Guia da guarda responsável

De acordo com a lei, maltratar os animais é considerado crime
de pequeno potencial ofensivo. Ainda que praticado de forma
qualificada, a pena não chega a dois anos de detenção. Há, no entanto,
a possibilidade de ação cívica indenizatória por danos morais, com o
valor repassado para ONGs ou associações protetoras dos animais.
Sob a égide da impunidade, nossa cultura discrimina os
animais, alimentando o desprezo pela lei. Cães e gatos que hoje
perambulam pelas ruas e praças estão na mira implacável da crueldade
humana. Também vemos o comércio de animais classificados por raça
como artigos de grife, que por muitas vezes passam à condição de
presentes de luxo, podendo ser descartados pelos donos a qualquer
momento.
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Apresentação

Esta cartilha é voltada a todos os cidadãos e cidadãs que amam,
respeitam os animais e têm a intenção de promover a guarda
responsável de cães e gatos. Também tem por finalidade servir de
auxílio, por meio de informações úteis, para o transporte correto e os
cuidados necessários com os bichos.
Todos os animais merecem o respeito e a proteção do homem,
ainda que não sejam capazes de defender seus direitos. Combater os
maus-tratos, lutar pelo bem-estar e promover a adoção responsável é
dever das autoridades e dos cidadãos, pois cuidar dos animais é
defender a vida. Protegendo-os, estaremos cuidando de nós mesmos.
Vamos em frente, um forte abraço!
Deputado Carlos Gomes
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Animais no

ônibus
A lei 12.900 de 2008 autoriza que cães e gatos de até 8kg
acompanhem os donos em ônibus intermunicipais no Rio Grande do
Sul. Os bichinhos devem ser transportados em embalagens específicas,
junto aos proprietários, que devem apresentar, no embarque,
comprovante de vacinação e atestado de saúde do animal. A lei criada
por Carlos Gomes também determina que o valor da passagem do
mascote equivale à metade do custo do bilhete do dono.

Seu melhor amigo

vai viajar
com você?
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De autoria do deputado Carlos Gomes, a Lei 12.900/2008 é
válida para viagens intermunicipais no Rio Grande do Sul. As normas
seguem a resolução nº 4.938, publicada em 2008 pelo Departamento
Autônomo de Estradas e Rodagem (DAER).

de animais em ônibus
intermunicipais no RS
Podem ser transportados três animais por veículo (dois
domésticos e um cão-guia). Assim, é aconselhável comprar a passagem
com antecedência para garantir o lugar do seu bicho de estimação.
Somente cães e gatos poderão ser transportados de ônibus.
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REGRAS para transporte

O animal deverá ser levado em caixa apropriada, de até
41x36x33cm, que ficará no assoalho do salão destinado aos
passageiros, próxima ao proprietário. O dono do bicho de estimação é
responsável por manter a higiene da casinha até o final do trajeto.
O mascote precisa permanecer confinado por toda a viagem e
não é admitida a ocupação da poltrona ou a acomodação no corredor.
É recomendável que o animal esteja sedado ao embarcar,
permanecendo assim até chegar ao destino.
No momento do embarque, é necessário apresentar atestado
médico veterinário emitido no período de até 15 dias antes da viagem,
declarando boa condição de saúde do animal, sendo repassada cópia
do documento ao representante da transportadora.
Na carteira de vacinação deverá constar o registro das vacinas
anti-rábica e polivalente.
Fêmeas grávidas ou no cio não poderão ser transportadas.
O custo para o transporte do animal será equivalente à metade
do valor da passagem do proprietário e o comprovante de pagamento
apresentado no momento do embarque.
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Mundo Pet
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Cuidados
com o mascote
viajante

A veterinária Karine
Neves destaca que, além das
vacinas exigidas por lei para
transportar os animais, há outras
recomendadas para cães, como
a vacina contra a tosse dos canis,
contra a giardíase e contra a
leishmaniose. “Essas doenças,
além de se propagarem entre a
população animal, podem ser
transmitidas aos humanos",
alerta Karine.
Também é de extrema importância manter os cães e gatos livres
de parasitas, e não só durante a viagem. Portanto, regularmente devem
ser administrados vermífugos e produtos contra pulgas e carrapatos,
garantindo, assim, a saúde dos animais e de toda a família.
Sedativos devem ser administrados conforme a indicação do
médico veterinário para o animal em questão, levando em consideração
a raça, o peso, o histórico do animal e o tempo de sedação que se
pretende alcançar. Caso contrário, sua utilização poderá ser muito
perigosa para a saúde do animal. Karine observa que na maioria das
vezes nem é necessário sedar. "Podem ser usados com sucesso
compostos fitoterápicos ou à base de triptofano, que agem controlando
a ansiedade sem causar sedação, associados a medicamentos para evitar
enjoo na viagem, que já costumam causar sonolência como efeito
colateral. Assim o animal poderá viajar tranquilo e com segurança".
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É fundamental que o tutor não medique o seu animal por conta
própria, pois só o veterinário é habilitado para isso. Seguir a receita do
vizinho ou até mesmo do balconista da agropecuária são imprudências
que podem ser fatais para o bicho de estimação.

Viagem de

carro

Utilize caixas de
transporte específicas para
animais, caso o seu bichinho
seja de porte pequeno. Animais
maiores devem ser atados ao
cinto de segurança especial, que deve ser preso na fivela do veículo e na
coleira. Animais soltos no carro são sempre um risco, pois qualquer
distração no trânsito pode provocar um acidente.
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A veterinária também lembra que animais que não estão
acostumados com a caixa de transporte podem ficar mais nervosos.
"Uma dica é ir adaptando o animal aos poucos. Dias antes da viagem,
pode-se introduzir a caixa no recinto onde o animal vive e colocar
petiscos no fundo para incentivá-lo a entrar e fazer com que ele a associe
com algo positivo", sugere Karine.

Viagens

aéreas
A acomodação dos animais de companhia em viagens aéreas,
terrestres ou marítimas é definida pela empresa responsável pelo
transporte. As exigências variam e o animal pode viajar em qualquer
compartimento, desde que o seu peso e a gaiola sejam compatíveis
com o ambiente e as exigências da empresa transportadora.
Algumas companhias aéreas exigem que animais suscetíveis a
estresse sejam sedados antes do embarque. Por isso, é sempre
aconselhável procurar as empresas de transporte com antecedência.
Nas viagens internacionais, as companhias aéreas aplicam as normas
da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Aita).
Fonte: http://www.agricultura.gov.br/animal/animais-de-companhia/transporte-interno
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Cães e gatos podem transitar em viagens aéreas ou
rodoviárias, desde que seja apresentado atestado de saúde, emitido
por um médico veterinário inscrito no Conselho Regional de Medicina
Veterinária. Para as demais espécies de companhia, como aves,
coelhos, furões ou iguanas, é exigida a Guia de Trânsito Animal (GTA),
expedida por veterinário habilitado pelo Ministério da Agricultura ou
pelo órgão executor da defesa sanitária nos estados.
Fonte: http://www.agricultura.gov.br/animal/animais-de-companhia

Para cada espécie animal, há uma norma específica para a
emissão da guia de trânsito. Acesse no filtro de busca abaixo as
informações referentes a cada uma delas.
Fonte: http://www.agricultura.gov.br/animal/mercado-interno/transito
Modelo do GTA:
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Aniamal/MercadoInterno/transito/modelo%20gta.pdf

SAIBA MAIS

sobre as

VACINA POLIVALENTE
Cães - primeira dose aos 45
dias de idade, seguida de mais
duas aplicações com intervalo
de 21 a 30 dias.
Gatos - primeira aplicação aos
60 dias de idade, seguida de
mais duas doses, feitas com o
intervalo de 21 a 30 dias.
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vacinas
VACINA ANTI-RÁBICA
Em cães e gatos, a primeira
dose deve ser aplicada aos 4
meses de idade. Geralmente,
os animais recebem um
reforço anual das vacinas
polivalente e anti-rábica.

