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da 

utilização dos recursos genéticos – e se refere à biodiversidade em três níveis: ecossistemas, 

espécies e recursos genéticos. A Convenção abarca tudo o que se refere, direta ou indiretamente, 

à biodiversidade e funciona como uma espécie de arcabouço legal e político para diversas outras 

convenções e acordos ambientais mais específicos. 

A definição de uma estratégia nacional de biodiversidade é uma das principais exigências 

aos países signatários da CDB. Para atendê-la, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) criou um 

projeto e elaborou a Política Nacional da Biodiversidade (PNB) em conjunto com a sociedade 

brasileira. Em 2002, ao final do processo, a versão final da PNB foi convertida em instrumento legal 

– Decreto nº 4.339/02, que normatiza a gestão da biodiversidade no Brasil. 
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A Política Nacional de Biodiversidade tem como objetivo a promoção, de forma integrada, 

da conservação da biodiversidade e a utilização sustentável de seus componentes, com a 

repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, de 

componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados a esses 

recursos. 

 

2.1.2 O Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção 

 

A Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção é um dos mais importantes 

instrumentos utilizados pelo governo brasileiro para a conservação da biodiversidade. Nela são 

apontadas as espécies que, de alguma forma, estão ameaçadas quanto à sua existência.  

Entre 2010 e 2014, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

conduziu a avaliação do risco de extinção da fauna brasileira. As listas foram elaboradas com base 

no processo de Avaliação do Risco de Extinção da Fauna Brasileira. Em 2018, o Instituto Chico 

Mendes de Biodiversidade (ICMBio) lançou a nova versão do Livro Vermelho da Fauna Ameaçada 

de Extinção, sendo a última edição em 2003 que avaliou 816 espécies. Foram avaliados 12.256 

táxons da fauna, incluindo todos os vertebrados descritos para o país. Foram 732 mamíferos, 1980 

aves, 732 répteis, 973 anfíbios e 4.507 peixes, sendo 3.131 de água doce (incluindo 17 raias) e 1.376 

marinhos, totalizando 8.924 animais vertebrados. Também foram inseridos no estudo 3.332 

invertebrados, entre crustáceos, moluscos, insetos, poríferos, miriápodes, entre outros. Para 

avaliar os 12.256 táxons, o ICMBio realizou ao longo desses cinco anos 73 oficinas de avaliação e 4 

de validação dos resultados. Também foi firmado um termo de reciprocidade entre o ICMBio e a 

União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) (ICMBIO, 2018). 

 

 

Figura 1 – Classificação do status de ameaça a extinção, segundo a União Internacional para 
Conservação da Natureza (IUCN, 2008). Créditos de arte: UOL.  Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/2017/02/11/10-especies-mais-ameacadas-que-o-urso-polar-pelo-
aquecimento-global/, acessado em fevereiro de 2020. 
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O livro aponta um incremento em relação a quantidade de espécies ameaçadas: 1.173. Elas 

estão distribuídas em três categorias: Criticamente em perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável 

(VU), um incremento de 716 espécies em relação à última avaliação de 2003. Entretanto, mesmo 

com o aumento do escopo de espécies ameaçadas e consequentemente melhor avaliação da 

conservação, 170 espécies deixaram de constar na lista de espécies ameaçadas. O livro contém sete 

volumes que podem ser acessados e baixados gratuitamente através do link 

http://www.icmbio.gov.br/portal/component/content/article/10187. Os resultados estão listados 

em duas Portarias publicadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA): 

 

• Portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014 (espécies terrestres e mamíferos 

aquáticos): 698 táxons. 

• Portaria MMA nº 445 de 17 de dezembro de 2014 (peixes e invertebrados aquáticos): 

475 táxons. 

 

As duas portarias trazem ainda, em seu Anexo II, as espécies consideradas extintas. Cinco 

espécies estão consideradas extintas e outras cinco extintas no território brasileiro. Nos 1.173 

táxons oficialmente reconhecidos como ameaçados estão 110 mamíferos, 234 aves, 80 repteis, 41 

anfíbios, 353 peixes ósseos (310 água doce e 43 marinhos), 55 peixes cartilaginosos (54 marinhos e 

1 água doce), 1 peixe-bruxa e 299 invertebrados. São, no total, 448 espécies Vulneráveis (VU), 406 

Em Perigo (EN), 318 Criticamente em Perigo (CR) e 1 Extinta na Natureza (EW). 

O ICMBio se volta agora para as estratégias de conservação, com a missão de combater 

as ameaças e reduzir o risco de extinção das espécies visando retirá-las da lista vermelha, evitar que 

as espécies Quase Ameaçadas (NT) entrem na lista e buscando conhecer melhor a situação das 

espécies consideradas com Dados Insuficientes (DD). 
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Figura 2 - Capa do Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção. ICMBio, 2018 – 07 volumes. 
Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/component/content/article/10187>, acesso em fevereiro de 
2020. 

 

 

2.1.3 A CITES 

 

A CITES, que é a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna 

Selvagens em Perigo de Extinção, da qual o Brasil é signatário desde 1975, é um acordo mundial 

para assegurar condições dignas aos animais e plantas, no intuito de que o comércio não seja uma 

ameaça a sua sobrevivência. A convenção se baseia em sujeitar o comércio internacional a certos 

tipos de controle. As espécies cobertas pela CITES encontram-se em três Apêndices, elaborados 

segundo o grau de proteção que precisam (graus de ameaça) – assim como existente em outras 

convenções, a CITES possui uma “CoP” (Conferência das Partes), que é a instância responsável por 

determinar quais espécies compõem os Apêndices I e II; o III permite a cada parte fazer alterações 

de forma unilateral. 

A adoção dos critérios da CITES está regulamentada no Brasil através do decreto n° 3.607, 

de 21 de setembro de 2000. 

 

2.1.3.1 Os Apêndices CITES 

 

A CITES é dividida em três apêndices. O Apêndice I lista espécies mais ameaçadas entre 

animais e plantas listados pela CITES (ver o artigo II, parágrafo 1º da Convenção). Eles estão 

ameaçados de extinção e o CITES proíbe o comércio internacional de espécimes dessas espécies, 
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exceto quando o propósito da importação não é comercial (ver artigo III), por exemplo, para 

pesquisa científica. Nesses casos excepcionais, o comércio pode ocorrer desde que seja autorizado 

pela concessão tanto de uma licença de importação quanto de um permissão de exportação (ou 

certificado de reexportação). O artigo VII da Convenção prevê uma série de isenções a esta 

proibição geral (CITES, 2020). 

O Apêndice II lista espécies que não estão necessariamente ameaçadas de extinção, mas 

que podem se tornar assim, a menos que o comércio seja controlado de perto. Também inclui as 

chamadas espécies sósias", ou seja, espécies cujos espécimes no comércio se parecem com os de 

espécies listadas por razões de conservação (ver o artigo II, parágrafo 2º da Convenção). O 

comércio internacional de espécimes de espécies apêndice II pode ser autorizado pela concessão 

de uma licença de exportação ou certificado de reexportação. Nenhuma autorização de 

importação é necessária para essas espécies o CITES (embora seja necessária uma permissão em 

alguns países que tomaram medidas mais rigorosas do que o CITES exige). Licenças ou certificados 

só devem ser concedidos se as autoridades competentes estiverem satisfeitas de que certas 

condições sejam cumpridas, sobretudo que o comércio não será prejudicial à sobrevivência da 

espécie na natureza (CITES, 2020). 

O apêndice III é uma lista de espécies incluídas a pedido de uma parte que já regula o 

comércio da espécie e que precisa da cooperação de outros países para prevenir a exploração 

insustentável ou ilegal (ver o artigo II, parágrafo 3º, da Convenção). O comércio internacional de 

espécimes de espécies listadas neste Apêndice é permitido apenas mediante apresentação das 

licenças ou certificados apropriados (CITES, 2020). 

As espécies podem ser adicionadas ou removidas do Apêndice I e II, ou movidas entre 

elas, somente pela Conferência das Partes, seja em suas reuniões regulares ou por procedimentos 

postais (ver o artigo XV da Convenção). Mas as espécies podem ser adicionadas ou removidas do 

Apêndice III a qualquer momento e por qualquer Partido unilateralmente (embora a Conferência 

das Partes tenha recomendado que as mudanças sejam programadas para coincidir com alterações 

aos apêndices I e II) (CITES, 2020). 

Em 09 de março de 2017 foi publicada a IN no. 01 MMA que informa as alterações dos 

Anexos I, II e III da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna 

Selvagens em Perigo de Extinção-CITES ocorridas na 17a Conferência das Partes realizada em 2016, 

na África do Sul. 

 

2.1.4 Outras ações mitigadoras 

 

No sentido de minimizar os impactos sobre as espécies ameaçadas, especialmente sobre 

aquelas que não estão contempladas por instrumentos de conservação existentes, o Ministério do 
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Meio Ambiente, em colaboração com suas agências vinculadas e organizações parceiras, 

desenvolveu o Projeto “Estratégia Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção 

(GEF-Pró-Espécies)”. Os recursos do projeto são destinados ao fortalecimento do Programa Pró-

espécies, instituído pela Portaria MMA nº 43/2014, em ações de prevenção, conservação, manejo e 

gestão que possam minimizar as ameaças e o risco de extinção de espécies, integrando União, 

estados e municípios na implementação de políticas públicas. O projeto atuará em pelo menos 12 

áreas-chave para conservação de espécies ameaçadas de extinção, totalizando 9 milhões de 

hectares. A expectativa é que, até 2022, sejam tomadas medidas para proteção de todas as espécies 

ameaçadas do país, em especial para as 290 que estão em situação mais crítica, visando o 

envolvimento de 13 estados brasileiros (MMA, 2018). 

 

3. A CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL 

 

O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade no mundo, mas sua fauna, no geral, 

apresenta alto grau de ameaça, especialmente pela perda de habitats que já atingiu mais de 90% da 

Mata Atlântica, 50% do Cerrado e uma parcela significativa dos outros biomas. Por essa razão, a Lei 

Federal 5.197/1967 proíbe a caça dos animais de quaisquer espécies no país, em qualquer fase do 

seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro. Apenas diante de condições 

especiais e peculiaridades regionais, o Poder público pode permitir a sua realização, como o 

controle de espécies invasoras. Atualmente, a caça do “javali-europeu” é autorizada no Brasil, por 

se tratar de espécie invasora que não tem predador natural no país (WWF, 2020). 

 

3.1 Histórico sobre as leis de caça no Brasil 

 

A primeira norma brasileira relativa à fauna que se tem registro é o Decreto nº 23.672, de 

02 de janeiro de 1934, que aprova o Código de Caça e Pesca. Esse decreto proíbe a caça de animais 

úteis à agricultura, de pássaros canoros de ornamentação e outros de pequeno porte.  Além disso, 

permite a venda somente de animais e produtos procedentes de parques de criação, de refúgio e 

reserva devidamente registrados. Também em 1934, foi publicado o Decreto nº 24.645, que 

estabelece medidas de proteção aos animais, sendo a primeira norma a decretar que os animais 

seriam tutelados pelo Estado. Em 1939, foi publicado o Código de Caça (Decreto-Lei nº 1.210/39) que 

regulamenta a caça e o comércio de peles e outros produtos (CASTRO e CARNEIRO, 2019). 

A Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197/67), publicada em 1967, estabeleceu o acesso 

controlado à fauna, proibindo a caça profissional, bem como a captura, o comércio e a criação de 

qualquer espécie silvestre sem a devida autorização. A fauna silvestre passou então a ser vista 
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como um bem público de caráter especial, “um fator de bem-estar do homem na biosfera”, e ao 

poder público ficou a incumbência de estimular a criação de fauna silvestre em cativeiro: 

 

Art. 3º É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e 
objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha. § 1º 
Excetuam-se os espécimes provenientes de criadouros devidamente legalizados. 
(...)  
Art. 6º O Poder Público estimulará:      
a) a formação e o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de caça e 
de tiro ao voo objetivando alcançar o espírito associativista para a prática desse 
esporte.       
b) a construção de criadouros destinados à criação de animais silvestres para fins 
econômicos e industriais. 

 

No mesmo período, estava sendo discutido no Congresso Nacional o texto da nova 

Constituição Federal, promulgada em 1988, conferindo ao Poder Público a atribuição de resguardar 

a fauna e a flora, sendo proibidas, na forma de lei, as práticas que coloquem em perigo a sua função 

ecológica, que promovam a extinção de espécies ou sujeitem animais à crueldade. Além disso, a 

natureza jurídica da fauna passou a ser considerada como bem de titularidade difusa, ou seja, 

propriedade de todos (CASTRO e CARNEIRO, 2019). 

Em 1998, a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) passa a 

proteger ainda mais a fauna, ao definir os crimes ambientais e dispor sobre as sanções penais e 

administrativas resultantes de atividades e condutas lesivas ao ambiente e aos bens ambientais. Ela 

define como Crime Contra a Fauna (Capitulo V, seção I, artigo 29): 

 

“Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 
ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida(...).” (BRASIL, 1998). 

 

Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 6.514/08. Com isso, a constituição proíbe a caça 

e garante o bem-estar animal, ao determinar a proteção da fauna, vedando, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais à crueldade (CASTRO e CARNEIRO, 2019). 

De acordo com pesquisa realizada pelo Ibope a pedido do WWF-Brasil, 93% da população 

brasileira é contra a liberação da caça no Brasil (WWF, 2019). Leia os detalhes da pesquisa em: 

http://bit.ly/BRcontraCaca. 

 

3.2 Javali – espécie invasora 

 

Até o início da década de 90, a importação de animais no Brasil era autorizada pelo 

Ministério da Agricultura. Pecuária e Abastecimento considerando, principalmente, o aspecto 
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sanitário dos animais. A partir de 1994, o IBAMA também passou a emitir licença de importação de 

animais (IBAMA, 1994) considerando, principalmente, os critérios ambientais. Entretanto, isentou 

de licença de importação as espécies consideradas domésticas, incluindo o porco (Sus scrofa) 

(IBAMA,  1994). Em 1998, foi feita a distinção entre o porco doméstico e o javali, assim foi proibida 

a importação e abertura de novos criadores (IBAMA 1998a; 1998b; 1998c). 

A Portaria nº 102/98 proibiu a implantação de criadouros de javalis no Brasil e os já 

instalados teriam prazo de 180 dias para regularizar sua situação no IBAMA. Depois a IN nº 169/2008 

estabeleceu prazo de três anos (até 20/02/2011) para os criadouros encerrarem suas atividades. Este 

prazo foi prorrogado pela IN nº 07/2010 até 01 de março de 2013. Assim, todos os criadouros já 

deveriam estar fechados. Porém, ainda existem alguns em funcionamento devido a decisões 

judiciais. 

 

3.2.1 A identificação da espécie 

 

O Plano Javali considera como javali todas as populações selvagens recentes de Sus scrofa 

no Brasil que nas últimas décadas tem gerado conflito com as atividades humanas e de interesse 

para conservação (SALVADOR e FERNANDEZ 2014). Temos como espécies de Sus scrofa as três 

designações abaixo, entretanto o porco doméstico e o porco-monteiro não entram no Plano javali 

de controle da espécie. 

 

• Javali (wild boar): variedade selvagem dentro da sua área de distribuição original. 

Também é chamado de javali-europeu ou eurasiano (Eurasian wild boar) conforme parte da sua 

distribuição geográfica, embora a espécie também ocorra no norte da África.  

• Porco doméstico (domestic pig ou swine): variedade em cativeiro produto da 

domesticação e de melhoramento genético.  

• Porco asselvajado (wild pig, feral pig, feral swine, wild hog ou feral hog): diversas 

formas oriundas de raças rústicas ou derivadas de porco doméstico que voltaram em algum 

momento para o ambiente selvagem e constituíram populações asselvajadas. Este é o caso, por 

exemplo, do porco-monteiro, população secular bem distribuída e abundante no Pantanal. (PLANO 

JAVALI, 2017) 

 

As formas consideradas javalis foram misturadas intencional ou não intencionalmente 

com porcos domésticos e com porcos asselvajados quando juntos na natureza, gerando aquilo que 

é conhecido como javaporco no popular. Javonteiro também tem sido atribuída para designar a 

mesma mistura, mas mais específica por se tratar da mistura de javali com porco-monteiro. A 

diferenciação entre porco-monteiro no Pantanal e javali no restante do Brasil está na legislação 
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vigente para manejo de S. scrofa em território nacional (IBAMA 2013a). As duas formas têm 

tratamento diferenciado, sendo o porco-monteiro uma exceção da regulamentação de manejo. No 

entanto, a diferenciação morfológica é muito difícil, especialmente se houver misturas. 

Uma maneira de baixo custo de realizar a distinção de espécimes do processo de invasão 

recente de javali e de misturas com populações antigas de porcos asselvajados é através da 

pelagem típica dos filhotes (SALVADOR e FERNANDEZ 2014). A coloração dos filhotes de javali é 

marrom com faixas longitudinais mais claras. Este padrão foi perdido ao longo do processo de 

domesticação e não é observado mesmo nas raças rústicas de porco doméstico e suas populações 

asselvajadas, a não ser que haja mistura com javali (SALVADOR e FERNANDEZ 2014) ou em algumas 

exceções muito raras (e.g., raça moura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 –   Pelagem típica de filhotes de javali (A), raça rústica de porco doméstico (B) e misturas 
entre domésticos e javali s (C). Fotos: Carlos Salvador/ Santa Catarina/ 2008-2012. Fonte: PLANO JAVALI, 2018. 

 

 

3.2.2 A situação atual 

 

O javali (Sus scrofa scrofa) é uma espécie exótica invasora trazida da Europa no início do 

século 20. Atualmente, é considerado uma das 100 piores espécies exóticas invasoras do mundo, 

ao proliferar e expandir rapidamente em diversas regiões, pois não tem predador natural. Sua 

população cresce exponencialmente, de 5% a 15% ao ano, concentrando nas regiões Sul, Centro-

Oeste e Sudeste. A densidade populacional da espécie pode chegar a 16 javalis/km2, como estimado 

na Serra da Mantiqueira em 2015 (PUERTAS, 2015). Atualmente, o continente Sul-Americano possui 

12% de área invadida, abrangendo potencialmente 459 (13%) áreas protegidas, das quais 91 (2,6%) já 

confirmaram a presença da espécie, incluindo a Floresta Nacional (FLONA) de Silvânia. 

Pelo menos 563 municípios brasileiros já foram oficialmente afetados pelo javali. Estima-

se que a espécie esteja presente em 61 dos 246 municípios goianos. As cidades goianas mais 

infestadas são: São Miguel do Passa Quatro, Orizona, Vianópolis, Leopoldo de Bulhões e 

Gameleiras. Como são animais gregários, seus grupos podem conter ais de 100 animais e destruir 
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lavouras inteiras em apenas um dia. Sua área de expansão incluem corpos d´-agua, os quais podem 

causar assoreamento e erosões, com destruição de nascentes de água. Além disso, os grupos 

podem se deslocar em mais de 30 km diários. 

 

3.3 A regulamentação da caça do javali europeu no Brasil 

 

Os javalis são considerados nocivos às espécies silvestres nativas, aos seres humanos, ao 

meio ambiente, à agricultura, à pecuária e à saúde pública. A regulamentação da caça controlada 

surgiu em razão dos riscos sanitários – e econômicos – que o javali traz para a produção de carne 

suína nacional, já que o animal pode ser vetor de doenças para os porcos domésticos, colocando 

em risco um dos maiores mercados de exportação do país. O animal é considerado uma das 

espécies exóticas invasoras mais prejudiciais ao meio ambiente e à economia. 

O Governo Federal, por meio do IBAMA vem atuando no controle do javali desde 1995, 

quando autorizou, em caráter experimental, o abate do javali no estado do Rio Grande do Sul, por 

meio da Portaria IBAMA nº 7, de 26 de janeiro de 1995. Em 2013, foi publicada a Instrução Normativa 

IBAMA nº 03, de 31 de janeiro de 2013, que declarou a nocividade do javali (Sus scrofa) em todas as 

suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento com o porco doméstico 

autorizando o controle populacional do javali vivendo em liberdade em todo o território nacional 

(PLANO JAVALI, 2017). 

Em 2017, os Ministérios do Meio Ambiente (MMA) e da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) lançaram em uma ação conjunta o Plano Nacional de Prevenção, Controle 

e Monitoramento do javali (Sus scrofa) no Brasil. O presente Plano representa um marco para a 

Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), em especial para a 

Política Nacional da Biodiversidade (Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002), sendo o primeiro 

em âmbito nacional destinado à definição e implementação de ações de prevenção, controle e 

monitoramento para uma espécie exótica invasora, elaborado pelo Governo Federal. 

A IN no. 03 foi complementada pela IN no. 12, de 25 de março de 2019 do IBAMA, visando 

o controle e detalhando o manejo do javali no Brasil. A normativa também especifica de como 

devem ser as armadilhas usadas para a captura do animal e autoriza o uso de cães, assegurando a 

vida do animal de caça. Os cães de caça envolvidos no controle do javali devem portar colete 

peitoral com identificação e seus responsáveis precisam carregar um atestado de saúde emitido 

por médico veterinário, além da carteira de vacinação do cão. Fica permitido ainda o uso de armas 

brancas para o abate dos animais capturados, porém é reforçado a proibição de artifícios capazes 

de matar ou ferir os javalis capturados. 

 

 



       

 
 

165 

      FAUNA 

3.3.1 O processo de autorização – controladores de fauna 

 

Controladores de fauna, assim designados, são membros de entidades civis ou 

associações que praticam a caça de forma regulamentada pelo órgão ambiental. Assim sendo, 

diferenciam-se de caçadores por terem licença para a atividade e seguirem normativas específicas. 

Salienta-se que a caça de animais silvestres é proibida no Brasil segundo a Constituição Federal de 

1998 (Lei de Crimes Ambientais – Lei no. 9.605/98). 

No Brasil, desde o início do cadastro realizado pelo IBAMA, são contabilizados 44.408 

registros ativos de "controladores" autorizados a capturar e abater javalis no ano de 2019 (IBAMA, 

2019). O processo de autorização para caça é 100% digital e pode ser realizado no site do IBAMA no 

portal Sistema de Informação de Manejo de Fauna, o SIMAF (https://simaf.ibama.gov.br/). No 

mesmo portal ainda pode ser realizado o cadastro das propriedades onde ocorrem as ações de 

controle passa a ficar vinculado ao número de Cadastro Ambiental Rural (CAR). A medida é 

considerada importante para o mapeamento das regiões de ocorrência de javalis. 
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CARTILHAS SOBRE JAVALIS 
 
Acesse os manuais, guias, panfletos e cartilhas sobre javalis:  
 
• O javali asselvajado: Norma e medidas de controle (IBAMA, 2013) 
https://www.ibama.gov.br/phocadownload/biodiversidade/javali/ibama-
cartilhajavali_asselvajado.pdf  
• Javalis, javaporcos e suiformes nativos, saiba diferenciar e conserve a fauna nativa (EMBRAPA, 
2013) 
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/96500/1/Suiformes.pdf  
• Guia para o Produtor Rural, controle de porcos ferais - javalis, construção de jaula curral modelo 
Pampa (ICMBio & Grupo Javali no Pampa, 2018) 
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoesdiversas/g
uia_para_produtor_rural_controle_javalis_jaula_curral_modelo_pampa.pdf 
• Biosseguridade na suinocultura, proteja sua granja contra suídeos asselvajados (EMBRAPA,2013) 
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/979325/1/final7305.pdf  
• Cartilha Proteção às nascentes contra o javali (Rosa et al, 2019) 
https://www.briead.com.br/javali  
• Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali no Brasil (MMA & MAPA, 2017)  
https://www.ibama.gov.br/phocadownload/javali/2017/2017-PlanoJavali-2017.2022.pdf 
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ANEXO II - PESQUISA COM ANIMAIS VIVOS 
 

Autoria de Luciana Batalha de Miranda Araújo e Ingrid Bueno Atayde Machado 

Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal do CRMV/GO 

 

A melhoria na qualidade e o aumento na expectativa de vida atuais se devem basicamente 

a descobertas e inovações médicas que, em algum momento, dependeram do uso de animais. A 

utilização de fármacos em geral, o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas e vacinas são alguns 

exemplos claros dessa abordagem. 

O mundo científico tem se esforçado para desenvolver métodos alternativos ao uso de 

animais, mas algumas limitações ainda não foram ultrapassadas, como a aplicabilidade dessas 

metodologias apenas em algumas etapas e situações específicas, já que estas não mimetizam de 

forma adequada as complexas interações de um organismo vivo. Importante ressaltar que, além 

do comprometimento ético, o foco no bem-estar dos animais é uma exigência legal, e as atividades 

de pesquisa são controladas e reguladas em diversas instâncias. A redução do sofrimento por meio 

do uso de anestésicos e analgésicos, a escolha de técnicas adequadas e a necessidade de 

acompanhamento por veterinários são protocolos obrigatórios. 

