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RESUMO 

 

YOSHIDA, A. S. Importância do perito oficial médico veterinário no 
levantamento de provas nos crimes de maus-tratos aos animais. [The 
importance of the Veterinarian Forensic Expert in the retrieval of evidence in crimes 
involving animal abuse]. 2013.  121 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo, 
2013. 
 

 

O processo penal no Brasil é conjunto de atos jurídicos, formalmente ordenados, 

com o objetivo de apurar a veracidade de fatos criminosos, resultando na sentença 

condenatória ou absolvição do agente envolvido no crime. Ocorre que durante o 

procedimento inclui a figura do perito criminal como representante legal para a 

análise de provas das infrações. As diversas modalidades do crime resultam em 

complexos levantamentos de provas, exigindo do perito criminal o conhecimento 

técnico - científico do crime específico a ser examinado. Os Institutos de perícias são 

formados por profissionais multidisciplinares que tem como objetivo atingir a maior 

abrangência das ciências para auxiliar na justiça. Com a nova modalidade de crime 

de maus-tratos aos animais, o Estado tem a responsabilidade de materializar os 

vestígios relacionados com os animais, convergindo o respectivo trabalho ao perito 

criminal com formação em medicina veterinária. Atualmente é reduzido o número 

profissionais veterinários nos quadros dos peritos criminais, interferindo nos 

compromissos da veracidade ou autenticidade dos fatos. Paralelamente a esta nova 

demanda, os institutos de ensino superior estão implementando a nova 

especialidade denominada de Medicina Veterinária Legal que tem como objetivo 

disciplinar o conhecimento da medicina veterinária no auxilio da justiça. O presente 

trabalho foi dividido em duas partes, onde a primeira tem como objetivo expor o 

funcionamento sistema jurídico nacional e as atribuições dos peritos criminais, 

pontuando as importâncias do conhecimento médico veterinário legal quando do 

levantamento de provas envolvendo maus-tratos aos animais, e na segunda parte, 

as imagens das práticas do levantamento de provas pelo perito criminal médico 

veterinário em infrações de maus-tratos aos animais e discussões envolvendo as 

dificuldades e apontamentos pertinentes a prática legal. 

 



Palavras-chave: Direito Penal. Direito Processo Penal. Provas. Peritos. Medicina 

Veterinária Legal. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

YOSHIDA, A. S. The importance of the Veterinarian Forensic Expert in the 
retrieval of evidence in crimes involving animal abuse. [Importância do perito 
oficial médico veterinário no levantamento de provas nos crimes de maus-tratos aos 
animais]. 2013. 121 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo, 2013. 
 

 

Criminal processes in Brazil are a set of legal acts formally organized with the goal of 

investigating the veracity of crime facts, resulting in a sentence or pardon of the 

person involved in the crime. During the process, the forensic expert is included as a 

legal representative to analyze the evidence. Several modalities of crime result in 

complex retrieval of evidence, requiring from the forensic expert technical and 

scientific knowledge of the crime to be examined. Forensic Institutes are composed 

of multidisciplinary professionals with the goal of achieving the largest possible 

breadth of sciences to assist the Law. In the new animal abuse modality of crime, the 

State has the responsibility of retrieving the traces related to animals, turning over 

the work to the forensic expert with training in veterinary medicine. Currently the 

number of veterinarians is small among forensic experts, interfering with veracity and 

authenticity of facts. In parallel to this new demand, higher education institutions are 

implementing a new specialty called Legal Veterinary Medicine, which aims at 

formalizing the knowledge of veterinary medicine to assist the Law. The current work 

is divided into two parts: the first aims at exposing how the national legal system 

works and the attributions of forensic experts, evidencing the importance of Legal 

Veterinary Medicine when retrieving evidence involving animal abuse. And the 

second part exposes the images of the practices of evidence retrieval by forensic 

veterinary medics in animal abuse cases and discussions involving the difficulties 

and observations relative to legal practices. 

 

 

Key words: Criminal Law. Criminal Law Process. Evidence. Forensic Experts. Legal 

Veterinary Medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

  Diversos procedimentos concatenados e legalmente ordenados 

acontecem ao longo da persecução penal. Entre estes a prova pericial é de 

fundamental importância para apuração dos fatos praticados ilicitamente.Trata-se de 

um instituto fundamentado no contraditório e ampla defesa assegurados pela 

Constituição Federal do Brasil, de 1988 (CF 88), no art. 5º, inciso LV (BRASIL, 

1988)1, caracterizados pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os 

meios de defesa em direito admitidos, presentes no país democrático de direito 

como o Brasil. 

  A prova pericial exterioriza-se pelo exame de corpo de delito, sendo 

obrigatório sempre que a infração penal deixar vestígio não podendo supri-lo a 

confissão do acusado (BRASIL, 1941)2. 

  Este exame é elaborado por alguém detentora de notável habilidade, 

saber científico e conhecimento altamente especializado, denominado de perito 

criminal. O perito aplica a ciência da criminalística para auxiliar a justiça apurando a 

verdade dos fatos criminosos. 

  Nas palavras do Aranha (2006, p. 5) o que caracteriza a prova: 

 

[...] é o conjunto de meios idôneos visando a afirmação da existência 

positiva ou negativa de um fato, destinado a fornecer ao juiz o 

conhecimento da verdade, a fim de gerar sua convicção quanto à 

existência ou inexistência dos fatos deduzidos em juízo. 

 

  São os elementos que alimentam a fundamentação da convicção do 

juiz para prolatar uma sentença condenatória ou absolvição. 

                                                           
1
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LV - aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; 
2
 CPP. Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, 

direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 
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  A fase processual da atuação do perito inicia-se no inquérito policial, ou 

seja, logo após o conhecimento da prática da infração penal pela autoridade policial 

que deverá dirigir ao local e providenciando para que não se alterem o estado e 

conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais, conforme alude o art. 

6, I do CPP (BRASIL, 1941)3. 

  Com a promulgação da Lei dos Crimes de Meio Ambiente, em 1998, as 

agressões dolosas aos animais passam a ser crime. Antes inserida no art. 64 das 

Contravenções Penais (Decreto Lei nº 3688/41), este tipo de infração migra para a 

modalidade de crime com penas maiores.   

  Em que se pese a necessidade de criminalização de atos contra 

animais, é necessário um aparato estatal para os procedimentos da persecução 

penal do infrator, exigindo do perito criminal a licitude e imparcialidade na apuração 

das provas. 

  Na prática, é reduzido o quantidade de perito criminal na área animal, 

além de que é insipido os trabalhos cientificos brasileira que discutem a questão de 

crimes contra animais. Gradativamente alguns artigos nacionais vem enaltecendo a 

perícia e disciplinas de medicina veterinária legal infundidas nos curriculas escolares 

das escolas. 

  A sociedade clama pela preocupação ecológica do meio ambiente e 

movido pelo sentimento de piedade para com os animais vítimas de crueldade, o 

poder público, por meio de leis evita tais atos. 

  Sobre este contexto, o presente trabalho discute a necessidadedo 

Estado, estruturar as prerrogativa do perito criminal com aumento do números de 

peritos capacitados na área animal, e implentando institutos próprios como um 

Instituto Médico Legal Veterinário (IMLV). 

 

 

 

 

                                                           
3
Art. 6

o
  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: I - 

dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a 
chegada dos peritos criminais. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

  O presente trabalho tem como escopo apresentar o sistema jurídico 

brasileiro, voltada ao Direito Penal, com ênfase nas legislações de proteção aos 

animais com a atenção na área de provas durante o procedimento jurisdicional.  E 

nesta seara, expressar a complexidade de levantamento de provas existente entre 

os peritos oficiais e os atendimentos de locais de crimes relacionados aos maus-

tratos de animais.  Apontar a importância da formação específica do perito oficial em 

Medicina Veterinária, e enaltecer a disciplina de Medicina Veterinária Legal e as 

pesquisas como subsidio teórico na formação destes profissionais, e por fim, sugerir 

estrutura de apoio como um Instituto Médico Legal Veterinário. 
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3  METODOLOGIA 

 

 

  O trabalho desenvolveu-se sobre pesquisa de revisão de doutrina na 

área do direito constitucional, penal, processual penal, lei do meio ambiente e 

jurisprudências, mais especificamente no capítulo das perícias, provas, medicina 

veterinária legal, e exposição com discussão de casos práticos de crime envolvendo 

maus-tratos aos animais dos locais atendidos pelo perito criminal médico veterinário 

nas cidades do Estado de São Paulo. 
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4  REVISÃO DE LITERATURA 
 
   

4.1 DO CRIME E DIREITO PENAL 

 

 

  O crime, de forma genérica é um fato individual humana que infringe a 

lei penal (MAGGIORE,1949). É importante frisar que o crime, é um fato humano, que 

pode lesar não só direitos individuais como da coletividade. 

  O Estado, como detentora do "jus puniendi"4, aplica as normas legais 

penais, por ele ditadas, com a finalidade de tutelar bens-interesses, necessários à 

coexistência social, satisfação às necessidades da harmonia na vida em sociedade 

(ROCCO, 1913). 

  O Direito Penal, segundo Mezger (1946, p. 1): "[...] é o conjunto de 

normas jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado, ligando ao delito, como 

pressuposto, a pena como consequência", semelhantemente, Von Liszt (1899) 

defini-o como "conjunto das prescrições emanadas do Estado, que ligam ao crime, 

como fato, a pena como consequência". 

  Escreve Noronha (2000, p. 20): "[...] a história do direito penal é a 

história da humanidade. Ele surge com o homem e o acompanha através dos 

tempos, isso porque o crime, qual sombra sinistra, nunca dele se afastou". 

  O exemplo de um crime nos primórdios do homem poderia ser citado 

pela passagem bíblica de Caim e Abel. Diz Gênesis 4:8 "E falou Caim com o seu 

irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu 

irmão Abel, e o matou "(BIBLIA SAGRADA ). 

  O direito penal e o homem são co-originários, nasceram juntos porque 

desde que há homem, há crime; e desde que há crime, há castigo. O castigo é como 

que uma sombra sinistra que segue o homem em seu caminho pela história. Ele é 

seu lado sombrio e sinistro, mas que lhe é inafastável. Sinistra sombra, o castigo 

não é, todavia, estranho ao homem. Pelo contrário, é dele parte constitutiva e, num 

certo sentido, o constituiu enquanto homem. A história do homem é, em grande 

parte, a história do castigo (NORONHA, 2000). 

                                                           
4
 Direito de punir exercido pelo Estado. 
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  O Direito Penal é o instituto legislativo, um complexo de regras e 

princípios que, definindo e classificando os crimes, apresenta as penas, fixando a 

sua justa aplicação, a quem se imputa a ação ou omissão, de que resultou o crime 

nele enquadrado.  

 

 

4.2 DO PROCESSO PENAL 

 

 

  Embora o Estado dispõe do "jus puniendi", não se trata de um direito 

ilimitado, pois o próprio Estado se autolimita por meio de lei que não permite aplicá-

lo discricionariamente a sanção. Quando ocorre um crime, a pena será aplicada 

senão mediante um procedimento formal e julgamento, conhecido como o provérbio: 

"nulla poena sine judicio"5. 

  Este procedimento é o outro poder outorgado ao Estado para promover 

a persecução do autor do crime. Inicia-se com a "notitia criminis" 6 , ou seja, 

comunicação feita à autoridade policial da existência de um crime, na sequência 

gera as investigações polícias que constituem o inquérito policial, que concluídas, 

são remetidas ao judiciário para a apreciação e aplicação por intermédio do 

procedimento penal, conhecido como processo penal. 

