
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATROCÍNIO/MG

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __      VARA CÍVEL DA
COMARCA DE PATROCÍNIO – MG

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS  GERAIS,  através  de  seu
Órgão de Execução, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, no estrito
cumprimento  de  suas  funções  de  defesa  do  Meio  Ambiente,  vem,  perante  este
respeitável Juízo, na condição de legitimado extraordinário constitucional, forte nos
artigos  127,  caput, 129,  III,  170,  incisos  VI,  225,  §§  1o,  VII,  e  3º,  todos  da
Constituição Federal;  artigo 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93 e art. 66, VI, “a”, da Lei
Complementar Estadual 34/94; artigos 1º, I e IV, 2º, 3º, 4º, 5º, I, 11, 12 e 21, todos
da  Lei  7.347/1985;  Decreto  nº  24.645/34;  Lei  nº  5.197/67;  art.  3º  da  Lei  nº
6.938/81; art. 32 da Lei nº 9.605/98; Lei Estadual nº 21.970/16; e com base nos
documentos  em  anexo,  oriundos  do  Inquérito  Civil  Público nº  MPMG  -
0481.15.000352-5  da 1ª Promotoria  de Justiça  de Patrocínio,  promover  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA em face de:

MUNICÍPIO  DE  PATROCÍNIO/MG,  pessoa jurídica  de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ/MF
18.468.036/0001-26 com sede na praça Olímpio Garcia Brandão, nº 1452, bairro Cidade Jardim,
CEP 38747-050, no Município de Patrocínio/mg, na pessoa do represente legal, pelas razões de fato
e de direito a seguir expostas:

1. DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Pretende-se com a presente ação civil  pública  a concessão de tutela  jurisdicional
específica destinada à proteção de direitos transindividuais, difusos e coletivos da população de
Patrocínio/MG,  consubstanciado  no  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,
notadamente para a  proteção da fauna e correção dos danos ocorridos pela  inexistência do
controle populacional de cães e gatos, e ineficácia do Centro de Zoonoses de Patrocínio
(CANIL) tudo em descumprimento ao “Programa Municipal  de Proteção aos Animais
Domésticos” estabelecido pela Leis Municipais nºs 4.434/2010 e 4.710/2014 e a Lei Estadual nº
21.970/2016. 
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2. DA SITUAÇÃO FÁTICA

Foi  instaurado  na  Promotoria  de  Justiça  local  o  Inquérito  Civil  Público   nº.
0481.14.000387-4 para apurar a  omissão do poder público municipal na realização de política
pública  eficiente de controle da população de cães e gatos e  adequação do funcionamento do
Centro  de  Zoonoses  de  Patrocínio  (popularmente  conhecido  por  “CANIL  municipal”),  que  se
encontra  em  rota  de  colisão  com  o  “Programa  Municipal  de  Proteção  aos  Animais
Domésticos”, em descumprimento às Leis Municipais nº s 4.434/2010 e 4.710/2014 e à
Lei Estadual nº 21.970/2016, o que vem causando graves problemas ambientais, sobretudo,
por ofensa à proteção da fauna, sem olvidar das questões atinentes à saúde, deles decorrentes. 

Em 2014, por denúncia anônima foram relatados diversas irregularidades praticadas
no Centro de Zoonoses de Patrocínio (CANIL), quais sejam:  1. a ausência de estrutura adequada
(inexistência de baias de isolamento ou quarentena, sala de internação, separação de filhotes e
adultos, cães maiores e menores, baias de maternidade, tanque de banho etc);  2. ineficiência do
serviço prestados pelos funcionários municipais (servidores sem qualificação técnica, maus tratos
aos animais, desorganização de carga horária, etc); 3. má prestação do serviço público quanto ao
funcionamento  do  Centro  de  Zoonosses  (ineficácia  do  sistema  de  castração,  descontrole  da
natalidade e mortalidade dos animais, ração/alimentação não atendendo a padrões necessários,
ausência/ineficiência do caminhão do canil – “carrocinha”); e  4. dificuldade de relacionamento e
ausência de convênio do CANIL com entidades de defesa dos direitos dos animais e afins.

Após  vistoria  no  local,  realizado  num  domingo,  dia  28/09/2014,  a  Polícia  Militar
constatou a  prática de abuso e maus tratos contra os animais recolhidos pelo CANIL,
narrando a presença de filhotes de cães mortos (inclusivo com a cabeça decepada) em baias junto
com outros vivos de diversos tamanhos, baias sujas com muitas fezes, mau cheiro, presença de
moscas, não havendo nenhum funcionário municipal no local - REDS 2014-020933230-001. 

Em nova diligência, na segunda-feira seguinte, dia 29/09/2014, ponderou a Polícia
Militar que as baias já haviam sido higienizadas, com oferta de água e comida para os animais, não
sendo identificados animais mortos.

Indagado ao  Requerido acerca das circunstâncias narradas e denunciadas acima
exposta, confessou dificuldades na celebração de convênios com entidades ligadas à defesa
dos  animais,  salientando,  no  entanto,  a  constante  necessidade  do  apoio  desta  classe  para
manutenção de equipamentos e materiais para o “Canil Municipal”. Relatou, no mais, que neste local
trabalhavam 9 (nove) servidores: dois médicos veterinários, uma técnica em enfermagem no cargo
de agente de controle de endemias, cinco auxiliares de serviços gerais e um motorista, sendo o
horário de funcionamento de 07:00 às 17:30hrs de segunda a sexta-feira  e fim de semanas e
feriados de 08:00 às 11:00hrs, apenas para limpeza e manutenção do local, sem atendimento ao
público (fls. 48/53). 
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Diante  deste  cenário,  foram  colhidos  depoimentos  pessoais  de  sete  cidadãos
patrocinenses  engajados  e  simpatizantes  da defesa  dos  animais,  dentre  eles  uma ex-servidora
municipal  que  prestava  serviços  no  local  (Termos  de  Declarações,  fls.  55/61  e  98/99),  para
averiguação dos ilícitos apresentados. 

Com espanto,  todas as testemunhas relataram o descumprimento e desmazelo
do Município de Patrocínio quanto ao direito e dever fundamental de proteção à fauna,
apontando  as  seguintes  problemáticas:  a)  ausência  de  campanha  sobre  guarda  responsável  e
ineficiência da campanha de adoção dos animais; b) ausência de campanha e controle de vacinação
dos animais (leishmaniose, raiva, etc); c) ausência de cadastramento dos animais (individualização
deste, com o tipo de enfermidade, prontuário individual  apontando a realização da castração e
fundamento para eutanásia, etc); d) ausência de capacitação dos funcionários (o que traz como
consequência os maus-tratos com os animais recolhidos); e) transferência da responsabilidade do
amparo aos animais errantes ao cidadão, diante da inadequação do serviço da “carrocinha”; f) má
gestão e má prestação do serviço público pelos funcionários municipais; g) ração de má qualidade
ocasionando desnutrição; h) inadequada higienização dos alojamentos dos animais; i) ausência de
medicamentos para todos os tipos de doenças, principalmente, as mais graves; j) relacionamento
ruim com as entidades de defesa dos animais, etc.

Deste modo, constata-se a  ausência de execução de políticas públicas eficientes e
adequadas  para  o  cumprimento  efetivo  do “PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  PROTEÇÃO  AO
ANIMAIS DOMÉSTICOS”, estabelecido na Lei Municipal nº 4.434/2010, que tem por finalidade
estimular a posse responsável e estabelecer parcerias  junto às entidades de defesa dos
direitos  dos  animais  e  afins,  para  evitar,  principalmente,  a  procriação  e  o  sacrifício
desordenado de animais domésticos no Município de Patrocínio (LM nº 4.434/2010, art. 1º
– fls. 09/14).

Requisitada  perícia  técnica  no  local,  o  Laudo  Técnico realizado  pelo  Instituto
Prístino,  em  06/04/2015,  encontrou  consonância  com  as  observações  relatadas  pelos
depoimentos  testemunhais,  concluindo pela  existência  de maus-tratos dos animais,  ausência de
controle populacional eficaz,  postura não protetiva para com os animais em decorrência da má
gestão do Requerido e, muitas vezes, pelos próprios servidores por ausência de capacitação para o
desempenho da função, ausência de empatia como trabalho exercido, formando um contexto de
completo descaso municipal com o estabelecido na lei municipal (laudo técnico às fls. 101/115). 