Historicamente, ainda em meados do século XIX, a utilização da técnica de vivissecção 

como método experimental começou a ser fortemente contestada. Na ocasião as condições 

experimentais não eram regulamentadas e o conhecimento sobre fármacos utilizados para 

anestesia e controle da dor eram insipientes. Desde então o termo vivissecção vem sendo utilizado, 

rotineiramente, de forma pejorativa. Etimologicamente este se refere à condução de cirurgias 

experimentais em animais vivos, devidamente anestesiados, para observação de estruturas 

internas. Para melhor compreensão, um procedimento cirúrgico, em humanos ou animais, pode ser 

denominado tecnicamente de vivissecção.  

Em 1959, com a publicação do livro “Principles of Human Experimental Technique” pelos 

pesquisadores William Russel e Rex Burch, houve início um forte movimento de proteção aos 

animais usados em pesquisa, e este momento representou um marco na discussão sobre a 

possibilidade de substituição de animais em testes para avaliação de toxicidade por métodos 

alternativos. Estes métodos podem ser definidos como qualquer método que possa ser usado para 

substituir, reduzir ou refinar o uso de animais na pesquisa ou ensino. A partir deste movimento, o 

princípio dos 3Rs (Reduction, Refinement e Replacement) para o uso de animais foi estabelecido: 

a redução reflete a obtenção de nível equiparável de informação com utilização de número 

reduzido de animais; o refinamento promove o alívio, minimização ou eliminação da dor, 

sofrimento ou estresse do animal; a substituição estabelece que um determinado objetivo seja 

alcançado, quando possível, sem o uso de animais vertebrados vivos.  
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No Brasil, as primeiras iniciativas para regulamentar a pesquisa com animais de laboratório 

surgiram no governo Vargas, em julho de 1934, com o Decreto nº 24.645, e em 1941, quando foi 

publicado o Decreto-Lei 3.688, que tratava das leis de contravenções penais. Em 8 de maio de 1979 

foi publicada a Lei 6.638, que estabelecia “normas para a prática didático-científica da vivissecção 

de animais”. A Lei no 11.794/2008, conhecida como Lei Arouca, foi sancionada pelo Congresso 

Nacional em outubro de 2008, e regulamenta o uso de animais em pesquisa.  

A partir desta foi criado o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA), órgão integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), que é responsável pela 

formulação de normas relativas à utilização humanitária de animais com finalidade de pesquisa e 

ensino científica, bem como o estabelecimento de procedimentos para instalação e funcionamento 

de centros de criação, biotérios e laboratórios de experimentação animal.  

O Conselho é responsável também pelo credenciamento das instituições que 

desenvolvam atividades nesta área, além de gerenciar o cadastro de protocolos experimentais ou 

pedagógicos. As instituições cadastradas devem ter, obrigatoriamente, constituídas, uma 

Comissão ética no Uso de Animais (CEUA), composta por Médicos Veterinários, Biólogos, 

Docentes, Pesquisadores e um representante de Sociedade Protetora dos Animais legalmente 

estabelecida. 

O Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos (BraCVAM) foi criado em 2012 

com a cooperação entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional 

de Controle de Qualidade em Saúde (INCQs), da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) (DOU, Seção 

3, n. 13, p. 122, 18/01/212), e sua atuação como agência de validação foi estabelecida pela Portaria no 

491, de 3 de julho de 2012 (DOU), que instituiu a Rede Nacional de Métodos Alternativos (RENAMA). 

Em 2014, a Resolução Normativa nº 17 do CONCEA estabeleceu o processo de reconhecimento de 

métodos alternativos no Brasil e determinou o prazo para a substituição do uso de animais por 

métodos alternativos reconhecidos. 

Um Acordo de Cooperação Técnica entre o MCTI e o Conselho Federal de Medicina 

Veterinária publicado no Diário Oficial da União, nº 215, seção 3, de 11 de novembro de 2015,  prevê 

o apoio entre instituições para: monitoramento das instalações animais das instituições que 

produzam, mantenham ou utilizem animais para fins de pesquisa ou ensino; verificação dos 

requisitos para funcionamento de instalações utilizadas para produção, manutenção ou utilização 

de animais para fins de pesquisa ou ensino; e a verificação de requisitos quanto ao pessoal 

envolvido a manipulação dos animais, bem como registro dos procedimentos realizados nessas 

instalações. 

Vale ressaltar que qualquer cidadão ou membro de CEUA encontra-se legitimado a 

apresentar representação sobre infração administrativa relacionadas à utilização de animais em 

ensino ou pesquisa científica. 
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ANEXO III - O VALOR DA VIDA 
 

Autoria de Luiz Alfredo M Lopes Baptista - Analista Ambiental - CETAS/IBAMA/GO 

e Leo Caetano F. da Silva - Analista Ambiental - CETAS/IBAMA/GO 

 

Ações humanas causam impacto na conservação da fauna silvestre. Este fato é de fácil 

constatação, bastando uma viagem por nossas estradas para observar quantos animais silvestres 

sofrem com atropelamentos. O impacto pode ser direto, como nos atropelamentos e na caça ou 

pesca ilegais, ou indireto, quando os efeitos das ações atuam no habitat do animal silvestre, na 

disponibilidade de alimentos, água ou locais adequados para reprodução. A conversão de áreas 

naturais para uso do ser humano, como na expansão das cidades ou da atividade agropecuária, 

impacta significativamente a fauna silvestre pela perda do habitat, a degradação e a fragmentação. 

Em verdade, ela é a maior causa de perda da biodiversidade no mundo, seguida pela invasão de 

espécies exóticas, sobreexplotação e o tráfico de fauna silvestre, mudanças climáticas, 

eutrofização e poluição[3]. 

Por que é importante conservar tal diversidade? Alguns dos efeitos positivos da fauna 

silvestre são bem úteis ao homem: a polinização de plantações feitas por abelhas nativas, a 

dispersão das sementes pelos pássaros, o controle de pragas pelos animais que comem insetos e 

roedores. Porém, à primeira vista, é mais difícil enxergar o papel de uma onça-pintada ou de uma 

jararaca dentro do ecossistema, ainda mais quando predam um animal de rebanho ou quando estão 

próximas às casas. Naturalmente temos medo ou sofremos um ‘prejuízo’, e a expectativa 

geralmente é a eliminação do animal silvestre. 

Porém, cada ser vivo encontra-se inserido em uma teia de relações ecológicas que 

responde de maneira diversa à sua presença ou ausência. A mesma onça que preda um animal de 

rebanho é a que controla a população de queixadas ou catetos, animais silvestres que podem 

causar danos às plantações. Carnívoros predam também serpentes, roedores, insetos. Por outro 

lado, catetos e queixadas são verdadeiros engenheiros do ambiente natural, alterando o solo, a 

composição das matas e dispersando sementes. As serpentes controlam as populações de ratos 

silvestres e domésticos quando próximas às áreas urbanas. Os cachorros-do-mato e lobos também 

predam roedores nocivos, mesmo que ataquem uma vez ou outra um galinheiro. As maritacas e 

periquitos que fazem ninhos no forro das casas também espalham sementes de árvores nativas 

todos os dias, sementes que gerarão árvores que auxiliarão a água das chuvas a infiltrar no solo e 

protegê-lo contra erosão. 

A perda das interações ecológicas de espécies-chave, então, ameaça significativamente a 

estrutura e a saúde dos ecossistemas, resultando em impactos diretos à vida como conhecemos. 
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Em especial, os ecossistemas prestam o que chamamos de “serviços ambientais”, serviços de 

fundamental importância para o bem-estar humano e a sua própria sobrevivência, tais como a 

polinização, fertilização e ciclagem dos nutrientes do solo, controle da erosão e tratamento de 

resíduos nos manguezais, regulação climática, provisão de alimentos como frutas, raízes, mel, 

pescado, a produção de madeira e matérias primas vegetais, de medicamentos, e especialmente, a 

purificação e regulação dos ciclos das águas: a lista é imensa. E quanto maior a biodiversidade 

presente em uma determinada região, maiores os serviços ambientais por ela prestados. 

Quantificando monetariamente os serviços ambientais, tornando-os uma métrica mais 

acessível, conseguimos apreender a magnitude do quadro e entender a emergência ambiental em 

que a civilização humana se encontra. Estimativas conservadoras dos ecólogos informam que o 

valor global dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas gira em torno de U$ 125 trilhões 

de dólares por ano [1]. Se levarmos em conta toda a riqueza produzida e medida pelo PIB mundial, 

a natureza a grosso modo teria produção anual uma vez e meia maior que todo a riqueza produzida 

pelo esforço humano: o PIB mundial do ano de 2018 foi de U$ 84,93 trilhões de dólares segundo o 

FMI [2]. A maior economia do mundo (EUA) apresentou um produto interno bruto (PIB) em 2019 

de U$ 17 trilhões de dólares. Os ecossistemas são sete vezes maiores em prover serviços e bens ao 

ser humano que a maior economia da terra. 

A ecologia consegue atribuir valores monetários para os serviços ambientais, mas a 

biodiversidade possui também outros valores não venais como o valor cultural da fauna silvestre 

(leões e onças pintadas como símbolos da realeza na África e nas Américas) na importância 

mitológica destes animais nas lendas e mitos dos povos originários, valores recreativos para o lazer 

humano, o turismo ecológico como forma de economia sustentável.  

Portanto, se continuarmos a retirada constante de atores tão significativos e necessários 

aos ecossistemas quanto os animais silvestres, as funções ecológicas que são extremamente 

necessárias para a sociedade humana serão seriamente afetadas, colocando em risco nosso próprio 

futuro. 

 

Dos efeitos da fiscalização ambiental e o Projeto CETAS Brasil 

 

Como vimos, a importância da fauna silvestre é inquestionável. Em nosso país, o 

ordenamento historicamente vem aumentando a aceitação de tal significância e prevê em si meios 

e formas de proteção, conservação através de regras para a gestão dos recursos faunísticos. 

Uma das formas mais utilizadas de proteção a fauna é a fiscalização feita pelos órgãos do 

governo contra tais crimes e infrações. Constatando-se um crime ou infração, uma das sanções 

previstas em lei é a apreensão dos bens, produtos, instrumentos, petrechos, veículos utilizados 

para cometer o ato ilícito. Quando se trata de fauna silvestre, então, os animais que estavam com 
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o infrator são retirados de sua posse, tanto para coibir a continuidade delitiva, como para afirmação 

do direito quanto para prevenir ou dissuadir outros a cometerem infrações similares. 

A fiscalização contra crimes contra a fauna silvestre remonta ao final da década de 60 com 

a sanção da implantação da 'Lei de Fauna Silvestre' que tornava, a partir daquela época, a fauna 

como propriedade do estado, e seu uso dependente da autorização do governo. Até 1967, a fauna 

silvestre era considerada sem dono, res nullius: qualquer pessoa poderia apropriar-se dela. A lei 

também proibiu a caça profissional e determinou que a retirada de qualquer animal da natureza só 

poderia ser realizada com autorização do Estado.  

Em 1998 houve uma revolução legal, e a lei de crimes ambientais foi publicada, 

criminalizando a retirada, a posse ou a morte de qualquer animal silvestre, ou mesmo parte ou 

produtos. O tema é extenso, portanto, gostaríamos de delimitá-lo ao que tange aos efeitos das 

infrações e crimes ambientais perpetrados contra a fauna silvestre.   

Chegamos então a um ponto interessante: a lei instituiu a apreensão e retirada dos 

animais silvestres ilegais em posse do infrator. O que fazer, porém, com este contingente dos 

animais apreendidos em inúmeras operações de fiscalização em todo o território nacional?  

 

Programa CETAS-Brasil IBAMA 

 

Ao longo das últimas décadas do século passado, as fiscalizações ambientais depositavam 

com os infratores ou com outros interessados, a fauna silvestre apreendida, ou ainda realizavam a 

soltura, entretanto sem muitos critérios técnicos, pela incipiência da estrutura dos órgãos 

ambientais governamentais.  

Ao final do século passado, com a instituição da lei de crimes ambientais e os decretos 

posteriores que a regulamentaram, houve a previsão acertada de que os animais silvestres 

deveriam ser, preferencialmente, devolvidos ao ambiente natural (nos casos em que isto fosse 

tecnicamente adequado) ou entregues a entidades, organizações, instituições com capacidade e 

corpo técnico adequados para sua guarda e cuidado. 

Pensando em nosso país de natureza continental e sua diversidade de biomas, culturas, 

graus de desenvolvimento e diferenças entre as regiões, fica claro que a fauna silvestre poderia ser 

bem atendida em um estado ou município, mas não em outro; poderia ser destinada a locais 

adequados ou, por absoluta necessidade, solta em ambiente natural talvez no momento incorreto. 

Essas discrepâncias reais gerariam diferentes “bolsões” de efeitos diversos na conservação fauna 

silvestre em âmbito nacional, causando então impactos pela falta de uniformidade pelo menos 

básico no atendimento a fauna.   

Pensando nesta questão o IBAMA criou nacionalmente, ainda em 2005, um grande 

projeto denominado CETAS Brasil. Projeto inovador, pautado pelas experiências internacionais de 
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sucesso de outros países no manejo de fauna silvestre, o Programa CETAS Brasil instituiu dentro da 

estrutura do órgão federal diversas unidades denominadas ‘Centros de Triagem de Animais 

Silvestres’ (cujo acrônimo é CETAS) para atender as demandas regionais e realizar a correta 

destinação, tanto legal quanto tecnicamente adequada, da fauna silvestre. 

No ano de 2020, os CETAS do IBAMA são em número de 23, implantados nos estados 

conforme a imagem abaixo (o CETAS/DF não está incluído na imagem). 

 

 

 

CETAS em funcionamento 

 

Os CETAS do IBAMA recebem a fauna apreendida nas operações de fiscalização, mas não 

somente. Com a criação e funcionamento dos centros estes tornaram-se responsáveis por receber, 

além dos animais silvestres objeto das fiscalizações ambientais, os animais que a população 

entregava espontaneamente aos órgãos ambientais. A entrega espontânea, importante instituto 

previsto em lei, prevê ao possuidor de animais silvestres o direito de entregá-los ao órgão ambiental 

para correta destinação do animal, garantindo que este possa ter um destino de vida adequado, 

mas também garantindo ao possuidor a isenção das sanções estipuladas em lei pela criação em 
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cativeiro do animal sem autorização. Soma-se ao contingente dos animais apreendidos e entregues 

espontaneamente os animais que são resgatados. O resgate de fauna, efetuado tanto pela 

sociedade civil quanto pelos órgãos governamentais, é aquela ação na qual um animal em situação 

de risco, conflito ou ferido é resgatado e entregue aos CETAS para tratamento e reabilitação. 

Geralmente o resgate é feito nas áreas urbanas, onde a maioria dos impactos ocorrem 

(atropelamentos, quedas de ninho, choques elétricos, traumas contra vidraças, ferimentos 

diversos) mas também são resgatados animais nas zonas rurais, rodovias e indústrias. 

Desta forma, qualquer animal que dê entrada em um CETAS será oriundo de um destes 

três tipos de entrada: apreensão, resgate ou entrega espontânea. A distinção é importante por 

vários motivos. Nas estatísticas, podemos considerar como oriundos ou vítimas do tráfico de fauna 

silvestre tanto os animais apreendidos quanto os animais entregues espontaneamente, pois eles 

foram capturados ilegalmente na natureza inicialmente e ao final se encontraram em cativeiro 

irregular. Mesmo que a pessoa não tenha ido ao ninho e feito a captura, ou não tenha comprado o 

animal e tenha recebido como presente, entendemos que ela fez parte da rede do tráfico de fauna, 

para fins estatísticos frise-se.  

Aqui gostaríamos de fazer uma observação. A legislação ambiental não difere de maneira 

específica o crime de “tráfico de fauna silvestre”. Tanto o traficante como quem cria o animal 

silvestre para fins de estimação estão a princípio sujeitos às mesmas sanções. Decerto que há 

previsão legal para o agravamento da pena ou multa para quem obtém vantagem pecuniária do 

crime ou infração. Porém, não é de fácil comprovação dentro dos processos judiciais ou 

administrativos que o crime é para vantagem pecuniária, pois a maioria das apreensões os animais 

silvestres estão em cativeiro ou em trânsito, e a negociação entre o traficante e o comprador foi 

impedida pela própria investigação. A não ser em casos específicos de criadores autorizados que 

se utilizam das licenças para “esquentar” animais ilegalmente capturados na natureza como se 

nascidos em criadores, o que possibilita a comprovação por meio das notas fiscais emitidas. Estes 

últimos casos, porém, infelizmente não são raros.  

Assim, em nossa experiência, temos observado que as sanções penais ou administrativas 

contra traficantes de fauna não diferem significativamente a ponto de ser um custo ou risco muito 

alto o tráfico de fauna silvestre.  Deparamo-nos rotineiramente com infratores reincidentes não 

duas ou três, mas muitas vezes, donde entendemos que as penas para os traficantes não estão 

dissuadindo o comércio ilegal de fauna silvestre. Em outras palavras, uma pessoa que tem dois 

periquitos em casa criados como animal de estimação, que os ganhou de presente por exemplo 

sofrerá sanção proporcionalmente semelhante ao que tem vinte periquitos em um viveiro com fins 

de venda, caso a fiscalização não consiga constatar a finalidade de comércio na ação fiscalizatória, 

pois não há emissão de documentos, recibos, nestes casos. Claro que o valor total do auto de 
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infração será superior para a pessoa que possui mais animais, mas a unidade de medida (que é o 

valor da multa por indivíduo) será rigorosamente o mesmo.  

Em nossa modesta opinião, urge que o crime de tráfico de fauna silvestre seja tipificado 

em lei e preveja penas de reclusão e multas mais severas que as de hoje como forma de retirar de 

circulação quem destrói a fauna silvestre, desestruturando as redes de tráfico de fauna, bem como 

dissuadindo mais pessoas a integrarem essa empreitada ilegal. 

 

O CETAS/GO em números e procedimentos 

 

O Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA em Goiás situa-se em Goiânia/GO às 

margens da BR 153, sentido Anápolis, ao lado do Residencial Vale dos Sonhos, próximo ao Setor 

Guanabara.  O centro foi inaugurado em 2007 e, desde sua inauguração, já recebeu mais de 50 mil 

animais silvestres, quantidade significativa que o coloca entre os principais centros do IBAMA no 

país em número absoluto de entradas.  

Sua localização foi pensada para atender a grande Goiânia e o estado de Goiás, já que no 

estado há uma rota importante de tráfico de fauna silvestre que é a BR 153 ,conforme apresentado 

pelo IBAMA em 2013 na CPITRAFI, instituída pela Câmara dos Deputados para investigar o Tráfico 

de fauna e flora silvestres. O estado de Goiás também se caracteriza, infelizmente, por ser uma 

fonte de captura ilegal de animais na natureza, em especial nas regiões do Araguaia, Nordeste 

goiano e Sudeste goiano[4].  

Em suma, mais de 3.900 animais entraram anualmente no CETAS/GO nos últimos cinco 

anos. Percebemos a importância do tráfico de fauna ou dos impactos das ações humanas à fauna 

silvestre por esse contingente, apontando ainda que há espécies que são apreendidas ou entregues 

no CETAS/GO e que não tem distribuição dentro do estado de Goiás, ou seja, sendo exóticas ao 

estado, necessitando de serem repatriadas a estados onde ocorrem naturalmente.   

Ainda, algumas entradas são de espécies exóticas ao Brasil e oriundas do tráfico 

internacional de fauna silvestre, crime que tem prevalecido largamente em função do comércio 

eletrônico através das redes sociais ou em sítios da própria internet. Algumas espécies exóticas, 

tais como cobras-do-milho (Pantherophis guttatus), cobras pítons-birmanesas (Python bivittatus), 

tartarugas diversas  e porcos-espinhos-pigmeus-africanos (Atelerix sp.), entre outras, estão sendo 

comercializadas como animais de estimação, e o potencial de invasão nos ecossistemas nacionais 

é bastante significativo: uma busca por notícias sobre a invasão das pítons nos Everglades 

americanos, seus prejuízos à fauna local é o prenúncio de um futuro sombrio à nossa fauna, caso 

essa espécie consiga invadir ecossistemas no país. A repatriação destes animais para os países de 

origem, tendo em vista que se tratam de poucos indivíduos geralmente, é quase sempre ineficaz, 

e estes são destinados a empreendimentos autorizados para mantê-los. 
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Apesar de ter sido inicialmente construído com capacidade para 800 animais por ano 

(apenas um prédio de quarentena foi instalado) em 2007, rapidamente a demanda de atendimento 

à fauna silvestre suplantou essa previsão. Só em 2007, quase 2.400 animais entraram, e o número 

em 2008 quase duplicou: 4.480 animais silvestres deram entrada no CETAS/GO. Isto obrigou o 

IBAMA/GO a ampliar a estrutura do CETAS/GO ao longo dos anos e, em 2020, contamos com dois 

prédios sendo um administrativo com sala de triagem, de técnicos, cozinha, três quarentenas, 

enfermaria, ambulatório, sala de filhotes e recintos para jabutis, mamíferos e passeriformes, além 

de outro prédio de uso misto, com salas de necropsia e serpentário mais 12 recintos multi-espécie 

para mamíferos e aves silvestres. Além das construções, temos 10 recintos do tipo "voadeiras" para 

treinamento de vôo em aves, especialmente psitacídeos (araras e papagaios) que compõe grande 

parte da entrada e do trabalho de reabilitação, um recinto tipo "voadeira" para passeriformes e um 

recinto com cambeamentos, piscina e enriquecimento ambiental para manutenção de grandes 

felinos até sua destinação. 

De modo que um CETAS, apesar de se assemelhar a zoológicos e outros 

empreendimentos de fauna silvestre, não necessita necessariamente de recintos individuais para 

esta ou aquela espécie, ou grupo. Isto porque idealmente todos os animais que entram no centro 

devem ser destinados, seja através da soltura (imediata ou branda, após reabilitação), para 

cativeiro nos mais diversos empreendimentos como zoológicos, criadores científicos, 

mantenedores e para pesquisa científica. Assim, os recintos dos CETAS devem apresentar 

mobilidade e capacidade para serem alterados para a espécie que será reabilitada nestes. Desta 

forma eles se assemelham a grandes recintos livres mas com poleiros, poucas estruturas grandes 

que não atrapalhe o treinamento de vôo, já que os animais permanecem apenas pelo tempo 

necessário no centro antes de serem destinados. A taxa de rotatividade dos CETAS portanto é alta, 

o que gera ainda mais desafios para a equipe que atuam nos centros, vez que existe uma miríade 

de hábitos alimentares para cada espécie, situações individuais dos animais (em especial dos 

feridos, desnutridos, e outras incapacidades que os atingem) ou hábitos de formação de grupo ou 

indivíduo. 

Por falar em ferimentos ou condições que desafiam o centro nos processos de tratamento 

veterinário, cuidado parental e reabilitação, aproximadamente 45% dos animais que dão entrada no 

CETAS/GO apresentam alguma condição tal que não podem ser caracterizados como saudáveis. 

São animais que sofreram atropelamento, caíram do ninho, fraturas, cortes, sofreram ferimentos a 

bala quando caçados, colisões com prédios, eletrochoques nas redes de alta-tensão, brigas inter e 

entre espécies, ataques por cachorros ou gatos. Ou vários que chegam desnutridos ou obesos, com 

ferimentos de longa data não tratados, com infecções, abatidos, debilitados, além dos filhotes 

recém-nascidos que chegam das apreensões ou dos resgates. 
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Assim, é primordial que cada animal que dê entrada no centro receba atenção imediata 

na triagem, identificando seu estado de saúde e outras condições que definirão, desde já, o 

encaminhamento interno para o setor de veterinária ou, caso saudáveis e aptos, para as 

quarentenas, onde passarão por observações quanto a alimentação, manifestação de doenças 

pretéritas, condições de humanização tais que devam passar por reabilitação. 

Há, principalmente nas apreensões, animais que foram recém capturados na natureza e 

que conservam seus comportamentos naturais, apresentando-se saudáveis e com ocorrência 

natural em Goiás. Estes animais e possuem comportamentos naturais adequados são 

imediatamente retornados ao ambiente natural, o que chamamos de soltura imediata. São animais 

que por terem sido recém capturados conseguem retornar sem necessidade de reabilitação ou 

tratamento, pois são adultos, sabem se alimentar, tem comportamento de fuga frente a humanos 

e capacidade de locomoção intacta. 