  Segundo Capez (2000, p. 1), "Processo penal, é o conjunto de 

princípios e normas que disciplinam a composição das lides penais, por meio da 

aplicação do Direito Penal Objetivo". 

  Na definição de Marques (1999, p. 20): 

 

[...] é o conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação 

jurisdicional do Direito Penal, bem como as atividades persecutórias 

da Polícia Judiciária, e a estruturação dos órgãos da função 

jurisdicional e respectivos auxiliares. 

 

  O objetivo do processo penal é proporcionar a solução jurisdicional de 

conflitos entre o Estado e o infrator, por meio de sequências de atos que 

                                                           
5
 Não há pena sem processo. 

6
 Notícia do crime. 
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compreendam a formulação da acusação, a produção de provas, o exercício de 

defesa e por fim, o julgamento da lide. De acordo com o crime, pode haver 

diferentes procedimentos, de forma geral, os crimes apenados com reclusão, existe 

uma sequência mais demoradas de atos, com mais oportunidades de defesas, uma 

vez que este a pena é mais severa. Naqueles cuja pena é detenção, seguem o 

procedimento mais célere, conhecida como rito sumário, já que a pena, neste caso, 

é menos severa que a anterior (MARQUES, 1999). 

  Nos crimes denominados de infrações de menor potencial ofensivo, 

aqueles cuja pena máxima não é superior a 2 anos e as contravenções penais, o 

procedimento será o juizado especial criminal da Lei nº 9.099/95 (BRASIL, 1995).7 

 

 

4.2.1 Contravenção penal e crime 

 

 

  De uma forma geral, os crimes são considerados infrações penais mais 

graves de maior potencial ofensivo, e suas condutas estão inseridas no Código 

Penal e nas Leis Extravagantes; as contravenções são infrações como a anterior, 

porém consideradas menos graves ou de menor potencial ofensivo e são descritas 

na Lei de Contravenções Penais e nas Leis Especiais.  

  O critério é de oportunidade do legislador, segundo razões de política 

criminal, apreciando o maior ou menor interesse repressivo em determinado fato 

para a catalogação como crime ou como contravenção. 

  Nas penas, como forma de restringir a liberdade do acusado, os crimes 

são destinados a reclusão (admite o regime inicial fechado) e detenção (não admite 

o regime inicial fechado) e nas contravenções são prisões simples (não admite o 

regime fechado em hipótese alguma) ou simplesmente multa conforme art.5º, 

Decreto-Lei nº 3.688/41(BRASIL, 1941).8 

  Nas contravenções de regra é afiançável, e prescrevem em 2 anos, 

não se lavra auto de prisão em flagrante, caso o autor da contravenção se 

comprometa a comparecer à audiência quando intimado.  

                                                           
7Lei 9099/95. art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos 
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 
(dois) anos, cumulada ou não com multa. 
8
Dec. Lei nº7 3.688/41. Art. 5º As penas principais são:I – prisão simples. II – multa.  
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4.2.2 Maus-Tratos aos animais: De Contravenção Penal para o Crime 

 

 

  No período anterior a 1998, os maus-tratos aos animais, eram 

considerados contravenção penal, conforme o artigo 64, do decreto Lei nº 3688/41 

(Lei de Contravenções Penais) assim descrevia: "Tratar animal com crueldade ou 

submetê-lo a trabalho excessivo: Pena - prisão simples, de dez dias a um mês, ou 

multa, de cem a quinhentos mil réis" (BRASIL, 1941). 

  Em decorrência de novos fatos cruéis puníveis e de novas exigências 

sociais, o conceito de crueldade contra animais, sempre abrangendo o de maus-

tratos em sua generalidade perversa, vem sendo ampliado legalmente no sentido de 

prever a tendência de novas práticas cruéis contra animais, bem como prevenir e 

reprimir novas condutas desumanas decorrentes tanto do recrudescimento dos 

maus costumes como das novas pressões notadamente sócio econômicas e 

ecológico-ambientais (naturais e culturais) contra tais animais, impondo-se a 

introdução de novas normas legais e regulamentares ajustáveis ás novas exigências 

de proteção aos animais, de acordo com a realidade contemporânea (CUSTÓDIO, 

1997). Assim, emerge a Lei nº 9.605/98, conhecida como Lei do Meio Ambiente, que 

incorporou no seu bojo a crueldade contra animais, tornando assim a criminalização 

de maus-tratos aos animais segundo o art. 32 (BRASIL, 1998)9, e revogando o artigo 

64 da Lei de Contravenções Penais (BRASIL, 1941). Desta forma, os maus-tratos 

aos animais passam de contravenção penal para crime. 

 

 

4.2.3 Sistemas Processuais 

 

 

  Citamos três sistemas processuais que foram utilizados ao longo da 

evolução histórica do direito, e algumas ainda permanecem, a saber: o inquisitivo, o 

acusatório e o misto. 

  No sistema inquisitivo, é voltada para a acusação do Estado do que a 

busca da verdade dos fatos. Neste não havia regras de igualdade e liberdade 

                                                           
9

 Lei 9605/98 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. 
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processual, era normalmente escrito e secreto e se desenvolvia por impulso oficial, a 

confissão era elemento suficiente para a condenação, permitindo-se ainda a tortura. 

Este sistema teve declínio com a Revolução Francesa (MIRABETE, 2000). 

  O sistema acusatório, no direito moderno, a relação processual entre 

as partes (réu e autor) ocorre em "pé de igualdade", sobrepondo-se a eles, como 

órgão imparcial de aplicação da lei, o juiz. Têm como principal características 

marcantes o principio do contraditório, que pode ser definido também pela 

expressão "audiatur et altera pars", que significa “ouça-se também a outra parte” e 

por conta disto as partes encontram-se no mesmo "pé de igualdade"; na sua maioria, 

o processo é público, fiscalizável por qualquer um do povo, com exceção de alguns 

casos especiais; as funções de acusar, defender e julgar são executadas por 

pessoas legalmente representáveis; a iniciativa do processo cabe à acusação, que 

pode ser o ofendido ou seu representante legal, qualquer cidadão do povo ou um 

órgao do Estado (TOURINHO FILHO, 1980). Este sistema surgiu na Inglaterra e na 

França após a Revolução, e atualmente adotado na maioria dos países americanos, 

em muitos da Europa e no Brasil. 

  O sistema misto, é constituído de uma instrução inquisitiva e de um 

posterior juizo contraditório. É utilizada atualmente em vários países da Europa e na 

Venezuela (TOURINHO FILHO, 1980). 

 

 

4.2.4 Sistema Processual no Brasil 

 

 

  O sistema acusatório no Brasil está galgado na Constituição Federal 

que estabelece "[...] o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes" (art. 5º, LV) (BRASIL, 1988) 10 ; a ação penal pública é promovida, 

privativamente, pelo Ministério Público, na pessoa do Promotor de Justiça (Art. 129, 

I) (BRASIL, 1988)11 , embora se assegure ao ofendido o direito à ação privada 

                                                           
10

 CF 88 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
11

 CF 88 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a 
ação penal pública, na forma da lei. 
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subsidiária (art.5º LIX) (BRASIL, 1988) 12 ; a autoridade julgadora é o juiz 

constitucional ou juiz natural (arts. 5º, LIII, 92 a 126) (BRASIL, 1988) 13 ; há 

publicidade dos atos processuais, podendo ser restringida quando na defesa da 

intimidade ou interesse social o exigirem (art.5º, LX) (BRASIL, 1988)14. 

 

 

4.3 DAS PROVAS 

 

 

  Este capítulo vai versar sobre o objeto da perícia, ou seja, as provas e 

suas classificações. Trata-se do núcleo elementar do processo penal da qual o 

julgador fundamenta a sua decisão com bases técnicas e cientificas.  É importante 

conceituar e definir o instituto das provas uma vez que o tema é complexo, conforme 

veremos a seguir. 

 

 

4.3.1 Prova 

 

 

  O vocábulo prova origina-se do latim probatio, que por sua vez 

emanado verbo probare, com o significado de demonstrar, reconhecer, formar juízo 

de algo.    

 No vocabulário jurídico de Silva (1967, p. 1253):  

“Entende-se, assim, no sentido jurídico, a demonstração que se faz, 

pelos meios legais, da existência ou veracidade de um fato material 

ou de um ato jurídico, em virtude da qual se conclui por sua 

existência ou se afirma a certeza a respeito da existência do fato ou 

do ato demonstrado”. 

                                                           
12

CF 88 LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no 
prazo legal. 
13

CF 88 LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 
14

CF 88 LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem. 
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  Para o procedimento penal, "[...] a prova é a soma dos fatos da 

convicção, apuradas no processo" (SANTOS, 1984 p. 331). 

 

 

4.3.2 Classificação das provas 

 

 

  Há variedades de classificações doutrinárias relacionadas as provas. 

Mas a maioria (SANTOS, 1984, p. 331; ARANHA, 2008, p. 23-26) adota o sistema 

proposto por Malatesta (2009) que classifica as provas segundo três critérios: o do 

objeto, o do sujeito e o da forma. 

 

 

4.3.2.1 Do objeto da prova 

 

 

  São os fatos que interessam à solução do processo. É o que precisa 

ser provado ou fato que se deseja ver reconhecido. Temos desta forma, a prova 

direta e prova indireta. 

 

 

4.3.2.1.1 Prova direta 

   

 

  Refere-se imediatamente ao fato probando, ao fato cuja prova é 

desejada, é a prova do próprio elemento delituoso. Ex: Uma testemunha que viu 

alguém lançar substância venenosa ao animal ou que presenciou desferir tiros em 

animal.  
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4.3.2.1.2 Prova indireta 

   

 

  Um fato afirmado por outro mediante a um processo de raciocínio. É a 

representação do fato a provar que se faz através da construção lógica: esta é que 

revela o fato ou circunstâncias. 

  A prova indireta é também chamadas de circunstancial, assim definida 

por João Mendes Júnior: “prova circunstancial é, pois, aquela que se deduz da 

existência de um fato ou de um grupo de fatos, que, aplicando-se imediatamente ao 

fato principal, levam a concluir que este fato existiu”. Ex: A substância venenosa 

encontrada no interior da residência de um suspeito era da mesma característica 

utilizada para intoxicar o animal ou ainda, a testemunha declara que viu uma pessoa 

correndo com uma arma semelhante aquela utilizada para matar o animal. 

  Aranha (2006, p. 24) finaliza o tema dizendo: "[...] na prova direta a 

conclusão é imediata e objetiva, resultando apenas da afirmação; na prova indireta 

exige-se um raciocínio, com formulação de hipóteses, exclusões e aceitações, para 

uma conclusão final [...]" 

  Destarte, as provas indiretas são denominadas de presunções e 

indícios. 

 

 

4.3.2.2 Do sujeito da prova 

 

 

  Sujeito da prova é a pessoa ou coisa de quem ou de onde dimana a 

prova; a pessoa ou coisa que afirma ou atesta a existência do fato probando. Pode 

ser subdividida em: 
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4.3.2.2.1 Prova Real 

 

 

  Quando a prova consiste em alguma "coisa", algum vestígio material. 

Ex: as perícias, vistorias e todas as modificações corpóreas (lugar, arma, cadáver, 

ferida, etc.). 

 

 

4.3.2.2.2 Prova Pessoal  

 

 

  Quando a prova consiste na revelação de impressões mnemônicas por 

uma pessoa. Ex: o homem testemunha, mediante a afirmação pessoal e consciente, 

um fato por ele conhecido por ciência própria ou por meio de terceiros. 