Fonte: Médica Veterinária
Karine Neves - CRMV/RS 9717

na praia
Não leve os pets para a beira
da praia. Várias cidades do litoral
gaúcho – como Tramandaí, Capão da
Canoa e Torres têm leis municipais
que proíbem a presença de animais
na orla, pois oferece riscos de
doenças não só aos humanos, mas
também aos bichinhos.
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Com você

Na casa de praia, os animais encontram um ambiente ao qual
não estão acostumados. Entram em contato com grama, terra e
insetos, o que também os deixa mais expostos a doenças virais, além da
exposição a vermes. Por isso, o ideal é que os pets estejam em dia com
o calendário de vacinas, aplicação de antipulgas e as doses de
vermífugos.
Por mais escaldante que
esteja o calor, não leve seu
mascote para brincar na piscina
ou mar. Ele pode desenvolver
otite (inflamação no ouvido) e
fica exposto a infecções.
Animais com pelos longos devem ser tosados para amenizar a
sensação de calor. E não esqueça de deixar água fresca à disposição do
seu bichinho durante todo o dia, para evitar casos de desidratação.
Lembre-se de que você pode escapar da dieta, seu pet não!
Comida humana, especialmente as gordurosas e salgadas podem
provocar gastrite, além de desacostumar os bichinhos com a ração.
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1

Conheça os

MANDAMENTOS
da posse responsável

1

Antes de adquirir um animal, considere que seu tempo médio de vida
é de 12 anos. Procure saber se as pessoas que moram com você estão de
acordo, se há recursos necessários para mantê-lo e verifique quem cuidará
dele nas férias ou em feriados prolongados.

2

Adote animais de abrigos públicos e privados (vacinados e castrados),
ao invés de comprar por impulso. Um animal não é símbolo de status, nem um
produto a ser comprado para dar de presente, como um souvenir. Nem
sempre as pessoas que ganham um animal estão preparadas para criá-lo.

3

Informe-se sobre as características e necessidades da espécie
escolhida – tamanho, peculiaridades, espaço físico.

4

Mantenha o seu animal sempre dentro de casa, jamais solto na rua. Os
passeios são fundamentais para os cães, mas apenas com coleira/guia e
conduzido por quem seja capaz de contê-lo.

5

Cuide da saúde física do animal. Forneça abrigo, alimento, vacinas e
leve-o regularmente ao veterinário. Dê banho, escove e exercite-o
regularmente.

6

Zele pela saúde psicológica do animal. Dê atenção, carinho e
ambiente adequado a ele.

7

Eduque o animal, se necessário, por meio de adestramento, mas
respeite suas características.

8
9

Recolha e descarte o cocô do seu pet em local apropriado.

Identifique o animal com plaqueta e registre-o no Centro de Controle
de Zoonoses ou similar, informando-se sobre a legislação do local. Também é
recomendável uma identificação permanente (microchip).
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Evite as crias indesejadas de cães e gatos. Castre os machos e fêmeas.
A castração é a única medida definitiva no controle da procriação e não tem
contra-indicações.

proíbe o extermínio
e estabelece controle

de reprodução
de animais de rua
A Lei 13.193/2009 proíbe o extermínio de cães e gatos pelos
órgãos de controle de zoonoses e canis públicos no RS. Também prevê
a identificação, registro, esterilização cirúrgica, adoção e campanhas de
conscientização. A exceção é feita em casos de necessidade por
irreversibilidade de eutanásia e às instituições com fins de ensino e
pesquisa. “É uma conquista do parlamento, dos protetores de animais e
de toda a sociedade gaúcha, pois trata-se de uma medida de saúde
pública", constata Carlos Gomes, autor da lei.
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Marcos Eifler/AL

Lei de
Carlos Gomes

O projeto foi formulado com a Sociedade de Amigos dos
Animais de Caxias do Sul (SOAMA). "Essa lei representa um marco no
combate à matança indiscriminada de animais de rua, estimulando a
guarda responsável. Fica demonstrado que a sociedade e o Poder
Público estão se dando conta de que matar não resolve o problema",
observa Natasha Oselame, ativista da causa animal e integrante da
SOAMA.
Divulgação SOAMA

Pessoas comuns podem, com
atitudes, instituir medidas de proteção
animal. Se Carlos Gomes conseguiu
promover a guarda responsável, juntos
nós podemos mudar o mundo.
Natasha Oselame
ativista da causa animal
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A esterilização é realizada com anestesia geral e qualquer
procedimento que exija a utilização de anestesia oferece riscos, mas
estes são considerados mínimos comparando-se aos riscos que os
progestágenos (injeções para evitar o cio) oferecem.
A Organização Mundial de Saúde estima que exista um cão para
cada cinco habitantes das cidades, e cerca de 10% deles, em estado de
abandono. E que no Brasil sejam abandonados, por ano, aproximadamente
10 milhões de gatos e 20 milhões de cães.
Mundo Pet
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A esterilização oferece riscos ao animal?

Cães devem ser vendidos
com chips de identificação
Lei 13.252/2009 pretende promover
a posse responsável dos animais
O que diz a lei?
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O chip deve ser implantado subcutaneamente, contendo
informações detalhadas sobre o animal e os dados do proprietário do
mascote, os quais constarão num banco de dados. O circuito fica
dentro de uma cápsula de vidro de 2,2 mm por 12,2 mm, envolta numa
película que impede o chip de mudar de lugar no corpo do cão.

Mundo Pet
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O veterinário Fernando
Espinosa Souza observa
que a aplicação é muito
simples, indolor e dura
apenas alguns segundos.
O chip, do tamanho de
um grão de arroz, é
inserido de forma estéril,
como uma injeção, sem
qualquer risco à saúde do
animal. "Os sistemas de
microchipagem mais
modernos impedem a
migração da cápsula pelo
corpo do animal, e não
provocam rejeição. Uma
vez aplicado, o chip imediatamente está ativo, ou seja, já pode ser
detectado pelo leitor, e permanece no local de aplicação por toda a
vida", explica.

Quais dados constarão no cadastro?
Deverá constar a raça do animal, data de nascimento (exata ou
presumida), sexo, características físicas e registro de vacinação.
Também será realizada a identificação do dono, com endereço para
localização.

E os cães doados por pessoas ou Organizações Não
Governamentais (ONGs)?
A lei não obriga a aplicação de chips em cães doados por
pessoas ou ONGs, mas havendo consenso entre o doador e o novo
proprietário, poderá ser realizada a implantação do dispositivo.