Por outro lado, há animais que não tem lesões impeditivas para soltura, aparentam estar 

saudáveis mas possuem comportamentos não naturais, pois sofreram com a domesticação em 

cativeiro ilegal. Ou são jovens e necessitam de um pouco mais de amadurecimento para serem 

soltos. O histórico do animal na entrada aliado a triagem feita pelos técnicos é essencial nessa 

definição. Neste caso, os animais passarão por reabilitação no CETAS/GO. 

Estes animais que não precisam de tratamento veterinário imediato passarão por 

quarentena, por um período variável a depender da espécie/grupo para observar se alguma doença 

pré-existente ao centro apresentará sintomas, além de observarmos se estão se alimentando bem.  

A quarentena é um processo necessário justamente para evitar que um animal que traga 

uma doença pré existente (que no momento da triagem não apresenta ainda sintomas) seja 

integrado diretamente a um grupo de soltura ou recinto e contamine os outros animais. Assim, 

inicialmente estes ficarão em gaiolas individuais (ou em grupo, caso tenham essa origem, como por 

exemplo ninhadas ou criados em recintos de grupo antes do centro) recebendo além da 

alimentação adequada, suplementação vitamínica e, se for o caso, tratamento profilático 

veterinário.  

Caso durante a quarentena estes animais não apresentem sintomas, eles passarão à 

próxima fase da reabilitação que é, inicialmente, a formação de grupos ou pré treinamento de voo, 

fase onde observaremos a interação e os comportamentos entre o indivíduo e o grupo recém 

formado. Há espécies que existem naturalmente em bandos pois sua existência é 'social', como os 

papagaios, as araras, os periquitos, e grande parte dos primatas neotropicais. Outros, como jabutis, 

lobos-guará, felinos, tamanduás vivem solitários, buscando os parceiros nas épocas reprodutivas. 

Assim, deve-se observar se os indivíduos formam um grupo coeso, sem agressões, e é geralmente 

nesta fase que os casais se formam, onde observamos o pareamento de indivíduos que por muito 
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tempo viveram isolados dos seus e que, logo que se juntam, já demonstram afinidade por outros 

de sua espécie donde, provavelmente, formarão casais durante e após a soltura.  

Geralmente os animais que são reabilitados são soltos através do método de 'soltura 

branda', que, ao contrário da imediata, onde o animal é liberado imediatamente em ambiente 

natural, o grupo permanece por alguns dias antes da soltura em recintos construídos em áreas de 

soltura cadastradas junto ao Projeto ASAS/GO. Estas áreas de soltura são propriedades privadas 

onde seus donos se interessam por conservação a fauna silvestre e em regime de parcerias com o 

IBAMA constroem recintos para que os animais possam se "aclimatar" antes da soltura. Essa 

técnica, chamada em inglês de soft release, apresenta bons resultados na sobrevivência de animais 

silvestres pois o recinto, além de proporcionar temporariamente que o animal receba alimentação 

pré soltura, comunicando e interagindo com grupos de animais de vida livre, também se torna um 

ponto de apoio após a soltura para o grupo, inclusive para pernoites. 

Na soltura branda, os animais saem do recinto na data da soltura de maneira espontânea, 

delicadamente explorando o novo ambiente natural, mas ainda tendo água e comida à disposição 

como reforço próximo ao recinto, caso não encontrem imediatamente nas árvores e ares próximas 

alimentação disponível. Com esta técnica, a alimentação é mantida por duas ou três semanas em 

média, e os animais vão, paulatinamente, explorando áreas maiores de vida, donde a alimentação 

é reduzida até os animais não mais permanecerem próximos do recinto e se integrarem aos grupos 

de vida livre. 

Assim, o CETAS/GO se esforça, através dos dois tipos de soltura, a destinar 

prioritariamente o animal para retorno à natureza, com um índice médio de soltura nos últimos 

cinco anos de quase 70%, bastante significativo tendo em vista que quase metade dos animais que 

chegam possuem condições que necessitam serem tratadas antes da soltura, além de grande parte 

dos animais necessitarem de reabilitação a longo prazo.  

Porém, se os animais apresentam, desde a triagem, algum ferimento ou condição que não 

sugira que esteja saudável e não pode ser solto ou passar por reabilitação, ele passa pelo setor de 

veterinária, que compreende os cuidados neo-natais e os tratamentos veterinários específicos. 

A estrutura do CETAS/GO na data de redação do presente artigo é composta por um 

ambulatório de atendimento, bem como um berçário/sala de filhotes e uma enfermaria. 

Procedimentos clínicos que podem ser feitos em atendimento ambulatorial e não demandem 

cirurgias são feitos no centro, e os animais vão para a enfermaria após os procedimentos. Há 

perspectiva de construção de um novo conjunto de estruturas e prédios no CETAS/GO incluindo um 

centro cirúrgico totalmente equipado, o que, caso concreto, resultará em ganhos significativos 

para a fauna silvestre 

Por outro lado, atualmente, se houver necessidade de uma cirurgia ou procedimento mais 

complexo, o CETAS/GO possui parcerias com universidades públicas e privadas e clínicas 
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veterinárias que realizam as cirurgias nos animais do centro, e retornam os animais ao centro para 

os cuidados pós cirúrgicos.   

Estes parceiros inestimáveis que, assim como os donos de áreas de soltura, dedicam seu 

tempo, conhecimento e os recursos financeiros em prol de nossa fauna silvestre de maneira 

voluntária e sem custos e não haveria palavras para agradecê-los por salvar inúmeros animais, 

inclusive de espécies ameaçadas ao longo dos últimos 13 anos. Não existem CETAS que funcionem 

sem parcerias entre o governo e a sociedade civil, já que a demanda por atendimento a fauna 

silvestre no país só tende a aumentar enquanto, infelizmente, os recursos financeiros não 

acompanham essa tendência. 

Entretanto, o governo federal custeia no CETAS/GO, integralmente, a alimentação dos 

animais silvestres, os medicamentos, materiais e insumos veterinários, os exames pré-soltura, o 

transporte para as áreas de soltura, a estrutura de manutenção, equipamentos, recintos utilizados 

na reabilitação e custos com os serviços de tratadores de animais silvestres (funcionários que 

incansavelmente alimentam e limpam todos os dias os animais mantidos), auxiliares de limpeza 

(que realizam a limpeza e o controle sanitário que é extremamente importante nos CETAS) e 

vigilantes (que resguardam os animais valiosos apreendidos e o patrimônio público). Todos os 

insumos veterinários, alimentação, medicamentos são licitados e custeados pelo IBAMA/GO, e se 

levarmos em conta a quantidade significativa de animais que o centro recebe anualmente (e de 

vários órgãos, estaduais e municipais) podemos imaginar que é um custo significativo, totalmente 

abarcado pela União ou pelos parceiros que atuam pro bono no tratamento veterinário. 

 

[1] R.Costanza et al. Global Environmental Change 26 (2014) 152–158 
[2] IMF Datamapper. GDP, current prices, 2018. Acessado em 06/03/2020 disponível em 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
[3] Burkmar, Richard, et al. "Drivers of Biodiversity Loss." A research synthesis for the Tomorrow’s 
Biodiversity Project. Montford Bridge, Shrewsbury: Field Studies Council (2015): 37. 
[4] Relatório Final  - CPI Tráfico de Fauna e Flora Silvestre, acessado em 23/03/2020 às 16:06, 
disponível em https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpitrafi/relatorio/relatoriofinal.pdf 
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ANEXO IV - TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE E O PROBLEMA DA GUARDA 

DOMÉSTICA: COMO OS CETAS PROTEGEM A FAUNA 
 

Autoria de Leo Caetano F. da Silva - Analista Ambiental - CETAS/IBAMA/GO 

e Luiz Alfredo M Lopes Baptista - Analista Ambiental - CETAS/IBAMA/GO 

 

O tráfico de animais silvestres, uma das principais causas para perda de biodiversidade e 

extinção de espécies no Brasil, é alimentado pelo mercado consumidor desses animais. Cada 

pessoa que adquire, ganha ou mantém animal proveniente da natureza colabora com esse ciclo 

nefasto que poderá resultar, por fim, na perda de um patrimônio natural irreparável e fundamental 

ao saudável modo de vida do próprio ser humano e da população brasileira.  

Dentro desse princípio, é fundamental que todas e quaisquer práticas que possam 

fomentar a retirada de animais silvestres da natureza sejam coibidas e desestimuladas, o que está 

claramente previsto em nossa legislação. 

Para iniciarmos nossa discussão, vejamos o que prevê a Constituição Federal, de 1988: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 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. 

 

Este artigo prevê claramente que o Poder Público deve se preocupar com o uso 

sustentável do meio ambiente, cabendo também à coletividade (ou seja, toda sociedade) defender 

e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

A Constituição Federal incumbe, ainda, ao poder público, dentro do mesmo artigo no 

inciso VII de seu §1º: 

 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
VII - 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. 

 

Em outras palavras, a CF/88 veda, e é dever do poder público impedir, as práticas que 

arrisquem a função ecológica das espécies ou que possam provocar a extinção das mesmas, ainda 

que os animais não estejam submetidos (aparentemente frise-se) à crueldade pela ação. Aqui, 

precisamente, situa-se no direito ambiental um dos problemas da guarda doméstica de animais 

silvestres, que seria o bem estar aparente do indivíduo(s) em poder de um cidadão. 

Para assegurar o uso sustentável da fauna silvestre o poder público aprova e regula 

criadores comerciais de animais silvestres, que podem comercializar apenas aqueles nascidos em 
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cativeiro, oferecendo aos interessados na manutenção destas espécies como animais de estimação 

a chance de obter um animal regular e nascido em cativeiro, ação que não arrisca a função ecológica 

da espécie ou provoque sua extinção em ambiente natural. 

Não há condições das espécies reproduzirem o suficiente para “repor” cada indivíduo 

desejado pelas pessoas, como papagaios, periquitos e maritacas para alguns, passarinhos para 

outros e até serpentes e aracnídeos para os mais excêntricos. Ter um animal obtido de forma ilegal 

em cativeiro indica que este foi retirado da natureza (não importando se há 15 anos, há 1 ano ou 1 

mês), impactando a população natural e contribuindo com as ameaças para a espécie.  

A legalização de animais silvestres, através da concessão da guarda doméstica a quem 

cometeu a infração, contraria todos os princípios de proteção da fauna silvestre e do direito 

ambiental e, inclusive, incentiva mais pessoas a conseguirem animais ilegais e buscarem sua 

legalização no IBAMA, ou ainda na justiça. 

Afastando-nos dos aspectos legais, debateremos os argumentos normalmente colocados 

pelos que defendem que os animais devem permanecer na residência do infrator. Muitos dos mitos 

gerados sobre os efeitos da separação do animal daquele que o mantém cativo estão baseados na 

interpretação antropocêntrica e humanizadora do comportamento desses animais. 

Muitos alegam que os animais criados em cativeiro não conseguem sobreviver na 

natureza. Espécimes da fauna silvestre provenientes de entrega espontânea de populares (como é 

o caso) são encaminhados diariamente aos Centros de Triagem de Animais Silvestres em todo o 

território nacional. Há muitos casos de animais que permaneceram durante dezenas de anos em 

posse de uma pessoa, que, após a entrega e com assistência técnica correta que é praticada pelos 

centros, formam grupos com os demais animais da mesma espécie obtendo, inclusive, sucesso 

reprodutivo pós soltura. 

Há no Estado Goiás o CETAS-GO (Centro de Triagem de Animais Silvestres), mantido pelo 

IBAMA, destinação prevista na Lei Federal 9.605/98 e no Decreto Federal 6.514/08 apta a receber 

os animais apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente pela população. Nele, há 

servidores federais formados em Biologia, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária e ainda técnicos 

ambientais, trabalhando de modo especializado, com assistência e parcerias com universidades, 

faculdades, hospitais e clínicas veterinárias e, também, outros órgãos públicos, realizando 

excelentes trabalhos de reabilitação de animais silvestres provenientes de cativeiro.  

Os registros do CETAS-GO mostram que esses animais, com técnicas científicas (porém de 

execução relativamente simples) assim que agrupados com seus semelhantes perdem 

gradativamente os hábitos humanizados artificiais que adquiriram ao longo da vida em cativeiro 

doméstico e “reaprendem” os hábitos inerentes à vida silvestre, formando casais e cuidando de 

filhotes. Esse resgate de comportamentos de vida livre inatos só é possível porque os mesmos 

estão inscritos no genoma da espécie, e consequentemente do indivíduo. A capacidade adaptativa 
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dos psitacídeos, portanto, funciona tanto para a domesticação quanto para a reabilitação para a 

vida livre, em função da plasticidade ambiental que o genoma e sua interação com o ambiente 

produzem. 

Após o trabalho de reabilitação de voo, perdido por tempos de cativeiro, muitos desses 

animais tornam-se aptos ao retorno à natureza, oferecendo uma oportunidade de recomporem a 

fauna silvestre extremamente prejudicada pela retirada predatória. Em situações nas quais esses 

animais não são considerados aptos à soltura, estes podem participar dos programas de 

conservação através da produção de descendentes, que poderão ser utilizados em projetos de 

soltura ou de conservação em cativeiro. Podem, ainda, ser destinados às linhas de pesquisa para 

aumentar o conhecimento científico da espécie e suas funções ecológicas. 

Derrubando o mito que os psitacídeos não conseguem sobreviver se devolvidos a 

natureza, já existem projetos de sucesso no Mato Grosso do Sul, São Paulo e em Goiás, onde 

animais que conviviam há anos com famílias e haviam perdido suas características naturais, foram 

recuperados e soltos na natureza (Ex. 1 - Área de soltura e monitoramento de animais silvestres 

como parte do “Plano de Manejo do Papagaio-de-peito-roxo – Amazona vinacea” - Jacupiranga – 

SP; Magalhães, R. W. Áreas de Solturta e Monitoramento, Relatório IBAMA 2006 ;  Ex. 2 -  LIMA, P. 

C. e SANTOS, S. S.; Assessment of restocking blue-fronted amazon (Amazona aestiva) in the 

Pantanal of Brazil. Ararajuba 8 (2) 73- 78. Londrina, PR. Ex 3 – Soltura monitorada de um grupo de 

Amazona aestiva em Aragoiânia – ASAS Aragoiânia, CETAS-GO, disponível site oficial IBAMA 2013).   

Em países como Porto Rico e Venezuela, há programas de reintrodução de papagaios que 

duram anos, e importantes experiências são compartilhadas através de artigos científicos (Ex. 

Parrots Reintroduction – towards a synthesis of best practice, livro escrito por N.J. Collar). 

Além de programas com papagaios, já temos produções científicas do CETAS-GO com 

reabilitação de outras espécies afins, casos de araras-canindé (Oliveira, J.C.V et al - Revigoramento 

populacional de araras canindé (Ara ararauna,  Linnaeus, 1758) através da reintegração de 

indivíduos apreendidos em uma área de Cerrado – 1º Encontro Goiano de Manejo e Conservação 

de Fauna Silvestre, 2011), tucanos (Jaskulski, A. et AL - Reintegração de Ramphastos toco (Müller, 

1776) (Aves:Piciformes) em uma área de Cerrado, Goiás, Brasil  - Monografia de Conclusão de Curso 

Bacharelado em Biologia, 2011) ou mamíferos, como o tamanduá-bandeira e tamanduá-mirim 

(Lima, E. F. G.  e Barreto, M de A - Reabilitação e reintegração de filhotes de mães atropeladas de 

Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) e Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) à vida livre, na 

Fazenda Cachoeira, Aragoiania-GO – Projeto de Pesquisa apresentado à Faculdade Uni-

ANHANGUERA, 2009). 

Fato é que animais isolados em cativeiro doméstico estão mortos para a natureza e não 

cumprem seu papel biológico importante sendo necessária a reversão desse quadro. 

Permanecendo com o infrator, estes animais estão perdidos, visto que não há um compromisso 
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do autor dos fatos com a reprodução ou conservação das espécies, sendo inclusive bastante difícil 

a reprodução das espécies papagaio em cativeiro sem o auxílio de técnicas científicas e manejo 

apropriado. 

 

Urbanização e Fauna Silvestre - Conflitos com a fauna silvestre em ambientes urbanos  

 

A espécie humana é considerada pelos biólogos uma espécie engenheira, pela sua grande 

capacidade de mudar o ambiente a sua volta1. Nós desmatamos, plantamos monoculturas, 

fazemos barragens de água, e principalmente, construímos cidades. Essas transformações afetam 

as demais espécies, prejudicando uma maioria, mas beneficiando outras tantas. 

Apesar da espécie humana estar nesse planeta há milhares de anos, as grandes 

transformações são relativamente recentes (últimos 200 anos), e, em algumas regiões, mais 

recentes ainda, como o Cerrado, que passou a ser transformado com mais força a partir da década 

de 70. 

Assim, nos últimos anos, as espécies do Cerrado têm enfrentado uma grande pressão 

exercida pelo ser humano, e, algumas delas têm se adaptado a viver próximas aos seres humanos. 

Muitas vezes os humanos não veem problemas nessa convivência (como os psitacídeos – 

maritacas, periquitos e até araras – em Goiânia), mas muitas vezes verificamos que há um conflito. 

Apesar de uma parte da população humana entender que as cidades não são os locais 

adequados para esses animais, esse processo de adaptação às transformações do ambiente é 

natural (inclusive nos trouxe até aqui). Assim, é impossível vivermos numa redoma, onde animais 

ficam na zona rural ou nas unidades de conservação e pessoas na zona urbana. Vale lembrar que 

mesmo alguns proprietários de fazendas querem retirar os animais da sua propriedade 

(especialmente aqueles que podem causar prejuízos, como grandes felinos, jacarés, lontras, 

capivaras e até tatus); 

O conflito existe, mas qual seria a solução? A retirada dos animais simplesmente não é 

eficiente. A maioria dos animais que se adaptaram às zonas urbanas e causam conflito são 

generalistas, e se beneficiam da ausência de predadores e da existência de locais seguros para 

permanecerem (sótão de casas, rede de esgoto, ou mesmo nos bosques na cidade). Desta forma, 

após retirarmos um indivíduo, outro pode rapidamente ocupar o seu lugar. Ou seja, não há receita 

de bolo, mas a maioria dos casos pode ser resolvida apenas com o manejo do local.  

Retirar entulhos dos quintais, manter os ambientes limpos, proteger o lixo ou resto de 

alimentos orgânicos em lixeiras fechadas e pesadas, fechar buracos nos telhados, instalar telas ou 

espículas ou até utilizar substâncias repelentes podem resolver a situação sem estresse para os 

animais e sem risco de machucá-los. Mesmo sem a pretendida “receita” vamos tentar responder 

as perguntas mais frequentes nos pedidos de resgate. Entretanto, lembramos que o órgão 



       

 
 

184 

      FAUNA 

ambiental, corpo de bombeiros ou batalhão ambiental podem decidir conforme a especificidade 

do caso encontrado. 

Abaixo, listamos algumas observações e questões que levantamos quando realizamos o 

manejo de fauna e nossas orientações para a tomada correta de decisão: 

 

A espécie ocorre naturalmente na região? Já existem registros anteriores? 

 

A presença de espécies exóticas (ou alóctones), ou seja, não ocorrem naturalmente na 

região, também é comum nas cidades, uma vez que muitas pessoas têm o hábito de comprar 

animais de outras regiões e criar em casa. Esses animais podem fugir ou as pessoas se cansam e 

soltam. Esses animais devem ser resgatados, pois caso a espécie se estabeleça no ambiente natural 

pode gerar impacto sobre as espécies nativas, como o caso dos tigres d’água em quase todo o 

mundo e Pythons na Flórida. 

 

O indivíduo está ferido ou em risco? 

 

A maioria dos resgates que ocorrem nas cidades tem esse motivo. Muitas aves batem em 

vidros, são atropeladas, fazem ninhos com linhas que prendem a circulação das pernas, filhotes que 

caem dos ninhos, entre outros motivos. A grande maioria destes animais precisa ser resgatada, pois 

as ações humanas causaram um problema e sem o resgate provavelmente o animal virá a óbito. 

Todo resgate deve ser feito com cuidado e com material apropriado.  Não se deve encostar a pele 

nos animais, então EPIs devem ser utilizados. Lembramos que várias espécies podem transmitir 

zoonoses, como Psitacose, Tuberculose, Raivas entre outras. Alguns grupos têm importância 

epidemiológica e o Centro de Zoonoses ou a Secretaria Estadual de Saúde devem ser informados, 

em especial nos casos de mortes de primatas (Febre amarela) e/ou morcegos (Raiva). 

 

É um filhote? Os pais ou o ninho está próximo? 

 

A maioria das espécies no Cerrado se reproduzem e os filhotes crescem no período 

chuvoso. Assim, ninhos e até árvores inteiras podem ser derrubados, causando problemas para os 

indivíduos. Ocorrem ainda os primeiros voos inseguros dos jovens. Nesses casos, se o ninho ou os 

pais estiverem próximos, o ideal é tentar devolver os filhotes para os pais e verificar se o cuidado 

parental continuará. Apenas em casos negativos os animais devem ser resgatados. 

 

E no caso de serpentes? 
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A maioria das serpentes resgatadas não são peçonhentas e executa um grande serviço 

ambiental, que é o controle de roedores (jiboias, cobras cipós, caninanas, boipevas) ou lesmas em 

hortas (Cobra-dormideira). Adicionalmente, alguns lagartos são confundidos com cobra (Cobras-

de-duas-cabeças). Normalmente ocorrem próximo a bosques ou matas de galeria nas cidades. 

Esses animais poderiam ser deixados no local, sem nenhum risco para a população humana. Por 

outro lado, as espécies peçonhentas (divididas em três grupos no Cerrado – jararacas, cascavéis e 

cobras-corais-verdadeiras) são as serpentes que podem trazer risco para população e podem ser 

resgatadas; 

 

Fizeram ninho no telhado/utilizam o telhado? 

 

Muitas aves podem se reproduzir na área entre o forro e o telhado (corujas, periquitos, 

entre outras) ou acima do telhado (gaviões, urubus e outros). Os ninhos dos animais estão 

protegidos pela legislação brasileira. O Artigo 29, Parágrafo Primeiro, Inciso II indica que comete 

crime quem “modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;”. A presença dessas 

aves causa certo desconforto, mas são toleráveis (barulho, cheiro...) e, em caso de ninhos, dura 

normalmente entre 30 a 120 dias até os filhotes deixarem os ninhos. Assim, é possível convencer os 

proprietários a manterem os animais ali até abandonarem o ninho e depois realizar o manejo do 

local, para evitar novos problemas. As aves costumam retornar aos locais para botarem de novo. 

Assim, somente o manejo do ambiente, com telas, espículas, cheiros desagradáveis (extrato de 

pimenta), tintas específicas podem evitar novos problemas. Morcegos também podem usar o local 

para passar o dia e fechar a entrada (com eles para fora) e pulverizar líquidos repelentes (extrato 

de pimenta) podem afastar os animais. 

 

Animais arborícolas no quintal, em cima do telhado? 

 

Há, em algumas cidades, populações relativamente grandes de primatas, tamanduás 

mirim, ouriços-caxeiros e Gambás. Eles utilizam parques, bosques, matas de galarias e até praças. 

Algumas vezes alguns animais exploram áreas mais distantes do local de origem, passando por 

árvores e telhados nos quintais e a população busca o resgate como solução. Entretanto, a 

tentativa de capturar esses animais, quando estão bem, normalmente é fracassada. Esses animais 

arborícolas podem ser rápidos e de difícil captura. Além disso, em rota de fuga poderão buscar fios 

de alta tensão e morrerem. Assim, o recomendado é orientar a população a prender os cachorros, 

quando houver, tornar o lixo inacessível, fechar portas e janelas para evitar a entrada do animal e 

não oferecer alimentos ou água. Normalmente, os animais deixarão o local em breve. Caso o 

problema persista por muitos dias, uma armadilha do tipo Tomahawk pode ser utilizada no caso de 
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primatas, ou métodos de contenção como cambões, pinções, luvas entre outros para os outros 

animais, caso estejam acuados. 

 

É uma espécie grande ou predadora e não é comum nas cidades? 

 

Pode ocorrer de grandes felinos, tamanduás, lobos-guará, entre outras espécies, durante 

seu forrageio, normalmente na madrugada, entrarem em áreas urbanas ou semi-urbanas e serem 

encontrados durante o dia. Normalmente, estes animais ficarão presos em algum local e acuados. 