 

   

4.3.2.3 Da forma da prova 

 

 

  É a modalidade, a forma ou maneira pela qual se apresenta em juízo. 

Em relação à forma a prova é testemunhal, documental ou material. Aranha (2006, 

p. 25), mais uma vez utilizou as sabias palavras: "O pensamento humano 

exterioriza-se e transmite-se de duas formas: uma rápida, que é a palavra fônica, e 

outra permanente, por meio de palavra escrita ou gravada". 

 

 

4.3.2.3.1 Prova Testemunhal 

 

 

 Prova testemunhal, é a afirmação pessoal oral, compreendendo as 

produzidas por testemunhas, declarações da vítima e do réu, acareações. 
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4.3.2.3.2 Prova Documental 

 

 

 É a afirmação escrita ou gravada, também conhecida como literal ou 

instrumental, como as cartas, escritos públicos ou particulares, livros comerciais, etc.  

 

 

4.3.2.3.3 Prova Material 

 

 

  É a atestação emanada da coisa: o corpo de delito, os exames 

periciais, vistorias, os instrumentos do crime, etc. 

 

 

4.3.3 Da prova pericial 

 

 

  A prova pericial é o meio probatório pela qual uma pessoa habilitada 

com saber altamente especializado, denominado de perito, atesta sobre os fatos em 

litígio.  

  Como "meios de prova ou meio probatório”, conceitua Greco Filho 

(1998, p.199), “são os instrumentos pessoais ou materiais aptos a trazer ao 

processo a convicção da existência ou inexistência de um fato". 

  O legislador expressou o termo "exame do corpo de delito" e atribuiu 

um valor todo especial no código do processo penal destinada ao capítulo das 

provas15. Corpo de delito constitui a soma de todos os vestígios e sinais deixados 

por um delito. Na afirmativa clássica de Júnior (1959, p. 7): 

 

Corpo de delito é o conjunto de elementos sensíveis do fato 

criminoso. Corpo é toda substância formada de elementos sensíveis, 

ou melhor, de partes elementares dispostas e conjuntas [...] A 

                                                           
15

 CPP. Livro I, Título VII, Capítulo II. 
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observação e a recomposição desses elementos sensíveis do fato 

criminosos, eis o que se chama formar o corpo de delito. 

 

  O exame do corpo de delito é a análise técnica destes conjuntos 

sensíveis resultantes de uma ação delituosa. 

 

 

4.3.3.1 Da perícia direta e indireta 

 

 

  A perícia direta é o exame sobre o próprio corpo de delito, com 

apreciação material dos vestígios encontrados. O próprio artigo 158 do Código do 

Processo Penal define como exame de corpo de delito direto, in verbis: 

"art. 158.  Quando a infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo 

de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado" 

(BRASIL, 1941). (grifo nosso) 

  É o caso dos exames em cadáveres, chave falsa, animais mortos, 

arma de fogo, porta violada, etc. 

  Enquanto que na perícia indireta, o Prof. Tornaghi (1995, p.321) afirma 

que "[...] ocorre quando os peritos emitem o seu juízo de valor, não analisando o 

corpo de delito, como ocorre na perícia direta, e sim sobre os depoimentos, filmes, 

objetos ou por outros meios". No mesmo sentido, Aranha (2006, p.195): "[...] exame 

indireto é um raciocínio dedutivo sobre um fato retratado por testemunhos, por não 

se ter a possibilidade do uso da forma direta".  

  Quando o perito examina o animal ferido, o exame é direto, ao ler o 

relatório, ficha ou ouvir o veterinário que o atendeu, o exame é indireto. 

  Importante salientar que há uma diferença sutil entre o exame pericial 

ou exame de corpo de delito direto ou indireto com a prova direta ou indireta. Na 

primeira trata-se dos exames nos vestígios, a perícia no corpo de delito, e na 

segunda é o próprio fato a ser examinado. Remetendo-se ao exemplo anterior do 

animal envenenado, a perícia ou exame feito no animal intoxicado, trata-se de 

perícia direta sobre a prova indireta. Ao analisar a veracidade de um filme 

demonstrando o autor lançando a substância tóxica ao animal, trata-se de uma 

perícia indireta sobre uma prova direta. 
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4.3.3.2 Da perícia "Percipiendi" e "Dedudendi" 

 

 

  Perícia "percipiendi" é o exame limitado na retratação técnica das 

percepções colhidas do objeto examinado sem proceder a uma análise valorativa ou 

conclusiva. Seria a mera descrição de um instrumento utilizado no crime. 

  Perícia "deducendi" é o exame em que o perito é chamado para 

interpretar ou apreciar cientificamente um fato, fazendo uma afirmação de juízo. 

  Na prática é comum o perito atuar nas duas formas de exames, no 

primeiro, examina tecnicamente um fato, para depois emitir um juízo de valor. 

 

   

4.4 DA APRECIAÇÃO OU VALORAÇÃO DAS PROVAS NO SISTEMA JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO 

 

 

4.4.1 Histórico da atuação do juiz no processo 

 

 

  A apreciação ou valoração das provas, através da história, passou por 

diferentes fases. Dos sistemas idealizados, três merecem destaque: a) sistema da 

livre apreciação ou íntima convicção, b) sistema das provas legais e c) sistema da 

persuasão racional. 

  No sistema da livre apreciação o juiz é livre para formar sua convicção 

acerca dos fatos da demanda, sem qualquer limitação quanto aos meios de prova de 

que se possa valer, nem restrições quanto à origem ou qualidade de certas provas, 

bem como baseando-se não apenas nos depoimentos e testemunhos, mas também 

nas suas impressões pessoais, como por exemplo, as extraídas do comportamento 

das partes (SILVA, 2002). 

  Neste, o inconveniente do sistema, é que enseja o arbítrio e a 

insegurança, pois o julgador é detentor da decisão conforme o seu foro íntimo e sem 

necessidade fundamentação da sentença. É interessante apontar que ainda hoje 

vigora, entre nós, nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, este tipo de sistema, 
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porquanto não fundamentam os jurados as razões de seu convencimento tampouco 

importam como formam sua convicção. 

  O segundo sistema, das provas legais, é oposto ao anterior. Cada 

prova tem seu peso e valor, ficando o juiz vinculado dosimetricamente às provas 

apresentadas. 

  Silva (2002, p. 350), versa que no sistema de provas legais "cada prova 

tem um valor inalterável e constante, precisamente estabelecido pela lei, não sendo 

lícito ao juiz valorar cada prova segundo critérios pessoais e subjetivos de 

convencimento, de modo diverso daquele que tenha sido determinado pela lei". 

  O terceiro sistema, oriundo da mescla das duas anteriores, 

denominada de persuasão racional, enseja o princípio do livre convencimento, ou da 

livre convicção do juiz. 

  O juiz é livre para apreciar a prova, sendo-lhe imposto o uso das regras 

lógicas e das máximas da experiência comuns, sempre fundamentando seus 

posicionamentos. Mas, neste sistema a análise do juiz é limitada tão somente às 

provas produzidas nos autos, quer as trazidas pelas partes, quer as determinadas 

"ex officio". Este sistema é o que está em conformidade com a cultura ocidental 

moderna, que exige "magistrados altamente capazes e moralmente qualificados" 

(SILVA, 2002, p. 347).  

 

 

4.4.2 A prova como a verdade no processo judicial 

 

 

  O tema é relevante para explicar como é tomada a decisão por parte 

do julgador, perante a situação em que o exame técnico científico dos vestígios de 

crime venha apresentar lacunas ou prejudicados por alguma razão que impede de 

levantar provas fidedignas. 

  A autoria de um crime pode ser demonstrada por prova direta, o próprio 

fato que se pretende provar. Exemplo é a testemunha que presenciou a infração 

penal. Mas a questão é quando não há prova direta, e sim a prova indireta. Há de se 

convencer que o infrator, na maioria dos atos, pratica o fato visando a sua 

clandestinidade, uma vez que poderia concorrer ao risco de ser flagrado e 

condenado perante a atitude reprovada.   Mesmo assim, o convencimento humano, 



39 
 

pode satisfazer-se na demonstração de um fato que não é a autoria, mas que pode 

levar à conclusão de sua existência, e a essa circunstância de fato denominados de 

indício.   

  Nucci (2009, p. 522) faz apontamentos precisos que: 

 

[...] há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar 

que há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja 

imprescindível ao juiz utilizá-la. Nem tudo se prova diretamente, pois há 

crimes camuflados – a grande maioria – que exigem a captação de 

indícios para a busca da verdade real. 

 

  No processo penal, em que a busca da “verdade” e a observância de 

princípios como o devido processo legal tem acentuada pertinência, caso o fato seja 

controvertido ou não, deverão restar provados. Até mesmo a confissão do réu não 

tem valor absoluto, devendo ser confrontado com o restante das provas produzidas 

no processo (RANGEL, 2006). 

  Em conformidade com a teoria do livre convencimento o julgador adquiriu 

a possibilidade de, dentro de suas limitações e por fundamentada decisão, formar seu 

convencimento com base em provas indiretas, ou seja, indícios. 

  Contudo, existem fatos que, embora estejam ligados ao fato criminoso, 

não precisam ser objeto de prova; como ocorre nos casos de presunção legal, em 

que a lei atribui caráter de veracidade e de existência a determinados fatos. 

  Outros, conforme Nucci (2003, p. 298), “os fatos notórios não 

necessitam ser provados”.  

 

 

4.4.3 A prova e o indício 

 

 

  Indício vem do latim indiciu, e significa sinal, indicação (CALDAS 

AULETE, 2004, p. 445).  Para definição legal, o Código de Processo Penal Brasileiro 

dispõe no art. 239 como, in verbis.  "Art. 239 Considera-se indício a circunstância 

conhecida e provada, que, tendo relação como fato, autorize, por indução, concluir-

se a existência de outra ou outras circunstâncias. (BRASIL, 1941)" 
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  Na definição doutrinária, Moura (2009, p. 36) conceitua indício como: 

 

[...] temos que, juridicamente, indício é todo rastro, vestígio, sinal e, 

em geral, todo fato acontecido, devidamente provado, suscetível de 

conduzir ao conhecimento de fato desconhecido, a ele relacionado, 

por meio de operação de raciocínio. 

 

  Leal (2010, p. 205) complementa: 

 

[...] consiste em argumentos e arguições lógico-jurídicos aptos à 

demonstração lícita da existência de elementos suscetíveis de 

sensibilização ou compreensão, concernentes a ato, fato, coisa, 

pessoa [...]. 

 

  A importância do indício verifica-se naqueles casos em que o juiz não 

dispõe de elementos que apontem diretamente para o fato alegado16. 

  Indício é fato, e a sua aptidão, ou não, de levar à conclusão da 

existência ou inexistência de um outro fato que depende da formulação de um juízo 

que decorre da aplicação de uma presunção. 

  Importante notar que o termo jurídico indício trata-se de uma espécie 

do gênero prova. O indicio é a circunstancia que tem relação com o fato criminoso e 

a prova indiciária é o meio pelo qual está materializando esta circunstancias, por isto 

também é denominada de prova relativa ou prova circunstancial. 

  Greco Filho e Greco (2008, p. 151), explicam que "Indício é uma 

circunstância de fato [...]. Ela, em si, não tem significado, porque indício é fato; meio 

de prova é o instrumento que o traz aos auto" (grifos do autor). 