Conclui o parecer técnico:

“7. Considerações Finais:

1.Conclui-se  que  atualmente  o  canil  não  cumpre  o  disposto  na  lei  municipal  que
regulamenta seu funcionamento;
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2. O procedimento de eutanásia é feito em cães que poderiam melhorar caso recebessem
tratamento específico ou suplementação alimentar no caso de cães idosos;

3. O canil não possui espaço específico ou ração para acomodar e alimentar animais de
grande porte;

4. Os funcionários não possuem capacitação formal para lidar com os cães;

5. Não existe catalogação detalhada de entrada, saída, eutanásia ou tratamento dos cães;

6. Os medicamentos disponibilizados somente tratam das doenças mais comuns e caso o
cão apresente doença não contemplada por esses medicamentos o mesmo não será tratado;

7. O canil possui uma caminhonete que serve como carrocinha, contudo a mesma está há
vários meses quebrada e não é usada exclusivamente para o transporte de animais.”

Diante  deste  quadro,  as  escalas  de  trabalho  e  “folhas  de  ponto”  (controle  de
frequência) dos funcionários foram apresentadas, e informado que de  janeiro a abril de  2015
foram realizadas 367 cirurgias de castração e 118 animais foram submetidos a eutanásia.
Posteriormente,  foram  juntadas  cópias  do  relatórios  de  controles  diários  e  autorizações  para
eutanásia referentes ao período de janeiro até novembro de 2015, relatando o Requerido em quais
hipóteses estava sendo praticada a eutanásia. 

O  Município  de  Patrocínio,  também, confirmou  a  inexistência  de  prontuário
individual  dos  animais,  e  esclareceu  que  no  ano  de  2014  não  houve  campanha  de
vacinação contra raiva e não havia programação para campanha de adoção (manifestação de fls.
130/160 e 178/371). 

Analisando  as  documentações,  temos  que  dos  relatórios  e  autorizações  para
EUTANÁSIA referente ao ano de 2015 se concluiu que foram realizados 548 procedimentos de
eutanásia em adultos e filhotes, não havendo justificativa em todos os casos.

Em resumo objetivo, segue quadro comparativo referente às eutanásias:
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ANIMAIS EUTANASIADOS NO ANO DE 2015 (com e sem autorização)

PERÍODO ADULTOS FILHOTES TOTAL

JANEIRO/2015 7 17 24

FEVEREIRO/2015 16 5 21

MARÇO/2015 19 19 38

ABRIL/2015 18 22 40

MAIO/2015 19 18 37

JUNHO/2015 22 17 39

JULHO/2015 28 27 55

AGOSTO/2015 17 16 33

SETEMBRO/2015 22 18 40

OUTUBRO/2015 26 22 48

NOVEMBRO/2015 43 28 71

DEZEMBRO/2015 30 72 102

TOTAL GERAL 267 281 548 ANIMAIS

Notícias do desprezo e omissão do Requerido à defesa dos animas, conjugadas às
suspeitas  de  prática  de  eutanásia  à  margem  das  hipóteses  autorizativas  continuaram  a  ser
veiculadas  em  jornal  local  de  grande  circulação,  sendo  noticiadas,  do  mesmo  modo,  a  esta
promotoria  e  no  “FACEBOOK”,  em  completa  demonstração  de  indignação  e  insatisfação  da
população com o serviço público prestado pelo CANIL (fls. 162/164 e 373/375).

Em diligência o MP requisitou parecer técnico de Médico Veterinário, o qual adveio do
Centro de Apoio Técnico do Ministério Público de Minas Gerais (CEAT-MPMG).

Em retorno relatou o  expert quanto ao conteúdo do Ofício 442/2015 da Secretária
Municipal de Saúde de fls.132 e 159/160, concluiu que alguns casos de eutanásia relatados não se
enquadravam na Lei  Municipal nº 4.434/2010, artigo 9º,  em que pese poder enquadrar-se nos
termos da Resolução nº 1000/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o que somente
poderia ser melhor verificado no caso em concreto. 

Assim, sugeriu o perito a interpretação da lei municipal em consenso com a citada
Resolução do CFMV e apontou a necessidade de   destinação de     área de isolamento para o
tratamento de doenças transmissíveis a outros animais   (como a parvovirose e coronavírus
canino), de modo a evitar a eutanásia de animais que poderiam sobreviver ao tratamento (como a
fluidoterapia e administração de medicamentos por via intravenosa), caso o bem-estar não esteja
comprometido de forma irreversível. (Parecer CEAT, Médico Veterinário, fls. 377/382)
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No  decurso  da  investigação,  o  Município  de  Patrocínio,  conforme  fls.  386/389,
informou  que  por  “recomendação  verbal”  os  procedimentos  de  esterilização  (castração)
foram  suspensos  pelo  Conselho  de  Medicina  Veterinária, após  fiscalização  do  referido
Conselho que teria ocorrido no CANIL em 12/11/2015. 

Neste ínterim, observa-se que  diante do referido fato, bem como o início da
presente investigação, a partir de 2016 o CANIL passou a registrar em livro exclusivo todos
os procedimentos de eutanásias realizados e seus fundamentos, com a assinatura do médico
veterinário responsável,  sendo observada  queda na realização das mortes provocadas de 60%
(sessenta por cento), conforme quadro abaixo: 

ANIMAIS EUTANASIADOS NOS ANOS DE 2015/16 (com e sem autorização)

PERÍODO QUANTIDADE  DE  ANIMAIS
2015

QUANTIDADE  DE  ANIMAIS
2016

JANEIRO 24 19

FEVEREIRO 21 15

MARÇO 38 9

ABRIL 40 11

MAIO 37 2

JUNHO 39 23

TOTAL GERAL 199 ANIMAIS 79 ANIMAIS

DIFERENÇA 120 ANIMAIS – QUEDA DE 60%

Tal  fato,  demostra que com boa vontade é possível  colher  melhoras na
política pública do controle da população de cães e gatos.

Importante destacar que, no que tange à obrigação de proibição do abatimento de
animais  sadios  por eutanásia  pelo Município de Patrocínio/MG, tal  fato foi  objeto de Ação Civil
Pública nº 0481.07.066148-5, havendo título judicial em desfavor daquele, conforme fls. 424/432.

Observa-se  que  a  prática  sem  controle  efetivo  dos  procedimentos  de
esterilização e eutanásia decorre diretamente da inexistência de cadastro individual dos
animais.

E, frise-se, a inexistência da catalogação eficiente dos animais comprova a
ausência completa de controle   municipal da população canina e felina de Patrocínio, não
havendo, inclusive, instrumentos para obtenção de estatística quanto ao número de ocorrências das
patologias relacionadas as zoonoses nesta cidade. Provoca-se, ademais, descontrole na eficiência
dos cuidados com a saúde pública da população patrocinense.
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Deste modo, o diagnóstico “in locu” da política pública sobre o controle populacional
de cães e gatos no Município de Patrocínio realizado pela empresa “APONTE DADOS” e as alegações
do Município de Patrocínio, da Polícia Militar do Meio Ambiente e da Associação SOS ANIMAIS (fls.
440/471) constataram a necessidade de efetiva implementação do “Programa Municipal de
Proteção aos Animais Domésticos” instituído pela Lei Municipal nº 4.434/2010.

Esse  estudo  realizado  pela  empresa  em questão  a  pedido  do  GEDEF  (Grupo  de
Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais) é um dos suportes desta ação, tratando-se
de prova preconstituida importantíssima.

Em síntese, foram identificadas as seguintes problemáticas no programa de manejo
populacional de cães e gatos de Patrocínio:

1.  Ausência  de  Censo  Populacional  Canino  e  Felino:  a   base  de  dados  é
essencial para a estimativa mais aproximada do número de animais, a qual possibilita o estudo de
estatísticas que visam identificar  problemas existentes e planejar ações eficazes para o controle dos
animais domésticos.

Sem nenhuma referência de censo ou campanha de vacinação,  o Laudo Técnico da
“Aponte Dados”, baseando-se em trabalhos científicos,  estimou que, aproximadamente, o Município
de Patrocínio teria atualmente 15.859 cães e 5.090 gatos (sendo 1 cão para cada 5,2 habitantes e 1
gato para cada 16,2 humanos).

Diante da inexistência absoluta dos dados, indica-se a necessidade imediata de que o
senso seja realizado anualmente pelo Município de Patrocínio em conjunto com profissionais da área
(médicos veterinários, diretorias e agentes de saúde), sugerindo sua realização por meio de Registro
Geográfico (RG) inserido no Programa Nacional de Controle da Dengue ou através dos dados da
Campanha de Vacinação Antirrábica, que são  obrigatórias em qualquer município do Estado de
Minas Gerais, cujos dados são enviados à secretária estadual de saúde. 

