
 

CRIMES DE MAUS- 

TRATOS CONTRA 

ANIMAIS: COMO E 

ONDE DENUNCIAR 
Texto: Cecília Borges (Assessora de Comunicação CRMV-MA) e Diogo 

Duailibe (Assessor Jurídico CRMV-MA). Correções: Dra. Francisca 

Neide (Presidente do CRMV-MA) e Prof.ª Alana Lislea (Comissão de 

Bem-Estar Animal CRMV-MA).  

Saiba como formalizar as denúncias de maus 

tratos aos animais.  

SOBRE A LEGISLAÇÃO 

Com o acesso cada vez mais facilitado aos meios de 

comunicação como sites e redes sociais, têm sido 

recorrentes as denúncias de maus-tratos aos animais. 

Vídeos e/ou fotos são divulgados, mostrando situações de 

risco em que são submetidos, infringindo o princípio das 

Cinco Liberdades dos animais como, a liberdade de 

SEDE e FOME; a liberdade de DOR e DOENÇA; a 

LIBERDADE DE DESCONFORTO; a liberdade para 

EXPRESSAR O COMPORTAMENTO natural da 

espécie; a liberdade de MEDO E DE ESTRESSE.  

As ocorrências de denúncias de Crimes Ambientais estão 

previstas na Lei Nº9.605, de 1998¹. Esta Lei dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas derivadas de atividades 

lesivas ao meio ambiente e regem as ações nas esferas 

administrativas, penais e civis.  

Segundo o Art. 32 desta Lei, Maus tratos diz 

respeito a “Praticar ato de abuso, maus -

tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos”. 

Desta forma, a aplicação da penalidade, caso comprovada 

a denúncia, será considerada observando-se a gravidade do 

fato, os antecedentes do infrator e a situação econômica, no 

caso de multa ou ainda, as penalidades restritivas de 

direitos, quando tratar-se de crime culposo, com 

antecedentes, entre outros. 

Em outubro de 2018, o Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (CFMV) publicou a Resolução Nº1236², que 

define e caracteriza crueldade, abuso e maus-tratos contra 

animais vertebrados e dispõe sobre a conduta dos médicos 

veterinários e zootecnistas, considerando as Leis, 

Resoluções e Decretos já existentes como norteadores para 

a sua elaboração. Segundo esta definição seria considerado 

maus-tratos contra animais: 

Art. 1º Instituir norma reguladora relativa à conduta do 

médico veterinário e do Zootecnista em relação a 

constatação de crueldade, abuso e maus-tratos contra 

animais. 

Art. 2º Para os fins desta Resolução, devem ser 

consideradas as seguintes definições:  

II - Maus-tratos: qualquer ato, direto ou indireto, 

comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por 

negligência, imperícia ou imprudência provoque dor 

ou sofrimento desnecessários aos animais; 

III - Crueldade: qualquer ato intencional que 

provoque dor ou sofrimento desnecessários nos 

animais, bem como intencionalmente impetrar maus 

tratos continuamente aos animais;  

IV - Abuso: qualquer ato intencional, comissivo ou 

omissivo, que implique no uso despropositado, 

indevido, excessivo, demasiado, incorreto de animais, 

causando prejuízos de ordem física e/ou psicológica, 

incluindo os atos caracterizados como abuso sexual; 

 

Consideram-se maus-tratos, segundo o Art.5º: I ao XXIX, 

estes relativos a agressões, abandono, procedimentos, 

privações, abusos, mutilações, submissões e transportes 

que sejam constatados pelos profissionais de medicina 

veterinária e zootecnia, capazes de identificar, caracterizar 

e diagnosticar casos de crueldade, abusos e maus-tratos.  

Mas, você sabe como, onde e quais Órgãos devem 

receber estas denúncias? 

 

1. Lei Nº9.605/98: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm 

2. Res. CFMV Nº1236: http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/157 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm
http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/157


 

COMO DENUNCIAR ATOS 

DE ABUSO E MAUS-

TRATOS AOS ANIMAIS? 

 

Você sabe quem são as Instituições responsáveis por 

proteger e aplicar a Lei e o que cabe a cada órgão? 

As formalizações dessas denúncias devem ser realizadas 

nos órgãos legais, seguindo a legislação vigente, para que 

sejam tomadas medidas cabíveis.  

As denúncias deverão ser realizadas em locais específicos 

para cada ação, cabendo as Instituições competentes suas 

atribuições. 