  Os instrumentos que materializam ou conduzem estes indícios para o 

processo, são denominados de meios de provas como é o caso de documentos, 

testemunhos, perícias, etc. 

  Moreira (1988, p. 59) foi preciso na explicação: 

 

                                                           
16

 O art. 239 do Código de Processo Penal traz a definição de indícios: "art. 239. Considera-se indicio 
a circunstancia conhecida a provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se 
a existência de outra ou de outras circunstancias." 
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O que o indício tem em comum com um documento ou com o 

depoimento de uma testemunha é a circunstância de que todos são 

pontos de partida. Enquanto, porém, o documento ou o testemunho 

são unicamente pontos de partida, o indício, repita-se, já é, ao 

mesmo tempo, um ponto de chegada. Não ainda, o ponto final; mas 

um ponto, sem dúvida, a que o juiz chega mediante o exame e a 

valoração do documento ou do depoimento da testemunha. 

 

  A operação lógica que o julgador faz valendo-se dos meios de prova 

(documentos, perícias, etc.) para concluir o fato a ele relacionado é chamada de 

presunção. 

  Ensina Proto Pisani (1994, p. 484), que as presunções "consistem no 

raciocínio pelo juiz, uma vez adquirido o conhecimento de um fato secundário 

através de fontes materiais de prova, dirigido a deduzir desde a existência ou não do 

fato principal ignorado".  

  Segundo Prof. Greco Filho (1993), a presunção é a ligação lógica entre 

um fato antecedente e um fato consequente, feita pela lei, por regra de experiência 

técnica ou por regra de experiência comum. Estas regras (presunções), cuja 

conclusão é resultante de uma lógica aplicada na interpretação dos fenômenos que 

ocorrem com os fatos, são subdivididas em três modalidades: 

 

1-Determinação legal, também chamada de presunção legal. 

2-Liame científico decorrente ao valor dado pela ciência.  

3-Regras de comportamento humano, já que pessoas tendem a agir de igualmente 

em situações semelhantes.  

 

  Na presunção legal, uma vez demonstrado um fato, a lei impõe o 

convencimento a respeito do outro. Trata-se de uma prova, mas neste caso um 

prova legal, jurídica, para impor o reconhecimento da existência ou inexistência de 

um outro fato tendo em vista a demonstração de um antecedente. Tal fato 

antecedente requer idoneidade na sua demonstração, pois se maculado, o julgador 

aplicará a regra sobre um dado não verdadeiro e a sua consequência destinada à 

injustiça. 
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  As regras científicas ou técnicas asseguram o grau de certeza 

correspondente ao valor dado a ela pela ciência, é o trabalho desenvolvido pelos 

peritos e pesquisadores. Cumpre consignar que algumas desta regras hoje 

admitidas, poderão alterar no futuro conforme progresso do conhecimento científico 

e dos dados estatísticos. 

  Regras da experiência, também conhecido como Máximas de 

Experiência, são resultantes de observações de um indivíduo sobre vários fatos que 

tiveram a mesma relação de causa e efeito. 

  No artigo 335 do Código de Processo Civil Brasileiro (BRASIL, 1973)17 

estão expressamente previstas as Máximas de Experiência que facultam ao juiz a 

utilização de sua experiência cotidiana e forense para dar solução à lide como 

decorrência da prestação jurisdicional que lhe é inerente.  

  O artigo 239, do Código do Processo Penal (BRASIL, 1941)18, consta 

que por indução conclui-se a existência de outra ou de outras circunstâncias, e para 

garantia desta conclusão, essas regras partem da premissa de que o fato 

antecedente é certo, idôneo (credibilidade da testemunha, capacidade técnica do 

perito), que depende de apreciação da prova. A consequente também deve ser 

idônea, mas neste caso não há prova direta e que decorre da aplicação das regras 

anteriores que deverão ser aplicada de forma correta. Torna-se evidente a 

importância da prova como um ponto que vai deflagrar as consequências de um 

raciocínio lógico para a condenação ou mesmo para absolvição de um suspeito.  

 

 

4.5 INQUÉRITO POLICIAL 

 

 

  O inquérito policial é um conjunto de procedimentos que iniciam a 

persecução penal, por parte do Estado, para que assim ocorra o "jus puniendi". É 

nesta fase que ocorre a apuração de fato que configure infração penal (crime) e a 

                                                           
17

 CPC Art. 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência 
comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da 
experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. 
18

 CPP Art. 239.  Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o 
fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. 
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respectiva autoria (autor do crime), para servir de base à ação penal e 

consequentemente o processo penal. 

  A persecução penal é a ação de perseguir o crime, para punição ou 

condenação do agente que pratica este crime, em processo regular para capturar ou 

prender o crimonoso, para que no fim sofra a pena que lhe for imposta (ARAÚJO, 

1977). 

  É uma fase exercida pelas autoridades policiais, ou seja polícia 

judiciária, estabelecidas em delegacias de polícias. O fundamento desta atribuição 

está na Carta Magna, no art. 144 § 4º (BRASIL, 1988) que diz in verbis:  

Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 

incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de 

polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as 

militares. 

 

No CPP, no artigo 4º (BRASIL, 1941), também fundamenta o seu 

exercício, in verbis: 

 

A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no 

território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração 

das infrações penais e da sua autoria. 

 

  Diferente da polícia militar, que tem conotação mais ostensiva, 

conhecida como "linha de frente", enfrentando atos de infração penal, no momento 

dos acontecimentos. O fundamento também na Constituição Federal de 1988, no 

art. 144 § 5º (BRASIL, 1988) in verbis:  

 

Ás polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 

ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das 

atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de 

defesa civil. 

 

  Nesta fase do inquérito policial, a polícia judiciária atua com intuito de 

formar a convicção quanto à existência ou não do delito, fornecer provas materiais e 

reunir cautelarmente as provas que correm risco de deterioração, principalmente 
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aquelas sensíveis a exposição de intempéries como são os casos de materiais 

orgânicos (BONACCORSO, 2001; CORRÊA JUNIOR, 2009). 

  Estas são as razões, pelas quais, os levantamentos e coletas de 

provas devem ser elaborados pela polícia científica composto por peritos oficias, 

experimentados e detentores de conhecimentos específicos relacionado ao ato 

delituoso, resultando em exames mais próximo da realidade sob pena de sucumbir a 

verdade dos fatos. 

 

 

4.5.1 Início da Instauração do Inquérito Policial 

 

 

  Através da "notitia criminis" (notícia do crime) é que se inicia o inquérito 

policial, ou seja, graças a este conhecimento pela autoridade policial de um fato 

aparentemente criminoso, vão ocorrer as investigações, para apurar o possível 

crime e seu autor (TUCCI, 1979). 

  Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de 

infração penal em que adequaria ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, 

comunicá-la à autoridade policial. (art. 5º § 3º do CPP) (BRASIL, 1941)19. Na prática, 

a grande maioria recorre à polícia militar, pois este geralmente é o primeiro a ser 

acionado pela população e acaba deparando com o crime ou quando não, envolve 

em ação contra o criminoso. Esta notícia é resumida com a qualificação das pessoas 

envolvida e histórica dos fatos, escrita e gerada um número de identificação, muito 

conhecido como Boletim de Ocorrência (B.O.). 

  Se a suposta infração penal seja uma contravenção ou crime de menor 

potencial ofensivo, a autoridade policial lavrará o Termo Circunstanciado (T.C.), 

conforme art. 69 da Lei nº 9099/98 (BRASIL, 1998), in verbis : 

 

A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará 

termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, 

                                                           
19

 CPP. Art. 5
o
 Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: § 3

o
 Qualquer pessoa do 

povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, 
verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das 
informações, mandará instaurar inquérito. 
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com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos 

exames periciais necessários. 

 

  É o caso do crime de maus-tratos aos animais, cuja pena é detenção 

de três meses a um ano. (art. 32 da Lei nº 9605/98) (BRASIL, 1998).20 

  Pode ser oferecida pelo ofendido ou de quem tenha qualidade para 

representá-lo, para os casos em que a ação penal pública depende de 

representação (art. 39 do CPP)(BRASIL, 1941)21, da autoridade judiciária (Juiz) ou 

do Ministério Público (Promotor de Justiça) (art.5º II do CPP)(BRASIL, 1941)22.  

  É importante salientar que a notícia do crime pode ser ainda dirigida ao 

Ministério Público (arts. 27, 39 e 40 do CPP) (BRASIL, 1941)23ou, excepcionalmente, 

ao juiz (art. 39 do CPP) (BRASIL, 1941)24. 

 

 

4.5.2 Atos iniciais do Inquérito Policial 

 

 

  Recebida a "notitia criminis" a delegacia de polícia, representado pelo 

delegado de polícia, deve instaurar o inquérito policial para apurar o fato e a autoria. 

Cumpre consignar que não há constrangimento ilegal nesta instauração.25 

  A autoridade deve proceder de acordo com o art. 6º do CPP e seus 

incisos (I a IX) (BRASIL, 1941)26, e de início, dirigir-se ao local e providenciar a 

                                                           
20

 Lei nº 9605/98 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. 
21

 CPP. Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com 
poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, 
ou à autoridade policial. 
22

 CPP. Art. 5
o
 Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:II - mediante requisição da 

autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo. 
23

 CPP. Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos 
casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria 
e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. 
CPP. Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a 
existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da denúncia. 
24

CPP. Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com 
poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, 
ou à autoridade policial. 
25

BRASIL. STF: RT 548/427, 560/400; TJSP: RT 549/316, 553/345, 556/316 e 639/296-7. 
26

 CPP. Art. 6
o
 Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 



46 
 

preservação do local até a chegada dos peritos (art. 6º I do CPP) (BRASIL, 1941), 

conforme mais detalhes serão descritos no tópico  4.5.3.2:  "Importância da 

preservação de local de crime”. 

 

 

4.5.3 Local de crime 

 

 

  O local do crime ou ainda a cena do crime é o rastro deixado pela 

impressão da atividade ilícita. A sua descrição é fundamental para embasar a 

sentença judicial, e para tanto algumas observações sucintas como a sua definição, 

preservação e cadeia de custódia serão a seguir explanados. 

 
 

4.5.3.1 Inícios das provas 

 

 

  O professor Rabello (1996, p. 207) define local do crime como sendo: 

[...] a porção do espaço compreendida num raio que, tendo por 

origem o ponto no qual é constatado o fato, se entenda de modo a 

abranger todos os lugares em que, aparente, necessária ou 

presumidamente, hajam sido praticados, pelo criminoso, ou 

criminosos, os atos materiais, preliminares ou posteriores à 

consumação do delito, e com este diretamente relacionado. 

                                                                                                                                                                                     
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até 
a chegada dos peritos criminais; (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)(Vide Lei nº 5.970, 
de 1973) 
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; 
(Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) 
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 
IV - ouvir o ofendido; 
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, 
deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a 
leitura; 
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras 
perícias; 
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos 
autos sua folha de antecedentes; 
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua 
condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e 
quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8862.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8862.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8862.htm#art6
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  Kehdy (1968, p.68), em sua obra Elementos de Criminalística define o 

local de crime como: "toda área onde tenha ocorrido qualquer fato que reclame as 

providências da polícia". 

  O local da prática do crime é a fonte inicial para as provas dos vestígios 

a serem examinados ou coletados. É consenso que todo o exame do local do crime 

se transforme no ponto de partida da investigação criminal, não se concebendo 

qualquer procedimento de análise investigatória de fatos delituosos sem ter havido 

prévio comparecimento aos locais (TOCCHETTO, 2010). 