Continua
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Adriana Pereira

Ao facilitar a identificação, a lei
coíbe o abandono dos animais nas ruas e
parques. Ao mesmo tempo, proprietários
serão beneficiados com a medida, já que
em caso de perda do animal, o dono
poderá ser localizado.
Deputado estadual Carlos Gomes,
autor da Lei 13.252/2009.

Nascido da necessidade de controle sanitário, o microchip
ganhou em diversos países - especialmente os europeus - caráter
obrigatório, chegando a ser chamado de anjo da guarda por
proprietários, veterinários e criadores. Entre as vantagens do
produto destacam-se o monitoramento do animal, controle
sanitário e o controle de ninhadas. Cães abandonados ou que
atacam cidadãos também têm seus proprietários identificados
com a utilização do transponder.

O que acontecerá em caso de abandono?
Se um cachorro abandonado tiver chip, será possível identificar
o responsável. Se for formalizada denúncia contra o proprietário, ele
poderá ser enquadrado na lei que trata sobre o abandono e maustratos de animais e ser punido em até 1 ano de prisão.
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e ABANDONO de animais
Maus-tratos e abandono de animais são crimes previstos no
artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605/1998). E você
pode ser um importante soldado nessa luta em prol da dignidade e do
bem-estar.
De acordo com o artigo 3 do Decreto Federal 24.645/34
caracteriza-se por maus-tratos manter o animal trancado em lugares
pequenos, anti-higiênicos ou preso a correntes, golpear ou mutilar o
animal, não prestar assistência veterinária adequada, privá-lo de
alimento ou usá-lo em shows que causem pânico ou estresse.
Envenenar e abandonar animais também são atos criminosos, que
podem acarretar multa ou pena de três meses a um ano de prisão.
Denuncie!
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DENUNCIE maus-tratos

Você pode ir à delegacia de Polícia Civil mais próxima, em sua
cidade, e registrar uma ocorrência. Algumas Prefeituras dispõem de
órgão municipal que cuide de animais. No registro da ocorrência, você
pode incluir indícios como fotografias, vídeos, laudo ou atestado
veterinário, placa do carro de quem agride ou abandona ou mesmo
testemunhas. Tudo o que sirva para mostrar a situação do animal e
ajude a identificar o agressor.
Em Porto Alegre, o cidadão pode fazer uma denúncia no
Sistema Fala Porto Alegre - 156 ou fazer um Boletim de Ocorrência (BO)
em delegacia da Polícia Civil. Também pode encaminhar denúncia ao
Ministério Público do RS (Rua Santana, 440 - Fone: 3295-8000); ou,
ainda, informar o Batalhão Ambiental da Brigada Militar pelos fones
(51) 3326-1165 ou 3288-5147.
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Juliana Bastos Lourenço

Assim como os humanos, os animais são atingidos pela fome,
sentem medo e dor, precisam de cuidados e carinho. A educação em
casa e na escola deve ensinar desde a infância a observar,
compreender, respeitar e amar os animais.

EXPEDIENTE
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Conheça as principais

LEIS ESTADUAIS E FEDERAIS
que dispõem sobre bem-estar animal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Gabinete de Consultoria Legislativa

LEI Nº 12.353, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2005.
(Publicada no DOE Nº 208, de 03 de novembro de 2005)
Dispõe sobre a posse de cães das raças
American Pit Bull Terrier, Fila, Rottweiler,
Dobermann, Bull Terrier, Dogo Argentino
e demais raças afins, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da
Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono
e promulgo a Lei seguinte:
Art. 1º - São obrigatórios, para o exercício regular da posse de cães
das raças American Pit Bull Terrier, Fila, Rottweiler, Dobermann, Bull Terrier,
Dogo Argentino e demais raças afins, o registro do animal em órgão
reconhecido pelo poder público e a comprovação de seu adestramento e
vacinação.
Parágrafo único - Os proprietários desses cães deverão, no prazo
máximo de 120 dias, a partir da publicação desta Lei, efetuar o registro de
seus animais.
Art. 2º - Os cães especificados nesta Lei somente poderão circular em
logradouros públicos ou vias de circulação interna de condomínios se
conduzidos por pessoas capazes e com guia curta - máximo 1,5 metros munida de enforcador de aço e focinheira, que permita a normal respiração e
transpiração do animal.
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§ 1º - É vedada a permanência dos referidos animais em praças,
jardins e parques públicos, e nas proximidades de unidades de ensino
públicas e particulares.
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos cães pertencentes a
órgãos oficiais, nem aos que estejam participando de exposições ou feiras
licenciadas pelo Poder Público.
Art. 3º - O não cumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao
infrator, proprietário e/ou condutor dos animais nela referidos, sanções que
vierem a ser fixadas pelo órgão competente.
Parágrafo único - Constatada a inobservância de dispositivo desta
Lei, qualquer pessoa poderá requisitar intervenção de força policial,
sujeitando-se o infrator aos desígnios legais.
Art. 4º - Para exercer a posse de outros cães considerados perigosos
por sua força e agressividade, conforme vier a ser estabelecido em
regulamento, deve-se observar o disposto nesta Lei.
Art. 5º - Todo o cão que agredir uma pessoa será imediatamente
enviado para avaliação de médico veterinário, a quem incumbirá elaborar
laudo sobre a periculosidade do animal.
Parágrafo único - Caso o laudo conclua pela impossibilidade de
manutenção do cão no convívio social sem ocasionar risco às pessoas, o
médico veterinário poderá, de forma fundamentada, recomendar o sacrifício
do animal agressor, a ser realizado por profissional habilitado e sob a devida
sedação, observadas, ainda, outras exigências que vierem a ser definidas em
regulamento.
Art. 6º - As residências e quaisquer estabelecimentos onde houver
cães de guarda perigosos deverão ser guarnecidos com muros, grades de
ferro, cercas e portões de segurança para garantir a tranqüila circulação de
pedestres, e sinalizados com placas indicativas, fixadas em local visível e de
fácil leitura, para alertar da presença dos animais.
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Art. 7º - Esta Lei poderá ser regulamentada, no que couber, para
garantir sua fiel execução.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 1º de novembro de 2005.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Gabinete de Consultoria Legislativa