2. Inexistência de Registro e Identificação dos animais: a identificação do
animal busca a individualização deste, devendo constar informações sobre os tutores (cuidadores),
a vacinação, as patologias identificadas, a realização de esterilização e eutanásia. A lei municipal de
criação  do  Programa  de  Proteção  aos  Animais  Domésticos  é  incisiva  na  necessidade  do
cadastramento individual dos animais:

LM n º  4.434/10.  Art.  5º,  §1º –  Os serviços  de Controle  de  Zoonoses  ou Entidades de
Proteção aos Animais e afins responsável pelo recolhimento identificará e fará o cadastro do
animal recolhido/capturado, segundo normas e instrumento disponíveis.

O método mais eficiente de identificação é o microchip, devendo o sistema de dados
dos animais e seus tutores ser informatizado, o que auxilia na prevenção e combate ao abandono e
na educação para a guarda responsável, é o que aponta a LE nº 21.970/2016, arts. 3º, II, §3º, e
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4º, a qual imputa a responsabilidade do cadastramento do animal ao município, com apoio estadual,
ao responsável pelo animal e também as pessoas físicas ou jurídicas que comercializam os cães e
gatos. 

O cadastro permitirá formação de banco de dados que auxiliará na estratégia para
controle  populacional  do  número  de  animais  vacinados,  das  doenças  detectadas  (controle  de
zoonoses), das castrações e procedimentos de eutanásia praticados.

Importante  lembrar  que  referido  cadastro  deve  ser  realizado  pelo  Município  de
Patrocínio e também pelas entidades de proteção aos animais e clínicas veterinárias locais, como
indicado na legislação estadual.

O Município de Patrocínio salientou à fl.  449 que,  apesar de não possuir  sistema
oficial de identificação dos animais errantes e capturados pelo CANIL, está sendo feita avaliação
para estabelecer a melhor metodologia para a concretização do controle, avaliando a possibilidade
de realização do registro fotográfico do animal no momento da entrada no CANIL e a realização de
enumeração sequencial dos animais recolhidos. 

3. Não realização do Recolhimento Seletivo dos animas: O Centro de Controle
de Zoonoses (CANIL) deve implementar o recolhimento seletivo de animais nas ruas, ou seja, com
exceção da captura para fins de vacinação, tratamento médico e castração, deverão ser recolhidos
somente cães e gatos considerados nocivos à saúde e à segurança de seres humanos e de outros
animais, causadores de danos ao meio ambiente, que estejam em fase de doença terminal ou que
apresentem quadro irreversível de saúde. A lei municipal nº 4.434/2010, também, indica como deve
ser realizado e as finalidades do recolhimento em seu artigo 5º.

Para tanto, é necessário utilizar o princípio dos “4 R’s” :

a) Recolhimento seletivo;

b)  Recuperação:  observação  clínica  por  tempo  razoável  e  cuidados  médicos
veterinários. Sendo atestado pelo profissional que o animal é saudável e não apresenta nocividade à
saúde pública, devem ser providenciados os cuidados médicos veterinários, como a sua castração,
vermifugação, vacinação e registro.

c) Reabilitação: ressocialização do animal, e;

d) Reintrodução: por meio de adoção ou soltando o animal no local de origem, após
realizar o cadastro do animal para efetuação do monitoramento dele, estabelecendo o Programa
Cão Comunitário, observando o status do município para as zoonoses, tal como a leishmaniose (LM
4.434/10, Art. 8º, §4º). 
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4. Falta de Capacitação Pessoal dos Servidores responsáveis pelo CANIL: Os
funcionários  responsáveis  pelo  acolhimento  e  recolhimento  dos  animais  devem ser  capacitados
previamente  para  exercício  de  manejo  etológico  com os  animais  (manejo  racional  e  sem
violência),  comportamento  e  bem-estar  animal,  e  multiplicadores  do  conceito  de
guarda/posse/propriedade  responsável, assegurando-lhes  treinamento  periódico para  que
adquiram técnica e conhecimento adequado ao exercício de suas funções, de modo a prevenir   a
ocorrência  de    sofrimento  desnecessário   durante  o  recolhimento,  manejo  e  tratamento  do
animal, como verificado nas investigações.

Todos os procedimentos adotados pelo CANIL (CCZ) devem ser documentados por
meio de Procedimento Operacional Padrão (POP), fazendo a verificação mensal com ajustes quando
necessários,  isso  visando  excelência  no  tratamento  com  os  animais  e,  consequentemente,  do
serviço público prestado. Lembrando, ainda, da implantação do plano de gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde, conforme Res. 358/2005 do CONAMA.

Recomenda-se  (por  sugestão,  dada  a  notícia  de  bons  resultados  em  outros
municípios) a aplicação do curso de Formação de oficiais de Controle Animal – FOCA, realizado pelo
Instituto Técnico de Educação e Controle Animal (ITEC – www.itecbr.org), organização sem fins
lucrativos,  que  objetiva  a  implementação  de  programas  efetivos  de  controle  animal  com
embasamento  técnico  e  ético,  e  com mudança  de  atitude,  postura  e  comportamento  dos  que
trabalham na área (fls.472/474).

A ausência da capacitação formal dos servidores para lidar com os animais
foi  destacada pelo laudo técnico realizado pelo Instituto Prístino e também  todos os
depoimentos testemunhais constantes do Inquérito Civil. 

Impõe  destacar  a  urgência da  adoção  de  providências  para capacitação  dos
funcionários  públicos  responsáveis  pelo  CANIL,  uma  vez  que  que  a  ausência  da
qualificação  dos  servidores provoca  e  avulta  a  presença  de  maus-tratos aos  animais
acolhidos, muitos em quadros de desnutrição, ausência do adequado tratamento das patologias,
falta de cuidado, empatia e proteção do animal em estado de vulnerabilidade, principalmente no ato
da  captura,  em  que  o  funcionário  não  treinado  adota  posturas  enérgicas  contra  os  animais,
utilizando redes e cordas de contenção, visando a autoproteção do servidor.

Ademais, a preparação técnica do funcionário é de extrema valia para a efetivação do
Programa Municipal de Proteção aos Animais Domésticos estabelecido na lei municipal, posto que o
profissional  capacitado  realiza  o  tratamento  adequado  aos  animais,  como também esclarece  a
população  sobre  a  guarda  responsável  e  os  cuidados  mínimos  com  eles,  aumentando  o
envelhecimento  saudável  da  população  de  cães  e  gatos,  e,  consequentemente,  a
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diminuição/erradicação de zoonoses, da eutanásia em animais sadios ou tratáveis e da prática do
delito de maus-tratos.

Abaixo, fotos de equipamentos utilizados na captura dos animais errantes e de baias
com muitas fezes e animais mortos encontrados no CANIL, em flagrante maus-tratos, conduta
definida por Luciano Rocha Santana como “toda ação ou omissão dolosa ou culposa, desumana,
despiedosa, nociva, prejudicial,  que produz padecimento inútil, mais grave do que o necessário,
contrário à justiça, à razão, à virtude e ao dever, de quem se compraz em ver ou causar sofrimento,
afligir ou torturar1“:

Diante do cenário encontrado no Centro de Zoonoses de Patrocínio,  em
razão do panorama apresentado nesta investigação, a fica exaltada a importância da
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES responsáveis pelo CANIL como forma de diminuir o
sofrimento dos animais usuários deste serviço público. 

1 - Artigo científico - “Maus tratos e crueldade contra animais nos centros de controle de zoonoses: aspectos
jurídicos e legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública” - Luciano Rocha Santana,
promotor de justiça do meio ambiente, e Marcone Rodrigues Marques, estagiário do Ministério Público (fls.
89/97).

Em referido texto, aduzem os autores, em síntese, que são considerados maus-tratos a privação de
alimentação ou cuidados indispensáveis e os abusos dos meios de coerção ou disciplina, fl. 94.
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O cenário de maus-tratos hoje existente contra os animais, tem seu maior
reflexo  na  ausência  do  aprimoramento  pessoal  dos  servidores  para  compreender  e
melhor lidar e repassar as cautelas necessárias aos animais.

É notório que o não aperfeiçoamento de qualquer trabalhador na seara em que irá
praticar o exercício da profissão só tende a levar à má gestão, mau funcionamento, ineficiência e
ineficácia do serviço prestado. 

Deste modo,  para reduzir  o  percentual  de crime de  maus-tratos  e  o  controlar  o
aumento da população de cães e gatos comunitários (“de rua”), o primeiro passo é capacitação dos
servidores para a realização do serviço.

Servidor capacitado e bem avaliado em sua atividade profissional se torna exemplo e
propaga boa imagem do município à população, além de ser grande aliado fiscalizador do adequado
funcionamento do serviço público.