  Nessa primeira fonte de provas, podem ser encontrados vestígios para 

a constatação da existência ou para a verificação de meios e modos e, também, 

para indicação da autoria de um crime. Então, o vestígio se constitui por qualquer 

marca, objeto ou sinal sensível que possa ter relação com o fato investigado 

(MALLMITH, 2007). 

 

 

4.5.3.2 Importância da preservação do local 

 

 

  Como primórdio da investigação forense, as marcas e rastros do crime 

devem permanecer íntegros. E um dos princípios essenciais aplicados para este fim 

é a preservação do local.    

  A preservação tem como principal objetivo, manter a integridade dos 

acervos probatórios de crimes que deixam vestígio. 

  A respeito da preservação do local de crime, cita-se o seguinte 

entendimento da perita criminal Baracat (2009, p.1):  

 

[...] a preservação dos vestígios deixados pelo fato, em tese 

delituosa, exige a conscientização dos profissionais da segurança 

pública e de toda a sociedade de que a alteração no estado das 

coisas sem a devida autorização legal do responsável pela 

coordenação dos trabalhos no local pode prejudicar a investigação 

policial e, consequentemente, a realização da justiça, visto que os 

peritos criminais analisam e interpretam os indícios materiais na 

forma como foram encontrados no local da ocorrência. 
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  Este procedimento visa conservar o local tornando-se fonte de recursos 

para o perito criminal executar seu trabalho técnico de campo e também coletar 

elementos para outros peritos fazerem a análise das evidências. Com a conclusão 

dos exames, os laudos dos peritos envolvidos corroboram para a conclusão das 

investigações (MERROT, 2004). 

  Esta questão é tão relevante que o legislador elevou à categoria de 

crime contra a administração da justiça, a fraude processual, consistente na conduta 

de inovar, mudar, ou alterar, artificiosamente, o estado de lugar, de coisa ou de 

pessoa, previsto no artigo 347 do Código Penal (BRASIL, 1941), in verbis: 

 

Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou 

administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim 

de induzir a erro o juiz ou o perito: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em 

processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em 

dobro. 

 

  Há uma exceção legal, nos casos de acidente de trânsito com vítimas, 

o policial poderá remover os automóveis do local, mesmo sem autorização do perito. 

É o que alude o art. 1º da Lei nº 5.970, de 11 de dezembro de1973 (BRASIL, 1973). 

In verbis: 

 

Em caso de acidente de trânsito, a autoridade ou agente policial que 

primeiro tomar conhecimento do fato poderá autorizar, 

independentemente de exame do local, a imediata remoção das 

pessoas que tenham sofrido lesão, bem como dos veículos nele 

envolvidos, se estiverem no leito da via pública e prejudicarem o 

tráfego. 

 

  Neste caso, com objetivo de evitar outros possíveis acidentes, a lei 

determina a prerrogativa à autoridade competente ou policial.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.970-1973?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.970-1973?OpenDocument
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4.5.3.3 Importância da Cadeia de Custódia 

 

 

  Não basta o rigor somente na preservação, mas em todo o ato durante 

e pós exames do local. Para isso, se faz necessário postular algumas regras para 

obter garantias e alcançar maior confiabilidade nos resultados da perícia. A 

observância destes procedimentos legais e científicos no tratamento da evidência dá 

origem à figura jurídica chamada cadeia de custódia (LOPES et al., 2008). 

  Segundo Machado (2009, p. 18): 

 

[...] cadeia de custódia é procedimento preponderante e de suma 

importância para a garantia e transparência na apuração criminal 

quanto à prova material, sendo relato fiel de todas as ocorrências da 

evidência, vinculando os fatos e criando um lastro de autenticidade 

jurídica entre o tipo criminal, autor e vítima. 

 

  O conceito de cadeia de custódia pode ser aplicado em diversas áreas 

com intuito de alcançar os mais diferentes objetivos, bastando o desejo de conferir 

segurança, fidelidade e idoneidade ao resultado (NASCIMENTO, 2005). 

  A cadeia de custódia é caracterizada pela sucessão de eventos e 

procedimentos realizados de forma segura e confiável, iniciados na cena do crime, 

que promovem a idoneidade e integridade da evidência até sua utilização pelo Poder 

Judiciário como elemento probatório (LOPES et al., 2008). 

  Estes cuidados devem começar pela notícia do crime até o desfecho, 

com a sentença do juiz, passando pelos policiais de rua, socorristas, investigadores, 

autoridade policial, agentes cartorários, enfim, todo corpo técnico e científico que 

participa desse processo (MACHADO, 2009). 

  O responsável pelo manuseio das evidências deve ter a ciência deste 

procedimento, e para que seja executada de forma segura, é necessário o 

conhecimento do objeto examinando. 

  Neste mesmo sentido, Souza et al. (2010, p. 8):  

 

[...] para isso, é necessário postular um modelo e utilizar as mais 

variadas áreas do conhecimento. Com isso, as preocupações 
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relacionadas à qualidade e preservação das evidências são levadas 

em consideração e também as questões do âmbito jurídico. 

 

  Além de minimizar a possibilidade de extravio e dano das amostras, 

desde a sua coleta até o final da fase analítica. Viabiliza, também, o controle sobre 

os processos e identificação nominal das pessoas que tiveram contato com a 

evidência, caracterizando a responsabilidade de cada servidor público, integrante 

dos órgãos da segurança pública, ou do laboratório que teve acesso à prova 

material. Dessa maneira, a cadeia de custódia permite ao perito garantir a probidade 

do processo ao qual a amostra foi submetida e rebater as possíveis contestações. 

  A legislação brasileira é imprecisa quanto a regulamentação da cadeia 

de custódia, bem como apresenta fragmentada em poucos artigos no Código de 

Processo Penal (MARINHO, 2011), como é o caso do próprio artigo 6º, incisos I, II e 

III (BRASIL, 1941), in verbis: 

Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 

autoridade policial deverá: 

I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o 

estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos 

criminais;  

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após 

liberados pelos peritos criminais; 

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do 

fato e suas circunstâncias; 

 

  O CPP cita que a autoridade policial deve garantir a conservação da 

cena do crime, manipular indícios do local do fato, portanto a garantia da robustez 

da investigação se inicia neste momento. Espíndula (2009) cita que todos os 

elementos que darão origem às provas periciais ou documentais requerem cuidados 

para resguardar a sua idoneidade ao longo de todo o processo de investigação e 

trâmite judicial. 

  Com a nova reforma de CPP (BRASIL, 2008), a exigência da cadeia de 

custódia ficou mais evidente com os art. 159 §§ 3º e 6º, e artigo 170, a fim de 

assegurar a garantia de idoneidade das evidências para que as partes ou 

assistentes técnicos possam requerer nova perícia ou a reanálise destas provas.  
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  Conforme alude o CPP: 

 

Art. 159.  O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por 

perito oficial, portador de diploma de curso superior (BRASIL, 2008). 

 

§ 3
o
  Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao 

ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação 

de assistente técnico.  

 

§ 6
o
  Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de 

base à perícia será disponibilizado  no  ambiente do órgão oficial, que 

manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame 

pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.  

 

 

Art. 170.  Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material 

suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, 

os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, 

desenhos ou esquemas. 

 

 

4.6 DOS PERITOS OFICIAIS 

 

 
  Nas infrações criminais que deixam vestígios, o exame de corpo de 

delito, isto é, a comprovação dos vestígios materiais por elas deixadas são 

analisadas por pessoas de conhecimentos técnicos (Polícia Técnica), sendo que um 

especialista para analisar o local do crime e os seus instrumentos, denominado de 

perito criminal e outro para a análise médica do corpo humano, denominado de 

médico legista ou perito legista, quando neste último envolver crimes contra pessoa. 

Não é de se estranhar que na organização da Polícia Científica dos Estados da 

Federação Nacional, apresentem o Instituto de Criminalística (IC), composto por 

peritos criminais e o Instituto Médico Legal (IML) composto por quadros exclusivos 

de médicos legistas. Cumpre consignar que nada impede que um médico labute no 

Instituto de Criminalística, porém o contrário não é possível ao candidato não 

médico. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
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  Os peritos oficiais atuam com o prestígio e a credibilidade representada 

pela ciência (FACHONE, 2007). É o "expert", portador de diploma de curso superior, 

responsável pelo exame de corpo de delito e outras perícias, conforme o artigo 159 

do CPP (BRASIL, 1941)27. 

  Interessante relatar que antes da reforma da lei nº 11.690/2008 

(BRASIL, 2008), os exames de corpo de delito e outras perícias eram feitos por dois 

peritos oficiais, ou seja, presença de dois peritos e não necessariamente formado 

em curso superior. Há quem defenda que embora a não expressão da necessidade 

de portar diploma de curso superior, o mesmo era entendido como requisito pela 

determinação do primeiro parágrafo do artigo 15928 (DOREA et al., 2010). 

  Importante apontar que a nova redação do artigo 159, acrescentou 

"diploma de curso superior", mas não especificou o curso para exercer o cargo de 

perito criminal, exceto para o perito médico-legal que exige o curso de medicina. 

Como salienta CROCE et al. (2005, p. 13): "Perito médico é o que cuida de assuntos 

médicos; evidentemente, ele só pode ser médico." 

  O CPP não diferencia o perito criminal com o perito médico, 

representando de forma genérica como perito oficial para ambas as designações. A 

distinção do perito oficial, de forma tímida, começa a surgir na reforma de 2008, 

mais especificamente no artigo 2º da Lei nº 11.690/2008 (BRASIL, 2008)29, quando 

justifica a permanência do "expert" sem diploma de curso superior para o cargo de 

perito criminal, com exceção dos peritos médicos, já que estes, necessariamente, 

são detentores de diploma superior em medicina.  

 

 

4.6.1 Histórico da polícia científica 

 

 

  Nos primórdios da fase técnico-científica, a partir do século XIX, cabia 

à medicina legal, além dos exames de integridade física do corpo humano, a busca 

                                                           
27

CPP. Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, 
portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 
28

 CPP. Art. 159 § 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por (duas) pessoas idôneas, 
portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem 
habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. 
29

 Lei nº 7 11.690/2008. Art. 2
o
 Aqueles peritos que ingressaram sem exigência do diploma de curso 

superior até a data de entrada em vigor desta Lei continuarão a atuar exclusivamente nas respectivas 
áreas para as quais se habilitaram, ressalvados os peritos médicos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
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e pesquisa dos exames de corpo de delito em locais relacionados com a 

materialidade do fato penal, bem como exames dos instrumentos do crime e outros 

além do corpo humano.  

  Com advento de novos conhecimentos e desenvolvimento das áreas 

técnicas, como física, química, biologia, matemática, toxicologia, e outros, surgiu a 

criminalística. 

  O 1º Congresso Nacional de Polícia Técnica, nos anos de 1947, 

aprovou a definição da criminalística e à medicina legal: A criminalística é uma 

disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios 

materiais extrínsecos relativos ao crime ou à identidade do criminoso. Os exames 

intrínsecos (na pessoa) são da alçada da medicina legal (TOCCHETTO, 1995). 

  O saudoso mestre e perito criminalístico do Rio Grande do Sul, Eraldo 

Rabello, conceitua criminalística como: disciplina autônoma, integrada pelos 

diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, auxiliar e informativa das 

atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo por objeto o estudo 

dos vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, no que tiver de útil à 

elucidação e à prova das infrações penais e, ainda, à identificação dos autores 

respectivos. (grifo nosso) (RABELLO, 1996, p. 207). 

