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RECOMENDAÇÃO PJ-CEDEF Nº ___/2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no 

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

129, inciso III da Constituição Federal, artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 

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

Lei Complementar nº 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União), aplicável 

por força do artigo 80 da Lei nº 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, inciso 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, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993 e inciso XX, do art. 6º, da 

Lei Complementar nº 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 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 
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função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade” (art. 225, §1º, inc. I e VII, respectivamente); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.794/2008, em seu art. 5º, atribui ao 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) o dever de 

estipular as normas para o credenciamento e credenciar as instituições superiores de 

Ensino e Pesquisa aptas a criar e utilizar animais para fins acadêmicos – ensino e 

pesquisa; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 13 da Lei nº 11.794/2008, o 

credenciamento perante o CONCEA e a criação da CEUA (Comissão de Ética no Uso 

de Animais) são requisitos indispensáveis para a criação e utilização de animais para 

fins de ensino e pesquisa no Brasil; 

CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça informe 

anônimo noticiando a prática de procedimentos cirúrgicos em animais para fins 

acadêmicos, em condições irregulares e em violação aos princípios do bem-estar 

animal; 

CONSIDERANDO que o exercício de tais procedimentos foi confirmado 

pelo profissional Tulio César Neves, professor da FACISA Unaí, que se manifestou 

voluntariamente nos autos do Inquérito Civil de nº 0704.18.000716-0; 

CONSIDERANDO que, em resposta ao Ofício de nº 143/2019, o CONCEA 

informou que a Faculdade de Ciências da Saúde (FACISA – Unaí) atualmente não é 

credenciada perante aquele órgão e, portanto, não tem a autorização necessária para 

criar e utilizar animais durante as aulas ministradas nos cursos da instituição de 

ensino; 

RECOMENDA à FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE UNAÍ, na 

pessoa de seu Diretor-Geral, Sr. Pedro Araújo, que no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas suspenda a realização de procedimentos cirúrgicos e a utilização de animais 

vivos nas aulas práticas e teóricas dos cursos lecionados na Instituição de Ensino, até 
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que o credenciamento da Faculdade perante o Conselho Nacional de Controle de  

Experimentação Animal seja publicado no Diário Oficial da União. 

REQUISITA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 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 existente na fazenda da faculdade 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 nº 7.347/1985. 

ENCAMINHE-SE cópia da presente recomendação ao Conselho Federal de 

Medicina Veterinária para que apure a prática de eventual infração administrativa por 

parte do profissional Tulio César Neves, inscrito nos quadros do CRMV-MG sob o nº 

6.047.  

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, 25 de julho de 2019. 

 

 

Stefano Naves Boglione 

Promotor de Justiça 

4ª Promotoria de Justiça de Unaí 

 

 

Luciana Imaculada de Paula 

Promotora de Justiça 

Coordenadoria Estadual de Defesa da 

Fauna 