Ademais, os Centros de Zoonoses em geral têm o dever de fiscalizar e garantir a
saúde e o bem estar dos animais e estimular a fiel aplicação dos preceitos constitucionais e legais
que preconizam a posse responsável, destes seres vivos por seus proprietários. 

Entretanto, com falta de capacitação profissional e perfil desconexo à empatia pelos
animais,  os  servidores  acabam  sendo  os  primeiros  à  violação  da  norma  legal,  estimulando  a
impunidade  e  a  barbárie,  ao  pôr  em  prática,  em  relação  aos  animais  que  capturam,  os
procedimentos e atitudes que afrontam diversos diplomas normativos, incluindo a Constituição da
República, a legislação infraconstitucional e até mesmo a municipal.

Vale ressaltar, que o programa de capacitação sugerido, FOCA, como observado em
seu sítio virtual,  é realizado em no máximo cinco dias de curso de formação, tendo excelentes
resultados  nos  municípios  onde  foi  ministrado,  sem  demandar  grandes  dispêndios  aos  cofres
públicos. 

5.  Inexistência  de  Educação  Ambiental  nas  escolas  sobre  guarda
responsável,  vacinação,  castração,  devendo  ter  a  capacitação  dos  professores  e
realização de Campanhas de Guarda (Posse) Responsável, Adoção, Vacinação, Castração
de cães e gatos, antiabandono e intolerância aos Maus-tratos  :

A  educação ambiental, por ser instrumento de políticas públicas ambientais e uma
forma de exercício da cidadania ou eco-cidadania, sendo um dos elementos importantes para uma
abordagem abrangente do manejo populacional de cães e gatos, haja vista que  encoraja maior
responsabilidade entre os tutores na realização da guarda responsável, com inventivo aos cuidados

11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATROCÍNIO/MG

mínimos e ao bem-estar individual do animal. Entretanto, tal instrumento não vem sendo utilizado
no  Município  de  Patrocínio  como um dos  pilares  para  a  efetivação  do  Programa  Municipal  de
Proteção aos Animais Domésticos.

A guarda responsável, grande pilar da efetividade e sucesso do controle populacional
canino e felino, implica em manter o animal dentro do espaço doméstico e oferecer condições
ambientais adequadas de espaço, higiene, controle populacional, vacinação regular (contra raiva e
outras  doenças),  assistência  médico-veterinária,  atividades  físicas,  interação  com as  pessoas  e
outros animais. 

A não observância ou limitação de qualquer uma das esferas de bem-estar do animal
–  físico,  emocional  e  comportamental  –  é  considerada  maus-tratos,  e  pode  se  manifestar  nas
cidades e no campo, em ambientes domésticos e comerciais, por isso a extrema necessidade da
orientação  da  população  pela  educação  ambiental  conjugada  com a  realização  de  campanhas
socioeducativas a nível municipal.

As atividades educacionais atendem ao princípio da prevenção, visando mudança
de paradigmas na coletividade local. Desta forma, a educação ambiental deve ser desenvolvida
em conjunto com as autoridades educacionais locais e realizada por profissionais treinados.

Para  tanto,  o  Município  de  Patrocínio  deve  implantar  programas  contínuos  de
educação para a guarda responsável, priorizando as crianças (indivíduos em formação), e realizando
a capacitação de professores em conceitos sobre a prevenção de zoonoses, guarda responsável e
bem-estar animal.

Sugerindo-se,  neste  aspecto,  a  realização  de  parcerias  com  instituições  e/ou
entidades que trabalham com o assunto, como é o caso do Fórum Nacional de Proteção e Defesa
Animal (FNPDA)  2  ,  que possui o  programa Educação Ambiental Humanitária em Bem-estar Animal
(EAHBEA), o qual percorre diversos municípios brasileiros buscando o enraizamento do respeito à
vida animal em gerações presentes e futuras por meio da educação. Valendo ressaltar, que citado
programa promove a capacitação dos educadores de forma gratuita, ficando a cargo do município, o
transporte, a alimentação e a hospedagem da diretoria de educação.

Desta  forma,  a  efetivação  da  educação  ambiental  e  das  campanhas  ambientais
devem ter como objetivo principal o fomento da guarda responsável, da adoção, da vacinação, da
castração (esterilização), do não abandono e intolerância aos maus-tratos.

2 A FNPDA é a maior rede de proteção animal do Brasil, coma mais de 120 entidades afiliadas em todas as
regiões  do  país.  Segue  o  link  de  acesso  ao  programa  Educação  Ambiental  (EAHBEA)
(https://www.forumanimal.org/educacao?gclid=EAIaIQobChMI1dDe5IC62QIVloWRCh2gHgd7EAAYAiAAEgID-
PD_BwE). Fls. 475//478.

12



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATROCÍNIO/MG

Valioso lembrar que tais tópicos estão abrangidos pelo Programa de Proteção aos
Animais Domésticos da lei municipal nº 4.434/2010, nos arts. 2º, caput, I, IV, V, VI; 4º, 5º, §§ 4º e
5º, 6º, 7º e 8º. 

6. Carência de Controle Efetivo da Reprodução diante da ineficiência da
forma como realizada a esterilização dos animais:

A Esterilização (castração) para ser efetiva (do ponto de vista da redução da
população geral de cães/gatos do município) deve ser de no mínimo 10% da população
de cães e gatos3 e estar  conjugada com campanhas de  educação ambiental sobre guarda
responsável  para  diminuir  o abandono dos  animais,  seguindo os parâmetros  da Res.  CFMV nº
1.105/2012, devendo o animal receber cuidados pré-, trans- e pós-operatórios. 

Esta técnica praticada de forma continuada ao longo do tempo é capaz de reduzir a
densidade populacional canina e felina e promover o envelhecimento saudável dos animais.

Ressaltando, que a promoção de  parcerias e convênios públicos com entidades de
proteção animal e clínicas veterinárias da cidade que realizam serviço de competência primária no
município é uma maneira dos gestores otimizarem recursos, ampliando o atendimento à população,
na  tentativa  de  buscar,  principalmente,  a  castração  por  esterilização  cirúrgica  e  atendimento
veterinário a baixo custo.

Vale  lembrar,  a  necessidade  de ampliação  da  campanha  a  favor  da
esterilização,  já  que  constatado  que  a  divulgação  deste  serviço  é  essencial  para  o  controle
populacional dos cães e gatos, ressaltando, ademais, que aproximadamente 65% (sessenta e cinco
por cento) da população patrocinense não sabe que existe o programa de castração no CANIL, nos
termos da pesquisa realizada pela APONTE DADOS.

Oportuno ponderar que,  o Centro de Zoonoses  de Patrocínio teve os serviços de
esterilização suspensos pelo CRMV em 12/11/2015, sendo retomado apenas em 15/05/2017 após a
realização de reforma da estrutura física e aquisição de equipamentos e materiais próprios para uso
dos profissionais, além de medicamentos visando garantir a realização adequada do serviço.

O Município de Patrocínio ficou mais  de um ano sem a realização do serviço  de
castração. Conciliando esse fato com a ausência de informação da população da necessidade e
realização do serviço e da inexistência  de parcerias e convênios com as entidades  privadas  de

3 Nas estimativas do censo realizado pela empresa Aponte Dados, 10% da população de cães e gatos se
aproxima de 1.585 cães e 509 gatos, ao ano, que deveriam ser esterilizada. 
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defesa dos animais e clínicas veterinárias, torna-se imediata a necessidade de realização de
Campanha  Municipal  para  a  conscientização  da  população  para  a  realização  da
castração dos animais. 

Certo é que o descuido com os animais errantes acarreta sérios problemas ao meio
ambiente, como propagação de doenças, mau cheiro, sujeira pelo derramamento de lixo e fezes,
sem olvidar dos agravos à população, consubstanciados por mordeduras e acidentes de trânsito.

Por fim, frisa-se que  cães  e gatos são vetores  de zoonoses4,  como leishmaniose
visceral e raiva. 

O Poder  Público  tem  o  dever  de  cuidado  com  todos  os  animais
comunitários/errantes. 

A  situação  poderia  ser  diferente,  caso  o  Requerido  optasse  por  adotar  como
prioridade o adequado tratamento na proteção, identificação e controle populacional dos animais da
cidade.

Diante  disso,  sem  outra  alternativa  para  impedir  o  contínuo  maus-tratos  e  a
procriação desordenada, consequentemente extermínio sem controle dos cães e gatos do Município
de Patrocínio, com a perpetuação da atividade lesiva à fauna e à saúde pública, o Ministério Público
vale-se da presente Ação Civil Pública para coibir a prática ilícita e exigir a proteção e o controle
populacional dos animais locais à legislação em vigor.