  Na medicina legal, as suas definições e conceitos, ao longo dos anos e 

em diversos países, são inúmeras, apontando a importância do conhecimento 

médico no bojo das atribuições. Segundo Genival Veloso de França (2005 apud 

LACASSAGNE, 1912; ROJAS, 1953): 

  "É a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais" 

(ROJAS, 1953). 

  "A arte de por os conceitos médicos a serviço da administração da 

Justiça" (LACASSAGNE, 1912). 

  "A aplicação dos conhecimentos médicos-biológicos na elaboração e 

execução das leis que deles carecem" (FÁVERO, 1975, p. 14). 

 

O conjunto de conhecimentos médicos e para médicos destinados a 

servir o Direito, cooperando na elaboração, auxiliando na 

interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais, no 

seu campo de ação de medicina aplicada (GOMES, 1958, p. 21). 
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  "É a Medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais" (FRANÇA, 

2005, p. 2). 

  "É a ciência e arte extrajurídica auxiliar alicerçada em um conjunto de 

conhecimentos médicos, paramédicos e biológicos destinados a defender os direitos 

e os interesses dos homens e da sociedade" (FRANÇA, 2005, p. 2). 

 

 

4.6.2 Perícia médico-legal 

 

 
  Define-se perícia-médico legal como um conjunto de procedimentos 

médicos e técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de 

interesse da Justiça (FRANÇA, 2005). 

  Croce e Junior (2005, p.11) assim definem: 

 

[...] todo procedimento médico (exames clínicos, laboratoriais, 

necroscopia, exumação) promovido por autoridade policial ou 

judiciária, praticado por profissional de medicina visando prestar 

esclarecimentos à Justiça. 

 

  Segundo estes autores, a perícia médico-legal pode ser realizada nas 

pessoas (vivas), nos cadáveres, nos esqueletos, nos animais e nos objetos. 

  Nas pessoas vivas, tais perícias visam determinar a identificação 

(identidade, idade, raça, sexo, altura); diagnóstico de prenhez, parto e puerpério, 

lesão corporal, sedução e estupro, doenças venéreas, investigar envenenamentos e 

intoxicações e entre tantos outros intrínsecos a pessoa humana; 

  Nos cadáveres objetiva diagnosticar a realidade da causa da morte, a 

causa jurídica de morte e do tempo aproximado de morte, a identificação do morto, e 

diagnóstico da presença de veneno em suas vísceras, retirada de um projétil, e 

outros procedimentos; 

  Nos esqueletos, fundamentalmente, as perícias têm como finalidade a 

identificação do morto e, quando possível, a causa da morte. 

  Nos objetos, solicitam identificação de pelos, pesquisa de esperma, 

leito colostro, sangue, fezes, saliva e outros. 
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  Embora a antropologia forense esteja inserida em um das áreas de 

atuação médico-legal, o mesmo relaciona-se quase que diretamente à Odontologia 

Legal e à Genética Forense (CROCE e JUNIOR, 2005).  

  Um dos procedimentos fundamentais na perícia médico-legal é a 

necropsia, também denominados de autopsia ou tanatoscopia. França (2005) aponta 

que a expressão necrotomopsia, ou seja, estudar o morto por secções seria a mais 

correta. Trata-se de um conjunto de operações que tem como objetivo evidenciar a 

causa mortis quer sob o ponto de vista médico, quer jurídico. 

  Em função da importância jurídica da morte, as necropsias poderão ser 

facultativas ou obrigatórias. 

  A necropsia facultativa, ou clínica, depende de autorização prévia dos 

representantes legais do falecido. Tem por objetivo principal estabelecer o 

diagnóstico anátomo-patológico da morte, assegurando o progresso científico da 

medicina e o controle de certas doenças infectocontagiosas. É de competência dos 

médicos patologistas que realizam o procedimento em institutos de patologias de 

hospitais ou nos serviços de verificação de óbito (SVO) das Secretarias Estaduais 

de Saúde. 

  A necropsia obrigatória ou médico-legal independe da autorização do 

representante legal do falecido. É realizada em casos de mortes violentas ou 

suspeita de violência como exemplo o homicídio, morte em acidente de trânsito, 

suspeita de suicídio, e outros (COSTA et al., 2011). 

  Há um preceito legal que fundamenta esta atividade compulsória, 

inclusive referenciando o horário para iniciar o procedimento de necropsia, conforme 

assim alude, no artigo 162 do CPP (BRASIL, 1941), in verbis: "Art. 162.  A autópsia 

será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência 

dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que 

declararão no auto." 

 

 

4.6.3 perícia médico-legal em animais 

 

 

  Os princípios biológicos são fundamentalmente semelhantes entre os 

animais e humanos. A medicina, de forma genérica, estuda e pesquisa fenômenos 
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biológicos nos seres vivos, e quando o objeto trata-se de uma espécie específico, 

surge a figura do médico humano e veterinário. 

  França (2005, p.8), descreve em seu livro Fundamentos de Medicina 

Legal o seguinte, in verbis:  

 

Com o advento da disciplina de Medicina Veterinária Legal nos 

cursos de médicos veterinários, acreditamos que muitas dessas 

perícias serão realizadas por estes profissionais, principalmente as 

ligadas à antropologia, aos vícios redibitórios e fraudes, à 

traumatologia e à toxicologia médico-veterinária legais. 

 

  Algumas perícias têm sido direcionadas a setores especializados que 

lançam mão em sua investigação de técnicas próprias entre elas as perícias em 

animais que frequentemente demandam o suporte científico de veterinários e o 

apoio de laboratórios especializados (COSTA, 2011). 

  Embora o procedimento fundamental de necropsia faça parte da 

atuação do trabalho da perícia médico-legal veterinária, não há nenhuma regra 

normativa obrigatória nos exames de animais em óbito, mesmo assim, não há um 

estabelecimento físico do governo para a realização deste tipo de perícia criminal. 

Há que salientar ainda, a necessidade de um profissional da área médica 

veterinária, com experiência técnico-científico em patologia veterinária no quadro de 

peritos oficiais. Muitos dos exames de maus-tratos aos animais em óbito carecem 

destas estruturas para um bom levantamento de vestígios. 

 

 

4.6.4 As áreas de atuações da perícia médico-legal veterinária 

 

 

  Prevista desde 1933 no Brasil, quando da regulamentação da profissão 

do médico veterinário, por meio do Decreto nº 23.133 de 09 de setembro de 1933, o 

artigo art. 11b, determina como função privativa de médicos veterinários a peritagem 

sobre o estado dos animais em casos de acidentes e questões judiciais. 
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  Em 1968, o decreto é reformado na forma de lei (Lei nº 5517 de 

23/10/1968), e o artigo destinado a competência para a peritagem passa a ser da 

seguinte forma (BRASIL, 1968), in verbis: 

Art 5º É da competência privativa do médico veterinário o exercício 

das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, 

dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, 

paraestatais e de economia mista e particulares:  

(...) 

g) a peritagem sôbre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, 

acidentes, e exames técnicos em questões judiciais;  

h) as perícias, os exames e as pesquisas reveladores de fraudes ou 

operação dolosa nos animais inscritos nas competições desportivas 

ou nas exposições pecuárias;  

 

  Outros exames de interesse jurídico da perícia médico veterinária legal 

contempla as áreas semelhantes de humanos, a saber em animais vivos, animais 

mortos, nos esqueletos, nos estabelecimentos e no meio ambiente. 

  Nos animais vivos elencamos: traumatologia forense, asfixiologia 

forense, identificação e genealogia animal (ciência que visa o estudo da identidade 

médico-legal); avaliação e identificação de animais e rebanhos; diagnóstico de 

lesões; patologia forense; exames laboratoriais; identificação de fraudes e 

imperícias; arbitragem de valores e custos de produção pecuária; inventários, 

toxicologia forense, zoonoses, entre outros (MAIOKA et al., 2007; CASTILHO, 2008).  

  Nos cadáveres animais: tanatologia animal, necropsia, exumação e 

toxicologia forense (SALVAGNI et al., 2012). 

  Nos estabelecimentos relacionados à comercialização de animais: 

normas relativas aos produtos de origem animal e funcionamento de 

estabelecimentos veterinários e correlatos, normas relativas à produção, testes, 

armazenamento, comercialização e controle de medicamentos de uso animal; 

legislação e exames de determinação de resíduos de medicamentos em produtos de 

origem animal. 

  No meio ambiente: normas relativas ao trânsito nacional e internacional 

de animais; maus-tratos e tráfico de animais; enfermidades contagiosos de animais 
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que resultam em danos no equilíbrio do meio ambiente (CASTILHO et al., 1998; 

MAIORKA et al., 2007). 

 

 

4.7 A IMPORTÂNCIA JURIDICA DOS ANIMAIS NA ATUALIDADE 

 
 
 
  Atualmente, são inúmeras relações importantes do animal para com a 

sociedade humana. A começar com a notória importância do equilíbrio do 

ecossistema para a perpetuação de nossas espécies. 

  Em 2010, na cidade de Nagoya (Japão), representantes de 190 

governos aprovaram um novo tratado que irá promover a gestão dos recursos 

naturais globais de forma mais justa. Foram protocolados e aprovado nova 

estratégia para tratar das metas de perda de biodiversidade a serem cumpridas até 

2020, resolvendo os governos envolvidos em proteger 17% da superfície do planeta 

e 10% das áreas marinhas (ONU). 

  O conceito de animais como “res nullius” esta sendo modificada a partir 

do momento em que foram reconhecidos o valor e a influência da fauna na 

determinação do equilíbrio ecológico (FIORILLO, 2008). 

  Em 1967, com a promulgação da Lei nº 5.197/67 (Lei de Proteção à 

Fauna), os delitos contra a fauna silvestre eram tratados como crimes (STIFELMAN, 

2000) e passou a ser considerada um bem de uso comum do povo, sob a 

titularidade imediata da União e não mais do caçador, como previa o art. 595 do 

Código Civil de 1916 (FREITAS, 2001). 

  No âmbito do direito civil, os animais eram considerados coisas sem 

dono e passíveis de apropriação a partir das modalidades de aquisição descritas nos 

arts. 592 e 598 do Código Civil de 1916. 

  Tais animais conhecidos como silvestres, apresentam este papel 

primordial no equilíbrio da natureza como um dos pilares de sustentação ecológica. 

  Mais próximo da relação humana, temos os animais domésticos, de 

companhia ou estimação, com estreita relação de convivência humana, interagindo 

de várias formas como participantes nohospital, escola, e visitaçãodo lar de idosos e 

até programas terapêuticos (MACCARDLE, 2010). 
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  Animais de companhia proporcionam benefícios como zooterapia, 

suporte psicológico, promoção de autoestima do proprietário, etc... que são 

constatadas nos trabalhos que demonstram a relação saudável entre seres 

humanos, e animais melhorando o comportamento e a saúde mental e física do ser 

humano, o que contribui para a “sadia qualidade de vida” (ANDERLINI, 2007). 

  Um estudo realizado pelo Departamento de Psicologia Experimental da 

USP mostrou que o convívio com um pet fortalece o sistema imunológico de 

crianças e adultos, diminui os níveis de estresse. 

  No campo da criminologia, é evidenciada por inúmeros trabalhos 

científicos que relacionam a prática de maus-tratos contra animais com a ocorrência 

de violência doméstica e com a formação de personalidades criminosas (Faraco e 

Seminott, 2006; MUNRO et al., 2008). 

  Padilha (2011), concluiu no trabalho de pesquisa, uma real conexão 

entre crueldade contra animais e violência doméstica contra mulheres no estado de 

Pernambuco, Brasil. 