LEI Nº 12.900, DE 04 DE JANEIRO DE 2008.
(atualizada até a Lei nº 13.320, de 21 de dezembro de 2009)
Assegura direito aos proprietários de animais
de pequeno porte e de cães-guia no transporte
rodoviário intermunicipal.
Art. 1º - Aos proprietários de animais domésticos de pequeno porte
fica assegurado o direito de transporte dos animais nas linhas
intermunicipais regulares.
§ 1º - Para os efeitos desta Lei são considerados animais domésticos
os cães e gatos de até 8 (oito) Kg.
§ 2º - O direito ao transporte fica limitado a 2 (dois) animais por
viagem.
§ 3º - Para o exercício do direito de transporte, o proprietário deverá
apresentar:
I - documento firmado por médico veterinário atestando as boas
condições de saúde do animal, emitido no período de 15 (quinze) dias antes
da data da viagem; e
II - carteira de vacinação atualizada, na qual conste, pelo menos, as
vacinas anti-rábica e polivalente.
§ 4º - Os animais devem estar devidamente higienizados.
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Art. 2º - Os animais deverão ser acondicionados em caixas de
transporte apropriadas ou similares durante a sua permanência no veículo,
devendo ser transportados em local definido pela empresa e que lhes
ofereça condições de proteção e conforto, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei
nº 11.915, de 21 de maio de 2003 - Código Estadual de Proteção aos Animais.
Art. 3º - As empresas poderão cobrar tarifa pelo serviço de
transporte previsto no art. 1º da presente Lei a ser estabelecida pelo
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER/RS.
Art. 4º - Aos portadores de deficiência visual que dependam de cãesguia para sua locomoção, também fica assegurado o direito ao transporte
nas linhas abrangidas pela presente Lei, limitado a um animal por viagem
independente de peso e de cobrança de tarifa segundo Lei Federal n° 11.126,
de 27 junho de 2005 e Decreto Federal n° 5.904, de 21 de setembro de 2006.
(Vide Lei nº 13.320/09, que consolida a legislação relativa à pessoa com
deficiência)
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor 90 dias após sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 04 de janeiro de 2008.
Legislação compilada pelo Gabinete de Consultoria Legislativa.
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp
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LEI Nº 14.229, DE 15 DE ABRIL DE 2013.
(atualizada até a Lei 14.268, de 18 de julho de 2013)
Proíbe a prestação de serviços de vigilância de
cães de guarda com fins lucrativos no âmbito do
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.
Art. 1.º Fica proibida a celebração expressa ou verbal de contratos de
locação, prestação de serviços, de mútuo e comodato e de cessão de cães para fins
de vigilância, segurança, guarda patrimonial e pessoal nas propriedades públicas e
privadas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.
§ 1.º Entende-se por infrator desta Lei o proprietário dos cães, o
proprietário do imóvel em que os animais estejam realizando a guarda e/ou a
vigilância, bem como todo aquele indivíduo que contrate, por escrito ou
verbalmente, a utilização animal para os fins definidos no “caput”.
§ 2.º Os contratos em andamento extinguir-se-ão automaticamente após o
período de 12 (doze) meses a partir da data da publicação desta Lei, desde que
observados os seguintes requisitos:
I - no período de transição, as empresas deverão, no prazo de 60 (sessenta)
dias, realizar cadastro que conterá:
a) razão social, número do CNPJ, nome fantasia, endereço comercial,
endereço do canil, nome, endereço e RG dos sócios, com a apresentação dos
documentos originais e cópia dos mesmos anexada no cadastro;
b) cópia autenticada do Certificado de Regularidade de Pessoa Jurídica
expedido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul;
c) anotação de Responsabilidade Técnica do médico veterinário
responsável técnico, devidamente homologada pelo Conselho de Medicina
Veterinária do Rio Grande do Sul;
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d) relação nominativa dos cães, acompanhada de fotografia, descrição da
raça e da idade exata ou presumida, características físicas e cópia da carteira de
vacinação e vermifugação atualizada, que deverá ser firmada pelo médico
veterinário responsável técnico;
e) cópia dos contratos com a qualificação e localização do contratante e do
contratado, relacionando cada animal com o seu respectivo local de serviço;
II - cada cão deverá ser identificado obrigatoriamente através de
identificação passiva por implante subcutâneo (microchip), às expensas da empresa
responsável pelo animal;
III - os animais receberão alimentação, assistência médica veterinária e
abrigo apropriado inclusive no local da prestação do serviço, bem como deverão ser
observados os dispositivos da Lei n.º 11.915, de 21 de maio de 2003, no que diz
respeito aos tratos com animais;
IV - o transporte dos animais até o local de trabalho, deste para a sede da
empresa contratada ou outra situação que exija a locomoção, deverá ser realizado
em veículo apropriado e que garanta a segurança, o bem estar e a sanidade do
animal, devendo ainda estar devidamente licenciado pelo órgão municipal
responsável pela vigilância e controle de zoonoses;
V - o local destinado ao abrigo dos cães (canil) deverá observar o que segue:
a) cada célula deve abrigar somente um animal e a área coberta deverá ser
construída em alvenaria e nunca inferior a 4m² (quatro metro quadrados), sendo
que a área de solário deverá ter a mesma largura da área coberta;
b) instalação de um bebedouro automático;
c) teto confeccionado para garantir proteção térmica;
d) as paredes devem ser lisas e impermeabilizadas com altura não inferior a
2m (doismetros);
e) para a limpeza das células dos canis devem ser utilizados produtos com
eficiência bactericida e fungicida, a fim de promover a boa assepsia e eliminação de
odores, duas vezes por semana, vedada a utilização de ácido clorídrico;
f) a limpeza das células do canil deve ser realizada diariamente, sem a
presença do animal;
g) os resíduos sólidos produzidos pelos animais deverão ser
acondicionados em fossa séptica compatível com o número de animais que a
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empresa possuir, devidamente impermeabilizada, com fácil acesso e ser limpa no
intervalo máximo de 15 (quinze) dias com a utilização de produto apropriado;
VI - os resíduos sólidos produzidos pelos animais no local da prestação de
serviços devem ser recolhidos ao menos uma vez ao dia pela empresa contratante;
VII -durante o período de transição, o plantel de cães é de inteira
responsabilidade do proprietário, podendo o Poder Público, inclusive mediante
convênio, auxiliá-lo na destinação dos animais;
VIII - ao final do período previsto no § 2.º deste artigo, observadas as
determinações da Lei n.º 13.193, de 30 de junho de 2009, nenhum animal poderá ser
excluído do plantel da empresa, não poderá ser abandonado, sujeito a sofrimentos
físicos ou eutanasiado;
IX - em caso de morte, a empresa deverá comunicar ao órgão responsável,
por intermédio de seu médico veterinário responsável técnico, devendo o animal
ser submetido a necropsia para atestar a causa da morte.
Art. 2.º Até o final do período previsto no § 2.º do art. 1.º, os animais que
estejam sob posse das empresas, citados na relação nominativa dos cães, conforme
estabelecido na alínea “d” do inciso I do § 2.º do art.1.º, deverão ser identificados e
esterilizados por meio de procedimento cirúrgico realizado por médico veterinário
devidamente registrado.
Parágrafo único. Antes do término do prazo estipulado nesta Lei, os
responsáveis pelos animais deverão apresentar atestado, assinado pelo médico
veterinário que realizou a cirurgia ou, se realizada anteriormente à vigência desta
Lei, que se responsabilize pela veracidade e integridade do procedimento, a fim de
comprovar a esterilização de todos os cães nominados e identificados
anteriormente.
Art. 3.º No término dos contratos, animais flagrados na situação descrita
no “caput” do art. 1.º serão imediatamente recolhidos e encaminhados para
avaliação e, quando for o caso, para tratamento de saúde com médico veterinário
credenciado pelo Poder Público.
Parágrafo único. Os custos referentes ao recolhimento, ao
encaminhamento para atendimento médico veterinário credenciado pelo Poder
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Público, e/ou ao encaminhamento dos animais aos locais a serem definidos em
regulamento até que sejam doados, incluindo todas as despesas de alimentação e