3.0. DO DIREITO

3.1 – Da responsabilidade do Poder Público em tutelar a fauna.

Com o  advento  da  Constituição  da  República  de  1988  todas  as  formas  de  vida
obtiveram ampla proteção, eis que, na dicção do festejado art. 225,  todos têm o direito ao meio
ecologicamente  equilibrado.  A  propósito  do  alcance  do  dispositivo  constitucional,  Fensterseifer
(2008, p. 55) admite que não “apenas a vida humana dispõe de proteção constitucional,
mas todas as demais formas de vida que compartilham com o ser humano o espaço
ambiental (...), caracterizando uma solidariedade ecológica entre as espécies naturais”.

Indo além, o legislador constituinte originário, no art. 225, § 1º, VII, reconheceu que
os animais possuem um valor intrínseco que deve ser respeitado, alçando-os destinatários diretos

4  De acordo com a Organização Mundial de Saúde, zoonoses podem ser conceituadas como doenças ou
infecções  naturalmente  transmissíveis  entre  animais  vertebrados  e  seres  humanos.  Disponível  em
http://www.who.int/topics/zoonoses/en/. 
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dos deveres constitucionais. Confirma essa premissa a proscrição de condutas que revelem maus-
tratos aos animais – o que, a princípio, não representa qualquer utilidade direta para o homem. 
Para Levai (2005, p. 588), a previsão constitucional ora analisada consiste no fundamento precípuo
“para a tutela da fauna no Brasil, reunindo – a um só tempo – o aspecto ambiental e o ético.”

De igual modo, a Constituição do Estado de Minas Gerais deixa clara a obrigação do
Poder Público em tutelar a fauna:

Art. 214 – Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  e  ao  Estado  e  à
coletividade  é  imposto  o  dever  de  defendê-lo  e  conservá-lo  para  as  gerações
presentes e futuras.

§ 1º – Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe
ao Estado, entre outras atribuições: (...)

V – proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos
ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as
práticas  que  provoquem a   extinção das  espécies  ou  submetam os  animais  a
crueldade;

No compasso dessa evolução normativa, o Estado de Minas Gerais editou a Lei nº
21.970/2016,  que dispõe sobre a  proteção, a identificação e o controle populacional de cães e
gatos. 

Referido  texto  normativo,  estabelece,  em seu  art.  3º,  o  dever  do  Município  em
implementar ações que promovam:  a) a proteção, a prevenção e a punição de maus-tratos e de
abandono de cães e gatos;  b) a identificação e o controle populacional de cães e gatos; e  c) a
conscientização  da  sociedade  sobre  a  importância  da  proteção,  da  identificação  e  do  controle
populacional de cães e gatos. É ainda dever do Município disponibilizar processo de identificação de
cães e gatos por meio de dispositivo eletrônico subcutâneo capaz de identificá-los, relacioná-los com
seu responsável e armazenar dados relevantes sobre a sua saúde.

Extrai-se, pois, da orientação normativa invocada, a responsabilidade incontestável do
Poder Público em proteger a fauna doméstica em área urbana, seja combatendo condutas que
coloquem em risco sua função ecológica,  provoquem a extinção das espécies ou submetam os
animais à crueldade, seja adotando medidas que lhes assegure uma vida isenta de maus-tratos. 

Assim entendeu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como se infere da ementa a
seguir transcrita: 

Apelação Cível  n. 2011.078732-6, da Capital.  Relator: Des. João Henrique Blasi
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. ANIMAIS ABANDONADOS
SOB  OS  CUIDADOS  DOS  AUTORES.  RECLAMAÇÃO  DE  VIZINHOS.  OBRIGAÇÃO
INEQUÍVOCA DO PODER PÚBLICO LOCAL DE ALBERGÁ-LOS. APLICABILIDADE DO
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DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 23, INC. VII, E 225, § 1º, INC. VII)
E NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 94/2001 (ART. 9º, INCS. IV E V, E P.
ÚNICO).  SENTENÇA  REFORMADA.  RECURSO  PROVIDO.  À  luz  do  disposto  nos
artigos 223, inc. VII e 225, § 1º, inc. VII, ambos da Constituição Federal, bem
como no art. 9º, incs. IV e V e parágrafo único da Lei Complementar n. 94/ 2001
de  Florianópolis,  compete  ao  Município  a  guarda  de  animais  domésticos
abandonados. Assim, no caso dos autos, em que os autores foram impedidos, por
medida  judicial  alicerçada  no  direito  de  vizinhança,  de  manter  consigo  tais
animais, cumpre ao Município albergá-los, exercendo munus que sempre foi seu,
embora, por algum tempo, à vista da sua omissão,  tenha sido altruisticamente
exercido por outrem (os acionantes).

Importante ressaltar que o  Município de Patrocínio promulgou a  Lei Municipal
nº 4.434/2010, complementada pela Lei Municipal nº 4.710/14, e institui o PROGRAMA
DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Nos artigos 1º e 2º da Lei temos:

LM 4.434/2010. Artigo 1º – Fica instituído o Programa de Proteção aos Animais Domésticos
no Município de Patrocínio, com a finalidade de estimular a posse responsável e estabelecer
parcerias  junto  às  entidades  de  Defesa  dos  Direitos  dos  Animais  e  afins,  para  evitar,
principalmente,  a  procriação  e  o  sacrifício  desordenado  de  animais  domésticos  no
município.

Artigo 2º – O Programa de Proteção aos Animais  Domésticos consiste,  basicamente, no
seguinte:

I – estímulo à posse responsável; 

II – recolhimento de animais errantes/abandonados;

III – instalações adequadas para animais destinados à adoção;

IV – realização de campanhas de vacinação realizadas pelo poder público; 

V – incentivos à adoção de animais;

VI – esterilização de animais domésticos, nos termos desta Lei; 

VII – eutanásia dos animais que representem risco de saúde pública; 

VIII  –  garantia  de  sepultamento  ou  cremação  de  animais  sacrificados  ou  encontrados
mortos.

Desta forma,  o  Programa de Proteção  aos  Animais  Domésticos  tem as  seguintes
finalidades:

1. Estimular a Posse Responsável;

2.  Estabelecer Parcerias junto às entidades de Defesa dos Direitos dos Animais e
afins; e,
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3.  Evitar,  principalmente,  a  procriação  e  o  sacrifício  desordenado  de  animais
domésticos no município.

Citada  lei  municipal,  traz  como  obrigação  municipal  o  estímulo  à  posse/guarda
responsável,  o  recolhimento  dos  animais  errantes,  a  realização  de  campanhas  de  vacinação,
incentivos à adoção, esterilização dos animais e eutanásia apenas aos que representem risco de
saúde pública. 

Alerta,  ainda,  sobre a  possibilidade  de parcerias  e  convênios  do  Poder  Executivo
Municipal com as clínicas veterinárias e organizações não-governamentais, as quais poderão optar
por aderir ao programa.

Ademais a legislação municipal traz posturas específicas para a posse,  proteção e
adoção dos animais (artigos 4º ao 6º), a vacinação destes (artigo 7º), e o método da realização dos
procedimentos de esterilização e eutanásia (artigos 8º a 10), além de estabelecer nas disposições
finais a pasta da dotação orçamentária em que virá as despesas com o programa e a necessidade
de regulamentação desta por meio de Decreto Municipal (artigos 11 e 14). 

Apesar do regramento municipal, foi constatado no lastro investigatório do presente
Inquérito  Civil  que  tais  políticas  públicas  estão  sendo  menosprezadas  pelo  Município,  em total
desrespeito à Lei Municipal nº 4.434/2010. 

3.2 – Da responsabilidade do Município em adotar medidas eficientes para
controlar a população de cães e gatos abandonados: uma questão de saúde pública.

Não se pode negar que animais domésticos podem ser reservatórios de zoonoses,
bem  como,  quando  abandonados  em  via  pública,  causam  inúmeras  dificuldades  e  agravos  à
população. Nesse norte, a adoção de política eficiente que iniba o crescimento da população de cães
e gatos abandonados beneficia o interesse público residente na manutenção de um ambiente livre
de doenças e agravos à vida e à saúde dos seres humanos. 