É um momento de risco, tanto para pessoas quanto para o animal, e uma equipe maior deve ser 

acionada. No caso de grandes predadores, temos que acionar médicos veterinários com projetores 

de anestésicos (zarabatanas); apesar de raro, pode ocorrer. Caso ocorra em área rural, ou semi-

urbana, e há possibilidade do animal sair sozinho, o melhor a fazer é sair do local e deixar o animal 

voltar para a mata próxima por si só. (P.ex. Lobo Guará entrou em uma chácara cercada, com área 

conservada próxima).  

 

Abelhas, outros artrópodes e pombos, o que fazer? 

 

Artrópodes nocivos como abelhas (com ferrão: europa ou africanizadas), cupins, 

formigas, pulgas, piolhos, mosquitos, moscas e demais espécies nocivas comuns ao ambiente 

antrópico (ou seja, urbano), além de pombos urbanos, podem ser controlados por órgãos da 

Saúde, Agricultura ou Meio Ambiente sem autorização do IBAMA cf. a Instrução Normativa 

141/2006 IBAMA. Empresas de "controle de pragas" que tenham técnicos habilitados e 

devidamente regularizadas nos órgãos ambientais também podem efetuar esse controle sem 

autorização do IBAMA. Entretanto, urubus, abelhas sem ferrão, capivaras, onças, catetos, 

queixadas e outros que podem causar prejuízos necessitam de autorização do IBAMA para captura 

e translocação. 

 

E em zonas rurais? Ataques a rebanho ou a plantações; 

 

Nos conflitos de fauna silvestre com fazendas de plantio agrícola (ataque a plantações) 

ou animais de produção (ataques de felinos e canídeos a gado bovino, ovino, suíno ou granjas), a 

autorização do Órgão Federal para manejo é obrigatória. Entretanto, conforme a legislação, é 

obrigatório que sejam tomadas medidas de mitigação antes de tentar-se a captura para retirada e 

translocação do animal. Tais medidas conseguem em grande parte dos casos resolver os conflitos, 

sem retirar o animal do ambiente. Mesmo que se retire o animal, caso os produtores não resolvam 

o que possibilita o ataque ou predação, outro indivíduo ou bando irá reocupar a área em pouco 
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tempo. Assim, medidas para impedir o acesso dos animais aos recursos alimentares (cercas, fios 

elétricos, alarmes, luzes fortes com sensores) ou medidas de manejo do rebanho (recolhimento 

noturno do rebanho, que pode ser feito através de treinamento alimentar para curral próximo em 

local com luz acesa ou sensor; retirada dos animais prenhes das áreas próximas de matas; 

manutenção de animais agressivos no rebanho, como machos de grande porte, evitar deixar 

animais próximo às áreas de borda de floresta, manter o gado vacinado e sadio, utilização de cães 

de grande porte, cerca elétrica, estímulos acústicos como foguetes, entre outros). 

 

O resgate de fauna silvestre - orientações para realizar um bom manejo 

 

Após decidido pelo resgate, a equipe que realizará o procedimento deve estar atenta, 

preparada e agir com rapidez e confiança. Abaixo listaremos algumas dicas para a execução correta 

de um evento de manejo: 

 

• Avaliar o comportamento do animal – está agressivo ou é manso? Apresenta sinais 

de acuamento? Animais com comportamento mais tranquilo são mais fáceis de serem capturados. 

• Qual a arma do animal? Mesmo os animais menores irão resistir e podem causar dor 

no manejador. A maioria das aves usam os bicos como arma, mas gaviões e corujas usam 

principalmente as garras. Mamíferos podem usar dentes, chifres, cabeçadas, coices. Répteis 

podem usar mordidas, unhas e o rabo. Deve-se conter primeiro a principal arma do animal. 

• Evitar a aglomeração de pessoas. Quanto mais pessoas, pior, pois o animal pode se 

sentir mais acuado e atacar. Normalmente, os animais ficam aguardando nossas ações para reagir.  

• Sempre deixe uma rota de fuga e use-a para capturar o animal com surpresa (por 

exemplo, colocar o puçá na frente da rota de fuga quando o animal já começou a fugir). Se não 

houver rota de fuga, a solução para o animal será atacar o oponente. 

• Evite a contenção em horários de muito calor. Altas temperaturas podem causar a 

morte dos animais. 

• Após a captura, não exiba o animal como troféu. Ignore quem pedir para filmar ou 

fotografar (especialmente a imprensa). Lembre-se que é um momento de risco e os animais estão 

muito estressados. Cada segundo contido pode piorar o quadro do animal. Atue rápido e 

encaminhe o animal para a caixa de transporte; 

• Avaliar o terreno onde será realizado o manejo. Antes de executar o manejo limpe 

o terreno da melhor forma possível, e retire qualquer objeto que possa atrapalhar.  

• Verificar todo material necessário, incluindo material de segurança pessoal e deixá-

lo disponível. Não deixe para pedir algo depois de iniciado o procedimento, como puçá, pano, luva 

ou medicamento. 
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• Trabalhar com equipe entrosada e com divisão de atribuições. Defina quem vai abrir 

e fechar a caixa, quem vai isolar o local, quem vai fazer a contenção... 

• Sempre avaliar mudanças de comportamento: posições elevadas ou abaixadas da 

cauda, orelhas e olhos, penas ou pelos arrepiados; urros guinchos ou piados diferentes; 

excitabilidade; salivação excessiva; dentes à mostra; 

• Alguns animais são muito suscetíveis a manejo, como os cervídeos (veados em 

geral). Eles podem sofrer, durante a captura, de uma patologia denominada "Miopatia de captura", 

oriunda do estresse da captura que pode levar a morte. Assim, o manejo dessas espécies deve levar 

em conta o estresse do animal, a temperatura, com o mínimo de barulho possível, equipe reduzida 

e rápida contenção em caixas de madeira fechadas. Após a captura, é indicado que a caixa fique em 

local sombreado e fresco, longe de ruídos, para que o estresse do indivíduo diminua e a patologia 

não se instaure. 

• Equipamentos de Segurança Pessoal: roupas e calçados confortáveis e resistentes; 

botas e perneiras; rádios de comunicação; luvas raspa de couro. Somente luvas e/ou um pano 

grosso podem ser suficientes para captura de muitos animais, como aves de pequeno e médio 

porte, primatas e répteis de pequeno e médio porte; 

 

Equipamentos de contenção mais comuns: 

 

• Cordas e nós de mão – devem ter uso exclusivo e higienizados e podem ser 

utilizados para contenção de membros (e.g. jacarés); 

• Puçás e passaguás – devem possuir saco duas vezes maior que a abertura de 

entrada, permitindo uma dobra e captura do animal. Ajudam a capturar aves e mamíferos de 

pequeno e médio porte (quatis, primatas); 

• Cambões, paus-de-couro ou laço-de-Lutz – ajudam na contenção de mamíferos 

maiores (canídeos, capivaras, tamanduás) e de jacarés. Para não machucar devem ser passados em 

uma pata e na cabeça, assim não há enforcamento. Podem ser emborrachados perto do aro, para 

evitar quebra de dentes.  

• Ganchos para serpentes – os ganchos podem ser facilmente construídos e são 

ótimos para as serpentes peçonhentas, pois são menos ágeis. São muito seguros e não há risco de 

machucar os animais. 

• Pinções – os pinções podem ser utilizados em lagartos e serpentes mais ágeis (como 

as arborícolas). Também podem ser utilizados em mamíferos como gambás e quatis. Como 

pressionam o pescoço podem ferir os animais. Deve-se ter cuidado no manejo; 

• Zarabatanas – devem ser utilizadas por profissionais treinados e habilitados para o 

uso de anestésicos. Em caso de animais em cima de árvores, uma rede de contenção deve ser 
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utilizada para aparar o animal quando da queda. Pode ser utilizado em grandes animais ou em 

situação de difícil manejo (onças acuadas em árvores, animais em valas ou brejos); 

 

Após a captura, o animal deve ser levado para a caixa de transporte. O ideal é que não 

haja mais contado visual, então caixas de madeira são mais interessantes (compensado naval). As 

caixas devem possuir orifícios para aeração e permitir que os animais fiquem de pé; as portas de 

guilhotina facilitam a abertura e fechamento, e devem permitir travamento, evitando abertura e 

fuga; podem ser usados, ainda, tambores e caixas organizadoras com tampa. Se forem utilizar 

gaiolas ou grades, o animal deve ser acondicionado em locais ou de maneira que evitem o contato 

visual com pessoas. 

Em seguida, o destino deve ser decidido e executado o mais rápido possível. Animais que 

tem ocorrência natural na região e que não estejam feridos ou doentes, podem ser soltos 

imediatamente na própria região. 

Animais feridos, doentes ou debilitados devem ser encaminhados emergencialmente para 

um local para avaliação médica-veterinária e tratamento. Caso não haja no município um parceiro 

ou um CETAS, deve-se localizar o CETAS mais próximo e destinar o animal. A demora no transporte 

e destinação pode prejudicar o tratamento e causar a morte dos animais.  

Nos casos de dúvidas de identificação da espécie ou da condição dos animais, o CETAS 

mais próximo deve ser contactado para discussão do melhor procedimento em cada situação. 

 

Orientações Finais 

 

A conservação de fauna silvestre através das ações dos CETAS em todo país é tema muito 

amplo, desafiador e permeado de miudezas, donde não conseguiremos condensá-lo em poucas 

observações ou neste singelo artigo. Mas gostaríamos de trazer alguns apontamentos finais para 

auxiliar nas tomadas de decisão dos órgãos públicos envolvidos na conservação da fauna silvestre: 

 

• O CETAS/GO funciona 24hs por dia, 7 dias por semana recebendo a fauna silvestre 

de toda a população e dos órgãos ambientais do interior e capital.   

• É essencial que técnicos habilitados (biólogos, veterinários, ecólogos ou 

zootecnistas) consigam identificar corretamente, em nível científico, a espécie envolvida na 

ocorrência (apreensão, resgate ou entrega) para decidir qual destinação possível. A identificação 

nem sempre é fácil, principalmente em aves, e a introdução de espécies exóticas àquele ambiente 

podem causar danos significativos. 

• Conforme a Constituição, a competência para defender e proteger a fauna silvestre 

é de todos, sociedade e governo, mas o poder público é incumbido do dever de proteger e restaurar 
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os processos ecológicos, aqui inserida a fauna silvestre. Isso envolve todas as esferas 

governamentais: prefeituras, estados e União. Assim, sugere-se que as prefeituras sejam sempre 

demandadas inicialmente nas ações de conservação de fauna silvestre, nas tomadas de decisão e 

na gestão da fauna dentro do município. Ainda que a prefeitura não detenha equipe qualificada ou 

secretaria de meio ambiente, é através das solicitações da sociedade e dos órgãos de controle que 

elas se estruturam ao longo do tempo. 

• Sugere-se que as prefeituras, dentro de suas competências, busquem parcerias com 

clínicas veterinárias, faculdades e profissionais liberais qualificados para auxílio nas ocorrências 

envolvendo a fauna silvestre, seja no atendimento veterinário emergencial antes de encaminhar ao 

CETAS/GO o animal, seja auxiliando a identificação da espécie.   

• A fauna silvestre é rica, belíssima, mas geralmente temos medo dela. A maioria dos 

animais silvestres foge do contato humano e evitam as áreas urbanas, não sendo perigosos a 

princípio. Isso incluindo as onças, que a literatura demonstra que atacam somente quando acuadas, 

geralmente por caçadores. Mas deve se ter especial atenção com aracnídeos, escorpiões e 

serpentes venenosas. Jibóias e sucuris, por outro lado, são quase sempre inofensivas e muito úteis 

ao ser humano. 
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ANEXO V - MAUS-TRATOS EM ANIMAIS SILVESTRES CRIADOS EM CATIVEIRO 
 

Autoria de Leo Caetano F. da Silva - Analista Ambiental - CETAS/IBAMA/GO 

e Luiz Alfredo M Lopes Baptista - Analista Ambiental - CETAS/IBAMA/GO 

 

Normalmente, discutimos apenas os casos clássicos de maus tratos, como falta de 

higiene, falta de espaço e ambiente adequado, abandono e mutilações, entre outros. 

É necessário esclarecer também que a usual alegação, por parte do infrator, de que os 

animais silvestres estavam bem cuidados (ou que eram tratados como filhos) muitas vezes não 

encontra o devido fundamento. Vamos discutir aqui principalmente os casos de papagaios nas 

casas goianas, situações bem comuns de serem considerados “filhos”. 

Com frequência, o que se constata em vistorias ou ações de fiscalização, são animais mal 

nutridos, com a alimentação incorreta (pão, bolo, arroz com sal e óleo, semente de girassol em 

excesso, café e até leite ou macarrão) ou desbalanceada (somente sementes de girassol) o que 

gera certamente problemas de saúde. Por serem considerados como animais de estimação, sua 

alimentação e comportamento são descaracterizados e indevidamente humanizados. Diversos 

artigos demonstram que os Piscitacídeos (família dos papagaios) são os mais representativos em 

hospitais veterinários, inclusive sendo diagnosticados com obesidade, gota úrica, pólipo lipídico, 

alopecia (doenças causadas por uma má nutrição), e até auto-mutilação (causada por estresse) 

(consultado em: Doenças de aves selvagens diagnosticadas na Universidade Federal do Paraná 

(2003-2007), de Santos, G.G.C, et al. 2008 e Casuística de aves selvagens atendidas de 2002 a 2004 

na Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia. 26º Congr. Bras. Zoologia, 

publicado por Gondim et al. Em 2006). 

Um estudo realizado em uma clínica de atendimento veterinário constatou que grande 

parte dos óbitos de papagaios e araras criados nas residências ocorre antes dos 20 primeiros anos 

de vida, indicando um percentual médio de 80% das causas mortis referentes à incidência de 

patologias relacionadas ao manejo e à alimentação inadequados. O que contraria a informação de 

que são “bem cuidados”, estes animais podem viver por até 50 anos em cativeiro (KOLLIAS, G.V. 

Diets, feeding practices, and nutritional problems in psittacine birds. Vet Med, p.29-39, 1995). 

Por isso não é adequado o incentivo de Guardas Provisórias para resolver um problema 

de excedentes de animais em situação irregular, já que de outra forma em Goiás não há falta de 

locais legalmente habilitados para recebê-los (o CETAS/GO é destino apto e tecnicamente capaz de 

recebê-los). 

Adicionalmente, a ausência de espaço próprio para os animais, que muitas vezes são 

mantidos em quintais, com as penas ou asas cortadas, ou amarrados, ou nunca foram estimulados 

a voar, para não “fugir”, cerceando a capacidade natural de voo, ocasionando atrofia muscular em 
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decorrência da falta de exercícios físicos. Além disso, o corte de asas torna esses animais mais 

suscetíveis ao ataque de cães e gatos. Impedir o voo do animal, um de seus instintos mais básicos, 

certamente não condiz com a ideia de que o animal é tratado como um filho, já que de outro lado, 

o mesmo tratamento a um humano equivaleria a cárcere privado. Imaginamos que ninguém 

concorde que impor uma atrofia muscular (e a consequente perda da capacidade de voo) seria algo 

considerado apropriado a um filho.  

Recintos inadequados, ausência de abrigo para proteção contra o frio, ou de caixas-ninho 

similares ao local de reprodução natural e a dificuldade de pareamento com outro indivíduo pela 

presença do possuidor impedem a reprodução sem conhecimento de técnicas e ações de manejo 

nesses animais, impedindo a perpetuação da espécie ou mesmo a sobrevivência do próprio 

indivíduo em questão. 

Os papagaios e araras, pertencentes à Família Psittacidae, apresentam comportamento 

essencialmente gregário, isto é, vivem em bandos ou, na época reprodutiva, em casais. Na maioria 

dos casos de cativeiro domiciliar, esses animais se apresentam solitários/despareados, ferindo já 

um princípio básico de sua biologia comportamental. Mesmo nos casos em que são mantidos dois 

animais, muitas vezes a sexagem dos mesmos revela haver um pareamento incorreto, como dois 

machos ou duas fêmeas. 

Nos casos em que o animal identifica o seu possuidor como o seu parceiro (ocasionado 

pelo imprinting, isto é, uma “estampagem” de comportamentos que o possuidor aplica no animal 

ao mantê-lo), este animal tentará inutilmente a cópula com o ser humano. Várias são as evidências 

comportamentais que provam esta afirmação, mas que são erroneamente interpretados como 

comportamento “dócil” e “belo”. Tais são os comportamentos de defesa do parceiro (quando 

outros humanos chegam próximos ao possuidor, o animal pode atacá-los) ou ainda a imitação de 

comportamentos de acasalamento (abre e fecha asas na presença de seu possuidor, dilata as 

pupilas, acaricia orelhas, cabeça e cabelo, roça o rabo contra o humano). Sofrimento indizível de 

um animal tentando a cópula com outro ser, o que será biologicamente impossível. 

Por último, outro aspecto do comportamento social dos psitacídeos é que possuem um 

vasto repertório vocal, utilizando-o para esse relacionamento. Os papagaios são, portanto, animais 

com grande capacidade de vocalização e interação. O fato de interagirem com o ser humano e até 

mesmo desenvolverem uma “fala”, se mostra um desvio do comportamento natural, decorrente 

provavelmente de uma situação de carência e solidão, gerado pelo cativeiro e pelo afastamento do 

convívio com outros da espécie, não necessariamente representando manifestação de bem-estar 

ou satisfação. 

Assim, os papagaios e araras, como a maioria dos animais em cativeiro ilegal, não estão 

sendo bem cuidados, muito pelo contrário. O egoísmo, muito maior que o amor, é o que prende 
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esses animais a seus “donos”. Pois quem ama quer o melhor para o outro, mesmo que o melhor 

seja viver distante de você. 
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ANEXO VI - RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS SILVESTRES 
 

Autoria de Elisângela de Albuquerque Sobreira 

Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV/GO 

 

A existência dos Centros de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (CETAS) iniciou-

se em 2005, com a implantação pelo IBAMA em nível federal do Projeto CETAS Brasil. Este justifica-

se pela necessidade de implantação de estruturas capazes de reabilitar os animais apreendidos 

pelos órgãos de fiscalização, em cumprimento à legislação ambiental. Essas estruturas devem, 

sempre que possível, estar localizadas estrategicamente, o mais próximo possível do local da 

apreensão. 

Além dos animais apreendidos, os CETAS recepcionam os espécimes resgatados em meio 

urbano ou entregues por particulares. Em todas as cidades brasileiras, animais domésticos e 

silvestres são abandonados diariamente por seus donos que, devido à ausência de CETAS, são 

entregues a Zoológicos e a Criadores registrados. De acordo com dados da Fundação Pólo 

Ecológico de Brasília, em 09 anos, aproximadamente 6.200 animais foram entregues ao Zôo por 

pessoas que desistiram de manter seus “animais de estimação”. 

Muitos zoológicos e criadores deixaram de receber esses animais devido à superlotação 

dos seus recintos. Com isso, grande parte dos animais são liberados inadequadamente em áreas de 

mata urbana e, também, em cursos d’água. Essa atitude possibilitou o estabelecimento de 

populações de animais fora da sua área de ocorrência, como é o caso do Callithrix jacchus (sagüi-

detufo-branco) e da Trachemys scripta elegans (tigre d’água americano), encontrados atualmente 

em todo o território brasileiro. Apesar de poucos estudos específicos sobre o impacto desses 

indivíduos nas populações locais, sabe-se que, após a supressão de habitats, a introdução de fauna 

exótica a um ambiente natural é o segundo maior fator de perda de biodiversidade desse ambiente. 

O resgate de animais silvestres representa um importante fator na manutenção da 

diversidade da fauna silvestre, no meio alterado pelo homem. Animais feridos ou advindos de 

conflito com a população podem ser encaminhados aos CETAS para recuperação e, depois de 

avaliada sua condição de adaptação à vida silvestre, retornar à natureza. 

O CETAS/GO é classificado pelo IBAMA como um CETAS tipo “A”, principalmente pela 

quantidade de animais recebidos (4 mil por ano em média). 

Segundo IN nº 169/2008 os CETAS são classificados em três categorias, denominadas “A”, 

“B” e “C”. As características e as exigências relativas a cada uma dessas categorias estão 

estabelecidas na própria instrução normativa, bem como nos documentos “Projeto CETAS Brasil 

2005” e “Especificações Técnicas para os CETAS”. 
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O centro de triagem classificado na categoria "C" deverá ser uma estrutura exclusiva do 

Ibama e cumprir as seguintes exigências: 

 

I - possuir recintos e equipamentos adequados à manutenção, tratamento, contenção e transporte 

dos animais silvestres; 

II - possuir pessoal de apoio para o manejo dos animais; e  

III - proceder a identificação taxonômica das espécies dos animais silvestres recebidos. 

 

O centro de triagem classificado na categoria "B" deverá ter estrutura condizente para 

um recebimento inferior a 800 animais por ano e atender aos incisos I a III da categoria "C". Além 

disso, deverá cumprir as seguintes exigências: 

 

I - área totalmente cercada por muros, telas ou alambrados, com no mínimo 1,8 m (um metro e 

oitenta centímetros) de altura, além de inclinação na parte superior de 45o interna e externa de 40 

(quarenta) centímetros (negativa);  

II - possuir equipe técnica e de apoio composta por, no mínimo, um médico veterinário e dois 

tratadores devidamente treinados para o desempenho de suas funções; 

 III - possuir instalações adequadas e equipadas, destinadas ao preparo da alimentação animal;  

IV - possuir ambulatório veterinário devidamente equipado;  

V - apresentar documentos comprobatórios do uso de labora tórios de análises clínicas e 

patológicas;  

VI - possuir local adequado para a manutenção ou criação de organismos vivos com a finalidade de 

alimentação dos animais do plantel, quando for o caso (biotério);  

VII - possuir um programa de quarentena que inclua mão-de-obra capacitada, equipamentos e 

instalações que atendam às necessidades dos espécimes alojados e procedimentos adequados;  

VIII - possuir serviços de segurança no local;  

IX - manter cadastro dos projetos de soltura de animais do centro de triagem;  

X - possuir programas de estágio supervisionado nas diversas áreas de atuação; e  

XI - possuir literatura especializada para consulta. 

 

O centro de triagem classificado na categoria "A" deverá ter estrutura condizente para o 

recebimento acima de 800 animais por ano, além de atender a todos os requisitos da categoria "B". 

Deverá possuir equipe técnica e de apoio composta por, no mínimo, um veterinário, quatro 

tratadores e um biólogo com formação e preparo para as atividades desenvolvidas. Todas as 

exigências acima especificadas deverão ser comprovadas por meio de documentação. A 

quantidade de animais será avaliada de acordo com a disponibilidade de recintos para cada espécie. 
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Para a estimativa de 800 animais, considerou-se a média anual de recebimento em nível nacional 

nas seguintes proporções: 80% aves, 15% répteis e 5% mamíferos. Essas quantidades e proporções 

podem variar de acordo com a região e serão avaliadas pelo IBAMA. O centro de triagem deverá 

fomentar e implantar termos de cooperação técnica ou convênios com instituições públicas ou 

privadas, em todo o território nacional, com o intuito de obter recursos financeiros e humanos para 

o pleno desenvolvimento de suas atividades, com aprovação do IBAMA. 

Os Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Ibama são unidades responsáveis 

pelo manejo dos animais silvestres que são recebidos de ação fiscalizatória, resgate ou entrega 

voluntária de particulares.  

Os CETAS possuem a finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, 

reabilitar e destinar esses animais silvestres, com o objetivo maior de devolvê-los à natureza, além 

de realizar e subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão.  

O registro do recebimento de animais deverá ser realizado em formulário próprio, ocasião 

em que deverá ser conferido se as espécies, os quantitativos e a marcação dos animais coincidem 

com os registros do documento pelo qual é realizada a entrega ou depósito. O registro de 

recebimento de animais deverá ser assinado pela pessoa ou agente que realiza a entrega e pelo 

responsável pelo recebimento.  O registro de recebimento de animais oriundos de apreensão 

deverá conter via ou cópia do documento oficial que originou a apreensão, bem como da 

Comunicação de Bens Apreendidos – CBA correspondente. Animais decorrentes de apreensões 

que não estiverem individualizados deverão ser marcados durante a triagem, de acordo com as 

técnicas e marcações estabelecidas em norma. 

No ato do recebimento, caso seja constatada divergência na identificação taxonômica ou 

marcação entre o documento de apreensão e o registro de entrada, prevalecerá a identificação do 

registro de entrada.  No caso de animais apreendidos, a retificação da identificação deverá ser 

comunicada ao responsável pela entrega e uma cópia do documento de registro de entrada em 

que consta a retificação deverá ser juntada aos autos do processo administrativo correspondente 

à infração e à apreensão. 