  Nos Estados Unidos, o mesmo comportamento foi constatado em 

conexão entre atos violentos contra seres humanos e os atos cruéis contra outros 

animais (ASCIONE et al., 2000). 

  Merck (2007) aponta que quando a violência praticada contra um 

animal não é coibida, ela pode ser entendida como normal e aceita pela sociedade, 

o que resulta no progresso da escalada da violência. 

 

 

4.8 A CRIMINALIZAÇÃO DOS ATOS E CRUELDADE CONTRA DA FAUNA NO 

BRASIL 

 

 

  Em razão do art. 225, inciso VII, da Constituição Federal (BRASIL, 

1988) 30  a legislação reconhece que a proteção da fauna é primordial ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e descreve ainda que é essencial à sadia 

                                                           
30

 CF 88. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.§ 1º - Para assegurar a 
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. 



60 
 

qualidade de vida, portanto trata-se de um bem de uso comum do povo. E para 

assegurar a efetividade desse direito de todos, incube ao Poder Público a proteção 

da fauna, na forma de lei, qualquer prática que venha interferir a função ecológica, a 

extinção de espécies e o mais interessante deste artigo, a proteção contra atos que 

submetam os animais a crueldade. Este artigo trouxe consequências que alteraram 

os conceitos até então para a fauna no Brasil. A promotora de justiça Stifelman 

(2000), com muita propriedade, descreve que a fauna passou do status de 

propriedade do Estado (art. 2º, inciso I, da Lei Federal nº. 6.938/8131, e art. 1º da Lei 

Federal nº. 5.197/67 32 ) bem como bens dos sujeitos privados, para toda a 

coletividade e cada um de seus membros de modo indeterminado, e a nova ordem 

constitucional simplesmente não recepcionou os dispositivos da Lei nº 5.197/67 (Lei 

de Proteção da Fauna) que tratam da caça amadorística, pois se verifica que se 

trata de atividade desenvolvida por mero “prazer” ou “deleite” em matar criaturas 

vivas, o que por si só já se configura manifestamente como ato de crueldade e, 

portanto, como prática vedada pela Constituição Federal. 

 

 

4.8.1 Lei nº 9605/98 - Crime do Meio Ambiente 

 

 

  E para assegurar a efetividade desse direito de todos, na forma de lei, 

em 1998, é sancionada a Lei de Crimes do Meio Ambiente, e a fauna, incluído os 

animais silvestre, exótico ou doméstico passam a ser protegido em sua igualdade, o 

que não era expresso na Lei nº 5.197/67 (Lei de Proteção à Fauna). 

  A Lei nº 9.605/98 destinou uma parte do Capítulo V, para os crimes 

contra fauna, previstos nos artigos 29 a 37.  

                                                           
31

 Lei nº 3938/81. Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 
da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:I - ação governamental na 
manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;  
32

 Lei nº5197/67. Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem 
como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua 
utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 
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  Este trabalho versa, entre outros artigos, aqueles envolvendo a 

proteção de fauna, o artigo 32 (BRASIL, 1998), que alude in verbis: "praticar de ato 

de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos, com pena de detenção, de três meses a um ano, 

e multa.” 

  A nova lei trouxe modificações marcantes tais como nas penas; a 

passagem de uma contravenção para crime, alterando partes do processo penal; a 

competência jurisdicional, embora o procedimento seja o juizado especial criminal da 

Lei 9099/95 (BRASIL, 1995). 

  É por conta destas alterações, emerge com mais intensidade os 

mecanismos de contraditório e ampla defesa do acusado de maus-tratos aos 

animais, conforme acima citado no titulo "DO PROCESSO PENAL". 

 
 

4.9 MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL - PERITO OFICIAL MÉDICO VETERINÁRIO 

 

 

  Provar maus–tratos aos animais não se trata de uma matéria fácil 

como em casos notórios de ferimentos da “Farra do Boi” ou mesmo as brigas de 

galos nas “Rinhas”. É comum a prática de crueldade sem manifestação mórbida ou 

ferimento exposto por ação injusta. Algumas sintomatologias são ocultadas ou 

despercebidas pelos proprietários que acabam manifestando e descobertos pelo 

veterinário quando no exame de rotina.  

  O médico veterinário pode suspeitar de lesões não acidentais durante o 

exame clínico, baseadas em experiências práticas da medicina, valendo se dos 

registros médicos, anamnese e observação da relação do animal com o seu dono e 

os demais membros familiares (ARKOW, 1994; MUNRO, 2001). Exames 

complementares como o necroscópico pode ser realizada para avaliar se os padrões 

de lesões são consideradas acidental (RANDALL et al., 1998) ou não acidental 

(HEISER, 2009; DE SIQUEIRA et al., 2012; SALVAGNI et al., 2012). 

  Diante destas particularidades intrínsecas ao exame do animal, faz 

necessária atribuição específica da medicina veterinária para prova de maus-tratos. 

Uma das dificuldades relacionadas para esse atendimento, por parte do Estado, é 
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escassa quantidade de profissional da área veterinária no quadro de peritos 

criminais oficiais e ausência de um "Instituto Médico Legal Veterinário". 

  O Ministério da Justiça (MJ), por meio da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (Senasp) apresentou um trabalho que consiste no primeiro 

diagnostico da perícia criminal no Brasil. Foi elaborado com o propósito de subsidiar 

as ações de fortalecimento da pericia forense de iniciativa do governo federal 

voltada a redução da criminalidade violenta que tem como foco central a redução da 

impunidade e prioriza o aprimoramento da produção da prova técnica.O diagnóstico 

possibilitou ajustar sua atuação pertinente ao tema, bem como sistematizar e 

aprofundar o conhecimento sobre a estrutura, o funcionamento e as necessidades 

das instituições de perícia criminal das Unidades da Federação. 

  Neste trabalho constatou-se que somente 1,72% dos peritos oficiais de 

cada estado da federação são médicos veterinários, conforme a tabela da figura 1 

(BRASIL, 2012). 
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Figura 1 - Formação dos peritos criminais, percentual, por unidade de federação - 2011 

 

 

 
Fonte: Secretaria Nacional de Segurança Publica/Ministério da Justiça – Diagnostico da Perícia 
Criminal no Brasil, 2012. 
 
 
 

  Ainda nesta pesquisa, observou-se 22 estados da unidade federativa 

apresentando especialização de atendimento de crimes de meio ambiente nas 

capitais, porém somente 3 estados apresentavam laboratórios especializados para 

atendimentos de casos de medicina veterinária, conforme as tabelas das figuras 2 e 

3 (BRASIL, 2012). 
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Figura 2 - Especialidades atendidas nas unidades de criminalística das capitais, por unidade de 
federação - 2011 

 

Nota: grifo nosso. 
 
Fonte: Secretaria Nacional de Segurança Publica/Ministério da Justiça – Diagnostico da Perícia 
Criminal no Brasil, 2012. 
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Figura 3 - Especialidades atendidas pelos laboratórios das capitais, por unidade de federação -2011 

 

Nota: grifo nosso. 
 
Fonte: Secretaria Nacional de Segurança Publica/Ministério da Justiça – Diagnostico da Perícia 
Criminal no Brasil, 2012. 

 

 

  Com a nova reforma do CPP, especificamente no § 6º do artigo 159 

(BRASIL, 2008)33, o material probatório que serviu para elaboração da prova pericial 

pelo perito oficial poderá ser a matéria-prima para reexame pelo assistente técnico 

que por sua vez um profissional do conhecimento animal. Desta forma, os trabalhos 

iniciais de perícias sobre maus-tratos aos animais, devem ser analisados por 

especialista no assunto vez que este poderá ser motivo de novo exame em caso de 

dúvida ou incompleta descrição dos fatos. 

                                                           
33

 CPP. Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, 
portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) § 6

o
 Havendo 

requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no 
ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para 
exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 
2008) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
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  O crime de maus-tratos é subnotificado e sua investigação, que 

depende de provas, especialmente da prova pericial médico veterinária legal, que é 

dificultada pela baixa disponibilidade de profissionais e de órgãos especializados 

trabalhando em sintonia com a Polícia Judiciária e a Justiça (ALMEIDA, 2006). 

  No exterior, existem trabalhos (MUNRO et al., 2001) voltados para as 

diferentes espécies de maus-tratos. No Brasil, há trabalhos que relatam e discutem 

tais crimes, inclusive indicam as espécies mais acometidas (MARLET et al., 2010; 

DE SIQUEIRA, et al., 2012; MARIA; REGO; MAIORKA, 2013)34. 

  É notado também, em outros países, que os fatores que dificultam o 

estudo sobre a crueldade aos animais são diversos entre eles, a insuficiência de 

recursos técnicos para identificar situações de crueldade, a limitação na formação 

humana do médico veterinário para avaliar o envolvimento humano como fator 

determinante dos quadros clínicos de crueldade, a inexistência de um sistema 

público de investigação e notificação dos casos, a pressão social na direção de 

outros crimes considerados, no senso comum, de maior relevância e a resistência 

em considerar a crueldade com animais como um crime violento (TANNENBAUM, 

1995; FRASCH, 2000). 

  Nos Estados Unidos, membros da American Society for the Prevention 

of Crueltyto Animals (ASPCA, Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade 

a Animais), com sede na cidade de Nova York e International Veterinary Forensic 

Sciences Association (IVFSA, Associação Internacional de Medicina Veterinária 

Forense), investigam e oferecem assistência técnica para processar acusados de 

crueldade contra animais. A atuação destas entidades não governamentais, num 

processo penal, é uma característica dos Estados Unidos, devidamente 

fundamentada no legislativo que aprovou a primeira organização humanitária de se 

ter a autorida delegal para investigar e fazer prisõespor crimes contra os animais. 

  No Brasil, há alguns trabalhos que revelam a incidência das diferentes 

espécies de crime de maus-tratos contra animais e que viabilizam a formação da 

prova pericial médico veterinária legal que estão sendo desenvolvidos em pesquisas 

(MARLET et al., 2010; DE SIQUEIRA, et al., 2011; DE SIQUEIRA, et al., 2012; 

MARIA et al., 2013).   

                                                           
34

MARIA, A. C. B. E. ; REGO, A. A. M. S. ; MAIORKA, P. C. Necropsy findings in dogs that died during 
grooming or other pet services procedures. Journal of Forensic Science, 2013, in press. 
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  Atualmente, no Estado de São Paulo, os exames de corpo de delito em 

locais relacionados aos maus-tratos aos animais são atendidos por peritos criminais 

sem formação específica de área animal, por conta da deficiência de peritos 

médicos legais veterinários. Outro entrave é posterior ao atendimento do local, que 

são os exames complementares como a necropsia, resultando em questionamentos 

como: quem vai executar a necropsia do animal ? e onde ?.  

  Na prática, ocorrendo crime relacionado ao animal, a autoridade 

policial, solicita ao perito criminal no local e o animal, quando em óbito, é 

encaminhado às Instituições de Ensino Superior (IES) para devidas providências na 

elaboração de parecer técnico. Mas, esta logística não se resume de forma simples 

e rápida, pois não há um meio de transporte apropriado e destinado ao animal, como 

ocorre nos veículos de recolha dos cadáveres humanos. Ainda relatando neste 

gargalo, há animais de vários tamanhos envolvidos em crimes de maus-tratos, 

desde um pequeno felino até um equino de 600 quilos de peso.  

  Outro fator implicante é o armazenamento da carcaça de animal morto, 

já que não há refrigeradores próprios, prejudicando os exames posteriores como 

uma complementar de necropsia e patologia forense. 

