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RECOMENDAÇÃO Nº0009/2017/3ª PJM

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através do 
representante infra-assinado, no exercício das atribuições conferidas pelos artigos 129, inciso III da 
Constituição Federal; 84, incisos III e V da Constituição Estadual; 25, inciso IV e 26, inciso I, 
ambos da Lei Federal nº 8.625/93; 1º, inciso III e 8º, §1º, ambos da Lei Federal nº 7.347/85, bem 
como 68, inciso I da Lei Complementar Estadual nº 141/96;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, pelo disposto no art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal, possui, dentre suas atribuições, a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
sendo o Ministério Público o órgão público encarregado de promover o Inquérito Civil, o Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta ou, se necessário, a Ação Civil Pública para a proteção 
do Meio Ambiente equilibrado e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, disciplinada pela Lei 
Complementar nº 141/96, estabeleceu no art. 60, caput, ser função institucional do Ministério 
Público a promoção das ações para defesa do meio ambiente, facultando-lhe a instauração de 
inquérito civil e ajuizamento de ação civil pública, conforme art. 60, inciso I, da mesma Lei;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, da Constituição da República, "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", prescrevendo, em seu § 1º, inciso VII, que “incumbe ao 
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 de espécies ou submetam os animais a 
crueldade.”
CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, 
proclamada em uma assembléia da UNESCO em Bruxelas, Bélgica, em 27/01/1978, que reza que: 
“Art.1o - Todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência.Art.2o -
Cada animal tem direito ao respeito. O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o 
direito de exterminar outros animais ou explorá-los, violando este direito. Ele tem o dever de 
colocar sua consciência a serviço de outros animais. Cada animal tem o direito à consideração e à 
proteção do homem. Art.3o - Nenhum animal será submetido a maus-tratos e atos cruéis. Se a morte
de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor nem angústia.”
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.605/98, ao cuidar dos crimes e infrações administrativas 
ambientais, preceituou a apreensão como medida acautelatória e como sanção decorrente dos 
ilícitos relacionados ao meio ambiente, no que foi seguida pelo Decreto nº 6.514/2008, in verbis: 
“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os 
respectivos autos. (…) Art. 101.  Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu 
poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:  I – apreensão; § 1o  As 
medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, 
resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo”;
CONSIDERANDO que, considerando a natureza do animais, bem como o risco de perecimento, a 
autoridade administrativa ou mesmo o agente autuante poderá proceder à destinação sumária, sendo
que o art. 107 do Decreto nº 6.514/2008 cuida especificamente de destinação sumária de animais 
silvestres, in verbis: “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 hábitat 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.”
CONSIDERANDO que a Lei 9.605/98, em seu artigo 29 § 3º, define que “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 em águas jurisdicionais brasileiras.”;
CONSIDERANDO que os animais silvestres não podem ser criados em residências, como se 
domésticos fossem, devendo o IBAMA intervir no sentido de garantir a reintegração dessas espécies
aos seus habitats naturais, ressalvando os casos em que isso acarretaria prejuízos ao animal 
(considerando a longa convivência humana e a perda de seus instintos de sobrevivência na 
natureza).
CONSIDERANDO que para cumprir tal mister o IBAMA deve encaminhar os animais silvestres ao
CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres), que consistem em unidades responsáveis pelo 
manejo dos animais silvestres que são recebidos de ação fiscalizatória, resgate ou entrega voluntária
de particulares, possuindo ainda a finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, 
reabilitar e destinar esses animais silvestres, além de realizar e subsidiar pesquisas científicas, 
ensino e extensão;
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa n° 19 de 2014, dispõe que cumpre ao IBAMA 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.
CONSIDERANDO que em seu artigo 3°, a Instrução Normativa acima citada disciplina a 
apreensão de animais silvestres pelo IBAMA, que deve ocorrer no ato da constatação da infração 
administrativa ambiental, sendo apreendidos animais, produtos e instrumentos utilizados na prática 
da infração (cães de caça, por exemplo), lavrando-se um Termo de Apreensão que deverá enumerar 
os bens apreendidos, seus valores e características intrínsecas.
CONSIDERANDO que de acordo com o artigo 5° do citado ato normativo, os bens apreendidos 
serão isolados e a eles será atribuído o valor pecuniário correspondente, considerando-se, para tanto,
o seu valor de mercado, exceptuando-se a hipótese dos animais não serem passíveis de 
comercialização, sendo que tais informações deverão constar em sistema próprio, de acesso do 
IBAMA, e todas as eventualidades devem lá ser inseridas (a exemplo da guarda do animal, que 
poderá ser confiada a depositário fiel por meio de Termo de Depósito; ou permanecer com o próprio
órgão, em local adequado -cativeiro- até que se proceda com a sua destinação adequada).
CONSIDERANDO que, dessarte, é irrefutável a obrigação do IBAMA no que concerne à 
fiscalização, apreensão e guarda dos animais silvestres encontrados em situação de cativeiro, e que 
possível cooperação deste órgão com órgãos estaduais (o IDEMA, no caso do Rio Grande do Norte)
não elide as responsabilidades do IBAMA, já evidenciadas.
CONSIDERANDO que no dia 04 de agosto de 2017 o 3º Pelotão Ambiental da Companhia 
Independente de Polícia Ambiental do RN, com sede em Mossoró, comunicou, através do ofício nº 
161/2017-3º Pel/CIPAM, que tentou, sem sucesso, fazer a entrega de uma ave silvestre da espécie 
coruja no Escritório do IBAMA em Mossoró, que se recusou a receber o animal sob a alegação de 
não possuir as condições adequadas para os devidos cuidados do animal.
CONSIDERANDO que o 3º Pelotão Ambiental de Mossoró fez prova do fato narrado no parágrafo 
anterior, apresentando ao Ministério Público cópia do ofício de encaminhamento do animal silvestre
ao IBAMA-Mossoró, onde pode ser visualizado o carimbo de recebimento do IBAMA, com data de
recebimento mas sem a assinatura do funcionário do citado órgão ambiental, em razão do Chefe do 
Escritório do IBAMA de Mossoró ter determinado ao agente administrativo do IBAMA que não 
recebesse a coruja, segundo informação repassada ao Ministério Público pelo 3º Pelotão Ambiental 
de Mossoró, conforme documentos anexados à presente recomendação.
RESOLVE:
1) Recomendar ao Senhor Superintendente do IBAMA no Rio Grande do Norte, e ao Chefe da 
Unidade Técnica de 2º Nível do IBAMA em Mossoró, Sr. Armênio Medeiros da Costa, o integral 
cumprimento do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa n° 19 de 2014, abstendo-se de se 
negar a receber os animais silvestres apreendidos no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, 
responsabilizando-se pela sua guarda até que sejam libertados em seu habitat natural ou entregues a 



jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter científico, centros de triagem, criadouros 
regulares ou entidades assemelhadas, nos termos do art. 107, do Decreto nº 6.514/2008.
Envie-se cópia da presente recomendação ao ministério público federal em Mossoró/rn.
Mossoró/RN, 19 de outubro de 2017.
DOMINGOS SÁVIO BRITO BASTOS ALMEIDA - 3º Promotor de Justiça