permanência, serão às expensas do infrator.
Art. 4.º VETADO.
Art. 5.º VETADO.
Art. 6.º VETADO.
Art. 6.º-A Ao infrator desta Lei, sem prejuízo de outras sanções previstas
em legislação própria, serão aplicadas, na forma estabelecida em regulamento, as
seguintes penalidades: (Incluído pela Lei n.º 14.268/13)
I - para o descumprimento do art. 1.º, “caput”: multa de 1.000 (um mil) UPFs
por contrato; (Incluído pela Lei n.º 14.268/13)
II - para o descumprimento do § 2.º, incisos I e II, do art. 1.º: multa de 100
(cem) UPFs acrescidas de 10 (dez) UPFs por animal; (Incluído pela Lei n.º 14.268/13)
III - para o descumprimento do § 2.º, incisos III a IX: multa de 200 (duzentas)
UPFs acrescidas de 10 (dez) UPFs por animal. (Incluído pela Lei n.º 14.268/13)
§ 1.º O valor das multas será dobrado na hipótese de reincidência. (Incluído
pela Lei n.º14.268/13)
§ 2.º Para os casos de reincidência, será considerado o período de trinta
dias para a aplicação de nova penalidade. (Incluído pela Lei n.º 14.268/13)
§ 3.º O não pagamento da multa no prazo de trinta dias após o seu
vencimento, bem como constatada, a qualquer tempo, a hipótese de reincidência,
sujeitará o infrator e/ou reincidente à cassação de autorização de licença ambiental
e a inscrição em Dívida Ativa. (Incluído pela Lei n.º 14.268/13)
§ 4.º O pagamento será realizado utilizando-se o valor da UPF do dia.
(Incluído pela Lei n.º 14.268/13)
Art. 6.º-B A notificação da infração dar-se-á: (Incluído pela Lei n.º
14.268/13)
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I - pessoalmente, mediante aposição de data e da assinatura do infrator, seu
representante ou preposto; (Incluído pela Lei n.º 14.268/13)
II - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, ou em outro veículo de
grande divulgação; (Incluído pela Lei n.º 14.268/13)
III - por correio, mediante aviso de recebimento. (Incluído pela Lei n.º
14.268/13)
Parágrafo único. Considera-se notificada a infração: (Incluído pela Lei n.º
14.268/13)
I - pessoalmente, na data da respectiva assinatura; (Incluído pela Lei n.º
14.268/13)
II - por meio de duas testemunhas que assinarão pelo infrator, se ele não
souber assinar ou se negar a fazê-lo, comprovando a cientificação; (Incluído pela Lei
n.º 14.268/13)
III - por edital, até cinco dias após a data da publicação; (Incluído pela Lei n.º
14.268/13)
IV - por devolução do aviso de recebimento. (Incluído pela Lei n.º
14.268/13)
Art. 6.º-C A aplicação das penalidades previstas nesta Lei não exclui a
imposição de outras penalidades decorrentes de eventuais casos de maus tratos
contra os animais, nos termos da legislação Federal, Estadual e/ou Municipal.
(Incluído pela Lei n.º 14.268/13)
Art. 6.º-D O Estado poderá firmar convênios com os municípios para
assegurar a implementação e a fiscalização do cumprimento desta Lei. (Incluído
pela Lei n.º 14.268/13)
Art. 7.º Esta Lei será regulamentada para garantir a sua fiel execução.
Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 15 de abril de 2013.
Legislação compilada pelo Gabinete de Consultoria Legislativa
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LEI Nº 13.252, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009.
(publicada no DOE nº 180, de 18 de setembro de 2009)
Dispõe sobre a implantação de “microchip” de
identificação eletrônica nos cães
comercializados no Estado do Rio Grande do Sul.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da
Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono
e promulgo a Lei seguinte:
Art. 1º - Os estabelecimentos, feiras ou criadores que comercializam
cães no Estado do Rio Grande do Sul realizarão a identificação eletrônica
individual e definitiva implantada nos cães comercializados, através de
“transponder” – “microchip” – para uso animal, inserido subcutaneamente na
base do pescoço, na linha média dorsal, entre as escápulas, por profissional
médico veterinário devidamente habilitado, obedecendo as seguintes
especificações:
I - codificação pré-programada de fábrica e não sujeita a alterações
de qualquer ordem;
II - atenção às especificações ISO 11784 FDX-B ou ISO 11785 FDX-B,
sendo aceito internacionalmente;
III - isenção de substâncias tóxicas e com prazo de validade indicado;
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IV - encapsulamento e dimensões que garantam a
biocompatibilidade, e a não migração;
V - decodificação por dispositivo de leitura, que permita a
visualização dos códigos do artefato.
Parágrafo único - Na identificação a que se refere o “caput”, os
estabelecimentos deverão possuir cadastro de cada cão comercializado,
constando, no mínimo, os seguintes dados:
I - do proprietário:
a) nome;
b) endereço;
c) número do telefone;
d) documento de identidade e CPF;
II - do animal:
a) origem do animal;
b) raça;
c) data de nascimento, exata ou presumida;
d) sexo;
e) características físicas e registros de vacinação; e
f) número do “transponder” – “microchip” – aplicado no animal.
Art. 2º - Essa Lei poderá ser regulamentada para garantir sua
execução.
Art. 3º - Essa Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua
publicação.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 17 de setembro de 2009
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LEI Nº 11.915, DE 21 DE MAIO DE 2003.
(atualizada até a Lei nº 12.131, de 22 de julho de 2004)
Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais,
no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.
TÍTULO I
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Institui o “Código Estadual de Proteção aos Animais”
estabelecendo normas para a proteção dos animais no Estado do Rio Grande
do Sul, visando a compatibilizar o desenvolvimento sócioeconômico com a
preservação ambiental.
Art. 2º - É vedado:
I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a
qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como
as que criem condições inaceitáveis de existência;
II - manter animais em local completamente desprovido de asseio ou
que lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e
luminosidade;
III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua
força;
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IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja
necessário para consumo;
V - exercer a venda ambulante de animais para menores
desacompanhados por responsável legal;
VI - enclausurar animais com outros que os molestem ou aterrorizem;
VII - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não
preconizados pela Organização Mundial da Saúde - OMS -, nos programas
de profilaxia da raiva.
Parágrafo único - Não se enquadra nessa vedação o livre exercício
dos cultos e liturgias das religiões de matriz africana. (Incluído pela Lei n°
12.131/04)
CAPÍTULO II
DOS ANIMAIS SILVESTRES
Seção I
Fauna Nativa
Art. 3º - Consideram-se espécies da fauna nativa do Estado do Rio
Grande do Sul as que são originárias deste Estado e que vivam de forma
selvagem, inclusive as que estão em migração, incluindo-se as espécies de
peixes e animais marinhos da costa gaúcha.
Art. 4º - Os animais silvestres de qualquer espécie, em qualquer fase
de seu desenvolvimento, bem como os seus ninhos, ovos e abrigos são
considerados bens de interesse comum do Estado do Rio Grande do Sul,
exercendo-se este direito respeitando os limites que a legislação estabelece.
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Seção II
Fauna Exótica
Art. 5º - A fauna exótica compreende as espécies animais não
originárias do Estado do Rio Grande do Sul que vivam em estado selvagem.
Art. 6º - Nenhuma espécie poderá ser introduzida no Estado do Rio
Grande do Sul sem prévia autorização do órgão competente.
Art. 7º - Todo vendedor de animais pertencentes à fauna exótica
deverá possuir certificado de origem e licença de importação fornecida pela
autoridade responsável.
Parágrafo único - No caso de o vendedor ou possuidor não
apresentar a licença de importação, será confiscado o animal e encaminhado
à Fundação Zoobotânica deste Estado que tomará as providências
necessárias.
Seção III
Da Pesca
Art. 8º - São de domínio público todos os animais e vegetação que se
encontram nas águas dominiais.
Art. 9º - Toda alteração no regime dos cursos de água, devido a
obras, implicará em medidas de proteção que serão orientadas e fiscalizadas
por entidade estadual competente.
CAPÍTULO III
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
Seção I
Dos Animais de Carga
Art. 10 - Será permitida a tração animal de veículos ou instrumentos
agrícolas e industriais, somente pelas espécies bovinas, eqüinas e muares.