Assim, não é demais aqui recordar que, em seus artigos 196 e 197, a Constituição
Federal reconheceu a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantida mediante ações
programáticas (políticas sociais e econômicas) que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos à saúde da população. Deste modo, o constituinte originário reconheceu expressamente o
caráter fundamental desse direito, bem como, erigiu as ações e serviços de saúde à condição de
relevância pública, exigindo-se desse mesmo Poder Público, nos termos da lei, dispor sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle.
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Por sua vez, a Lei nº 8.080/1990 em seu art. 2º preconizou que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício. Dispôs, ainda, a Lei Orgânica da Saúde (art. 6º) sobre a execução das ações da vigilância
epidemiológica,  que  devem propiciar  o  conhecimento,  a  detecção ou a  prevenção de qualquer
mudança  nos  fatores  determinantes  e  condicionantes  de  saúde  individual  ou  coletiva,  com  a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Já  a  Lei  nº 13.317/1999,  conhecido como Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, em seu Capítulo III-Do Controle de Zoonoses, dispõe:

Art. 40 - A criação e o controle da população animal serão regulamentados por
legislação municipal, no âmbito de sua competência, na defesa do interesse local,
respeitadas as disposições federais e estaduais pertinentes.

Digno de nota, ainda, trecho da Portaria nº 399/MG/2006 (Pacto pela Saúde), do
Ministério da Saúde, que estabelece que a atenção básica e as ações básicas de vigilância em saúde
deverão ser assumidas por cada município, assim como sua gestão e execução a serem realizadas
no âmbito local, compreendendo as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, de
acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas.

No mesmo rumo, a Portaria nº 3.252/GM/2009 tratou de estabelecer princípios gerais
da Vigilância em Saúde, dispondo, dentre outros, a respeito da competência de cada um dos entes
no processo de gestão compartilhada dos  sistemas de vigilância  em saúde.  E,  no tocante aos
municípios (art.23) dotou-os da competência (obrigação) de participar do processo de planejamento
e de educação permanente em saúde, compreendendo:

- participação na elaboração do Plano Municipal de Saúde, a partir da análise
da situação de saúde da população;
-  definição  de  processo  de  planejamento  e  monitoramento  das  ações  de
Vigilância  em  Saúde,  com  uso  da  epidemiologia  nos  serviços  e  do  uso  de
evidências e informações em saúde para orientação na tomada de decisão;
- realização de campanhas publicitárias em âmbito municipal que venham a
atender às necessidades da política de promoção e da Vigilância em Saúde;
- promoção e execução da educação permanente em Vigilância em Saúde;

Ressai,  pois,  da  interpretação  sistemática  dos  dispositivos  legais  invocados,  a
induvidosa responsabilidade do ente público municipal em apresentar solução adequada para os
animais  domésticos  abandonados  em  área  urbana,  como  forma  de  concretização  das  ações
necessárias à profilaxia de zoonoses.
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3.3 – Da ineficiência da captura e do sacrifício indiscriminado de cães e
gatos como método de controle de natalidade:

Registros históricos indicam que já na época do Brasil Império o número excessivo de
cães errantes nas ruas da capital Rio de Janeiro era motivo de preocupação para as autoridades. É o
que se lê do ofício expedido em 03 de fevereiro de 1816 pelo intendente de Polícia da Corte, Paulo
Fernandes Viana ao Cel.  José Maria Rebelo  de Andrades Vasconcelos  e Souza,  comandante da
guarda real da Polícia, no qual pede que se  matem os cães vadios do Campo de Santana e de
outras partes da Corte, alegando que a presença desses era insuportável, pois avançavam, mordiam
e esfarrapavam o povo, além de poderem transmitir alguns tipos de males com a ‘ardente estação’
5.

Decorridos  quase  dois  séculos  dessa  curiosa  comunicação,  muitos  municípios
brasileiros, ainda embalados pelo vetusto 6º Informe Técnico da Organização Mundial de Saúde -
OMS,  publicado no ano de 19736, prosseguem com a mesma estratégia para tentar conter o avanço
da população de cães e gatos abandonados: o recolhimento e o sacrifício indiscriminados. 

Paradoxalmente, ao contrário do que inicialmente se esperou, a estratégia favoreceu
o  crescimento  populacional  dos  animais  domésticos,  uma  vez  que  a  população  remanescente
fortaleceu a sua procriação em decorrência do aumento da oferta de alimentos diante do menor
número de animais7. 

Em  face  dessas  constatações  práticas,  a  própria  OMS,  revogando  o  citado  6º
Informe, estabeleceu novas diretrizes ao combate de zoonoses, por meio do controle de natalidade
da população canina, como elemento básico, ao lado da vigilância epidemiológica e da imunização
(capítulo 9, p. 55, 8° Informe OMS). 

Iguais  conclusões  foram  obtidas  pelo  Instituto  Pasteur,  referência  nacional  no
tratamento e controle da raiva animal, que editou o Manual Técnico nº 06 no qual se lê:

A apreensão e a remoção de cães errantes e dos sem controle, desenvolvidas sem
conotação epidemiológica, sem o conhecimento prévio da população e segundo
técnicas agressivas cruéis, têm mostrado pouca eficiência no controle da raiva ou
de outras zoonoses e de  diferentes  agravos,  devido à resistência  imediata que
suscita e à reposição rápida de novos espécimes de origem desconhecida que,
associadas  à  renovação  natural  da  população  canina  na  região,  favorecem  o
incremento do grupo de suscetíveis.  8 (grifei)

5 Disponível  em  http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?
infoid=812&sid=102. Acesso em 22 fev 2018.
6 WHO Library Cataloguing in Publication  Data. Geneva, 1973. 
7 WHO. World Health Organization, Technical Report Series 913, Geneva, Swirtzerland 2005.
8 INSTITUTO PASTEUR, por Maria de Lourdes Aguiar Bonadia Reichmann, et ali. Controle de populações de
animais  de  estimação.  São  Paulo:  Instituto  Pasteur,  2000.  Disponível  em
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Na  mesma  linha  foram  as  conclusões  da  Primeira  Reunião  Latino-Americana  de
Especialistas em Posse Responsável de Animais de Companhia e Controle de Populações Caninas,
que serão transcritas a seguir:

I. Captura e eliminação não é eficiente  - do ponto de vista técnico, ético e
econômico – e reforça a posse sem responsabilidade.
II. Prioridade  de  implementação  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.
III. Vacinação contra a raiva e esterilização: métodos eficientes de controle da
população animal.
IV. Socialização e melhor atendimento da comunicação canina: para diminuir as
agressões.
V. Monitoramento epidemiológico.

Em dias atuais, portanto, encontra-se pacificado o entendimento técnico de que
remoção  e  sacrifício  de  animais  são  ineficazes  como  método  de  controle  de  natalidade,
preconizando-se,  para  esse  mister,  a  esterilização  massiva,  a  promoção  de  educação
ambiental e o incentivo à adoção de animais abandonados.

Nesse sentido, eis trecho da ementa do acórdão prolatado pelo STJ em julgamento
de  recurso  especial  manejado  pelo  Município  de  Belo  Horizonte  no  bojo  de  ação  civil  pública
proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais: 

ADMINISTRATIVO  E  AMBIENTAL  –  CENTRO  DE  CONTROLE  DE   ZOONOSE  –
SACRIFÍCIO  DE  CÃES  E  GATOS  VADIOS  APREENDIDOS  PELOS  AGENTES  DE
ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE QUANDO INDISPENSÁVEL À PROTEÇÃO DA
SAÚDE HUMANA – VEDADA A UTILIZAÇÃO DE MEIOS CRUÉIS.
1. O pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na
exordial  como um todo,  sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra
petita.
2.  A  decisão  nos  embargos  infringentes  não  impôs  um  gravame  maior  ao
recorrente,  mas  apenas  esclareceu  e  exemplificou  métodos  pelos  quais  a
obrigação poderia ser cumprida, motivo pelo qual, não houve violação do princípio
da vedação da reformatio in pejus.
3. A meta principal e prioritária dos centros de controles de zoonose é erradicar as
doenças que podem ser transmitidas de animais a seres humanos, tais  quais a
raiva e a leishmaniose.  Por esse motivo, medidas de controle da reprodução dos
animais, seja por meio da injeção de hormônios ou de esterilização, devem ser
prioritárias,  até  porque,  nos  termos  do  8º  Informe  Técnico  da  Organização
Mundial de Saúde, são mais eficazes no domínio de zoonoses.
4.  Em situações extremas,  nas  quais  a  medida  se  torne imprescindível  para  o
resguardo da saúde humana,  o extermínio dos animais deve ser permitido.  No
entanto,  nesses  casos,  é  defeso  a  utilização  de  métodos  cruéis,  sob  pena  de
violação do art. 225 da CF, do art. 3º da Declaração Universal dos Direitos dos

http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/extras/manual_06.pdf. Acesso em 20 jun. 2012..
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Animais, dos arts. 1º e 3º, I e VI do Decreto Federal n. 24.645 e do art. 32 da Lei n.
9.605/1998. (...) Recurso especial improvido. Recurso Especial Nº 1.115.916 – MG
(2009/0005385-2) Relator : Ministro Humberto Martins. Recorrente : Município
De Belo Horizonte. Procurador : Alexandre Rossi Figueira E Outro(S). Recorrido :
Ministério Público Do Estado De Minas Gerais.

