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Curso/Disciplina: Direito Ambiental 

Aula: 39 

Professor(a): Luiz Jungstedt 

Monitor(a): Cristiane Gregory Klafke 

 

Aula nº. 39 

 

Fauna – defesa dos animais em nosso país 

 

Temos em defesa dos animais o Código de Caça – Lei nº 5.197/67, art. 1º: 

 

 
 

Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento 

e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus 

ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proi bida a sua 

util ização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 

        § 1º Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permi s s ã o 

será estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal. 

        § 2º A util ização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre em 

terras de domínio privado, mesmo quando permitidas na forma do parágrafo anterior, 

poderão ser igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes a 

responsabilidade de fiscalização de seus  domínios. Nestas áreas, para a prática do ato de 

caça é necessário o consentimento expresso ou tácito dos proprietários, nos termos 

dos arts. 594, 595, 596, 597 e 598 do Código Civil . 

 

Com CF 1988, meio ambiente é de uso comum do povo. Então há uma discussão se a passagem do art. 

1º do Cód. de Caça foi ou não recepcionado pela CF. Prevalece a tese de que não foi.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art594
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Art. 1º Vedada a Caça. 

 

Art. 2º Vedada inclusive a caça profissional. 

 

  Art. 2º É proibido o exercício da caça profissional. 

 

Exceção caça autorizada pela união – art. 1º, §1º. Caça para fins de controle e fins científicos. 

 

 
 

 Art. 11. Os clubes ou Sociedades Amadoristas de Caça e de tiro ao vôo, poderão s er  

organizados distintamente ou em conjunto com os de pesca, e só funcionarão válidamente 

após a obtenção da personalidade jurídica, na forma da Lei civil  e o registro no órgão 

público federal competente. 

 

Art. 225. 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. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
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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 animai s  

a crueldade. (Regulamento) 

 

 
 

Lei 12.725 Diminuição do risco de acidentes nas imediações de aeródromos.  

 

A comercialização de animais silvestres também não é permitida -art. 3º. 

 

 
Guarda de animais silvestres e casa: Lei 9.605/98 Crime Ambiental – Art. 28 

 

Art. 28. Além das contravenções estabelecidas no artigo precedente, subsistem os 

dispositivos sobre contravenções e crimes previstos no Código Penal e nas demais leis, com 

as penalidades neles contidas. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
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EC 96/2017 – Fara do Boi, vaquejada, rodeio, rinha de galo, se seria ou não permitida no Brasil – Art. 

225, §1º, VII da CF. 

 

 
 

Art. 225. 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. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 

as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético;  (Regulamento)   (Regulamento) 

 

 

Art 225, §7º (EC 96/2017) Art. 225. 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. 

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se 

consideram cruéis as práticas desportivas que util izem animais, desde que sejam 

manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas 

como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser 

regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais 

envolvidos.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc96.htm
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O que derruba a ADIN 4983/2016. A vaquejada se mantem. 

 

Uso de animais para fins científicos, com legislação especifica Lei 11.794/2008 

 

 
 

Art. 4o  Fica criado o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – 

CONCEA. 

 

 
 

Art. 8o  É condição indispensável para o credenciamento das instituições com 

atividades de ensino ou pesquisa com animais a constituição prévia de Comissões  de Éti c a  

no Uso de Animais – CEUAs. 

 

Art. 9o  As CEUAs são integradas por: 

I – médicos veterinários e biólogos; 

II – docentes e pesquisadores na área específica; 

III – 1 (um) representante de sociedades protetoras de animais legalmente 

estabelecidas no País, na forma do Regulamento. 

Art. 11.  Compete ao Ministério da Ciência e Tecnologia l icenciar as atividades 

destinadas à criação de animais, ao ensino e à pesquisa científica de que trata esta Lei. 

        § 1o  (VETADO) 

§ 2o  (VETADO) 

§ 3o  (VETADO) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-761-08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-761-08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-761-08.htm
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Art. 12.  A criação ou a util ização de animais para pesquisa ficam restritas, 

exclusivamente, às instituições credenciadas no CONCEA. 

Art. 13.  Qualquer instituição legalmente estabelecida em território nacional que cri e 

ou util ize animais para ensino e pesquisa deverá requerer credenciamento no CONCEA, 

para uso de animais, desde que, previamente, crie a CEUA. 

§ 1o  A critério da instituição e mediante autorização do CONCEA, é admitida a 

criação de mais de uma CEUA por instituição. 

§ 2o  Na hipótese prevista no § 1o deste artigo, cada CEUA definirá os laboratórios de 

experimentação animal, biotérios  e centros de criação sob seu controle. 

 

 
 

Art. 14.  O animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas nos 

protocolos dos experimentos que constituem a pesquisa ou programa de aprendizado 

quando, antes, durante e após o experimento, receber cuidados especiais, conforme 

estabelecido pelo CONCEA. 

§ 1o  O animal será submetido a eutanásia, sob estrita obediência às prescrições 

pertinentes a cada espécie, conforme as diretrizes do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

sempre que, encerrado o experimento ou em qualquer de suas fases, for tecnicamente 

recomendado aquele procedimento ou quando ocorrer intenso sofrimento. 

§ 2o  Excepcionalmente, quando os animais util izados em experiências ou 

demonstrações não forem submetidos a eutanásia, poderão sair do biotério após a 

intervenção, ouvida a respectiva CEUA quanto aos critérios vigentes de segurança, desde 

que destinados a pessoas idôneas ou entidades protetoras de animais devidamente 

legalizadas, que por eles queiram responsabilizar-se. 

§ 3o  Sempre que possível, as práticas de ensino deverão ser fotografadas, fi lmadas 

ou gravadas, de forma a permitir sua reprodução para i lustração de práticas futuras, 

evitando-se a repetição desnecessária de procedimentos didáticos com animais. 

§ 4o  O número de animais a serem util izados para a execução de um projeto e o 

tempo de duração de cada experimento será o mínimo indispensável para produzir o 

resultado conclusivo, poupando-se, ao máximo, o animal de sofrimento. 
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§ 5o  Experimentos que possam causar dor ou angústia desenvolver-se-ão sob 

sedação, analgesia ou anestesia adequadas. 

§ 6o  Experimentos cujo objetivo seja o estudo dos processos relacionados à dor e à 

angústia exigem autorização específica da CEUA, em obediência a normas estabelecidas 

pelo CONCEA. 

§ 7o  É vedado o uso de bloqueadores neuromusculares ou de relaxantes musculares  

em substituição a substâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas. 

§ 8o  É vedada a reutil ização do mesmo animal depois de alcançado o objetivo 

principal do projeto de pesquisa. 

§ 9o  Em programa de ensino, sempre que forem empregados procedimentos 

traumáticos, vários procedimentos poderão ser realizados num mesmo animal, desde que 

todos sejam executados durante a vigência de um único anestésico e que o animal seja 

sacrificado antes de recobrar a consciência. 

§ 10.  Para a realização de trabalhos de criação e experimentação de animais em 

sistemas fechados, serão consideradas as condições e normas de segurança recomendada s  

pelos organismos internacionais aos quais o Brasil se vincula. 

 

 

 
 

Art. 15.  O CONCEA, levando em conta a relação entre o nível de sofrimento para o 

animal e os resultados práticos que se esperam obter, poderá restringir ou proibir 

experimentos que importem em elevado grau de agressão. 

 

Fiscalização – art. 21 
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Art. 21.  A fiscalização das atividades reguladas por esta Lei fica a cargo dos  órgã os  

dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, da Educação, da 

Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente, nas respectivas áreas de competência. 

 