32

Art. 11 - É vedado:
I - atrelar animais de diferentes espécies no mesmo veículo;
II - utilizar animal cego, enfermo, extenuado ou desferrado em
serviço, bem como castigá-lo;
III - fazer viajar animal a pé por mais de 10 (dez) quilômetros sem lhe
dar descanso;
IV - fazer o animal trabalhar por mais de 6 (seis) horas seguidas sem lhe dar
água e alimento.
Seção II
Do Transporte de Animais
Art. 12 - Todo o veículo de transporte de animais deverá estar em
condições de oferecer proteção e conforto adequado.
Art. 13 - É vedado:
I - transportar em via terrestre por mais de 12 horas seguidas sem o
devido descanso;
II - transportar sem a documentação exigida por lei;
III - transportar animal fraco, doente, ferido ou em adiantado estado
de gestação, exceto para atendimento de urgência.
CAPÍTULO IV
DOS SISTEMAS INTENSIVOS DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA
Art. 14 - Consideram-se sistemas intensivos de economia
agropecuária os métodos cuja características seja a criação de animais em
confinamento, usando para tal fim um alto grau de tecnologia que permita
economia de espaço e trabalho e o rápido ganho de peso.
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Art. 15 - Será passível de punição toda a empresa que utilizar o
sistema intensivo de economia agropecuária que não cumprir os seguintes
requisitos:
I - os animais deverão receber água e alimento, atendendo-se,
também, suas necessidades psicológicas, de acordo com a evolução da
ciência, observadas as exigências peculiares de cada espécie;
II - os animais devem ter liberdade de movimento de acordo com as
suas características morfológicas e biológicas;
III - as instalações devem atender às condições ambientais de
higiene, circulação de ar e temperatura.
Parágrafo único - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a
engorda de aves, suínos e outros animais por processos mecânicos, químicos
e outros métodos que sejam considerados cruéis.
CAPÍTULO V
DO ABATE DE ANIMAIS
Art. 16 - Todo frigorífico, matadouro e abatedouro no Estado do Rio
Grande do Sul tem a obrigatoriedade do uso de métodos científicos e
modernos de insensibilização, aplicados antes da sangria, por instrumentos
de percussão mecânica, processamento químico, elétrico ou decorrentes do
desenvolvimento tecnológico.
Art. 17 - VETADO
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TÍTULO II
CAPÍTULO I
DOS ANIMAIS DE LABORATÓRIO
Seção I
Da Vivissecção
Art. 18 - Considera-se vivissecção os experimentos realizados com
animais vivos em centros de pesquisas.
Art. 19 - Os centros de pesquisas deverão ser devidamente
registrados no órgão competente e supervisionados por profissionais de
nível superior, nas áreas afins.
Art. 20 - É proibida a prática de vivissecção sem uso de anestésico,
bem como a sua realização em estabelecimentos escolares de ensino
fundamental e médio.
Parágrafo único - Os relaxantes musculares parciais ou totais não
serão considerados anestésicos.
Art. 21 - Com relação ao experimento de vivissecção é proibido:
I - realizar experiências com fins comerciais, de propaganda
armamentista e outros que não sejam de cunho científico humanitário;
II - utilizar animal já submetido a outro experimento ou realizar
experiência prolongada com o mesmo animal.
Art. 22 - Nos locais onde está autorizada a vivissecção, deverá
constituir-se uma comissão de ética, composta por, no mínimo, 03 (três)
membros, sendo:
I - um (01) representante da entidade autorizada;
II - um (01) veterinário ou responsável;