3.4  –  Da  vedação  constitucional  e  legal  à  prática  de  maus-tratos  aos
animais.

Importa salientar que o extermínio de cães e gatos para fins de controle populacional
no Estado de Minas gerais, já encontra vedação expressa no art. 2º da referida Lei Estadual nº
21.970/20169 e na Lei Municipal nº 4.434/2010, artigos 1º e 9º. 

Ademais, tal  conduta administrativa afronta agressivamente tratados internacionais
dos quais o Brasil é signatário, entre os quais, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da
Unesco,  celebrada  na  Bélgica  em 1978,  que  dispõe  em seu  art.  3º  que nenhum animal  será
submetido nem a maus tratos nem a atos cruéis e se for necessário matá-lo, ele deve de ser morto
instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia.

Deve-se ter  em mente,  ainda,  que  a prática de recolher e eliminar cães e gatos
saudáveis acarreta grande sofrimento físico e psicológico aos animais, o que afronta o ordenamento
jurídico brasileiro, especialmente a Carta Maior que, em seu art. 225, § 1º, VII, vedou todas práticas
que submetam os animais a crueldade.

Nesses  termos,  fica  evidente  a  inconstitucionalidade  da  prática  de  maus-tratos,
procriação e sacrifício desordenados que vem ocorrendo no Município de Patrocínio, que afronta
o art. 225, § 1º, VII da Constituição da República ao, não somente permitir, mas institucionalizar a
prática de atos cruéis contra cães e gatos nesta localidade,  já que,  aparentemente, não há o
cumprimento  da  política  pública  de  coibição  desta  prática  apresentado  pela  Lei
Municipal  nº 4.434/2010, nem mesmo em educação ambiental,  com a promoção de
campanhas neste sentido.

No  plano  infraconstitucional,  destaca-se  o  Decreto  Federal  24.645/1934  que
introduziu o conceito de crueldade contra animais e tipificou, em seu artigo 3º, I, II, V, VI e XXII,
condutas caracterizadoras de maus-tratos, dentre as quais:

9  Diz o art. 2º da Lei Estadual 21.970/2016 que fica vedado, no âmbito do Estado, o extermínio de 
cães e gatos para fins de controle populacional.

21



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATROCÍNIO/MG

Praticar  ato  de  abuso  ou  crueldade  em  qualquer  animal;  manter  animais  em
lugares  antihigiênicos  ou  que  lhe  impeçam  a  respiração,  o  movimento  e  o
descanso, ou os privem de ar ou luz; abandonar animal doente, ferido, extenuado
ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente lhe
possa  prover,  inclusive  assistência  veterinária;  não  dar  morte  rápida,  livre  de
sofrimento  prolongado,  a  todo  animal  cujo  extermínio  seja  necessário  para
consumo  ou  não; ter  animais  encerrados  juntamente  com  outros  que  os
aterrorizem ou molestem.

Registre-se, ainda, que a Lei nº. 9.605/1998 erigiu à condição de crime a prática de
abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilações contra animais, assim estabelecendo:

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
animais  vivos,  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.

4.0. DA NECESSIDADE DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

A possibilidade de concessão de tutela provisória, estatuída no art.  294 e 300 do
Novo Código de Processo Civil, funda-se na necessidade de assegurar o pleno exercício do direito de
ação, em prol da defesa de toda e qualquer ameaça ou lesão a direito.

Para o exercício de direito coletivos latu sensu, o art. 21 da Lei de Ação Civil Pública
remete ao Código de Defesa do Consumidor,  determinando aplicação deste,  no que tange aos
aspectos processuais. Senão, vejamos:

Art.  21.  Aplicam-se  à  defesa  dos  direitos  e  interesses  difusos,  coletivos  e
individuais, no que for cabível, os dispositivos do título III da Lei que instituiu o
Código de Defesa do Consumidor.

A presente ação possui como objeto obrigações de fazer e não fazer, sendo de tal
forma aplicável  o artigo 84 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,  assim como seus
respectivos parágrafos, in verbis:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer,  o  juiz  concederá  a  tutela  específica  da  obrigação  ou  determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento.
§ 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou
após justificação prévia, citado o réu.
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Além disso, na ação em causa estão plenamente configurados os requisitos para a
obtenção  da  tutela  de  urgência,  a  qual  deverá  ser  concedida  quando  houver  elementos  que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A probabilidade do direito e o perigo de dano são patentes frente aos argumentos
apresentados e aos documentos anexos, que não deixam dúvidas quanto à responsabilidade da
municipalidade em tratar adequadamente os animais domésticos, a qual vem sendo ignorada, em
flagrante descumprimento às leis federais, aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário
e  também às  Constituições  da  República  e  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  especialmente  a  Lei
Estadual nº 21.970/2016.

Não se pode esquecer, ainda, que a proteção legal estendida aos animais domésticos,
como dito, considera o valor intrínseco desses seres, especialmente em razão de suas características
físicas que lhe permitem – tal como os seres humanos – sentir dor, angústia e sofrimento. E aí está
o fundado o receio de dano irreparável caso o pleito ministerial venha a ser atendido apenas ao final
do processo.

 Assim, a gravidade dos fatos e o risco de serem concretizados atos de crueldade
contra  os  animais  resultam  evidentes,  constituindo,  pois,  o  justificado  receio  de  ineficácia  do
provimento final.

Ante o exposto, requer o Ministério Público, inaudita altera pars, nos termos da novel
Lei Estadual 21.970/2016 e da Lei Municipal nº 4.434/2010, que seja o Requerido obrigado a:

1. Regulamentar  o  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO  AOS  ANIMAIS
DOMÉSTICOS da Lei Municipal Nº 4.434/2010, por decreto, nos termos do seu
artigo 13, haja vista expirado o prazo legal estipulado pra tal fim. Na regulamentação
da lei deverão constar a forma de realização das políticas públicas que efetivamente
busquem a  finalidade do programa estabelecida nos  arts.  1º e  2º da legislação
municipal e estar em consonância com os ditames da Lei Estadual nº 21.970/2016;

2. Realizar  a  Capacitação  Técnica  dos  Servidores  Públicos  responsáveis
pelo CANIL, de modo que esteja aptos previamente em manejo etológico (manejo
racional  e  sem  violência),  comportamento  e  bem-estar  animal,  para  serem
multiplicadores do conceito de guarda/posse/propriedade responsável assegurando-
lhes treinamento periódico para que adquiram técnica e conhecimento adequado ao
exercício  de  suas  funções,  com  a  finalidade  de  prevenir   a  ocorrência  de
sofrimento  desnecessário   durante  o  recolhimento,  manejo  e  tratamento  do
animal,  como  verificado  nas  investigações;  Sugere-se  para  tal  fim,  o  curso  de
Formação de oficiais de Controle Animal – FOCA, realizado pelo Instituto Técnico de
Educação e Controle Animal (ITEC –  www.itecbr.org), conforme explicitados na Lei
Estadual 21.970/2016.
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5.0 – Dos Pedidos

Diante do exposto, restando devidamente comprovada a situação fática, bem como
nos princípios da supremacia do interesse público, do equilíbrio ambiental, da responsabilidade, da
precaução, da prevenção, da reparação, da participação e da obrigatoriedade da intervenção do
Poder Público, o Ministério Público requer a Vossa Excelência:

1) A citação da parte requerida e a designação da audiência de conciliação, conforme o
procedimento do art. 334, as advertências dos arts. 335, I, e 344, todos do NCPC/15;

2) A inversão do ônus da prova, dos termos do artigo 6º, inciso VIII c.c artigo 117,
ambos da Lei 8.078/90 e do art. 373, §1º, do NCPC/15; 

3) Provar o alegado por meio da produção de toda a espécie de provas em direito
admitidas, mormente pericial, documental e testemunhal.

4) Seja o autor dispensado do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos,
conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85 e seja o requerido condenado ao pagamento de
honorários periciais e demais despesas extraordinárias que se façam necessárias para a
instrução.