Delegacia de Polícia 

O registro do Boletim de ocorrência poderá ser realizado 

em qualquer delegacia, quando no município não há uma 

delegacia especializada. Em São Luís, a delegacia 

especializada é a Delegacia de Meio Ambiente (DEMA) 

que recebe as denúncias e adota as medidas necessárias 

para investigação e apuração das infrações penais lesivas 

ao Meio Ambiente, incluindo-se os atos lesivos a fauna, 

pesca, flora, ordenamento urbano e patrimônio cultural. 

Em São Luís, a Delegacia de Meio Ambiente (DEMA), 

está localizada na Rua dos Búzios, s/n, Calhau e o 

telefone de contato para denúncias e/ou 

informações é (098) 3221-1488. 

 

Ministério Público 

A Ouvidoria permite ao cidadão a sua permanente 

comunicação e interlocução com o Ministério Público do 

Estado do Maranhão, através do recebimento de denúncias, 

reclamações, críticas, sugestões e elogios de cidadãos, 

entidades representativas, órgãos públicos e autoridades, 

bem como a obtenção, por parte destes, de informações 

sobre ações desenvolvidas pela Instituição (artigo 1º, § 1º). 

Localizada na sede da Procuradoria Geral de Justiça do 

Estado do Maranhão, na Avenida Prof. Carlos Cunha, s/nº, 

no Bairro Calhau, em São Luís/Maranhão, CEP. 

65076.820, dispõem de vários canais de comunicação, 

entre eles a correspondência, que pode ser encaminhada 

para a sede. Além desta, telefones (98) 0800-098-1600, 

3219-1769, 3219-1767 e 3219-1738, WhatsApp:(98) 

98224-6897, Site: 

https://ouvidoria.mpma.mp.br/sistema/manifestacao/cadas

trar, E-mail: ouvidoria@mpma.mp.br, e Redes sociais: 

Facebook: facebook.com/pg/ouvidoriampma, Instagram: 

ouvidoriampma_oficial, Twitter: ouvidoria_mpma. Além 

do Aplicativo Móvel: MPMA Cidadão.  

Ibama 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), presta serviços 

relacionados ao uso e exploração dos recursos naturais 

renováveis, com o objetivo de garantir a manutenção e 

preservação das áreas de riquezas naturais como florestas 

e rios.  

Oferece serviços de licenciamento, que pode ser para 

compra, aprovação, autorização e venda de fauna e flora, 

importação e exportação de flora e fauna silvestres. 

O endereço é na Avenida dos Holandeses, Quadra 33, 

Lotes 17/18 - Quintas do Calhau - CEP: 65071-380, em 

São Luís/MA. Os telefones são: (98) 3131-2347 e 3131-

2302. 

 

https://ouvidoria.mpma.mp.br/sistema/manifestacao/cadastrar
https://ouvidoria.mpma.mp.br/sistema/manifestacao/cadastrar
mailto:ouvidoria@mpma.mp.br


 

Secretarias do Meio Ambiente 

A secretaria do Meio Ambiente (SEMA), também é 

responsável por executar as atividades relacionadas ao 

licenciamento e a fiscalização ambiental, além de 

promover ações de educação ambiental, normatização, 

controle, regularização, proteção, conservação e 

recuperação dos recursos naturais. Para isto, 

departamentos, coordenadorias e fundações atuam 

vinculadas à SEMA para exercer as atividades competentes 

à pasta. 

Em São Luís, a SEMA fica localizada no Ed. Manhatan, 

Quadra 6, Av. dos Holandeses, 4 - Calhau, São Luís - MA, 

65071-380. O telefone de contato é (098) 3194-8900. 

CRMVs 

Em tratando-se de denúncias que envolvam profissionais 

da Medicina Veterinária ou Zootecnia, após 

formalização da ocorrência nos órgãos competentes, o 

profissional deverá ser denunciado no CRMV do estado 

onde for a ocorrência e responderá no Conselho onde 

possui inscrição.  

O Conselho fará a apuração dos fatos denunciados por 

meio de investigação dos fatos e fiscalização no 

estabelecimento onde o profissional trabalha. Após 

apuração dos fatos, caso exista indícios de violação do 

Código de Ética, o profissional responderá processo ético-

profissional e será julgado em 1ª instância pelo Conselho 

Regional de Medicina Veterinária, conforme Lei 

Nº5517/68. 

