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RECOMENDAÇÃO PJ-CEDEF N 07/2019 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no 

estrito cumprimento de suas funções institucionais, com fundamento nos artigos 127 e 

129, III da Constituição Federal, artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei 

8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), artigo 6º, XX da Lei 

Complementar 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União), aplicável por 

força do artigo 80 da Lei 8.625/1993, 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, dentre os quais se destaca o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(art. 127 e 129, III da CF/1988), 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, 

bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover 

(art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/1993 e inc. XX, do art. 6º, da Lei 

Complementar 75/1993), 

CONSIDERANDO que, “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”, conforme preceitua o artigo 

225, caput, da Constituição Federal de 1988, replicado pela Constituição do Estado 

de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO que, para assegurar a efetividade desse direito, 

corolário do direito fundamental à vida (CRFB: art. 5º, caput), o texto constitucional 
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incumbe ao Poder Público dos deveres de «preservar e restaurar os processos 

ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas» e de 

«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» (art. 225, §1º, I e VII, respectivamente); 

CONSIDERANDO que, além de assegurar a todos o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida (art. 225, caput), a Constituição acolheu entre nós o princípio da 

reparação integral do dano ambiental, ao determinar que “as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados” (§3o do art. 225 da CF/1988); 

CONSIDERANDO que o art. 32 da Lei 9.605/98 define como crime toda 

a prática de abuso, maus tratos, ferimentos ou mutilações de animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos; 

CONSIDERANDO que a Lei Estadual 22.231/16 determinou que são 

considerados maus-tratos contra animais quaisquer ações ou omissões que atentem 

contra a saúde ou a integridade física ou mental de animal (art.1º), sujeitas a sanções 

administrativas; 

CONSIDERANDO, por fim, que a Declaração Universal dos Direitos 

dos Animais da Unesco de 1978 estabelece, em seu art. 3º, que “nenhum animal será 

submetido a maus tratos e atos cruéis”;  

CONSIDERANDO que aportou nesta Coordenadoria Estadual de Defesa 

representação do Sr. Deputado Estadual Noraldino Júnior, informando que durante 

fiscalização empreendida no município de São José da Barra na data de 07/03/2019, 

pelo Grupo de Repressão Unificada de Combate ao Abuso de Maus Tratos aos 

Animais (GRUCAM), da Polícia Civil de Minas Gerais, pelo referido parlamentar e 
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médicos veterinários, restou constatado que os diversos animais tutelados pelo 

município encontram-se em situação periclitante, correndo risco de vida; 

 RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA, na 

pessoa de seu Prefeito, Sr. Paulo Sérgio Leandro de Oliveira, que no prazo de 72h: 

1. A suspensão imediata do recolhimento de animais errantes e de 

tutores ao canil, salvo animais nocivos à saúde e à segurança de seres 

humanos e de outros animais; ou que necessitem de atendimento médico-

veterinário, até sua regularização, de acordo com projeto técnico subscrito 

por profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica 

(ART). 

2. Promova a inscrição do responsável técnico pelo canil junto ao 

Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-MG). 

3. Realize a triagem e preste atendimento médico veterinário 

emergencial a todos os animais recolhidos ao canil, que deverá ser 

executado por meio de profissionais habilitados perante o CRMV-MG, 

visando assegurar sua saúde e bem-estar, colocando-os a salvo de 

qualquer sofrimento físico, mental ou sujeição a intempéries. 

4. Disponibilize todos os equipamentos e suprimentos necessários 

aos cuidados veterinários dos animais, nos moldes solicitados pela equipe 

técnica mencionada no item anterior. 

5. Providencie melhorias emergenciais no funcionamento do 

canil, destinadas a assegurar o bem-estar dos animais, adotando-se, no 

mínimo, as seguintes medidas: 

a) Manter os animais recolhidos em alojamentos separados por 

porte e por condição de saúde, bem como, a permitir sua exposição diária 

ao sol. 

b) Realizar a higienização permanente das instalações, celas e 

veículos, mantendo o ambiente livre de infecções.  

c) Dar alimento diário aos animais recolhidos, mediante 

fornecimento de ração própria e água potável ad libidum.  
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d) Dar destinação ambientalmente adequada a carcaças e resíduos 

de saúde animal.  

e) Manter, de forma permanente e adequada, instalações, 

instrumentos, medicamentos, inclusive anestésicos, e servidores de 

assistência ao médico veterinário.  

f) Não ceder animais recolhidos para realização de pesquisa 

científica ou apresentação em eventos de entretenimento, conforme Lei 

Estadual 21.970/2016. 

REQUISITA, no prazo de 72h, o envio de informações por escrito sobre 

o acolhimento da presente recomendação e sobre as respectivas providências 

adotadas, mediante a apresentação de relatório que descreve a situação de cada 

animal ou, não sendo este o caso, apresentação de justificativa fundamentada para o 

seu não atendimento. 

INFORMA, outrossim, que a recusa, o retardamento ou a omissão de 

dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo 

Ministério Público, constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) 

anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, 

nos termos do art. 10 da Lei 7.347/1985. 

Sendo o que cumpria fazer no momento, como dever funcional, 

prevenindo atuais e futuras infrações aos interesses coletivos que defende, o 

Ministério Público expede a presente. 

Belo Horizonte, 08 de março de 2019. 

 

Márcio Kakumoto 

Promotor de Justiça 

Promotoria de Justiça de Alpinópolis 

(em substituição) 

 

 

Luciana Imaculada de Paula 

Promotora de Justiça 

Coordenadora Estadual de Defesa da 

Fauna 
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