Os animais recebidos serão submetidos aos seguintes procedimentos: conferência da 

identificação taxonômica, marcação individual; e avaliação clínica, física e comportamental. 

Com base em avaliações clínica, física e comportamental, os animais poderão ser 

submetidos a: destinação imediata e quarentena. 

Os animais submetidos à quarentena terão o período de isolamento definido de acordo 

com o grupo taxonômico, a origem e as condições do indivíduo. Os animais a serem submetidos a 

tratamento clínico durante quarentena deverão ser acompanhados por meio de prontuário 

próprio. Os exames a serem realizados nos indivíduos serão definidos de acordo com as avaliações 

técnicas realizadas. Durante sua permanência no CETAS, o animal deverá ser objeto de avaliações 
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clínica, física e comportamental, com vistas a eventuais adequações em seu manejo e posterior 

destinação. 

Os espécimes da fauna silvestre serão objeto das seguintes modalidades de destinação: 

 

I - imediata: soltura ou cativeiro;  

II - mediata: soltura experimental; revigoramento populacional; reintrodução; cativeiro; ou para fins 

de pesquisa, educação ou treinamento. 

 

A soltura imediata deverá ser priorizada e poderá ser realizada nos casos em que o 

espécime: apresente indícios comportamentais de que foi recém capturado; não apresente 

problemas que indiquem impedir sua sobrevivência ou adaptação em vida livre; e seja de espécie 

de ocorrência natural no local. 

A soltura mediata deverá ser realizada preferencialmente em áreas de solturas 

cadastradas junto à SUPES do IBAMA ou a órgãos ambientais competentes. 

A destinação para cativeiro será realizada após manifestação do órgão responsável pelo 

processo de autorização ou licenciamento do criadouro. 

As Áreas de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) são propriedades rurais cadastradas pelo 

Ibama para que possam receber animais silvestres nativos reabilitados nos CETAS e que se 

encontram aptos a voltar para a natureza. 

Proprietários de áreas rurais podem cadastrar suas áreas para soltura de fauna. O cadastro 

não implica custos e qualquer soltura na área somente poderá ser feita mediante interesse do 

proprietário da área e anuência prévia. 

Para solicitar o cadastro, é necessário preencher a "Carta de Intenção" e, com a 

documentação nela relacionada, encaminhá-la por e-mail, correios ou entregá-la pessoalmente na 

unidade mais próxima do IBAMA. 

As atividades de soltura de animais silvestres na natureza propostas para Unidades de 

Conservação deverão observar o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Os respectivos 

órgãos gestores deverão ser consultados a fim de emitir posicionamento quanto à realização das 

solturas. 

O CONAMA 457/2013 regula a guarda provisória de espécies da fauna silvestre por pessoas 

físicas em todo o País, quando não houver outra solução possível.  A medida regulamenta uma lei 

de 1998, que prevê que os órgãos ambientais podem encaminhar animais apreendidos, resgatados 

ou recebidos espontaneamente para serem cuidados por pessoas cadastradas. Os cuidadores 

precisam demonstrar que apresentam condições para abrigar as espécies até que o órgão 

ambiental encontre uma destinação adequada. A reintrodução ao habitat é uma prioridade prevista 

em lei. 
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A eutanásia é realizada para a abreviação do sofrimento, a inibição da transmissão de 

doenças contagiosas e a prevenção de problemas na área da saúde pública. De acordo com a 

resolução 714 do CFMV – Conselho Federal de Medicina Veterinária, a eutanásia deve ser indicada 

quando o bem-estar do animal estiver ameaçado, quando o animal constituir ameaça à saúde 

pública ou for objeto de ensino ou pesquisa. 

  



       

 
 

199 

      FAUNA 

ANEXO VII - TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES 
 

Autoria de Elisângela de Albuquerque Sobreira 

Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV/GO 

 

O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo 

apenas para o tráfico de drogas e de armas. Essa prática traz um grande risco à biodiversidade, 

além dos maus-tratos impostos aos animais pelos traficantes. Os animais são armazenados em 

gaiolas compartilhadas, sem espaço para locomoção e, muitas vezes, acabam ficando desnutridos. 

A fiscalização de ilícitos contra a fauna visa a proteção das espécies nativas e exóticas, 

desde insetos e aves até grandes mamíferos, além das espécies consideradas domésticas. Os 

órgãos ambientais públicos fiscalizam empreendimentos e atividades que envolvem a criação, 

venda e exposição de espécies da fauna, e também atua no combate à caça, à captura de espécimes 

na natureza e aos maus-tratos aos animais. O tráfico de fauna é seriamente combatido, muitas 

vezes em cooperação com organismos internacionais, bem como a prevenção da introdução de 

espécies exóticas no ambiente natural. 

A captura ilegal de espécimes na natureza, sua venda e guarda como animais de criação 

constituem ilícitos muito comuns contra a nossa fauna silvestre e que, em conjunto com a caça de 

espécies nativas, contribuem para a diminuição de populações e a extinção de espécies. 

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (CITES) 

é um tratado para proteger e conservar a fauna e a flora selvagens. Foi adotada em 1973 para 

garantir a sobrevivência a longo prazo de qualquer espécie que esteja ou possa estar ameaçada 

pelo comércio. 

Seus 181 Estados-Membros, até o momento, regulam estritamente o comércio 

internacional de fauna e flora silvestres cobertas pela CITES, por meio de um sistema de permissões 

e certificados. Pode-se afirmar, portanto, que a CITES é uma das ferramentas mais poderosas do 

mundo para a conservação da biodiversidade por meio da regulamentação do comércio de vida 

selvagem. 

O Brasil é um dos principais países do mundo que comercializa e exporta ilegalmente 

fauna e flora. Sua condição de país periférico no cenário econômico mundial, aliada à riqueza de 

sua biodiversidade, às dificuldades operacionais, à ineficiência do governo e às más condições de 

vida prevalentes na maior parte de sua população contribuem para perpetuar e reforçar essa 

situação. 

A maioria dos animais e seus subprodutos originários do Brasil e contrabandeados 

regularmente para a Europa, EUA e Japão são enviados primeiramente para Bolívia, Paraguai, 
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Colômbia, Argentina, Guiana, Venezuela, Panamá e México, onde geralmente são legalizados com 

documentação falsa. 

No Brasil, a ineficiência das agências encarregadas de aplicar a legislação de controle e 

controle ambiental está diretamente associada à falta de vontade política para implementar 

políticas públicas que conciliem o crescimento econômico do país com programas de conservação 

de recursos naturais. 

O controle do tráfico de animais silvestres no Brasil ocorre, em sua maioria, por denúncias 

anônimas. Há vigilância nas rotas já conhecidas como utilizadas pelo crime, com a ajuda da Polícia 

Federal, mas os animais são transportados, muitas vezes, em veículos pequenos, para não atrair a 

atenção dos agentes. 

Utilizam-se técnicas que levam muitas espécies à morte, como malas ou fundos falsos de 

carros falsos, e os traficantes preferem filhotes porque dão pouco trabalho e atraem menos a 

atenção. 

A atual Constituição Brasileira, promulgada em 1988, inclui um importante instrumento 

legal para a proteção das espécies que compõem a nossa biodiversidade. Em seu Capítulo VI, art. 

225, § 1º, inciso VII, determina como responsabilidade do Poder Público “proteger a fauna e a flora, 

vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 

extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade”. 

A Lei 9605/98, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”,  em seu art. 29, tem a seguinte 

redação: “Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em 

rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em 

desacordo com a obtida”, sujeita o infrator à pena de detenção de seis meses a um ano e multa. 

Porém, a pena e a fiscalização não são suficientes para inibir o tráfico. Percebe-se que o 

controle, tanto nos países de origem quanto nos países de destino, não é efetivo, pois o tráfico de 

animais silvestres continua crescendo. 

Mesmo que os países-membros da CITES não coloquem esse crime ambiental no mesmo 

nível das outras formas de tráfico, pelo menos as sanções penais para o comércio ilegal da vida 

selvagem precisam ser revistas, e as punições, aplicadas. 

O combate ao tráfico de animais selvagens necessita de campanhas para mudar as 

atitudes sociais em relação ao consumo de animais selvagens. Deve haver imposição e repressão, 

mas a informação, a educação e a consciência ambiental são essenciais. 
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ANEXO VIII - COMERCIALIZAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE COMO PETS 
 

Autoria de Clayton de Andrade 

Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV/GO 

 

BIODIVERSIDADE DA FAUNA BRASILEIRA 

 

 

O Brasil é um país de proporções continentais: seus 8,5 milhões km² ocupam quase a 

metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas – como o trópico úmido no Norte, o 

semi-árido no Nordeste e áreas temperadas no Sul. Evidentemente, estas diferenças climáticas 

levam a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas distintas ou biomas: a 

Floresta Amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; 

o Cerrado de savanas e bosques; a Caatinga de florestas semi-áridas; os campos dos Pampas; e a 

floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 

milhões km², que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários 

e pântanos (MMA, 2020). 

O Brasil é responsável pela gestão do maior patrimônio de biodiversidade do mundo: são 

mais de 105 mil espécies de invertebrados e aproximadamente 8967 espécies vertebrados (720 

mamíferos, 1924 aves, 761 répteis, 1024 anfíbios, 4538 peixes continentais e peixes 

marinhos)(Figura 1), das quais 1.173 estão listadas como ameaçadas de extinção (Figura 2) (ICMBIO, 

2020). 

Dentro dessa grande lista se encontram os Psitacídeos, grupo de aves no qual deu o 

apelido ao Brasil de “Terra dos Papagaios”, que são amplamente criados como animais de 

estimação no mundo todo. Existem cerca de 332 espécies de psitacídeos, dos quais 148 ocorrem no 

Novo Mundo e 184 no Velho Mundo. Cerca de 100 espécies estão na América do Sul e 80 no Brasil, 

que é considerado o país mais rico em variedade de psitacídeos (GODOY, 2007). 
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Figura 1. Biodiversidade da fauna brasileira  
Fonte: https://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/biodiversidade, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 

Figura 2. Número de espécies ameaçadas da fauna e categorias de ameaça de cada grupo 
taxonômico (CR: Criticamente em perigo, EN: Em perigo, e VU: Vulnerável). Destas 170 espécies saíram da 
Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, entre elas a Baleia Jubarte e a Arara-
azul-grande. Fonte: https://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/biodiversidade, 14 de fevereiro de 2020. 

 

Apesar do Brasil possuir uma mega biodiversidade pouco se sabe a respeito dessas 

espécies em cativeiro. Atualmente o tráfico de animais silvestres ocorre para abastecer o mercado 

Interno e grande numero de espécies brasileiras no passado foram traficadas e espalhadas por 

diversos país, nos quais hoje possuem expertise na criação comercial desses espécimes. Segundo 

a Rede Nacional de Combate ao Trafico (RENCTAS) o trafico de Animais Silvestres para Animais 
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PETs é apenas um dos problemas encontrados pela fauna brasileira sendo eles acompanhados pela 

biopirataria e destruição de habitats motivados por grandes empreendimento, esse ultimo possui 

grande responsabilidade na extinção e degradação da fauna brasileira.  

A criação e comercialização legalizada de animais silvestres ajuda na conservação da fauna 

reduzindo a quantidade de animais extraídos ilegalmente da natureza e propicia o conhecimento 

nas diversas áreas biológicas, nutricionais, veterinárias e pode atuar como futuro banco genético 

em projetos de recuperação da fauna no meio ambiente. 

 

Definição de Fauna Silvestres para Efeitos Legais 

 

A Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967 Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 

providências. Ela define Fauna Silvestre em seu Art. 1º. Como os animais de quaisquer espécies, em 

qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a 

fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, 

sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 

Desta forma, entende-se que os espécimes nascidos legalmente no cativeiro, mesmo 

aqueles pertencentes às espécies silvestres, são considerados animais domésticos. No entanto, em 

normativas publicadas pelo Ibama, a fauna silvestre é definida como todo animal pertencente à 

espécie nativa que tenha todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro do território nacional, 

ou seja, inclusive aqueles nascidos em cativeiro (RENCTAS, 2016). A LEI Nº 9.605, DE 12 DE 

FEVEREIRO DE 1998 em sua redação não define fauna silvestre, ficando assim válido a definição da 

Lei de Fauna nº 5.197, 1967. 

O resultado é uma conceituação teórica e confusa do ponto de vista legal. Quando entram 

em conflito com uma lei superior, as portarias e instruções normativas são, por vezes, consideradas 

inconstitucionais ou ilegais, já que não podem regulamentar o que não está previsto por lei. Tais 

conflitos trazem, portanto, diferentes interpretações, gerando dúvidas e permitindo que 

procedimentos sejam adotados de modo diferente em cada região do País. Se, por um lado, as 

portarias, instruções normativas e resoluções dos órgãos ambientais visam facilitar mudanças em 

situações de emergência, por outro, acabam gerando insegurança jurídica em seu uso (RENCTAS, 

2016). 

 

Lista Pet – A desastrosa política que inviabilizou o crescimento do Mercado Pet Silvestre 

do Brasil 

 

A Resolução Conama nº 394, de 6 de novembro de 2007, foi a norma que mais impactou a 

criação comercial de fauna nos últimos dez anos. Esse regulamento estabelece critérios e 
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competências para a publicação da lista de animais da fauna silvestre nativa, que poderiam ser 

criados e comercializados como animais de estimação (TRAJONO, M. C & CARNEIRO, 2019).  

Segundo o art. 3º dessa lei: Art. 3º O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - Ibama, no prazo de seis meses, a partir da data de publicação desta Resolução, 

deverá publicar a lista das espécies que poderão ser criadas e comercializadas como animais de 

estimação, observado o disposto no art. 5º desta Resolução. 

Segundo o Relatório produzido pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente) e pelo IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) titulado como 

Diagnóstico da criação comercial de animais silvestres no Brasil (2019) a inexistência dessa lista 

acarretou sérios impactos sobre os processos de autorização de empreendimentos de fauna, pois 

suspendeu o cadastro de novos criadores comerciais com finalidade de animal de estimação, até a 

publicação da lista de espécies autorizadas, segundo determinação da Resolução Conama nº 

394/07. Essa medida foi adotada em 2008 pelo Ibama, a fim de evitar que novos empreendimentos 

fossem autorizados para espécies que poderiam não constar dessa lista (TRAJONO, M. C & 

CARNEIRO, 2019). 

Essa Resolução foi um verdadeiro desastre do ponto de vista da conservação, pois além 

de paralisar a abertura de novos criadores causou instabilidade legal nos já existentes. Com isso 

inviabilizou toda a cadeia produtiva de fauna silvestre brasileira gerando desconhecimento na 

criação das espécies nativas desde a alimentação mais apropriada, estruturas de recintos, 

melhoramento de técnicas veterinárias à reprodução desses animais em cativeiro. A redução da 

criação de fauna silvestre legalizada incentivou o comercio ilegal de espécimes brasileiras dando 

espaço ao tráfico de animais silvestre e segundo o referido relatório fez com que espécies exóticas 

ocupassem o mercado pet brasileiro. 

 

A Expansão do Mercado de Animais Exóticos no Brasil 

 

A comercialização de animais exóticos no Brasil representa um quarto do mercado de 

animais de estimação do País. A cada quatro animais vendidos como animal de estimação, um é 

exótico. Segundo o Diagnóstico da criação comercial de animais silvestres no Brasil se 

considerarmos as 20 espécies com mais vendas declaradas no Brasil, 40% são exóticas (Tabela 1). 

No mercado de animais legalizados as vendas de espécimes exóticas representa o dobro das 

silvestres e são vendidas pela metade do valor. Sendo mais fácil comprar um psitacídeo exótico do 

que um nativo no mercado legal (TRAJONO, 2019). 
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 Quantidade de Animais Vendidos Quantidade de espécies vendidas Valor médio de Venda 

Exóticos 8.766 41 R$ 692,23 

Nativos 4.640 45 R$ 1.232,36 

Geral 13.406 86 R$ 974,86 

Tabela 1 – Comparativo entre dados de venda de espécies nativas e exóticas de psitacídeos (TRAJONO, 2019). 

 

Para a família Psittacidae, das 10 espécies mais comercializadas apenas 3 são nativas. No 

mercado ilegal essas aves exóticas são reproduzidas e vendidas livremente. Uma das espécies 

exóticas mais criadas como pet no Brasil é o Ring Neck (Psittacula krameri). Essa espécie é 

amplamente reconhecida na literatura científica como espécie altamente invasora. Nativa da África 

Central e da Ásia, é conhecida como uma das aves invasoras de maior sucesso no mundo, com 

populações estabelecidas em mais de 35 países fora de sua faixa nativa. É o papagaio mais 

abundante na Europa, sendo listada como uma das 100 espécies exóticas mais prejudiciais do 

continente (TRAJONO, 2019). 

Acredita-se que o sucesso reprodutivo dessa espécie, o estabelecimento e a expansão da 

extensão em áreas não nativas estejam relacionados a semelhanças climáticas dessas áreas com as 

de sua faixa nativa. De acordo com a classificação climática de Koppen, o Brasil possui regiões com 

similaridade climática com outros países onde a espécie é invasora. Há diversos registros de 

impactos diretos e indiretos negativos em ninhos de cavidades, agressão a animais nas 

proximidades do ninho, competição por fontes de alimento e transmissão de macroparasitas, além 

de impactos econômicos em plantações (TRAJONO, 2019). 

 

Realidade do Comercio de Animais Silvestres no Brasil X Animais Silvestres Brasileiros 

no Exterior 

 

Ao contrário do que ocorre no Brasil a realidade da criação de espécies brasileiras é bem 

diferente, em países como a Holanda, os Estados Unidos, a Alemanha e vários outros reproduzem 

em seus territórios mais espécies da fauna brasileira do que as autorizadas para serem criadas em 

território nacional. O comércio legal internacional de papagaios, araras, saguis, serpentes e até 

mesmo de invertebrados brasileiros, reproduzidos em criadouros em condições que se atentam 

para o bem-estar animal e tecnologias que simulam o ambiente natural da espécie mesmo em 

regiões frias, tem movimentado o mercado pet internacional (RENCTAS, 2016). 

O comércio dos animais da fauna brasileira no Exterior movimenta milhões de dólares, 

sem que nenhum recurso retorne ao Brasil para a conservação dos exemplares da nossa 

biodiversidade. São encontrado 287 espécies de aves brasileiras comercializadas legalmente no 

mercado internacional, enquanto que no Brasil apenas 185 espécies liberadas para a reprodução 

em cativeiro, para répteis e anfíbios o comércio internacional oferece 166 espécies brasileiras e em 

nosso território podem-se reproduzir legalmente apenas 6 espécies, para mamíferos são 
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encontrados 67 espécies brasileiras sendo criadas no exterior e no Brasil são autorizados apenas 22 

espécies, sendo a intenção do Ibama de proibir a criação para todos os mamíferos. Essa realidade 

trás uma inversão de valores sendo mais fácil um brasileiro adquirir legalmente no exterior uma 

espécie nativa, que jamais esteve disponível no mercado nacional, do que no Brasil (RENCTAS, 

2016). 

Nesses países esses animais podem ser comercializados com preços muito inferiores aos 

encontrados no mercado brasileiro, tendo em vista a forte produção nos criadouros internacionais. 

Esta situação criou uma “reserva de mercado inversa”, onde os verdadeiros proprietários das 

espécies silvestres brasileiras são privados de tê-las, reproduzi-las e usá-las. Porém, o pior fator é a 

impossibilidade de se conhecer e dominar o manejo destas espécies. A cadeia produtiva 

internacional vai desde a alimentação mais apropriada, estruturas e recintos climatizados, 

medicamentos adequados a cada animal de maneira a garantir a reprodução em cativeiro. O 

processo de regulamentação e controle faz com que o comércio legal seja de qualidade distinta do 

mercado clandestino, inviabilizando a presença de animais debilitados e doentes como acontece 

na venda ilegal (AMARAL, 2016). 

No Brasil programas de recuperação de algumas espécimes brasileiras ameaçadas de 

extinção só foram possíveis através de parcerias com criadouros internacionais, podemos citar dois 

casos interessantes como: o Mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia), reintroduzido graças aos 

espécimes de reprodução cativa do Smithsonian Institution e a Ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) 

extinta na natureza e repatriados  de instituições internacionais como a Al Wabra Wildlife 

Preservation (AWWP), no Catar (AMARAL, 2016). 

 

Como pode ser adquirido um Animal Silvestre Legal no Brasil 

 

Atualmente os animais silvestres podem ser adquiridos de forma legal através da compra 

de três agentes: do Criador Comercial de Fauna, do Empreendimento Comercial de Animais 

Silvestres e Exóticos e através da Compra de uma pessoa que possua esse animal através da 

transferência de Nota Fiscal.  

A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 489, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 define o criadouro 

comercial como empreendimento com finalidade de criar, reproduzir e manter em cativeiro 

espécimes da fauna silvestre ou da fauna exótica, para fins de alienação de espécimes, suas partes, 

produtos ou subprodutos e o empreendimento comercial de animais vivos da fauna silvestre ou 

fauna exótica como empreendimento comercial com finalidade de alienar animais da fauna 

silvestre e da fauna exótica vivos, provenientes de criadouros legalmente autorizados, sendo-lhe 

vedada a reprodução.  
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A PORTARIA IBAMA Nº 117, DE 15 DE OUTUBRO DE 1997 estabelece que a pessoa física ou 

jurídica que intencione comprar animais da fauna silvestre brasileira de criadouro comercial ou 

comerciante registrado no IBAMA, com objetivo de mantê-los como animais de estimação, não 

necessitará de registro junto ao IBAMA e que O particular que adquirir animais poderá cedê-los ou 

revendê-los a outrem mediante Termo de Transferência, conforme modelo constante no Anexo II 

da presente Portaria, acompanhado da via original da Nota Fiscal (BRASIL, 1997). 

 

Lei de Crimes Ambientais 

 

A Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) define os crimes ambientais e dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas resultantes de atividades e condutas lesivas ao ambiente e aos 

bens ambientais.  

Ela estabelece como crime contra a fauna matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar 

espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Comete crime também 

quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou 

transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 

produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida 

permissão, licença ou autorização da autoridade competente (BRASIL, 1998).  

Segundo RENCTAS, 2016 no seu Primeiro Relatório Nacional sobre Gestão e Uso 

Sustentável da Fauna Silvestre a Lei n° 9.605/98, de Crimes Ambientais, é constantemente alvo de 

críticas, principalmente por não diferenciar criminosos contumazes de alguém que adquire um 

animal de forma ilegal.  

A venda de Animais Silvestre Legal é permitida por criadouros comerciais, 

empreendimentos comerciais de animais vivos e particulares que possuem animais adquiridos 

desses empreendimentos, esse ultimo pode cedê-los ou revendê-los mediante Termo de 

Transferência. Sendo assim a venda realizada por esses agentes, é permitida e não se enquadra 

como crime contra a fauna (BRASIL, 1997). 

 

Qual é a Documentação de um Animal Silvestre Legal 

 

A manutenção de animais silvestres em cativeiro é uma pratica cultural fortemente 

enraizada em todas as regiões do Brasil. Na aquisição de um animal silvestre legalizado a 

documentação é composta por nota fiscal emitida por criadouros comerciais e empreendimentos 

comerciais de animais vivos ou Nota fiscal e Termo de Transferência de particulares que possuem 

esses animais. A partir de outubro de 2014 foi englobado pela Instrução Normativa n° 14 o 
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Certificado de Origem e Termo de Transporte emitido pelo Sistema Nacional de Fauna (SISFAUNA) 

ou por outro sistema Estadual (ALVES, 2015; BRASIL, 1997; BRASIL, 2014; REIS & LUZ, 2006). 
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ANEXO IX - PESCA 
 

Autoria de Rafael Silveira Ribeiro 

Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV/GO 

 

Os problemas que os animais enfrentam não são mais socialmente invisíveis, e cada vez 

mais, maior atenção tem sido dispensada para entendermos a significância moral de se levar em 

consideração o bem-estar animal (AVMA, 2020). Durante a última metade do século passado, 

esforços que garantiram o tratamento humano e respeitoso aos animais conseguiu atenção global 

(Hart et al 2009; Nogueira Borden et al 2010) 

O bem-estar físico está relacionado com a condição corporal do animal, expressa o seu 

funcionamento biológico e reflete tanto as doenças e o estado nutricional como também os 

cuidados dispensados a ele. Igualmente, está relacionado com o nível de conforto existente, sua 

adaptabilidade e a possibilidade ou não da expressão do comportamento natural nesse ambiente. 