5) Sejam confirmados os pedidos formulados liminarmente, condenando-se, ainda, o
requerido às seguintes obrigações, com fixação de prazos para cumprimento:

a) Regulamentar o PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
da Lei Municipal Nº 4.434/2010, por decreto, nos termos do seu artigo 13,
haja vista expirado o prazo legal estipulado pra tal fim. Na regulamentação da lei
deverão constar a forma de realização das políticas públicas que efetivamente
busquem a finalidade do programa estabelecida nos arts. 1º e 2º da legislação
municipal  e  estar  em  consonância  com  os  ditames  da  Lei  Estadual  nº
21.970/2016;

b) Realizar  a  Capacitação  Técnica  dos  Servidores  Públicos  responsáveis
pelo CANIL,  de modo que estejam aptos  previamente em  manejo etológico
(manejo  racional  e  sem violência),  comportamento  e  bem-estar  animal,  para
serem  multiplicadores  do  conceito  de  guarda/posse/propriedade  responsável
assegurando-lhes  treinamento  periódico para  que  adquiram  técnica  e
conhecimento  adequado  ao  exercício  de  suas  funções,  com  a  finalidade  de
prevenir   a ocorrência de   sofrimento desnecessário   durante o recolhimento,
manejo e tratamento do animal, como verificado nas investigações, conforme art.
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5º da Lei Estadual 21.970/2016; Sugere-se para tal fim, o curso de Formação de
oficiais de Controle Animal – FOCA, realizado pelo Instituto Técnico de Educação
e Controle Animal (ITEC – www.itecbr.org).

c) Implementar efetivamente o PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS instituído pela Lei Municipal nº 4.434/2010, devendo para tanto: 

c.1) Realizar  o  Censo  Populacional  Canino  e  Felino  do
Município de Patrocínio anualmente. Sugere-se que a realização
do  censo  seja  efetivado  em  conjunto  com  profissionais  da  área
(médicos veterinários, diretorias e agentes de saúde), e sua realização
por meio de Registro Geográfico (RG) inserido no Programa Nacional
de  Controle  da  Dengue ou através  dos  dados  da  Campanha  de
Vacinação Antirrábica;

c.2)  Instaurar  o  Registro  e  Identificação  dos  Animais  no
âmbito  municipal  e,  especialmente,  aos  animais  recolhidos
pelo CANIL. Tal obrigação deverá ser realizada por método eficiente
de identificação, como o dispositivo eletrônico subcutâneo, capaz de
identificar  o animal,  relacioná-lo com seu responsável  e armazenar
dados relevantes sobre a sua saúde, cabendo ao Estado disponibilizar
o sistema de banco de dados, nos termos da LM nº 4.434/2010 e LE
nº 21.970/16, arts. 3º, I, b, II, §§ 1º a 3º, e 4º. Salienta-se que nos
termos da lei estadual o Município poderá cobrar tais deveres também
do  responsável  pelo  animal  e  das  pessoas  físicas  e  jurídicas  que
realizam a comercialização destes.

c.3) Implantar  o  Recolhimento  Seletivo  dos  Animais  no
Centro  de  Zoonoses,  com  a  adoção  do  Princípios  dos  4  R’s,
observando-se  os  procedimentos  de  manejo,  de  transporte  e  de
guarda  que  assegurem  o  bem-estar  do  animal,  e  averiguada  a
existência  de  responsável  por  ele  conforme  art.  2º,  II,  da  Lei
Municipal nº 4.434/2010 e art. 5º da LE 21.970/2016;

c.4) Promover Programas contínuos de  Educação Ambiental,
com  capacitação  dos  educadores  e  Campanhas  Municipais
que  fomentem  os  conceitos  de  Guarda  Responsável,
Vacinação  (principalmente,  raiva  e  leishmaniose),
Esterilização,  Adoção,  Intolerância  aos  Maus-Tratos  dos
animais,  e divulguem os serviços prestados pelo Centro de
Zoonoses, nos termos da LM nº 4.434/2010, art. 2º, III, IV, e V, e LE
nº 21.970/2016, art. 8º e 9º. Na capacitação dos educadores sugere-
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se  a realização  de  parcerias  com  instituições  e/ou  entidades  que
trabalham com o  assunto,  como é  o  caso  do Fórum Nacional  de
Proteção  e  Defesa  Animal  (FNPDA)  10  ,  que  possui  o  programa
Educação  Ambiental  Humanitária  em  Bem-estar  Animal  (EAHBEA);
Lembrando,  que  os  animais  aptos  para  adoção  deverão  estar
esterilizados,  desverminados  e  vacinados  contra  raiva  e  contra
doenças espécie-específicas, com fulcro nas legislações acima citadas.

c.5) Instituir  o Controle Efetivo da Reprodução dos Cães e
Gatos, com a realização da Esterilização de, no mínimo, dez
por cento da população canina e felina municipal, domiciliada
e de rua, anualmente pelo serviço público, cabendo a realização
de  parcerias  ou  convênio  público  com  entidades  e/ou  clínicas
veterinárias para realização da castração e atendimento veterinário a
baixo custo, nos termos da Lei Municipal nº 4.434/2010, art. 2º, VI e
8º,  e  Lei  Estadual  nº  21.970/2016,  arts.  5º,  §2º  e  7º.  Sendo
desejável que ações que visem promover a guarda responsável dos
animais, com vistas ao envelhecimento da população animal, sejam
implantadas paralelamente à esterilização.

c.6) Estabelecer o  Manual  de  Boas  Práticas  no  Canil
Municipal.  Para  tanto  o  coordenador  juntamente  com  o  médico
veterinário  responsável  devem  instituir  procedimentos  operacionais
padrão  (POP’s),  de  higiene  do  canil,  como  lavagens  das  baias,
alimentação  e  outros  cuidados,  devendo  documentar  todos  os
procedimentos executados no CCZ.

c.7)  Inaugurar,  conjuntamente  à  Polícia  Militar  do  Meio
Ambiente  e/ou  às  Entidades  de  Defesa  dos  Animais,  e/ou
outro meio eficiente, centrais de atendimentos para denúncia
de  maus-tratos  aos  animais. Cabendo  ao  Município  autuar
administrativamente  os  infratores,  sob  pena  de  advertência  e/ou
multa e comunicar ao Ministério Público eventuais casos de maus-
tratos, fornecendo, se possível, a qualificação do(s) autor(es) do fato
e  seu(s)  endereço.  Lembrando  que,  o  animal  que  tenham,
comprovadamente, sofrido atos de crueldade, abuso ou maus-tratos e
que tenham sido recolhidos pelo poder público, não serão devolvidos

10 A FNPDA é a maior rede de proteção animal do Brasil, coma mais de 120 entidades afiliadas em todas as
regiões  do  país.  Segue  o  link  de  acesso  ao  programa  Educação  Ambiental  (EAHBEA)
(https://www.forumanimal.org/educacao?gclid=EAIaIQobChMI1dDe5IC62QIVloWRCh2gHgd7EAAYAiAAEgID-
PD_BwE). Fls. 475//478.
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ao  infrator,  mas  devem  ser  esterilizados  e  disponibilizados  para
adoção.

6) Obrigação de indenizar os danos ambientais (dano in situ, intercorrentes e moral coletivo)
pela falta de regularização, e necessidade, por anos, de recuperação e proteção eficiente do
Controle Populacional de Cães e Gatos e do Centro de Zoonoses de Patrocínio (CANIL) de
conforme valoração a ser fixado por este Juízo, a ser revertida ao FUNDIF – Fundo Estadual
de  Defesa  de  Direitos  Difusos,  criado  pela  Lei  Estadual  nº  14.026  de  06/12/2001,
regulamentado  pelo  Decreto  Mineiro  nº  44.751  de  11/03/2008,  ou  outro  órgão  a  ser
indicado por este Parquet.. 

7 ) A fim de compelir a parte ré a cumprir as determinações judiciais (liminar e sentença),
pede-se seja cominada, para caso de eventual inadimplemento do provimento jurisdicional,
multa cominatória (astreinte) diária no valor de R$ 1000,00 (mil reais), ou outro
valor  que esse douto Juízo repute prudente,  corrigida no momento do pagamento,  que
deverá ser revertida ao FUNEMP – Fundo Especial do Ministério Público, junto ao Banco do
Brasil S/A – Agência 1615-2 – conta corrente 6167-0, regido pela Lei Complementar n.º 67,
de 22 de janeiro de 2003; pela Lei Complementar n.º 80, de 9 de agosto de 2004, e pelas
disposições contidas na Resolução PGJ n.º 11, de 25 de fevereiro de 2013.

Atribui-se à causa o valor de R$ 954,00, para fins fiscais.

Patrocínio, 23 de fevereiro de 2018.

BRENO NASCIMENTO PACHECO

Promotor de Justiça
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