35

III - um (01) representante da sociedade protetora de animais.
Art. 23 - Compete à comissão de ética fiscalizar:
I - a habilitação e a capacidade do pessoal encarregado de prestar
assistência aos animais;
II - verificar se estão sendo adotados os procedimentos para prevenir
dor e o sofrimento do animal, tais como aplicação de anestésico ou
analgésico;
III - denunciar ao órgão competente qualquer desobediência a esta
Lei.
Art. 24 - Todos os centros de pesquisas deverão possuir os recursos
humanos e materiais necessários a fim de zelar pela saúde e bem-estar dos
animais.
Seção II
Das Disposições Finais
Art. 25 - As penalidades e multas referentes às infrações definidas
nesta Lei serão estabelecidas pelo Poder Executivo, em espécie.
Art. 26 - O Poder Executivo definirá o órgão estadual encarregado de
fiscalizar o cumprimento das disposições desta Lei.
Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30
(trinta) dias da data de sua publicação.
Art. 28 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 21 de maio de 2003.
Legislação compilada pelo Gabinete de Consultoria Legislativa.
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LEI ESTADUAL Nº 13.193, DE 30 DE JUNHO DE 2009
Dispõe sobre o controle da reprodução
de cães e gatos de rua no Estado do Rio Grande do Sul
e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da
Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono
e promulgo a Lei seguinte:
Art. 1° - Ficam definidas as diretrizes a serem seguidas por
programas de controle reprodutivo de cães e gatos em situação de rua e
medidas que visem à proteção desses animais, por meio de identificação,
registro, esterilização cirúrgica, adoção e campanhas educacionais de
conscientização pública da relevância de tais medidas.
Art. 2° - Fica vedado o extermínio de cães e gatos pelos órgãos de
controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres,
à exceção das universidades e dos institutos com fins de ensino, pesquisa e
estudos científicos.
§ 1° - A eutanásia, permitida nos casos de enfermidades em situação
de irreversibilidade, será justificada por laudo do responsável técnico pelos
órgãos e estabelecimentos referidos no "caput" deste artigo, precedido de
exame laboratorial, facultado o acesso aos documentos por entidades de
proteção dos animais.
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§ 2° - Ressalvada a hipótese de doenças infecto-contagiosas
incuráveis, que ofereçam risco à saúde pública, o animal que se encontrar na
situação prevista no "caput", poderá ser disponibilizado para resgate por
entidade de proteção dos animais, mediante assinatura de termo de integral
responsabilidade.
Art. 3º - O animal de rua com histórico de mordedura injustificada comprovada por laudo clínico e comportamental, expedido por médico,
deverá ser disponibilizado ao público tão logo o animal seja avaliado - será
obrigatoriamente castrado e inserido em programa especial de adoção, com
critérios diferenciados.
Parágrafo único - O expediente prevê a assinatura de termo de
compromisso pelo qual o adotante obrigar-se-á a cumprir o estabelecido em
legislação específica para cães de raça bravia, a manter o animal em local
seguro e em condições favoráveis ao seu processo de ressocialização.
Art. 4° - O recolhimento de animais observará procedimentos
protetores de manejo, de transporte e de averiguação da existência de
proprietário, de responsável ou de cuidador em sua comunidade.
§ 1° - O animal reconhecido como comunitário será esterilizado,
identificado, registrado e devolvido à comunidade de origem, salvo nas
situações já previstas na presente Lei.
§ 2° - Para efeitos desta Lei, considera-se animal comunitário aquele
que estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de
manutenção, ainda que não possua responsável único e definido.
Art. 5° - Não se encontrando nos critérios de eutanásia, autorizada
pelo art. 2°, os animais permanecerão por 72 (setenta e duas) horas à
disposição de seus responsáveis, oportunidade em que serão esterilizados.
Parágrafo único - Vencido o prazo previsto no "caput" deste artigo,
os animais não resgatados serão disponibilizados para adoção e registro,
após identificação.
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Art. 6° - Para efetivação desta Lei, o Poder Público poderá viabilizar as
seguintes medidas:
I - destinação, por órgão público, de local para a manutenção e
exposição dos animais disponibilizados para adoção, que será aberto à
visitação pública, onde os animais serão separados conforme critério de
compleição fisica, idade e comportamento;
II - campanhas que conscientizem o público da necessidade de
esterilização, de vacinação periódica e de que maus tratos e abandono, pelo
padecimento infligido ao animal, configuram, em tese, práticas de crime
ambiental;
III - orientação técnica aos adotastes e ao público em geral para os
princípios da tutela responsável de animais, visando atender às necessidades
físicas, psicológicas e ambientais.
Art. 7° - O Poder Público poderá celebrar convênios e parcerias com
municípios, entidades de proteção animal e outras organizações não
governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas
públicas ou privadas e entidades de classe, para a consecução dos objetivos
desta Lei.
Art. 8° - Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir sua
execução.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 30 de junho de 2009.
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - Porto Alegre
CEP.: 90050-190 - Tel.: (51) 3295-1100
Ministério Público - RS - Meio Ambiente
http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4780.htm?impressao=11 de 1 9/1/2012 17:32
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.
Mensagem de veto Dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º (VETADO)
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e
de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa
jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua
prática, quando podia agir para evitá-la.
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil
e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu
órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a
das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
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Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à
qualidade do meio ambiente.
Art. 5º (VETADO)
CAPÍTULO II
DA APLICAÇÃO DA PENA
Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade
competente observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas
conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação
de interesse ambiental;
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade quando:
I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de
liberdade inferior a quatro anos;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade
do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem
que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do
crime.
Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este
artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.
Art. 8º As penas restritivas de direito são:
I - prestação de serviços à comunidade;
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II - interdição temporária de direitos;
III - suspensão parcial ou total de atividades;
IV - prestação pecuniária;
V - recolhimento domiciliar.
Art. 9º A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao
condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades
de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na
restauração desta, se possível.
Art. 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de
o condenado contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou
quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo
de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.
Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não
estiverem obedecendo às prescrições legais.
Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à
vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada
pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta
salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual
reparação civil a que for condenado o infrator.
Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso
de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar,
freqüentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido
nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua
moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória.
Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
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II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea
reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental
causada;
III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de
degradação ambiental;
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do
controle ambiental.
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não
constituem ou qualificam o crime:
I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;
II - ter o agente cometido a infração:
a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execução material da infração;
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou
o meio ambiente;
d) concorrendo para danos à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por
ato do Poder Público, a regime especial de uso;
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g) em período de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) à noite;
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j) em épocas de seca ou inundações;
l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de
animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização
ambiental;
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por
verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das
autoridades competentes;
r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.
Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da
pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade
não superior a três anos.
Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2º do art. 78 do
Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as
condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao
meio ambiente.
Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se
revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada
até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.
Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que
possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de
fiança e cálculo de multa.
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Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível
poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.
Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando
os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem
prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.
Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às
pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são:
I - multa;
II - restritivas de direitos;
III - prestação de serviços à comunidade.
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são:
I - suspensão parcial ou total de atividades;
II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter
subsídios, subvenções ou doações.
§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não
estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à
proteção do meio ambiente.
§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou
atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com
a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar.
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§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter
subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de dez anos.
Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica
consistirá em:
I - custeio de programas e de projetos ambientais;
II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III - manutenção de espaços públicos;
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.
Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada,
preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de
crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio
será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo
Penitenciário Nacional.
CAPÍTULO III
DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DE CRIME
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e
instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1º Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a
responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes
avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com
fins beneficentes.
§ 3° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão
destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
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§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos,
garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
CAPÍTULO IV
DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL
Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública
incondicionada.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a
proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista
no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser
formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de
que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.
Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei,
com as seguintes modificações:
I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do
artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do
dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do
mesmo artigo;
II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido
completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até
o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um
ano, com suspensão do prazo da prescrição;
III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos
incisos II, III e IV do § 1° do artigo mencionado no caput;
IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo
laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme
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seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o
máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;
V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção
de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o
acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.
CAPÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE
Seção I
Dos Crimes contra a Fauna
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas:
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em
desacordo com a obtida;
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro
natural;
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna
silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela
oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida
permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada
ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de
aplicar a pena.
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§ 3° 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 águas jurisdicionais brasileiras.
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que
somente no local da infração;
II - em período proibido à caça;
III - durante a noite;
IV - com abuso de licença;
V - em unidade de conservação;
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar
destruição em massa.
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de
caça profissional.
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.
Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em
bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial
favorável e licença expedida por autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
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Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou
cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando
existirem recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do
animal.
Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de
materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios,
lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas
cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de
aqüicultura de domínio público;
II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas,
sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente;
III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza
sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta
náutica.
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares
interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
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Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com
tamanhos inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a
utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes
provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.
Art. 35. Pescar mediante a utilização de:
I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam
efeito semelhante;
II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade
competente:
Pena - reclusão de um ano a cinco anos.
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente
a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos
dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de
aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção,
constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.
Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua
família;
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou
destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela
autoridade competente;
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III – (VETADO)
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão
competente.
Seção II
Dos Crimes contra a Flora
Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das
normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à
metade.
Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em
estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou
utilizá-la com infringência das normas de proteção: (Incluído pela Lei nº 11.428,
de 2006).
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente. (Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006).
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à
metade. (Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006).
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação
permanente, sem permissão da autoridade competente:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e
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às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990,
independentemente de sua localização:
Art. 40. (VETADO) (Redação dada pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas Biológicas,
Reservas Ecológicas, Estações Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e
Municipais, Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção
Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou
outras a serem criadas pelo Poder Público.
§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as
Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os
Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. (Redação dada pela Lei
nº 9.985, de 18.7.2000)
§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no
interior das Unidades de Conservação será considerada circunstância
agravante para a fixação da pena.
§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção
no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral será
considerada circunstância agravante para a fixação da pena. (Redação dada
pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)
§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Art. 40-A. (VETADO) (Artigo inluído pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)
§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as
Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as
Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas
de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio
Natural. (Parágrafo inluído pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)
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§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção
no interior das Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada
circunstância agravante para a fixação da pena. (Parágrafo inluído pela Lei nº
9.985, de 18.7.2000)
§ 3o Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. (Parágrafo
inluído pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)
Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis
meses a um ano, e multa.
Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam
provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas
urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:
Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Art. 43. (VETADO)
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de
preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer
espécie de minerais:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim
classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para
qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as
determinações legais:
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.
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Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais,
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a
exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e
sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final
beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à
venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros
produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem
ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Art. 47. (VETADO)
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e
demais formas de vegetação:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou
meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade
privada alheia:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou
multa.
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou
vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial
preservação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
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Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta,
plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem
autorização do órgão competente: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (Incluído pela Lei
nº 11.284, de 2006)
§ 1o Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência
imediata pessoal do agente ou de sua família. (Incluído pela Lei nº 11.284, de
2006)
§ 2o Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena
será aumentada de 1 (um) ano por milhar de hectare. (Incluído pela Lei nº
11.284, de 2006)
Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas
demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade
competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo
substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de
produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um
sexto a um terço se:
I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a
modificação do regime climático;
II - o crime é cometido:
a) no período de queda das sementes;
b) no período de formação de vegetações;
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c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça
ocorra somente no local da infração;
d) em época de seca ou inundação;
e) durante a noite, em domingo ou feriado.
Seção III
Da Poluição e outros Crimes Ambientais
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2º Se o crime:
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação
humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que
momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à
saúde da população;
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do
abastecimento público de água de uma comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos,
ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
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§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem
deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de
precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem
a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo
com a obtida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar
a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença,
concessão ou determinação do órgão competente.
Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar,
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus
regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou
substâncias referidos no caput, ou os utiliza em desacordo com as normas de
segurança.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº
12.305, de 2010)
I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os
utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança; (Incluído
pela Lei nº 12.305, de 2010)
II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza,
recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da
estabelecida em lei ou regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.305, de 2010)
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§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é
aumentada de um sexto a um terço.
§ 3º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 57. (VETADO)
Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão
aumentadas:
I - de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio
ambiente em geral;
II - de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza
grave em outrem;
III - até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão
aplicadas se do fato não resultar crime mais grave.
Art. 59. (VETADO)