Estresse crônico por ambientes inadequados com pouco espaço e sem estímulos sensoriais 

apropriados podem afetar a saúde, o comportamento e a qualidade de vida do animal (McMillan, 

2005). De uma forma um pouco mais ampla, a definição de bem-estar poderia ser descrita como: 

“a condição fisiológica e psicológica na qual o animal é capaz de adaptar-se confortavelmente ao 

entorno, podendo satisfazer suas necessidades básicas e desenvolver suas capacidades conforme 

a sua natureza” (Calderón Maldonado, 2009). 

Para que os diversos conceitos de bem-estar animal possam ser compreendidos, 

desenvolveremos também a definição da senciência. 

Senciência, palavra originada do latim sentire, que significa sentir, é a "capacidade de 

sofrer ou sentir prazer ou felicidade" (Singer, 2002). Ou, resumidamente, a capacidade de perceber 

(ter consciência de) a si próprio e ao meio ambiente que o cerca. 

O estudo da senciência passa por duas vertentes, uma científica e outra ética, que muito 

embora partam do mesmo princípio, acabam por se separar em seus objetivos.  

Para esse trabalho assumiremos o conceito mais simples, no qual todos os animais têm 

capacidade física de sentir dor ou desconforto, e, portanto, merecem a proteção do seu bem-estar. 

Tradicionalmente, a dor é considerada a principal característica a ser mensurada quando 

falamos em bem-estar animal. Tecnicamente, ela é uma qualidade sensorial de alerta que faz parte 

do cotidiano do animal e é condição fundamental para a sobrevivência (Luna, 2008). 

O próprio conceito de dor nasce de um sentimento relacionado ao ser humano e tem sido 

discutida a dificuldade de relacionar suas definições essencialmente subjetivas à caracterização dos 

comportamentos associados ao desconforto nos animais (Diggles, 2019). 



       

 
 

210 

      FAUNA 

Em relação aos animais aquáticos algumas questões existentes acabam por obscurecer 

ainda mais o entendimento da necessidade de se procurar o bem-estar animal nestes organismos. 

A pesca é uma das atividades mais antigas da humanidade, e é considerada – juntamente 

com a caça, uma das primeiras profissões do homem. A atividade em si possui diversas técnicas, 

criadas e desenvolvidas através do tempo e chegando até os dias de hoje com grande diferenciação 

entre culturas e, sobretudo, objetivos. 

Dentre estes objetivos, abordaremos a pesca de peixes ornamentais com o intuito da 

venda dos animais vivos para aquariofilia, a os procedimentos gerais da pesca utilizada para o 

consumo do pescado e a pesca como esporte. 

Embora as atividades inerentes à cada categoria de pesca possam divergir entre elas, 

etapas do processo de obtenção, estocagem, transporte e manutenção desses animais coincidem 

e serão tratadas de forma geral e observações específicas indicarão especificidades das atividades, 

grupos ou espécies, quando for o caso. 

Uma abordagem do problema de bem-estar animal relacionada aos peixes, 

necessariamente partirá da premissa de que existem atividades de pesca e suas etapas que são 

inerentes ao processo e estas, por sua vez, não são completamente suplantáveis, mas que devemos 

assumir que quanto menor o número de etapas, menor será o impacto negativo para o os 

indivíduos, pois cada uma delas está relacionada a certo grau de distresse para o animal. 

 

CAPTURA 

 

Dentre os métodos de captura, os mais frequentemente utilizados são as redes de 

emalhar, redes de arrasto, tarrafas, anzóis (incluindo aqui as modalidades de pesca, espinheis e 

pindas) e armadilhas. A utilização de cada apetrecho de pesca depende da finalidade a que se 

destinará o animal capturado e o grau de tecnificação da comunidade envolvida. Ribeirinhos que 

se dedicam a captura de animais destinados ao aquarismo tendem a utilizar métodos de 

armadilhamento que envolvem atração e aprisionamento menos invasivos, pois a valoração do 

produto é baseada na integridade física dos animais. Pescadores esportivos se utilizam de diversas 

técnicas e equipamentos de pesca, objetivando a atividade de captura (“briga com o pescado”) 

como o produto a ser valorado. Pescadores profissionais visam a quantidade e qualidade dos 

animais, selecionando as espécies pelo apetrecho utilizado, sem grandes preocupações sobre a 

aparência externa e tendem a utilizar apetrechos de grande poder de captura e preensão, com a 

intenção de venda do pescado processado ou não. Por fim, atividades de aquicultura lançam mão 

das redes de arrasto para a despesca em momentos diferentes da produção e destino final do 

produto. 



       

 
 

211 

      FAUNA 

De qualquer forma, o bem-estar dos animais deve ser observado para qualquer que seja a 

atividade ou destino e aqui listaremos as premissas básicas e específicas de cada situação. 

 

1. Em termos gerais, é preciso que a atividade de captura seja adequadamente 

planejada, com a disponibilização dos equipamentos ideais, não apenas para a captura, mas para a 

retirada do animal do apetrecho. É desejável que haja um conhecimento básico da metodologia de 

captura e biologia dos peixes de forma generalista; 

2. As armadilhas para a captura de animais ornamentais devem ser – 

preferencialmente – de tela recoberta por material não abrasivo, devem ser higienizadas 

diariamente com hipoclorito de sódio e devem ter dispositivos para a retirada do animal sem que 

haja contato excessivo com as paredes, evitando o estresse e a ocorrência de danos ao peixe, tais 

como perda de escamas, perda de muco, cortes e esmagamentos. 

 

ESTOCAGEM 

 

De forma geral, deve-se evitar ou minimizar – tanto quanto possível – o tempo entre a 

captura dos animais e a sua housing no local de manutenção. Como essa fase representa uma etapa 

indispensável da pesca, trataremos dela com especial atenção. 

Pela sua própria característica fisiológica, os peixes demandam equipamentos adequados 

para o correto transporte. Características físicas dos recipientes, sua higiene e insumos deverão ser 

cuidadosamente planejados, dimensionados e disponibilizados, incluindo aqui, a previsão de 

situações emergenciais que podem ocorrer durante esse período, e os passos para sua rápida e 

eficiente neutralização. 

Deve haver número de caixas ou recipientes em número adequado para a estocagem dos 

animais que se pretende capturar e estocar. Todos os recipientes devem possuir equipamento de 

aeração adequado ao seu tamanho e lotação. Os aeradores devem possuir sistema de alimentação 

de energia e suporte de back up de fornecimento de eletricidade (pilhas e baterias em quantidade 

e potência adequadas ao número de equipamentos). Os recipientes devem possuir capacidade de 

arrefecimento térmico e manutenção de uma temperatura ideal. Deverá ser sempre observada a 

necessária a estocagem de gelo de água potável para o controle da temperatura em campo e de 

agentes antiestresse como sal e óleo de cravo ou benzocaína. 

 

TRANSPORTE 

 

O transporte deve observar características básicas e inerentes a cada categoria de peixes, 

tais como: estágio de desenvolvimento, hábitos (gregários ou agressivos), qualidade de água 
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(temperatura, pH), tempo de transporte, horário de saída e chegada, luminosidade e condição dos 

veículos e vias (no caso de via terrestre), entre outras.  

Os animais devem passar por depuração estomacal entre 16 e 24 h. em tanques 

especialmente orientados para esse fim, a água deve ser corrente e de fonte limpa e a aeração deve 

ser contínua. 

O transporte pode ser realizado por meio de sistemas abertos ou fechados, dependendo 

da quantidade, finalidade e nível de tecnificação da transportadora/consumidores. 

 

1. SISTEMA DE TRANSPORTE ABERTO 

 

O sistema de transporte de peixes aberto consiste em um recipiente ou caixa, com tampa, 

sistema de aeração autônoma por compressão de ar ou injeção de oxigênio puro. Essas caixas 

podem ser feitas dos mais diversos materiais, incluindo fibra de vidro, plásticos diversos, metal e 

até vidro. São encontradas em tamanho de que variam de 10 a 10.000 L. 

Pela natureza diversa de seus materiais, tamanhos e arquitetura, as caixas de transporte 

possuem grande amplitude de valores de aquisição. Existem caixas simples, adaptadas de outras 

atividades e que não possuem sistemas específicos para o transporte desse tipo de animal e aquelas 

construídas especificamente com esse objetivo, e que contam com estruturas internas (quebra-

ondas, mangueiras aeradoras integradas ao assoalho) e externas (calha de despejo, medidores de 

temperatura, manômetros para oxigênio) específicas para atender as necessidades dos peies 

transportados. 

 

2. SISTEMA DE TRANSPORTE FECHADO 

 

Consiste no transporte dos animais em sacos plásticos reforçados, onde são colocados 

normalmente peixes de menor tamanho, juvenis ou adultos espécie-específicos, larvas e pós-larvas. 

Comumente se usa a proporção de 20% a 30% de água e o restante de oxigênio puro, para cada 

recipiente de transporte. Pode-se acomodar os sacos em caixas de isopor ou papelão ou serem 

transportadas diretamente. Esse é o modo mais utilizado para o transporte de peixes no mundo, 

por vias aéreas e terrestres. 

 

MANUTENÇÃO 

 

A manutenção dos animais vivos nos locais de venda ou entrepostos, devem seguir os 

critérios de bem-estar citados acima e ainda observar fatores tais como: 

 



       

 
 

213 

      FAUNA 

1. Evitar a manipulação dos animais; 

2. Controlar a boa qualidade de água através de trocas ou sistemas de filtragem 

adequados; 

3. Manter os animais adequadamente alimentados, tanto em quantidade quanto em 

qualidade, evitando rações vencidas e estragadas; 

4. Respeitar quantidade de animais por recinto, garantindo a sua movimentação como 

sendo a mais natural possível; 

5. Evitar que as mudanças de recintos ou descarregamentos levem a choques de 

temperatura; 

6. Manter a limpeza e correta armazenagem de utensílios e recipientes; 

7. Cumprir rigorosamente o tempo necessário de quarentena. 
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ANEXO X - TABELAS DE MANEJO ALIMENTAR PARA CÃES E GATOS 
 

 

TABELA 1 – Substituto do leite materno para cães 

Ingrediente  Quantidade 

Leite desnatado 43,8g 

Coalhada desnatada 40g 

Gema de ovo 10g 

Óleo vegetal 6g 

   Suplemento vitamínico e 

mineral 

0,2g 

 (Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 18) 

 

 

TABELA 2 – Substituto do leite materno para gatos 

Ingrediente Quantidade 

1 ovo inteiro e fresco 15g 

Suplemento 25g 

Leite condensado 17mL 

Óleo de milho 7mL 

Água 250mL 

 (Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 18) 

 

 

TABELA 3 – Recomendações nutricionais para cães na fase de crescimento para raças ≤ e > que 25kg 

Níveis de garantia Raças ≤25kg adulto Raças >25kg adulto 

Água Livre acesso, limpa Livre acesso, limpa 

Densidade energética 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 

Proteína (%) 22 a 32 22 a 32 

Extrato etério (%) 10 a 25 10 a 25 

DHA (%) ≥ 0,02 ≥ 0,02 

Fósforo (%) 0,6 a 1,3 0,6 a 1,1 

Cálcio (%) 0,7 a 1,7 0,7 a 1,1 

Ca:P 1:1 a 1,8:1 1:1 a 1,5:1 

(Fonte: OLIVEIRA, 2019, p.  21) 

 

 



       

 
 

216 

      FAUNA 

TABELA 4 – Recomendações iniciais de estimativa de Requerimentos Energéticos em Repouso 
(RER) para cães em crescimento 

Peso do filhote / peso adulto RER kcal/kg de PV 

≤ 50% do peso adulto x 3 210 

50 a 80% do peso adulto x 2,5 175 

 

≥ 80% x 1,8 a 2,0 125 a 140 

(Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 21) 

 

TABELA 5 – Recomendações nutricionais de alimentos secos para gatos na fase de crescimento 

Níveis de garantia  

Água Livre acesso 

Densidade energética (Kcal 

EM/g) 

4,0 a 5,0 

 

Proteína (%) 35 a 50 

 

Extrato etério (%) 18 a 35 

DHA (%) ≥ 0,004 

Fósforo (%) 0,6 a 1,4 

Cálcio (%) 0,8 a 1,6 

Ca:P 1:1 a 1,5:1 

Potássio (%) 0,6 a 1,2 

pH urinário (média) 6,2 a 6,5 

(Fonte: OLIVEIRA, 2019, p.  23) 

 

TABELA 6 – Requerimentos energéticos diários para gatos na fase de Crescimento 

Idade (meses) kcal/kg de PV Idade (meses) kcal/kg de PV 

Nascimento 250 7 120 

1 240 8 110 

2 210 9*** 100 

3 200 10 95 

4* 175 11 90 

5 145 12 85 

6** 137   

* Até 50% do peso adulto do gato (3 x RER), ** Entre 50 e 70% do peso adulto (2,5 x RER), *** Entre 70 e 100% do peso 

adulto do gato. (Fonte: OLIVEIRA, 2019, p.  23) 
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TABELA 7 – Recomendações nutricionais de alimentos secos para cães adultos ou em manutenção 

Níveis de garantia Cães com ECC ideal Inativos/ propensos à obesidade 

Água Livre acesso Livre acesso 

Densidade energética (Kcal 

EM/g) 

3,5 - 4,5 3,0 - 3,5 

Extrato etéreo e ác. Graxos 
essenciais (%) 

10 a 20 7 a 10 

Fibra bruta (%) ≤ 5 ≥ 10 

Proteína (%) 15 a 30 15 a 30 

Fósforo (%) 0,4 a 0,8 0,4 a 0,8 

Sódio (%) 0,2 a ,04 0,2 a 0,4 

Cloro (%) 1,5 x Na 1,5 x Na 

Antioxidante Vit E (UI) ≥ 400 ≥ 400 

Antioxidante Vit C (mg) ≥ 100 ≥ 100 

Selênio (mg) 0,5 - 1,3 0,5 - 1,3 

*Alimentos secos com densidade energética de 4,0 Kcal/g (Fonte: OLIVEIRA, 2019, p.  24) 

 

TABELA 8 – Recomendações nutricionais de alimentos secos para gatos adultos ou em manutenção 

Níveis de garantia Gatos com ECC ideal Inativos/ propensos à obesidade 

Água Livre acesso Livre acesso 

Densidade energética (Kcal 

EM/g) 

4 a 5 3,3 - 3,8 

Extrato etéreo e ác. Graxos 
essenciais 
(%) 

10 a 30 9 a 17 

Fibra bruta (%) < 5 5 a 17 

Proteína (%) 30 a 45 30 a 45 

Fósforo (%) 0,5 a 0,8 0,5 a 0,8 

Sódio (%) 0,2 a 0,6 0,2 a 0,6 

Cloro (%) 1,5 x Na 1,5 x Na 

Magnésio (%) 0,04 a 0,1 0,04 a 0,1 

pH urinário 6,2 a 6,4 6,2 a 6,4 

Antioxidante Vit E (UI) ≥ 500 ≥ 500 

Antioxidante Vit C (mg) 100 a 200 100 a 200 

Selênio (mg) 0,5 - 1,3 0,5 - 1,3 

* Alimentos secos com densidade energética de 4,0 Kcal/g. (Fonte: OLIVEIRA, 2019, p.  25-26) 
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TABELA 9 – Recomendações nutricionais de alimentos secos para cães geriatras 

Níveis de garantia Cães com ECC ideal Inativos/ propensos à obesidade 

Água Livre acesso Livre acesso 

Densidade energética (Kcal 

EM/g) 

3 a 4 3 a 3,5 

Extrato etério e ác. Graxos 
essenciais (%) 

10 a 15 7 a 10 

Fibra bruta (%) ≥ 2 ≥ 10 

Proteína (%) 15 a 23 15 a 23 

Fósforo (%) 0,3 a 0,7 0,3 a 0,7 

Sódio (%) 0,15 a 0,4 0,15 a 0,4 

Cloro (%) 1,5 x Na 1,5 x Na 

Antioxidante Vit E (UI) 400 400 

Antioxidante Vit C (mg) ≥100 ≥100 

Selênio (mg) 0,5 - 1,3 0,5 - 1,3 

(Fonte: OLIVEIRA, 2019, p.  27) 

 

TABELA 10 – Recomendações nutricionais de alimentos secos para gatos geriatras 

Níveis de garantia Gatos com ECC ideal Inativos/ propensos a obesidade 

Água Livre acesso Livre acesso 

Densidade energética (Kcal 

EM/g) 

4 a 4,5 3,5 - 4 

Extrato etéreo e ác. Graxos 

essenciais (%) 

18 - 25 43374,00 

Fibra bruta (%) ≤ 5 5 a 15 

Proteína (%) 30 a 45 30 a 45 

Cálcio (%) 0,6 a 1,0 0,6 a 1,0 

Fósforo (%) 0,5 a 0,7 0,5 a 0,7 

Sódio (%) 0,2 a 0,4 0,2 a 0,4 

Potássio (%) ≥ 6 ≥ 6 

Magnésio (%) 0,05 a 0,1 0,05 a 0,1 

pH urinário 6,4 a 6,6 6,4 a 6,6 

Antioxidante Vit E (UI) ≥ 500 ≥ 500 

Antioxidante Vit C (mg) 100 a 200 100 a 200 

Selênio (mg) 0,5 - 1,3 0,5 - 1,3 

(Fonte: OLIVEIRA, 2019, p.  29) 
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TABELA 11 – Recomendações nutricionais de alimentos secos para cães na fase de reprodução 

Níveis de garantia Machos e Cadelas com até 
6 semanas de gestação 

≥ 6 semanas de gestação e 
lactação 

Água Livre acesso e fresca Livre acesso e fresca 

Densidade energética (Kcal 

EM/g) 

3,5 a 4,5 ≥ 4 

Extrato etério (%) 10 a 20 ≥ 20 

DHA (%) xxxxx ≥ 0,02 

Carboidratos digestíveis (%) ≥ 23 ≥ 23 

Proteína (%) 15 a 30 25 a 35 

Cálcio (%0) 0,1 a 1,0 1,0 a 1,7 

Fósforo (%) 0,4 a 0,7 0,7 a 1,3 

Ca:P 1:1 a 1,5:1 1:1 a 2:1 

(Fonte: OLIVEIRA, 2019, p.  30) 

 

TABELA 12 - Recomendações nutricionais de alimentos secos para gatos na fase de reprodução 

Níveis de garantia Acasalamento Gestação e lactação 

Água Livre acesso e fresca Livre acesso e fresca 

Densidade energética (Kcal EM/g) 4 a 5 4 a 5 

Extrato etério (%) 10 a 30 18 a 35 

DHA (%) xxxxx ≥ 0,004 

Carboidratos digestíveis (%) xxxxx ≥ 10 

Proteína (%) 30 a 45 35 a 50 

Cálcio (%) xxxxxxx 1,0 a 1,6 

Fósforo (%) 0,5 a 0,7 0,8 a 1,4 

Ca:P xxxxxxx 1:1 a 1,5:1 

Sódio (%) 0,2 a 0,5 0,3 a 0,6 

pH urinário 6,2 a 6,4 6,2 a 6,5 

(Fonte: OLIVEIRA, 2019, p.  32) 

 

Referência Bibliográfica: 

OLIVEIRA, Kellen de Sousa. Manual de boas práticas na criação de animais de estimação: cães e 

gatos [livro eletrônico]. Goiânia: CIR Gráfica e Editora, 2019. 
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ANEXO XI - VAQUEJADA, CAVALGADA E RODEIO 
 

Autoria de Ingrid Bueno Atayde Machado 

Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal do CRMV/GO 

 

Para tecer considerações acerca da prática da vaquejada, é importante compreender a 

dinâmica dos maus-tratos, seja por negligência, abuso ou agressão. Os maus-tratos podem se 

originar de uma ação ou de uma omissão (negligência), a exemplo do não suprimento das 

necessidades físicas ou etológicas de um animal, como alimentação adequada, água, abrigo, 

espaço apropriado e cuidados sanitários. Na prática da vaquejada pode-se observar a ocorrência, 

ou potencial, de ambos os tipos. McMILLAN (2005), (MERCK, 2013). 

No âmbito físico, a tração violenta do animal pelo rabo pode causar luxação das vértebras, 

ruptura de ligamentos e de vasos sanguíneos, estabelecendo-se, portanto, lesões traumáticas com 

o comprometimento, inclusive, da medula espinhal, com grande possibilidade de desinserção 

(arrancamento) da cauda de sua conexão com o tronco, comprometendo inclusive a medula 

espinhal que se acha contida dentro do canal vertebral, resultando em processos patológicos muito 

dolorosos. (PRADA, 2002) 

Analisando um evento de vaquejada sob a luz Instrução Normativa 03/2000, do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2000), destaca-se os itens 3.5, 3.6 e 3.7: 

 

3. Requisitos aplicáveis aos estabelecimentos de abate: 
[...] 
3.5. Os animais acidentados ou em estado de sofrimento durante o transporte ou 
à chegada no estabelecimento de abate devem ser submetidos à matança de 
emergência. Para tal, os animais não devem ser arrastados e sim transportados 
para o local do abate de emergência por meio apropriado, meio 
este que não acarrete qualquer sofrimento inútil; 
3.6. A recepção deve assegurar que os animais não sejam acuados, excitados ou 
maltratados; 
3.7. Não será permitido espancar os animais ou agredi-los, erguê-los pelas patas, 
chifres, pelos, orelhas ou cauda, ocasionando dores ou sofrimento; 

 

Resta claro que o Ministério condena ações de arrastar, acuar, excitar, maltratar, 

espancar, agredir ou erguer animais pelas patas, chifres, pelos ou cauda, explicitando não ser 

permitido erguer animais pela cauda – ato que constitui o clímax da vaquejada, pela velocidade em 

que o animal se desloca. A referida IN considera a produção de alimentos, situação de relevância 

incomparável ao mero entretenimento.  

A vaquejada propicia queda violenta com maior probabilidade contusões na musculatura 

do animal e danos aos órgãos internos, de difícil dimensionamento visto não haver 
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acompanhamento publicado. Equinos de vaquejada tendem a apresentar tendinite, tenossinovite, 

exostose, miopatias focal e por esforço, fraturas e osteoartrite társica (OLIVEIRA & LIMA, 2008). 

É importante ressaltar o âmbito psicológico bovino. A espécie presa frequente de 

carnívoros na natureza, portanto desenvolveu-se para rápida percepção e fuga diante de riscos. O 

impedimento de fuga de uma ameaça exacerba reações límbicas de ansiedade, medo e desespero.  

Com tanta sensibilidade a situações de predação, em vaquejadas o bovino é remetido à 

sensação de ser caçado. A distorção visual exacerbada pela movimentação, ausência de campo de 

fuga ou proteção para livrar-se do “predador” e ambiente barulhento, são alguns dos fatores que 

resultam em manifestações fisiológicas de agitação e taquicardia, dignas de um ambiente hostil 

(MOUNAIX, 2007).   

Mesmo minimizando o sofrimento físico, a exposição de um indivíduo a um evento que o 

histórico evolutivo de sua espécie identifica como a mais grave ameaça à vida, sem possibilidade 

de fuga, acumulando o desconforto visual e auditivo, certamente resultam em ansiedade e 

sofrimento emocional, com o único objetivo de entretenimento dos participantes. Esse é o 

ambiente que o bovino encontra em uma vaquejada. 

Finalmente, aqueles que assistem ao evento sofrem também consequências em termo de 

dessensibilização em relação ao sofrimento animal e, posteriormente, humano. A Teoria do Link ou 

Teoria do Elo, comprovada por ampla literatura nacional e internacional, ressalta que a prática de 

crimes de maus-tratos contra animais está associada a outras práticas criminosas, de abuso, maus-

tratos ou negligência contra seres humanos em situação de vulnerabilidade (ASCIONE & ARKOW, 

1998). Embora se compreenda que tal evidência varia em função do tipo de maus-tratos cometidos, 

é plausível formular que a exposição a práticas baseadas em sofrimento animal cause uma 

dessensibilização crescente, tanto nas pessoas que as praticam quanto naquelas que são 

espectadoras, recurso já usado desde os Venatios na Roma Antiga. 