De acordo com o advogado do CRMV-MA, Diogo 

Duailibe:  

“O conteúdo da denúncia permitirá 

identificar qual (ais) órgão (ãos) deverá (ão) ser 

acionado (s). No caso dos Conselhos, será apurado 

a competência administrativa do profissional 

decorrente da violação do código de ética. 

Ressalta-se que havendo indícios de autoria e 

materialidade, o profissional ficará sujeito a 

processo ético, que tramitará em SIGILO, e as 

penas previstas naquele Código (Código de Ética), 

ou seja, somente as partes, seus procuradores e os 

servidores compromissados com o sigilo terão 

acesso aos autos”. 

SOBRE INFRAÇÕES, 

PROCESSO ÉTICO E 

TRÂMITE DO 

JULGAMENTO 

 

Sobre a Resolução CFMV Nº1138/16¹, que trata sobre o 

Código de Ética do Médico Veterinário. 

De acordo com o Art.32 e 38 da Resolução CFMV 

Nº1138/16, as infrações serão classificadas conforme seu 

grau de gradação, quais sejam: 

I LEVÍSSIMAS Aplicação de pena de 

advertência confidencial 

II LEVES Aplicação de pena de 

censura confidencial 

III SÉRIAS Aplicação de pena de 

censura pública 

IV GRAVES Aplicação da pena de 

suspensão do exercício 

profissional por até 90 

dias 

V GRAVÍSSIMAS Aplicação da pena de 

cassação do exercício 

profissional 

Já a Lei 5.550/68² que estabelece ao Zootecnista: 

Art.6. As penas disciplinares aplicáveis ao Zootecnista são 

as estabelecidas para os demais profissionais obrigados a 

registro no mesmo Conselho Regional.  

 

 

1 -  Res. CFMV Nº1138/16: http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/508 

2 -  Lei 5.550/68:http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/164 

http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/508
http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/164


 
 

Além da Resolução Nº413/82¹ do Código de Ética do 

Zootecnista que:  

Cap. V. Art.23 – O Zootecnista responde civil e 

penalmente por atos profissionais que, por negligência, 

imprudência ou infrações éticas, prejudiquem ao cliente.  

No caso de instauração de Processo Ético-Disciplinar, o 

processo poderá acontecer de duas formas: (Art.19-Res 

875/07-CFMV²) 

I – Através de deliberação do CRMV, ao tomar 

conhecimento do ato que possa vir a ser sujeito a infração 

ou norma ético-disciplinar; 

II – Por ordem do Presidente do CRMV, em decorrência de 

denúncia apresentada, contendo dados do denunciante e 

provas suficientes a demonstração do alegado. É vedado o 

encaminhamento da denúncia a pessoa ou Comissão que 

não o Conselheiro Instrutor, designado pelo Presidente do 

CRMV, dentre os Conselheiros efetivos ou Suplentes para 

instrução processual (§1º ao 6º). 

Recebido os autos do processo ético-disciplinar, caberá ao 

Instrutor determinar a notificação do denunciado, que terá 

prazo de 30 dias para apresentar defesa. (Art. 22) 

Ao Instrutor do processo, competirá ouvir testemunhas que 

julgar convenientes ao processo. Este terá um prazo de até 

120 dias, prorrogáveis por até 60 dias, sendo justificado e 

prévia autorização do Presidente do CRMV. (Art.23 a 27) 

Após o cumprimento destes prazos, denunciante e 

denunciado, serão notificados para considerações finais, no 

prazo de 5 dias, ao término da instrução do processo, sendo 

que, ao final destes, com ou sem estas defesas, o Instrutor 

elaborará seu relatório final e o encaminhará ao presidente 

do CRMV. (Art.40 a 41) 

De posse deste documento, o Presidente designará o 

conselheiro Relator, dentre os Conselheiros Efetivos para 

elaborar o voto no prazo de 20 (vinte) dias. (Art.42) 

Este, elaborará o voto, que será apresentado em sessão de 

julgamento. (Art.44 e 45) 

O Presidente convocará sessão especial de julgamento, que 

serão realizadas no prazo de 60 dias, contados do pedido 

da inclusão em pauta. Encerrada a votação, o presidente 

proclamará o resultado do julgamento. (Art. 46 ao 55§7º)  

 

 

 

 

1 - Resolução CFMV Nº413/82:http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/231 

2 - Resolução CFMVNº875/07: http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/316 

 

http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/231
http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/316