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços
potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais
competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar
dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:
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Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Seção IV
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial;
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica
ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um
ano de detenção, sem prejuízo da multa.
Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local
especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em
razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural,
religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da
autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu
entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico,
artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo
com a concedida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou
monumento urbano:
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Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa
tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é
de seis meses a um ano de detenção, e multa.
Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou
monumento urbano: (Redação dada pela Lei nº 12.408, de 2011)
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Redação dada
pela Lei nº 12.408, de 2011)
§ 1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em
virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis)
meses a 1 (um) ano de detenção e multa. (Renumerado do parágrafo único pela
Lei nº 12.408, de 2011)
§ 2o Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo
de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística,
desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou
arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do
órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas
editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e
conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. (Incluído pela Lei nº
12.408, de 2011)
Seção V
Dos Crimes contra a Administração Ambiental
Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa,
omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em
procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou
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permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras
ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um
ano de detenção, sem prejuízo da multa.
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo,
de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um
ano, sem prejuízo da multa.
Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no
trato de questões ambientais:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão
florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou
relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por
omissão: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº
11.284, de 2006)
§ 1o Se o crime é culposo: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.(Incluído pela Lei nº 11.284,
de 2006)
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há
dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação
falsa, incompleta ou enganosa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
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CAPÍTULO VI
DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do meio ambiente.
§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração
ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos
ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA,
designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das
Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.
§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir
representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito
do exercício do seu poder de polícia.
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração
ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo
administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo
próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as
disposições desta Lei.
Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração
ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:
I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o
auto de infração, contados da data da ciência da autuação;
II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração,
contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou
impugnação;
III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à
instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à
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Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de
autuação;
IV – cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do
recebimento da notificação.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes
sanções, observado o disposto no art. 6º:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza
utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total de atividades;
X – (VETADO)
XI - restritiva de direitos.
§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações,
ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
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§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições
desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem
prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por
negligência ou dolo:
I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de
saná-las, no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela
Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;
II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da
Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.
§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da
infração se prolongar no tempo.
§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput
obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei.
§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas
quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem
obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.
§ 8º As sanções restritivas de direito são:
I - suspensão de registro, licença ou autorização;
II - cancelamento de registro, licença ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento
em estabelecimentos oficiais de crédito;
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V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período
de até três anos.
Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração
ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela
Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto nº
20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio
ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.
Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico
lesado.
Art. 75. O valor da multa de que trata este Capítulo será fixado no
regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices
estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta
reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).
Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios,
Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de
incidência.
CAPÍTULO VII
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons
costumes, o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a
necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado
para:
I - produção de prova;
II - exame de objetos e lugares;
III - informações sobre pessoas e coisas;
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IV - presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham
relevância para a decisão de uma causa;
V - outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou
pelos tratados de que o Brasil seja parte.
§ 1° A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da
Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente
para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la.
§ 2º A solicitação deverá conter:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo de sua formulação;
III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o
caso.
Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente
para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de
comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações
com órgãos de outros países.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do
Código Penal e do Código de Processo Penal.
Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos
ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de
programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das
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atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados
a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso
com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de
recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001)
§ 1o O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-seá, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no
caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o
atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais
competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001)
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e
dos respectivos representantes legais; (Incluído pela Medida Provisória nº
2.163-41, de 23.8.2001)
II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função da
complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de
noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por
igual período; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001)
III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento
previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e
serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas; (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001)
IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica
compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não-cumprimento
das obrigações nele pactuadas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41,
de 23.8.2001)
V - o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao
valor do investimento previsto; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41,
de 23.8.2001)
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VI - o foro competente para dirimir litígios entre as partes. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001)
§ 2o No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março
de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de
compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas
interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento
escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do SISNAMA, devendo
ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001)
§ 3o Da data da protocolização do requerimento previsto no § 2o e
enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso,
ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa à celebração do
instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou
jurídica que o houver firmado. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41, de
23.8.2001)
§ 4o A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo
não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização
do requerimento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001)
§ 5o
Considera-se rescindido de pleno direito o termo de
compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o
caso fortuito ou de força maior. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41,
de 23.8.2001)
§ 6o O termo de compromisso deverá ser firmado em até noventa dias,
contados da protocolização do requerimento. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.163-41, de 23.8.2001)
§ 7o O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá
conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e
jurídica, sob pena de indeferimento do plano. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.163-41, de 23.8.2001)
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§ 8o Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser
publicados no órgão oficial competente, mediante extrato. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001)
Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa
dias a contar de sua publicação.
Art. 81. (VETADO)
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.2.1998 e retificado
no DOU de 17.2.1998
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