Se, por um lado, entende-se que há um movimento cultural na vaquejada e eventos afins, 

por outro, é preciso compreender que o envolvimento de seres sencientes é razão suficiente para 

que se busquem outros meios que não lhes cause sofrimento. A busca pelo entretenimento e 

memórias de uma espécie não pode justificar maus-tratos e sofrimento a outras, perpetuando a 

noção de que se pode dispor de qualquer tipo de vida por justificativas torpes. Em termos 

absolutos, todas as vidas tem o mesmo valor e relativizações de importância devem ser feitas por 

causas relevantes, como a possibilidade de nutrir e salvar outras vidas. Atividades recreativas 

servem para promover valores cívicos e humanísticos, possibilitando melhor convivência e 

evolução crítica e cultural para que se aproveite o tempo e as oportunidades na construção dos 

valores que se buscam para sociedades e famílias por meio de exemplos dignos de serem 

imortalizados. 
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ANEXO XII - LESÕES NÃO ACIDENTAIS / AGRESSÃO 
 

Autoria de Hugo Henrique Ferreira e Ingrid Bueno Atayde Machado 

Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal do CRMV/GO 

 

Nos últimos anos, estudos têm apontado uma correlação entre crimes violentos em 

humanos e atos cruéis praticados contra os animais. Há, contudo, uma dificuldade em se abordar 

ou identificar quando o óbito ou alguma lesão em um cadáver animal pode ser decorrente de atos 

violentos. Isso se deve, em parte, à insuficiência técnica na identificação e interpretação de lesões, 

a limitação na formação humana do médico veterinário para identificar o envolvimento humano 

como fator determinante das lesões encontradas e a falta de métodos de sistema público na 

investigação e notificação de atos de crueldade com os animais.  

Nesse cenário, a Patologia Veterinária Forense assume um papel de suma importância. 

Com ela, a partir da análise do corpo do animal, pelo estudo das doenças ou das mais variadas 

lesões, serão diferenciadas as causas de mortes violentas ou com suspeita de envolvimento 

criminal, levantando ou elucidando provas para os possíveis processos judiciais. 

A análise patológica de um cadáver compreende na avaliação externa e interna. A 

avaliação externa, à princípio, pode ser realizada in loco, a partir do exame perinecroscópico. 

Apesar nem sempre determinar a causa mortis, esse procedimento constitui uma das avaliações 

mais relevantes, pois pode diferenciar algumas doenças naturais de lesões não acidentais. Nesse 

momento, pode-se inclusive, já relacionar um tipo de ferimento a um instrumento utilizado, como 

os decorrentes de materiais perfurantes, cortantes, contundentes, perfurocortantes, 

cortocontundentes e perfurocontusas. A avaliação mais detalhada deve-se, porém, sempre ser 

realizada. Ou seja, o corpo, uma vez avaliado e identificadas possíveis lesões não acidentais, deve 

ser submetido a necropsia completa por veterinário qualificado a fim de identificar, classificar e 

quantificar as lesões, refutar possíveis diagnósticos diferenciais e obter, assim, a causa mortis. 

Alguns dos padrões lesionais que podem estar relacionados às lesões não acidentais são: 

 

• Equimose: infiltração hemorrágica dos tecidos que não forma coleções, mas 

interpenetrando a malha tissular. Trata-se de uma lesão de importância diagnóstica, pois pode 

orientar na identificação do instrumento que a causou. Ainda, sua coloração é um precioso 

indicador da idade da lesão. Essas lesões podem se originar no próprio local da lesão ou à distância, 

a exemplo da compressão cervical nos casos de enforcamento, que associadas às petéquias 

(pequenas hemorragias em vasos sanguíneos com forma de pontos avermelhados) na conjuntiva 

ocular, podem dar fortes indícios desse tipo de agressão. Caso a vítima venha a óbito em pouco 

tempo após o trauma, as equimoses mantêm a cor original, pois não há reabsorção do sangue.  
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• Hematomas: coleção líquida sanguínea no interior de tecidos moles, decorrente do 

extravasamento de um vaso sanguíneo calibroso, na qual não ocorre a difusão do sangue pela 

malha dos tecidos. O sangue extravasado dos vasos rompidos, devido ao traumatismo que afasta 

os tecidos e ocupa espaço próprio, forma uma cavidade, infiltrando-se apenas nos tecidos ao redor 

da lesão. Traumas contusos são a principal causa desse tipo de lesão. São relativamente comuns 

em casos de traumas torácicos, onde se observam hemorragias acentuadas nos músculos peitorais 

e/ou intercostais.  

• Escoriação: são feridas mais superficiais na pele. Consiste na exposição da derme 

por arrancamento traumático da epiderme, como consequência da ação tangencial dos meios 

contundentes. Nessas feridas podem ser encontrados restos de areia, vidro, cascalho, etc., os quais 

podem ser vestígios sugestivos de que o animal foi arrastado ou arremessado, além de ajudar na 

identificação do local em que ocorreu a lesão não acidental. 

• Traumas na cabeça: avaliar a integridade óssea à procura por contusões ou fraturas 

a partir, à princípio, da palpação local. Devem ser avaliados os ossos do crânio, mandíbula, dentes, 

toda a pele, olhos e orelhas. Alguns possíveis indícios de lesões não incidentais são fraturas 

dentárias, perda da integridade óssea mandibular ou dos ossos faciais, hemorragias conjuntivais, 

depressões ósseas faciais e hematomas. Investigar ainda os canais auriculares e orelhas à procura 

de processos hemorrágicos ou lacerações.  O palato e a língua também podem ser averiguados à 

procura de lesões lacerativas e/ou hemorrágicas.  

• Lesões por estrangulamento e asfixia: deve-se inspecionar a traqueia, laringe, 

língua, linfonodos submandibulares e tecidos adjacentes. Petéquias hemorrágicas poderão ser 

encontradas na conjuntiva, esclera, mucosa oral, palato mole e tecidos periorbitários. Podem ser 

encontradas fraturas no osso hioide. Hematomas subcutâneos podem estar presentes também 

sobre a laringe, no ângulo da mandíbula ou onde o nó da ligadura apertou contra o pescoço. Em 

alguns casos, na avaliação minuciosa na região do pescoço, podem se identificadas áreas de recuo 

ou perda irregular dos pelos, vermelhidão ou contusões leves na pele. 

• Lesões nos pés: em especial, devem ser avaliados a integridade dos coxins e detalhe 

das unhas. Lacerações das garras de gatos podem revelar informações de animais envolvidos em 

acidentes automobilísticos, ou em animais arbóreos que caem, os quais podem rasgar suas garras 

enquanto tentam desacelerar descida segurando nos ramos inferiores. Quebra de garras também 

pode ocorrer quando um gato faz tentativas extenuantes de escapar de qualquer forma de trauma. 

Gatos envolvidos em brigas, podem preservar pelos de outros animais ou pele humana nas suas 

unhas.  

• Queimaduras: as injúrias térmicas podem ser oriundas de: calor direto (contato), 

como chamas, superfície quente, eletrocussão ou líquido quente; calor radiante (que é a energia 

radiada pelos corpos quentes, a exemplo de um animal deitado perto de um fogão, mas sem 
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contato com ele); radiação de microondas; temperatura ambiental excessiva; hipotermia e 

congelamento. Qualquer lesão cutânea com padrões anormais, como bordas retas ou angulares, 

configurações de gotejamento ou simetria incomum podem aumentar a índice de suspeita de 

queimadura. Os padrões de lesão, a depender do tipo de agente envolvido, podem ser diversos, os 

quais devem ser fotografados e posteriormente analisados em laboratório para obtenção dos 

diagnósticos diferenciais.  Sempre deve-se cheirar as lesões com suspeita de queimaduras em busca 

de pistas como óleo ou produtos químicos. 

• Abuso sexual: dependendo sobre o tipo de ato sexual praticado e o tamanho do 

animal, os danos podem variar de nenhuma lesão a lesões graves, que inclusive podem estar 

relacionados à causa mortis. O períneo deve ser examinado para observar evidências de trauma, 

lacerações e sangramentos, particularmente na região anal, vaginal, incluindo lesões de ligaduras 

ao redor do pênis ou escroto. 

• Feridas de projéteis: ferimentos de projéteis podem ser perfurantes, passando pelo 

corpo completamente, ou penetrantes, com o projétil alojado no corpo. Ferimentos de entrada são 

frequentemente caracterizados pela sua perfeita forma oval, com margens finamente abrasivas. 

Feridas de saída podem ter qualquer forma (redondas, ovais, estreladas, crescente, etc.), e são 

geralmente irregulares no contorno, sem abrasão das margens da pele, sendo em muitos casos 

ligeiramente maiores em comparação com o orifício de entrada. As lesões devem ser quantificadas 

posteriormente quanto a extensão interna e o projétil recuperado, caso não exista nenhum orifício 

de saída. 

• Feridas por incisão: são causadas por objetos pontiagudos (por exemplo, facas e 

cacos de vidro), os quais formam lesões lineares sobre a superfície. São freqüentemente chamadas 

de cortes ou feridas cortantes. Podem ser causadas por esfaqueamentos, lacerações ou esfola. A 

faixa da facada deve ser sondada com uma haste de metal e medida. O comprimento da lâmina não 

pode necessariamente ser determinado, a menos que haja evidência de que houve penetração 

completa, como hematomas em torno da ferida provocada pelo cabo da faca. A largura da lâmina 

pode ser estimada, mas pode ser difícil, dependendo de como a faca foi retirada e da remoção ou 

não da vítima.  

• Mordidas: correspondem as lesões puntiformes perfurantes, as quais podem ser 

encontradas em qualquer parte do corpo do animal. Suas distribuições podem dar pistas para o 

animal causador. Por exemplo, gatos geralmente atacam mordendo o pescoço e a cabeça de suas 

presas para imobilizá-la rapidamente e evitar dificuldades. A anatomia dos dentes e o processo de 

morder influenciam também no padrão lesional. Como os dentes caninos dos gatos são mais 

afiados que os de cães, eles podem causar lesões puntiformes distintas e mais profundas. Já os 

caninos de cães, pela sua anatomia mais romba, não penetram na pele tão facilmente.  
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• Coleira encravada: na avaliação do pescoço, podem ser encontrados sinais visíveis 

de trauma, com perda de pelos, ulceração, com variados graus de infecção e necrose.  

• Fraturas: todo o corpo deve ser examinado à procura de falta de integridade óssea. 

Elas podem ser múltiplas e acometer mais de uma região do corpo. As mesmas podem já estarem 

abertas, serem mais crônicas com formações de calos, consolidação avançada ou em diferentes 

estágios. Em alguns casos, podem estar acompanhadas por hemorragias, edema, hematomas ou, 

a depender do tempo de evolução, por necrose tecidual e inflamação.  

• Inanição: à princípio, deve-se averiguar o escore corporal dos animais. Para isso, 

algumas das alterações que podem ser verificadas são costelas facilmente visíveis e palpáveis, 

maior evidência das proeminências vertebrais e dos ossos longos, redução do tecido adiposo 

subcutâneo, bem como variados graus de atrofia muscular. A pele pode estar enrugada por 

evidências de desidratação. A pelagem pode estar opaca, seca e quebradiça por redução da 

ingestão de proteínas. Nesses casos, o exame necroscópico minucioso deve ser realizado para 

obtenção do diagnóstico diferencial de doenças crônicas naturais ou estados fisiológicos.  

• Envenenamento: levantar a suspeita de envenenamento somente a partir da análise 

do corpo nem sempre é uma tarefa fácil, uma vez que, ao exame externo, poucas ou nenhuma 

lesão pode ser identificada. Caso existam indícios na história clínica que sugiram um provável 

quadro tóxico criminoso, o corpo deve ser sempre avaliado, mesmo na inexistência de quaisquer 

lesões. Apesar disso, mesmo que inespecíficas, algumas lesões podem estar relacionadas a quadros 

tóxicos como mucosas congestas, hemorragias petequeais cutâneas, restos de fezes 

sanguinolentas aderidas aos pelos perineais, líquido espumoso brancacento nas narinas. Na 

avaliação necroscópica, várias outras lesões podem ser encontradas, sugerindo-se um distúrbio 

tóxico. Apesar disso, exames complementares (toxicológico) devem ser sempre realizados para 

identificação do agente e correlação com as lesões encontradas.  

• Afogamento: apesar de se parecer óbvio, o principal em casos com suspeita de 

afogamento é diferenciar causas acidentais das não acidentais. Em afogamentos não acidentais de 

animais de companhia, o autor pode tentar secar os pelos com uma toalha antes de levar o animal 

ao veterinário, porém, principalmente em animais de alta densidade pilosa, as regiões mais 

profundas dos pelos podem permanecer úmidos. No geral, poucas lesões específicas superficiais 

são notadas, porém, na avaliação do cadáver durante a necropsia pode observar lesões como 

pulmões edematosos, distendidos, pesados, não colapsados, espuma na traqueia, boca, ou 

passagens nasais, lacerações da mucosa gástrica devido à distensão em excesso do estômago com 

água. Algumas lesões superficiais como contusões, hemorragias subcutâneas ou outras lesões de 

trauma contundente da cabeça, pescoço ou membros podem ocorrer em animais que foram 

imersos ou submersos na água forçadamente. 
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A tabela abaixo consta os principais tipos de lesões, os padrões de lesões normalmente 

observados, sendo eles a partir do exame externo e interno do cadáver, bem como alguns métodos 

que podem ser realizados para complementação diagnóstica. 

 

Tipo de lesão Padrão de lesão 
Método de diagnóstico 

adicional indicado 

Traumatismo craniano  

Contusões assimétricas ou 
fraturas 
Hematomas 
Petéquias 
Membranas timpânicas rompidas 
Lecerações cutâneas 

Radiografia 
Exame da orelha interna 
 

Abrasões  

Evidência de contusões ou cortes 
na cicatrização (indicativo de 
abuso repetitivo) 
Detritos incorporados na pele ou 
pêlo que podem indicar arrasto ou 
arremesso 
Ossos ou costelas fraturados, 
incluindo evidências de lesões 
passadas 

Radiografias 
Observar a localização, 
tamanho e forma da lesão para 
identificar alguma arma em 
potencial 
 

Lesões nos pés 

Unhas desfiadas 
Almofadas rasgadas 
Detritos presos entre as almofadas 
e os pêlos ou nas unhas 
desgastadas 

Os pés podem ser passados por 
um papel para preservar 
evidências vestigiais 

Queimaduras 

Ferimento com cheiro de 
substâncias acelerantes, óleos ou 
produtos químicos 

Swab da ferida antes e após o 
tratamento, para análise de 
substâncias químicas 
Fotografia para identificação 
do padrão lesional 

Inanição 

Evidência de caquexia 
Úlceras gástricas  
Sangue fecal oculto  
Melena 

Análise de gordura da medula 
óssea 
Exames de rotina 
Examine o conteúdo estomacal 
e as fezes 

Lesões pelo uso da 
coleira 

Sinais visíveis de trauma  
Odor de infecção e necrose 

Tire fotos antes e depois de 
barbear 
Meça a largura e a 
profundidade da ferida 
Salve o colar 

Brigas de cães 

Ferimentos característicos 
puntiformes no rosto, pescoço e 
pernas da frente 
Evidências de fome e 
espancamentos 
Evidências de correntes pesadas 
usadas como colar 
 

Teste para uso de esteróides, 
analgésicos, hormônios ou 
diuréticos 
 

Tiros 
Lesões cutâneas de entradas e 
saídas dos projeteis  

Remova as balas com os dedos 
ou pinça enrolada em algodão 
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Pele ou pêlo chamuscado 
Lesões anelares de abrasão 
Resíduo de tiro ao redor ou dentro 
da ferida 

Fotografe cada ferida antes e 
depois da limpeza 
Remova os pelos e observe os 
padrões da pólvora  

Lesões por ligadura 

Lesões por esmagamento na pele, 
vasos sanguíneos e tecidos 
O tecido circundante pode estar 
inflamado e infectado 

Padrão de contusões 
características 
Rastrear evidência 
 

Facadas Comprimento e tipo de lâmina 
Observe afunilamentos em uma 
ou nas duas extremidades da 
ferida 

Meça a profundidade da ferida, 
limpe o DNA, humano e animal 

Fonte: adaptado de Colorado Veterinary Medical Association. 
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ANEXO XIII - CRIMES CONTRA A FAUNA 
 

Autoria de Cristiano Mougenot Mores e Ingrid Bueno Atayde Machado 

Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal do CRMV/GO 

 

Com o rápido crescimento dos acessos aos meios de informação, a sociedade passou a 

cobrar das autoridades a tomada de ação perante os crimes que envolvem a fauna. Dentro desse 

contexto, os profissionais do Direito, como policiais, juízes, advogados e membros do Ministério 

Público, buscam cada vez mais o auxílio técnico de médicos veterinários para contribuir com o 

esclarecimento dos fatos na busca pela justiça. 

Acredita-se que o protecionismo animal tenha nascido na Inglaterra, onde em 1922 foi 

aprovado o British Cruelty to Animal Act, e desde então diversos movimentos contra a exploração 

e abuso animal surgiram por todo o mundo. No Brasil, os chamados direitos de terceira geração 

foram introduzidos na Constituição de 1988, incluindo a proteção ao meio ambiente, que abrange 

a proteção da fauna e da flora nacional. A partir desse fato histórico, o meio ambiente passou a ser 

considerado um bem difuso, passando a todos os seres humanos a responsabilidade pelo seu zelo. 

A atual Constituição Federal, em seu Artigo 225, § 1º, inciso VII, proíbe práticas que coloquem em 

risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. 

Os principais crimes contra a fauna são: comércio ilegal, maus tratos, caça e pesca 

proibida. No Brasil, grande parte desses crimes está relacionada ao tráfico de animais silvestres, 

que engloba as atividades de captura, transporte e comércio ilegais de espécimes da fauna 

silvestre. As consequências são o declínio e extinção de populações, maus-tratos aos animais, riscos 

para a saúde pública, além da redução da biodiversidade, representando grave ameaça a inúmeros 

processos que sustentam a vida no planeta. Estima-se que o tráfico de animais silvestres 

movimente em torno de 20 bilhões de dólares por ano, representando, portanto, o terceiro mais 

lucrativo comércio ilegal do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas.   

Em 12 de fevereiro de 1998, foi promulgada a Lei nº 9.605, conhecida como Lei de Crimes 

Ambientais, que dispõe sobre as especificações das sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Tal dispositivo legal tipifica diversos delitos 

relacionados aos animais, silvestres ou não, e se destaca por passar a permitir a imputação de 

responsabilidade penal também a pessoa jurídica.   

Os crimes contra a fauna estão previstos na seção I dessa lei, que abarca os artigos 29 a 

37. A proteção jurídica aos animais domésticos e domesticados, especificamente, é encontrada no 

art. 32, que assim dispõe: 
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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. 

 

Como se vê, mesmo nos casos em que o animal vai a óbito, a pena poderá chegar, no 

máximo, a um ano e quatro meses de detenção. Essa classificação penal é definida, por sua vez, 

pela Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, como crime de menor potencial ofensivo, 

sendo tratado com pouca relevância, e as penalidades, em sua maioria, convertidas em ações 

irrelevantes frente ao dano gerado.  

Recentemente, entretanto, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 

nº 1095/19, que altera a Lei nº 9.605/98, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos 

aos animais quando se tratar de cão ou gato: 

 

O art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 1º-A: 
“Art. 32. ................................................................................................. 
§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas 
no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa 
e proibição da guarda. 

 

A matéria segue em tramitação no Senado Federal, que também foi responsável por outra 

importante modificação neste campo de proteção à fauna, aprovando o projeto de lei que cria o 

regime jurídico especial para os animais. Pelo texto (PLC 27/2018), os animais não poderão mais ser 

considerados objetos.  

O projeto estabelece que os animais passam a ter natureza jurídica sui generis, como 

sujeitos de direitos despersonificados. Eles serão reconhecidos como seres sencientes, ou seja, 

dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento. 

O texto também acrescenta dispositivo à Lei dos Crimes Ambientais para determinar que 

os animais não sejam mais considerados bens móveis para fins do Código Civil (Lei 10.402, de 2002). 

Com as mudanças na legislação, os animais ganham mais uma defesa jurídica em caso de maus 

tratos, já que não mais serão considerados coisas, mas seres passíveis de sentir dor ou sofrimento 

emocional. Este projeto está atualmente tramitando na Câmara dos Deputados. 

A Lei de Crimes Ambientais tem seu alcance na proteção da fauna doméstica e 

domesticada não só em razão dos artigos que tratam especialmente dos crimes contra a fauna. Em 

sua seção III, que dispõe sobre a poluição e outros crimes ambientais, está previsto o seguinte: 
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Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 
ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 1º Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

 

Assim, o art. 54 estabelece três possíveis condições para que a poluição causada seja 

tipificada como conduta criminosa, bastando que uma delas exista. Provocar a mortandade de 

animais, portanto, é uma delas, e não há distinção quanto à categoria em que se enquadram, 

podendo ser silvestres ou domésticos. 

Nesse sentido, cabe citar como exemplo eventos desastrosos que resultaram em poluição 

com mortandade de animais, incluindo-se aí os domésticos. Os mais recentes e conhecidos no Brasil 

são o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, atingindo grandes 

extensões de áreas rurais e urbanas e promovendo a mortandade de espécies da fauna silvestre, 

aquática ou terrestre, e de animais domésticos. Além das mortes causadas, uma das consequências 

desses desastres ambientais foi um número considerável de animais feridos e desabrigados, o que 

demandou ações de busca, salvamento e tratamento de cães, gatos, pássaros em cativeiro, bovinos 

e equinos, entre outros.  

Para acompanhar uma legislação relativamente nova e em constantes mudanças, 

procurando atender aos anseios da sociedade quanto a um relacionamento mais respeitoso com 

os animais, a apuração de condutas criminosas contra a fauna demanda conhecimentos técnicos 

especializados, tais como identificação de espécies, delimitação de áreas de distribuição, 

determinação de causa mortis, exames clínicos e de maus tratos, estudos de relações genealógicas, 

dentre outras. Entre os profissionais que se enquadram neste perfil está o Médico Veterinário, que 

pode, inclusive, atuar como Perito Criminal, Perito Judicial ou Assistente Técnico nessas questões. 

A Lei nº 5.517/68, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário, elenca 

entre suas competências: a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, 

acidentes, e exames técnicos em questões judiciais; as perícias, os exames e as pesquisas em casos 

de fraudes envolvendo animais em competições desportivas ou nas exposições pecuárias; a 

avaliação e peritagem relativas aos animais para fins administrativos de crédito e de seguro; os 

exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal. 

Uma das principais demandas para peritos com formação em Medicina Veterinária é a 

investigação forense dos crimes contra a fauna. As evidências coletadas ao passar pelo exame 

pericial serão interpretadas à luz da ciência forense ou criminalística, que, embasado nos 

conhecimentos técnico-científicos, tem um importante destaque nos processos judiciais. 
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ANEXO XIV - AVES SILVESTRES CRIADOS COMO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 
ALGUNS QUESTIONAMENTOS SOBRE OS PSITACÍDIOS 

Autoria de Clayton de Andrade 

Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV/GO 

 

O Brasil possui um grande número de animais criados como Animais de Estimação, sendo 

considerado o quarto país do mundo no número de animais. Segundo estatísticas de 2013 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE a distribuição de animais de estimação contam 

com aproximadamente 52,2 milhões de cães, 37,9 milhões de aves, 22,1 milhões de gatos e 2,2 

milhões de outras espécies, incluindo répteis e pequenos mamíferos.  

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 

(Abinpet), 2019 a população de aves era de 40 milhões e o total de animais de estimação 141,6 

milhões. As aves são o segundo grupo de animais mais criados no Brasil ficando apenas atrás dos 

cães. Segundo IBGE, 2013 no mundo as aves são o quarto grupo mais criados, perdendo para os 

peixes, os cães e os gatos respectivamente. 

No Brasil a criação de aves como animais de estimação é cultural, sendo as aves silvestres 

amplamente criadas. Elas podem ser adquiridas de diversas formas: Ilegal - captura no ambiente 

natural, captura em ambiente urbano, doações de animais já criados como pets, tráfico, resgate de 

animais doentes ou lesionados, Legal – comercialização legalizada. O comércio legal dessas aves 

no Brasil representa uma porção muito minúscula desses animais.  

Os psitacídeos representam uma grande parcela dessas aves sendo as espécies: Papagaio 

Verdadeiro (Amazona aestiva), Papagaio-do-mangue (Amazona amazônica), Periquitão-maracanã 

(Psittacara leucophthalmus), Periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri), arara-canindé 

(ara ararauna)  algumas das espécies mais criadas, podendo variar de acordo com a região do país. 

Apesar de serem amplamente capturadas essas espécies são classificadas pela lista CITES na 

categoria Pouco Preocupante, sendo listada no apêndice II da CITES (CITES, 2020). Grande parte 

dessas aves são facilmente visualizados nas áreas urbanas. 

Quais alimentos podem ser oferecidos a essas aves em cativeiro? Devem ser oferecidas 

sementes de Girassol?  Podem ser oferecidos alimentos cozidos e/ou com sal (arroz, macarrão, 

pão, café)? 

