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RECOMENDAÇÃO Nº 13/2018-MP/2ªMAPCHU 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio de sua 2º 

PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO CULTURAL, 

HABITAÇÃO E URBANISMO DE ANANINDEUA, em exercício, no uso de suas 

atribuições institucionais e com arrimo nos artigos 127 e 129, inciso III, da 

Constituição Federal, art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº. 8625/93 e art. 

55, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 057/06, e; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, conforme preceitua os artigos 127 e 129, III, da Constituição 

Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público se atribui nos termos do art. 

55, § único, inciso IV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, do 

art. 27, § único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 e art. 15 da Resolução nº 23/2007, 

do Conselho Nacional do Ministério Público, a prerrogativa de expedir 

recomendações, almejando a melhoria dos serviços públicos e de relevância 

pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe 

promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;  

CONSIDERANDO que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação", conforme o art. 196, da 

Carta Magna pátria; 

CONSIDERANDO que, conforme o art. 225, §1º, inciso VII, da 

Constituição Federal, "(...) 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"; 
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CONSIDERANDO que, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei 

9.605/98), em seu art. 32, tem-se como conduta criminosa "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". Ainda, 

de acordo com o mesmo artigo do referido diploma, "§ 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." 

CONSIDERANDO que, conforme preceitua o Código de Posturas do 

Município de Ananindeua, Lei nº 2.603/2012, “Os animais encontrados nas ruas, 

praças, estradas ou caminhos públicos, serão recolhidos ao depósito da 

Municipalidade” (art. 182) e que “O animal recolhido em virtude do disposto neste 

capítulo será retirado dentro do prazo máximo de 7 (sete) dias, mediante 

pagamento da multa e da taxa de manutenção respectiva, caso tratar-se de 

animal doméstico. Serão restituídos aos proprietários, apenas os animais que 

sejam considerados sadios, e que não ofereçam riscos à saúde pública. Os 

animais identificados como silvestres que não possuam autorização do IBAMA 

para criação em cativeiro, serão entregues ao órgão estadual competente, para 

as providências a seu cargo." (art. 100, §1º); 

CONSIDERANDO que, conforme as leis municipais retro mencionadas, 

bem como o texto colacionado da própria Constituição Federal, é inconteste o 

interesse local em relação ao controle e solução do problema relacionado à 

população de animais errantes em centros urbanos, e vítimas de maus tratos 

sendo, consequentemente, atribuição direta do Poder Executivo Municipal adotar 

providências no sentido de conter e resolver tal imbróglio; 

CONSIDERANDO o Decreto federal nº 24.645/34, que define como 

maus-tratos o ato de: a) obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às 

suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, 

razoavelmente, não se lhes possam exigir senão com castigo; b) atrelar animais a 

veículos sem os apetrechos indispensáveis, como balancins, ganchos e lanças, 

ou com arreios incompletos; c) utilizar, em serviço, animal cego, ferido, enfermo, 

fraco e extenuado; d) bater, golpear ou castigar por qualquer forma um animal 
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caído sob o veículo ou com ele, devendo o condutor desprendê-lo para que se 

levante; e) descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das 

respectivas travas, cujo uso é obrigatório; f) dentre outros; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

conforme art. 24, XVII, ipsis litteris, “compete aos órgãos e entidades executivos 

de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (...)XVII - registrar e 

licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão 

humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e 

arrecadando multas decorrentes de infrações”; 

CONSIDERANDO o objeto do presente procedimento, o qual trata de 

assunto de especial relevância para o Município de Ananindeua, qual seja a 

situação pública e notória da existência de inúmeros animais soltos 

principalmente felinos e cães, transitando pelas ruas do Município de Ananindeua-

Pará, os quais podem causar transtornos à saúde dos munícipes, por se tornarem 

potenciais transmissores de doenças infecto contagiosas,  causando ainda danos 

ao patrimônio Público (praças e áreas abertas ao público); 

CONSIDERANDO que animais soltos em vias públicas podem causar 

acidentes envolvendo tais animais e os condutores de veículos que trafegam nas 

vias, ceifando, lesionado a integridade física e psíquica de ambos; 

CONSIDERANDO a grande incidência de animais utilizados para tração 

abandonados em via pública, na sua grande maioria, cavalos, os quais 

encontram-se em precárias condições de saúde; 

RESOLVE, nos termos das disposições do artigo 27, parágrafo único, 

inciso IV, da Lei nº 8.625/93, bem como no contido no Art. 55, parágrafo único, 

inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº. 057/06; 

 RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Ananindeua que: 

a) PROMOVA a realização de projetos de investigação em parceria com 

instituições de ensino, pesquisa e de proteção aos animais, para a 
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busca de alternativas ao controle populacional da fauna na cidade, 

entre outras; 

b) DESENVOLVA ações de Educação Ambiental sobre a fauna junto à 

sociedade, buscando com isso, criar consciência sobre a 

responsabilidade da guarda dos animais e a necessidade de 

conservação e respeito à fauna urbana; 

c) FOMENTE ações para a adoção responsável de animais 

abandonados na cidade; 

d) PROMOVA a celebração de convênios com clínicas veterinárias com 

respaldo na Lei nº 2.863/2017, para prestação de serviços visando o 

controle da população animal e zoonoses no Município;  

e) ENCAMINHE relatório dos serviços já empreendidos pelo Programa 

Castração Legal (Lei nº 2.925/2018) ou cronograma para execução do 

mesmo, bem como efetuem a devida publicização do Programa aos 

munícipes, tendo em vista  

f) PROMOVA a captura de cães, gatos abandonados e animais 

utilizados para tração, encontrados em situação de abandono nas vias 

públicas do município de Ananindeua, mediante a adoção de técnicas 

que não lhes causem sofrimento ou maus-tratos; com posterior 

encaminhamento para abrigo público ou adoção por particular; bem 

como, submeta os animais apreendidos, à consulta por Médico 

Veterinário, devendo esses animais serem encaminhados para a 

realização de exames para aferição de doenças, caso constatada a 

necessidade dessa providência pelo profissional habilitado. 

g) APRESENTE Relatório das ações empreendidas.  

RECOMENDAR ao Batalhão de Polícia Ambiental que: 

a) Identifique e oriente os proprietários ou possuidores dos animais soltos 

às margens das rodovias e ruas no território do Município de 

Ananindeua, utilizando, se necessário, do órgão de inteligência, e, em 
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caso de reincidência, efetuem a prisão em flagrante delito dos 

mesmos, por infração ao disposto no artigo 132, caput do Código 

Penal e encaminhem ao Órgão Ministerial, relatório das atividades 

empreendidas. 

Por fim, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para atendimento da 

presente Recomendação. 

ADVERTIR, por fim, que o não cumprimento das recomendações acima 

referidas importará na tomada das medidas judiciais cabíveis, inclusive no sentido 

da apuração da responsabilidade civil, administrativa e mesmo criminal dos 

agentes, seja por ação ou omissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Ananindeua (PA), 01 de OUTUBRO de 2018. 

 

 

LIZETE DE LIMA NASCIMENTO 

Promotora de Justiça, em exercício na 2º Promotoria de Justiça do Meio 

Ambiente, Patrimônio Cultural e Urbanismo de Ananindeua  

 