 Na natureza os psitacídeos brasileiros possuem um cardápio bem variado. Essas aves 

consomem uma grande variedade de alimentos, incluindo frutas, bagas, flores, brotos de plantas, 

legumes, insetos, larvas e sementes. Alguns chegam a consumir partes de mais de 80 espécies de 

vegetais. Essas aves possuem uma dieta altamente variada e nutritiva contendo altas quantidade 
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de ácidos graxos, moderadas de proteína e relativamente baixas em carboidratos (Carciofi & 

Menezes, 2011). 

  No Brasil, a alimentação dessas aves em cativeiro, é realizada de forma empírica e possuem 

poucas pesquisas a respeito do assunto. Culturalmente os psitacídeos criados em cativeiro são 

geralmente alimentados com sementes, principalmente as de girassol (BRIGHTSMITH, 2012). Essas 

dietas, ricas em gordura e pobre em minerais e vitaminas, é responsável por diversas doenças 

nutricionais e cardiovasculares (PÉRON & GROSSET, 2013), que afetam a qualidade de vida das aves 

(ORSINI & BONDAN, 2014). 

A baixa complexidade alimentar dessas aves em cativeiro podem trazer diversos 

problemas comportamentais. Pois em cativeiro os animais não precisam procurar por comida e 

nem permanecer em alerta por causa de predadores, sendo um ambiente totalmente diferente do 

espaço em vida livre no qual necessita estar em alerta a predadores, percorrer grandes distancias 

e possuem uma grande variedade de forrageamento (MEEHAN & MENCH, 2006). 

Sendo assim, a correção alimentar, com introdução de rações específicas para a espécie, 

frutas e verduras, pode ser uma ferramenta para elevar o grau de bem-estar e para reduzir 

problemas comportamentais (PÉRON & GROSSET, 2013). Os legumes acrescentados à dieta e são 

importantes fontes de vitaminas e proporcionam um bom grau de manipulação pelas aves. Na 

natureza essas aves possuem uma alimentação com um elevado nível calórico. Em cativeiro 

recomenda-se uma alimentação menos calórica, pois não precisam realizar grandes voos (Godoy, 

2007). Harrison, 1994 recomenda acrescentar até 30% de ração na composição dessas dietas. As 

sementes quando utilizadas de maneira correta e equilibrada na composição da dieta oferecem 

uma boa qualidade nutricional a ave. Para aves que possuem facilidade em ficarem obesas 

sementes como a de girassol podem ser totalmente excluídas da dieta.  

 A utilização de alimentos caseiros como macarrão, arroz, feijão, café, bolachas não é 

recomendado para alimentação dos psitacídeos, pois são alimentos de fácil ingestão e em alguns 

casos ricos em carboidratos de má qualidade. Alguns alimentos cozidos sem a utilização de 

temperos podem ser oferecidos, como: cenoura, ovo, brócolis, etc. O cozimento em alguns 

legumes pode reduzir a quantidade de açúcares presente. Negativamente o cozimento pode 

reduzir quantidade de vitaminas.  

As penas das Asas podem ser cortadas? Quais danos podem ser levados a esses animais 

com essa prática? O que pode acontecer em casos de fuga? A restrição temporária do voo pode 

afetar permanentemente o voo? O corte das penas da asa pode provocar atrofia musculatura do 

peito?  
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As penas das asas podem ser cortadas de maneira que permitam que as aves consigam 

planar, evitando lesões nas pontas das asas e na região do peito, em caso de quedas. Para 

psitacídeos criados como animais de estimação não é recomenda a criação desses animais em 

ambiente aberto com asas inteiras, recomenda-se o corte adequado das penas para coibir o voo. É 

muito comum alguns criadores manterem as penas inteiras das aves levando em conta a 

humanização desses animais e o desconhecimento que podem ocorrer fugas (trágicas na maioria 

das vezes).  

Na rotina clinica de aves é comum acidentes que ocorrem em animais que possuem as 

penas das asas inteiras. O pensamento de que as aves criadas em cativeiro “são feitas para voar” 

para animais criados como Pet é extremamente equivocada, pois essas quando realização o voo o 

fazem por extinto e acabam se perdendo, predadas ou acometidas por diversos acidentes.  

 Apesar do corte das penas evitarem o voo isso não impossibilita que a ave pratique 

diariamente exercícios que possibilite o voo quando apresentarem as asas com a plumagem 

completa. Aves de pequeno porte voam com maior facilidade se comparadas às de médio e grande 

porte.   

Não é possível estabelecer graus de atrofia muscular em aves que apresentem as penas de 

voo ou remiges cortadas. O corte das penas das asas não impossibilita o movimento dos membros. 

É comum a utilização por leigos do termo Atrofia Muscula para esses animais. A Atrofia Muscular 

pode ocorrer em músculos que realmente não são utilizados, sendo mais comum em membros 

amputados, fraturas e imobilizações longas. A Atrofia Muscular quando presente pode ser 

irreversível ou em alguns casos revertidos com tratamento fisioterápico.  

No ambiente domestico ocorre interação dos psitacídeos com outros animais de 

estimação (cães e gatos)? 

 É comum a interação de Psitacídeos criados como animais de estimação com os cães do 

seu convívio. Não é comum a interação de aves e felinos. Tanto os cães como os gatos são 

classificados como predadores, sendo os felinos considerados como carnívoros estritos ou animais 

que se alimentam exclusivamente de carne, uma vez que não possuem os órgãos necessários para 

digerir alimentos vegetais. 

 Esse tipo de interação pode ser extremamente prejudicial para essas aves criadas como 

pets em caso de fugas. Pois podem não apresentar medo desses possíveis predadores. A predação 

de psitacídeos de médio e grande porte por felinos domésticos não é comum, sendo mais comum 

a predação de pequenas aves. Acidentes com cães durante fugas é bem comum. Aves que 

ocasionalmente são atacadas por cães geralmente apresentam diversas lesões e em diversas 
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ocasiões elas sobrevivem. Geralmente acidentes envolvendo aves de pequeno porte e felinos 

domésticos são fatais. 

Os psitacídeos são animais de comportamento gregário ou solitário? Qual é a interação 

entre os humanos e esses animais? 

 As aves desse grupo apresentam comportamento gregário e podem apresentar uma 

interação Interespécie com os humanos. Em primeiro lugar devemos separar animais que nascem 

em vida livre e são criados por outros de sua espécie dos animais que são criados com os humanos. 

Em algumas espécies essa interação faz parte da história da civilização humana como é o caso dos 

cães. No Brasil a interação com os Psitacídeos é tão intensa que o pais já recebeu o nome de Terra 

dos Papagaios.  

Para os humanos essa interação é tão intensa que estudos encontraram a presença de 

aspectos como: o bem-estar físico e psicológico; sensação de conforto e segurança; suporte social, 

dependência e a redução da pressão arterial em pessoas que interagiam com seus animais de 

estimação (Alves & Steyer, 2019). Para Alves & Steyer, 2019 os cuidadores consideram seus animais 

como (se fossem) integrantes da sua família, cuja a maioria os trata, especificamente, como (se 

fossem) filhos no grupo familiar. 

Para os animais essa interação não é diferente, segundo Pereira 2007 um grande obstáculo 

no pareamento de aves de rapina é a maneira com a qual os animais foram criados, pois aves 

criadas artificialmente demonstram mais atração por pessoas do que por indivíduos da mesma 

espécie, condição essa que persiste indefinidamente. 

 Para o grupo dos psitacídeos a interação social no inicio da vida, com os seus cuidadores, é 

uma interação materna (pai e filhote) no qual recebem proteção e alimento. Com o passar do 

tempo ela se torna mais intensa chegando às vezes a possuir uma interação de parceiro sexual. Em 

épocas de acasalamento recomenda-se que seus tutores evitem o contato com as aves para 

reduzir a postura. É comum automutilação e arranchamento de penas de psitacídeos que perdem 

seus proprietários por motivo de falecimento ou mudança de algum membro familiar.  

O que é comportamento de “Imprinting”? Quais complicação podemos ter durante a 

reabilitação das aves a vida silvestre?  

É uma resposta de comportamento adquirida no início da vida, não reversível e 

normalmente provocada por uma certa situação ou estímulo onde  um animal jovem adquire várias 

de suas características comportamentais de seus pais. Essas alterações depois de aprendidas 

tornam-se relativamente fixas e resistentes a alterações. Filhotes de ganso aprendem a aparência 

visual dos pais ao saírem do ovo e passam a segui-los. Em experimentos nos quais esses filhotes ao 
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invés de verem os pais veem humanos eles passam a seguir os humanos. Nos ambiente natural, o 

imprinting comportamental atua como um extinto para a sobrevivência em recém-nascidos.  

Durante a fase inicial da vida da ave ela aprende com aos pais possíveis predadores, 

alimentação, e diversos comportamentos relativos à espécie. Durante o processo de reabilitação 

essas aves terram dificuldade do reconhecimento de predares, e outros de sua espécie, de como 

se alimentar em vida livres e como se comportar com outros animais de sua espécie. Pesquisas 

relatam que após reintrodução desses animais, grande parte é rapidamente predada e alguns 

conseguem refugio em fazendas e retornam para o convívio humano.  

 Através de exames clínicos é possível se estimar com exatidão a idade dos psitacídeos?  

 Não é possível estimar a idade real das aves desse grupo por exames clinicos. Ela é estimada 

através de relatos dos seus tutores e vizinhos, por fotos ou algum outro meio de comprovação.  

Os psitacídeos possuem a capacidade de imitar a vocalização humana (palavras e frases 

repetidas pelo dono). Pode-se associar esse comportamento ao bem estar da ave? Qual o 

comportamento da fala dos psitacídeos em vida livre e seu uso como coesão social no grupo livre? 

Os animais trocam informações que permitem que eles sobrevivam e realizem atividades 

reprodutivas. Para isso utilizam sinais de comunicação, que podem ser químicos, visuais ou sonoros 

(Bradbury & Vehrencamp, 1998). O repertório sonoro consite de muitos chamados distintos como: 

contato, alarme, defesa do ninho, solicitação de alimentação na corte, pedido de comida pelos 

filhotes, entre outros (Farabaugh & Dooling, 1996). 

Temos os cantos geneticamente transmitido, denominado inato e o intermediado pela 

aprendizagem, o canto aprendido. O canto inato é transmitido mesmo na ausência de outros da 

espécie. O canto aprendido apresenta parte de suas características determinadas geneticamente 

e parte, determinada pela aprendizagem. Ele não é funcional sem um aprendizado adequado. Se o 

filhote não ouvir o canto específico correto no momento receptivo, ele nunca será capaz de emitir 

um som reconhecível pelos membros de sua própria espécie. Nesse caso ele será eliminado por ser 

incapaz de defender um território e atrair um parceiro sexual (Silva, 1995; Vielliard, 1997).  

O mimetismo no canto ocore principalmente em espécies tropicais. As aves que possuem 

a capacidade natural de imitar outras espécies na natureza não possuem uma interação entre esses 

animais imitados, apenas possuem um repertório aumentado de sons. Os psitacídeos são aves 

sociais e essa interação com humanos em estado de isolamaneto fazem com que essas aves imitem 

a fala humana. Essa imitação não ocorre de forma natural em animais de vida livre (Silva, 1995; 

Vielliard, 1997).  
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A capacidade que os psitacídeos possuem de imitar a voz humana não está associada ao 

bem estar da ave, mas sim relacionada ao isolamento social com outros de sua espécie e a 

interação que esses animais desenvolvem com o homem. Acredita-se que essas aves ao serem 

criadas em cativeiro, desde filhotes, sem interações com outros da mesma espécie, possuindo 

interação familiar com humanos durante muitos anos podem perder a capacidade de comunicação 

e interação social com membros de sua própria espécie. 

Podem ser demonstrados sinais de patologias na investigação das fezes? 

 O exame das características das fezes das aves pode indicar diversas doenças. Ela é 

composta dos seguintes componentes: fezes, urina e urato (forma de excreção da ureia nas aves 

e répteis). Fezes depositadas ao redor da cloaca (alta viscosidade) são sintomas de diversas 

doenças nas quais podem ser nutricionais, bacterianas, fungicas e de outros processos que 

atrapalham na digestão adequada dos alimentos. A coloração das fezes pode ser alterada pelo tipo 

de alimento consumido podendo ser normal para situação.  

Quais as zoonoses passíveis de serem transmitidas pelo animal ao ser humano, e revés, 

quais as doenças que acometem os seres humanos que podem ser transmitidas as aves? Como 

pode-se evitar essa transmissão?  

 A principal zoonose é a Psicose. Ela recebe os nomes Psicose, Clamidiose ou Ornitose e é 

provocada pela Clamydophila psittaci. É classificada como uma bactéria Gram-negativa e parasita 

intracelular obrigatório que acomete aves, mamíferos e répteis. É a principal zoonose de origem 

aviária, apesar da incidência em humanos ser baixa quando comparada ao número estimado de 

aves portadoras. Em psitacídeos temos uma incidência de 25 %. Os Centro de Triagem de Animais 

Silvestres são locais com uma alta prevalência dessa doença, sendo chamada também de Infecção 

dos Centros de Triagem. 

As zoonoses podem ser classificadas de acordo com o sentido de transmissão. 

Considerando o sentido de transmissão, as zoonoses podem ser divididas em três categorias: 

Antropozoonoses: quando são transmitidas dos animais vertebrados para o homem. Por exemplo: 

leptospirose, raiva e clamidiose; Zooantroponoses: quando são transmitidas do homem para os 

animais vertebrados. Por exemplo, complexo teníasecisticercose, herpesvirose causada pelo 

Herpesvirus simplex; Anfixenoses: quando são transmitidas tanto dos animais vertebrados para o 

homem como do homem para os animais vertebrados. Por exemplo, estafilococose. 

Para se evitar a transmissão da doença é recomendado que aves criadas como pets não 

tenham contato com fezes de aves selvagens. As aves criadas como animais de estimação devem 

frequentemente ser levadas para atendimento veterinário especializado e devesse  manter uma 

boa higiene das gaiolas.  
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Existem casos de reintrodução de papagaios de cativeiro? Ou em casos de impossibilidade 

de soltura, criadouros ou zoológicos teriam recintos para receber essa aves, aumentando a 

qualidade de vida do indivíduos? 

A reintegração de aves imprintadas no meio ambiente é um processo que apresenta alto 

custo, pois é composto de diversas fases e precisa ser realizado por pesquisadores de instituições 

comprometidas com a fauna e o acompanhamento desses animais após reintrodução na vida 

selvagem precisa ser acompanhado.  

Segundo o Projeto Papagaio verdadeiro, realizado de 2001 a 2003 foi observado que cerca 

de 60% dos papagaios verdadeiros soltos pelo CRAS e pelo Projeto sobreviveram ao primeiro ano 

e com boa porcentagem de sucesso reprodutivo. 

Espécies como: Papagaio Verdadeiro (Amazona aestiva), Papagaio-do-mangue (Amazona 

amazônica), Periquitão-maracanã (Psittacara leucophthalmus), Periquito-de-encontro-amarelo 

(Brotogeris chiriri), arara-canindé (ara ararauna) são as principais espécies apreendida pelos 

órgãos ambientais. Por não serem ameaçada de extinção e por existirem uma grande quantidade 

desses animais em cativeiro nem sempre são aceitos em Zoológicos ou Criadores. Outro motivo 

seria a deficiência reprodutiva que esses animais teriam e a possibilidade de estar levando doenças 

para sistemas já estáveis patologicamente.  

Renctas, 2020 “Encalhados Apesar do interesse de zoológicos e mantenedores de outros 

estados na fauna amazônica, algumas espécies ficam “encalhadas” no Cetas do Ibama-AM por 

serem populares em todo o País. É o caso do macaco-prego, que ocupa boa parte dos 14 recintos 

do local, revela Czaban. “Com relação à destinação, alguns bichos são muito complicados porque 

ninguém quer, como o macaco-prego. É um animal que tem no Brasil inteiro. Qualquer zoológico 

do Brasil tem então ninguém quer. Os zoológicos querem bichos raros. O sauim-de-coleira, por 

exemplo, que só tem aqui em Manaus, é um bicho fácil de destinar, todo mundo quer. Agora os 

bichos comuns a todas as regiões são difíceis, caso também da arara Canindé e do papagaio-da-

várzea. Agora se aparece um papagaio Diadema, que é exclusivo da Amazônia, fácil achar 

destinação, porque são raros. Então o que a gente faz é tentar negociar: se ele quer um sauim, leva 

três pregos também, um combo””. 

O CETAS do IBAMA no amazonas para 2016 obteve a seguinte estatística: 24% dos animais 

tiveram como destino a soltura; 18% foram para cativeiros; 15% morreram; 3% fugiram e 39% são 

remanescentes (RENCTAS, 2020). Um alto numero de remanescentes desses animais nessas 

Instituições  sugere uma dificuldade na destinação desses animais. 

As aves criadas como pets podem se Reproduzir? Os tutores devem realizar a reprodução 

desses animais?  
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As aves criadas como animais de estimação conseguem se reproduzir quando são criadas 

em conjunto com outra da mesma espécie e de sexo oposto. A legislação brasileira proíbe a 

reprodução de aves domesticas silvestres por tutores. Não é permitida a reprodução de aves legais 

ou ilegais.  

Aves criadas apenas com humanos dificilmente iram reconhecer um parceiro sexual de sua espécie, 

sendo muito difícil a reprodução em cativeiro. 

Os psitacídeos no Brasil podem ser adquiridos de forma Lega? Essa é uma pratica comum?  

 No Brasil é permitido se adquirir um psitacídeo de maneira legal. O numero reduzido de 

criadores provocados pela alta exigência dos órgãos ambientais muitas das vezes inviabiliza a 

abertura e manutenção desses empreendimentos, sendo mais fácil se adquirir um animal da fauna 

brasileira nascido em cativeiro na Europa ou nos EUA. Uma falta de animais legais, a alta demanda 

e a dificuldade de reprodução desses animais em cativeiro faz com que esses animais cheguem ao 

consumidor final com um alto valor de mercado dificultando a compra por pessoas mais carentes. 

A falta de animais legais no mercado pet brasileiro ajuda a aumentar o consumo de animais 

provenientes do tráfico.  

O Brasil é signatário da Convenção Internacional de Combate ao Tráfico Internacional de 

Espécies (CITES) que tenta evitar que espécies traficadas sejam extintas. As principais espécies 

de psitacídeos criados como animais de estimação no Brasil são considerados Ameaçados de 

Extinção ?  

 As espécies Papagaio Verdadeiro (Amazona aestiva), Papagaio-do-mangue (Amazona 

amazônica), Periquitão-maracanã (Psittacara leucophthalmus), Periquito-de-encontro-amarelo 

(Brotogeris chiriri), arara-canindé (ara ararauna) não estão listada no apêndice I da CITES e estão 

inscritas no apêndice II da CITES (CITES, 2020). As espécies incluídas no Anexo II da CITES são 

aquelas que atualmente não se encontram necessariamente em perigo de extinção. As espécies 

incluídas no Anexo I da CITES são consideradas ameaçadas de extinção. A retirada excessiva pode 

influenciar na diminuição de seus estoques naturais. Mais importante do que a retirada desses 

animais da natureza para sua extinção é a destruição de seus hábitats.  

 O governo brasileiro necessita inibir o trafico de animais silvestre sendo eles pertencentes 

aos apêndices III, II ou I. Uma das medidas de inibir o trafico de animais silvestres para finalidade 

Pet seria a criação comercial desses animais, algo esquecido e dificultado pelas instituições publicas 

há muito tempo, sendo mais fácil se adquirir um animal da fauna brasileira legalizado fora do pais.  
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A manutenção do animal na residência exerce papel educativo à comunidade? Possibilita 

a conservação da espécie e a conscientização da população sobre o tráfico de animais e dos 

problemas de receber animais capturados da natureza? 

Não exerce nenhum papel educativo. Não compete a execução de Educação Ambiental a 

pessoas que pretendem criar esses animais como Pet. Isso não impede que essas pessoas o façam. 

O trafico de animais silvestre deve ser coibido pelas Instituições ambientais e a Educação 

Ambiental é uma excelente ferramenta para isso. Pode ser executada por diversos agentes, em 

escolas, nas mídias sociais, para crianças ou adultos.  

Percebe-se que mesmo as pessoas tendo o conhecimento que não se é permitido à retirada 

de animais da natureza esses animais continuam sendo retirados. Deve ser dada uma alternativa 

legal para as pessoas terem animais legais e conscientizar que não devemos retira-los do ambiente 

natural. A mudança na legislação se faz necessário para diferenciação de traficantes a simples 

consumidores. Tem que ser levar em conta a vida dos animais traficados a dos tutores. 

Existem espécies que foram extintas ou estão ameaçadas devido a sua retirada 

descontrolada da natureza?  

Sim, há espécies que foram extintas pela alta taxa de retirada desses animais da natureza. 

A extinção de uma espécie na natureza pode ocorrer por diversos fatores sendo eles: taxa de 

endemismo e sua distribuição geográfica, destruição do seu habitat, retirada desses espécimes da 

natureza, doenças, introdução de espécies invasoras, etc. 

Os tigres-da-tasmânia foram extintos da Austrália continental milhares de anos antes 

da colonização europeia do continente, mas sobreviveram na ilha da Tasmânia junto com diversas 

espécies endêmicas, incluindo o diabo-da-tasmânia. A caça intensiva encorajada 

por recompensas por os considerarem uma ameaça aos rebanhos é geralmente culpada por sua 

extinção, mas outros fatores que contribuíram podem ter sido doenças, a introdução de cães, 

dingos e a ocupação humana de seu habitat. 

No Brasil podemos citar a espécie Ararinha Azul (Cyanopsitta spixii) no qual temos os 

seguintes fatores que influenciaram na sua extinção na Natureza: alta taxa de endemismos, baixa 

distribuição geográfica, destruição de hábitat e caça ilegal. Atualmente, existem somente cerca de 

180 exemplares em cativeiro, segundo dados do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade 

(ICMBio): são 22 indivíduos no Brasil, 2 na Bélgica, 2 em Cingapura e 152 na Alemanha.  

Recentemente 52 ararinhas-azuis retornaram ao Brasil advindo de uma parceria do 

Governo Brasileiro com o Criatório da Alemanha. Esses animais fazem parte de um projeto que se 
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pretende Reintroduzir animais nascidos em cativeiro nas matas da caatinga do Estado da Bahia. No 

local foi criada uma Reserva e estão sendo gasto 1,9 milhões de Euros no projeto.  

Essa reserva foi criada pelo governo federal em junho de 2018 e é composta por duas 

unidades de conservação: o Refúgio de Vida Silvestre (com 29,2 mil hectares) e a Área de Proteção 

Ambiental da Ararinha-Azul (com 90,6 mil hectares), destinadas à reintrodução e proteção da 

espécie e para conservar o bioma da caatinga. 

Conclusão  

Durante a fiscalização, destinação e apreensão de animais silvestres utilizados coms 

animais de estimação devem ser considerados diversos fatores sendo eles o social humano e o 

bem estar da ave. Para fator humano deve-se levar em conta o grau de dependência que ocorre 

entre o tutor e o animal. Para o fator animal deve ser levado em conta o tempo de permanência 

dessa ave ao convívio humano, o bem estar da ave, o estoque populacional desses animais, a real 

possibilidade desse animal sobreviver na natureza, à capacidade que as instituições terrão de 

reintroduzir esses animais no meio ambiente e a existência de projetos associados a pesquisadores 

e instituições sérias e comprometidas com esses animais. 
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ANEXO XV - INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 015/2020 - CATEP 
 

Para acessar a Instrução Técnica nº 015/2020, de lavra da Unidade Técnico-Pericial 

Ambiental da CATEP, sobre fauna, clique aqui. 

 

ANEXO XVI - JURISPRUDÊNCIA CRIMINAL 
 

Para acessar uma coletânea com jurisprudências sobre fauna em matéria criminal, clique 

aqui. 

 

ANEXO XVII - JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 
 

Para acessar uma coletânea com jurisprudências sobre fauna em matéria cível, clique aqui. 

 

ANEXO XVIII - ATUAÇÕES DO MPGO EM MATÉRIAS RELACIONADAS À FAUNA 
 

Para acessar uma coletânea com notícias veiculadas pelo Ministério Público do Estado de 

Goiás, de 2017 a 2020, sobre a atuação das Promotorias de Justiça Ambientais em matérias 

relacionadas à fauna, clique aqui. 

https://drive.google.com/file/d/12bEXAdGN5c5C11F7ZWe0k03GDiWRzzkT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSJbi_ePnX80ieZIOwiXynlyzx8ScRKY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjoAGmMK5NM7IcSFpSLj985fFs_5ZFE3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cojtgaEx96OtfrK7EuX4nBo9Nsck2Dzj/view?usp=sharing