  Maiorka et al. (2012, p. 9), assim descreve: 

 

[...] ainda inexiste esta figura (IML) na Medicina Veterinária, sendo os 

exames necroscópicos, em sua grande maioria, realizados em 

Instituições de Ensino Superior (IES), ou laboratórios privados. 
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5. CASOS PRÁTICOS 
 

 

  Foram eleitos 9 (nove) casos práticos envolvendo maus-tratos aos 

animais, e expostos por figuras fotográficas digitais, com breve relato dos fatos e 

discussões de ordem legal e pericial pertinentes a cada caso. O objetivo principal é 

refletir e elaborar apontamentos aos procedimentos de atendimento destes casos.   

 

 

5.1 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS E DISPARO DE ARMA DE FOGO 

 

 

  Título utilizado pela delegacia de polícia para a natureza da ocorrência 

atendida pelo Instituto de Criminalística.  

 

 

5.1.1 Dos fatos 

 

 

  Em novembro de 2008, segundo o depoimento de agente da polícia 

civil, alega que se depara com um cão de porte grande, atacando um morador de 

rua, provocando mordeduras e que aos gritos de socorro solicita auxilio para que 

contenha o animal. Tal fato ocorreu na calçada em via pública urbana e de grande 

movimentação de transeuntes durante a luz do dia. O policial em vão tentou separar 

a agressão do animal com os pés e gritos, e que este veio em sua direção exibindo 

os dentes para atacá-lo, numa reação imediata o policial saca a arma de fogo e na 

sequência efetua três disparos em direção ao animal. Após os disparos, o animal é 

atingido e entra em óbito, verificou-se ainda que um dos tiros efetuado havia atingido 

também o morador de rua, na sua região abdominal e que este por sua vez sofreu 

cirurgia e passa bem.  Diante do ocorrido, foi lavrado um Boletim de Ocorrência com 

a natureza de Lesão Corporal Culposa por disparo de arma de fogo e Maus-Tratos 

aos Animais. E encaminhado o referido animal para exames de perícia. 
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5.1.2 Do animal 

 

 

  A carcaça foi examinada em clínica particular, localizada na cidade de 

Santo André, São Paulo. O referido animal era um canídeo, da raça "Rotweller", de 

porte grande, macho, adulto, pesando 42,3 Kg (quarenta e dois quilos e três gramas) 

e de cor preto e caramelo, conforme a figura 4. 

  Na data do exame, o referido animal apresentava-se em estado de 

“rigor mortis”, embalado num saco plástico preto, desprovido de lacre e apresentava 

junto ao pescoço uma coleira em couro fechado por fivela metálica, conforme a 

mesma figura anterior. 

 

 

5.1.3 Do exame perinecroscópico e necroscópico 

 

 

Nos sinais visíveis foram constatados vestígio de ferimentos pérfuro-

contusos, típicos daqueles provocados por corpúsculos de elevada energia cinética 

(projéteis de arma de fogo), nas seguintes regiões: 

 

A - lateral esquerda do tórax (orifício de entrada) transfixando na lateral direita 

do tórax (orifício de saída), orientados da esquerda para direita e de cima para 

baixo. Neste constatou-se a perfuração dos lóbulos pulmonares esquerdo e 

rompimento de grandes vasos sanguíneos desta região, conforme a figura 5; 

 

B - lateral esquerda, próxima a região da articulação úmero-escápula (orifício 

de entrada), transfixando na ventral do tórax, próximo a região do osso esterno 

(orifício de saída), orientados da esquerda para direita e de cima para baixo, 

conforme as figuras 6 e 7; 

 

C - membro anterior direito, região medial do rádio-ulna (não transfixante), 

orientados da esquerda para direita e de cima para baixo, provocando fraturas do 

tipo comissuras (esmagamento) do osso radio e alojamento do projétil no tecido 

conjuntivo oposto, este extraído e fotografado, conforme as figuras 8, 9 e 10. 
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  A "causa mortis", com base nos achados necroscópicos, concluiu-se 

que o referido animal apresentou diagnóstico de realidade de morte resultante de 

hemorragia interna provocada por corpúsculo de elevada energia cinética. 

 

 

5.1.4 Do projétil 

 

 

  Foi extraído do membro anterior direita, um projétil de arma de fogo, 

encamisado, deformado, com raias dextrógiras e que fez parte de cartucho próprio 

para arma de fogo de calibre nominal .40, conforme as figuras 11 e 12. 
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 Figura 4 - Aspecto geral do 
animal 

 

Figura 5 - Perfuração balística na lateral 
esquerda do tórax 

Figura 6 - Perfuração balística na lateral 
esquerda do tórax com transfixação ventral 

Figura 7 - Perfuração balística na lateral 
esquerda do tórax com transfixação ventral 

Figura 8 - Perfuração balística com transfixação 
ventral torácica vista em outro ângulo e 
perfuração não transfixante no membro 
anteriordireito 

Figura 9 - Perfuração balística com transfixação 
ventral torácica, perfuração não transfixante no 
membro anterior direito e transfixaçãona lateral 
direita do tórax 
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5.1.5 Da discussão 

 

 

  O referido animal foi vítima dos disparos de arma de fogo em questão.  

  As trajetórias acima relacionadas são compatíveis com o depoimento 

do autor sendo que em duas perfurações transfixante (A e B) poderiam atingir a 

segunda vítima. 

  A necropsia foi restrita a trajetória dos projéteis, não levando em 

consideração outras informações como exames complementares. 

Figura 10 - Projétil balístico alojado no membro 
anterior direito pela entrada medial 

Figura 11 - Projétil balístico extraído do animal 
compatível com calibre nominal .40 

Figura 12 - Projétil balístico extraído do animal 
compatível com calibre nominal .40. Vista pelo 
seu diâmetro 
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  O animal foi conduzido pelo próprio policial após aproximadamente 6 

horas após os fatos. 

  Não houve exame no local, prejudicando outras possíveis evidências 

como ricoteio ou embate dos projéteis na parede e piso para verificar a posição em 

que o animal estaria no instante de ser alvejado. 

  Por uma causa excepcional, a lei absolveu o atirador da conduta 

contrária ao ordenamento jurídico vigente, invocando as excludentes de ilicitude, 

previstas expressamente no código penal do ordenamento jurídico brasileiro como 

(BRASIL, 1940): 

 

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:  

 I - em estado de necessidade;  

II - em legítima defesa;  

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 
direito.  

 
 
  Cumpre consignar que no próprio corpo da legislação do Meio 

Ambiente (Lei nº 9605/98), no artigo 37 (BRASIL, 1998), há a previsão legal para 

excludentes de ilicitude, porém adequadas para outras situações conforme descrito 

abaixo, in verbis: 

 

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; 

        III – (VETADO) 

        IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado 

pelo órgão competente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/1998/Vep181-98.pdf
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5.2 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS ASSOCIADO AO CRIME DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

 

 

  Maus-tratos aos animais e ocorrência de violência doméstica são fatos 

comumente associados, conforme previsto em vários trabalhos citados 

anteriormente. 

 

 

5.2.1 Dos fatos 

 

 

  Em janeiro de 2007, a delegacia de polícia da cidade de Mauá, SP, 

solicitou a equipe de Instituto de Criminalística ao local de maus-tratos ao animal, e 

agressão a proprietária deste. Segundo informes, o agressor tratava-se do amasiado 

da proprietária.  

  O local dos fatos era um imóvel residencial, sobrado, unido aos que lhe 

são vizinhos, com passagem lateral esquerda, construído de alvenaria ao nível do 

alinhamento geral da via pública, recuado e precedido por calçada, vedada no limite 

com a calçada por um portão de grade metálica sem danos. Fez interesse pericial a 

varanda do piso superior, demonstrada na figura 13. 

  O agressor encontrava-se detido na delegacia de polícia, preso em 

flagrante delito, e a natureza desta solicitação versa sobre a lesão corporal e maus-

tratos aos animais. 

 

 

5.2.2 Do animal 

 

 

  Quando da chegada do Instituto de Criminalística ao local dos fatos, foi 

constatado um animal de espécie felina (gato), sem raça definida, fêmea, com 

aproximadamente 7 meses de idade (não adulto), em decúbito lateral esquerda e 

estado de "rigor mortis", conforme a figura 14. 
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5.2.3 Dos exames do animal 

 

 

  No exame necroscópico do referido animal, constatou que havia uma 

lesão contusa na cabeça resultando em politraumatismo craneo-encefálico (PCE), 

atingido por algum instrumento contundente, conforme ilustram as figuras 15 a 18. 

 

 

5.2.4 Da discussão 

 

 

  Este caso, atendido durante horário noturno, denotava-se a 

preservação pela Polícia Militar, conforme ilustra a figura 13. 

  A presença ostensiva da Polícia Militar em locais de crime aguardando 

a perícia é fundamentada no art. 6º, I, do Código do Processo Penal (BRASIL, 

1941), in verbis: 

 

 Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 

autoridade policial deverá: 

 

 I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o 

estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos 

criminais; 

   

  O animal foi embalado em saco plástico sob a posse da equipe de 

perícia, na viatura, que percorreu durante o restante da noite até o amanhecer do dia 

seguinte, quando então foi submetido a necropsia em clínica particular . 
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12.3 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS  

Figura 13 - Da fachada do imóvel: preservação 
do local pela policia militar 

Figura 14 - Da posição e 
situação do animal, quando da 
chegada do perito 

Figura 15 - Da identificação do animal agredido Figura 16 - Do ferimento externo na região frontal 
da cabeça 

Figura 17 - Do ferimento: politraumatismo craneo 
encefálico (PCE) e perda de tecido nervoso 

Figura 18 - Do ferimento: PCE - lesão provocada 
por instrumento contundente 
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5.3 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS ASSOCIADO AO CRIME DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. 

 

 

  O animal vítima de maus-tratos e óbito como consequência da 

violência doméstica. As testemunhas do caso alegaram que o agressor, sob efeito 

do álcool, executou do animal por desentendimento entre o casal. 

 

 

5.3.1 Dos fatos 

 

 

  Em dezembro de 2009, a delegacia de polícia da cidade de Ribeirão 

Pires, SP, solicitou a equipe de Instituto de Criminalística ao local de maus-tratos 

aos animais, cujo autor seria amasiado da proprietária do animal.  

  O local dos fatos era um imóvel residencial, sobrado, unido aos que lhe 

são vizinhos, com passagem lateral direita, construído de alvenaria ao nível do 

alinhamento geral da via pública, recuado e precedido por calçada, vedada no limite 

com a calçada por um portão de grade metálica sem danos. Fez interesse pericial a 

varanda do piso superior, demonstrada na figura 19. 

 

 

5.3.2 Do animal 

 

 

  Quando da chegada do Instituto de Criminalística ao local dos fatos, foi 

constatado um animal de espécie felina (gata), sem raça definida, fêmea, com 

aproximadamente 4 anos de idade (adulto), em decúbito lateral esquerda e em "rigor 

mortis". O animal apresentava, em torno da região cervical (pescoço), uma corda de 

"nylon", de aproximadamente 2,5 metros de comprimento, típico daquele utilizado 

para varal de estender roupa, provocando asfixia mecânica, conforme ilustram 

figuras 20 a 23.  
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5.3.3 Dos exames do animal 

 

 

  No exame perinecroscópico do referido animal, constatou que havia 

uma constrição no pescoço provocado por ação indireta, sendo a "causa mortis" 

jurídica, a asfixia mecânica do pescoço. 

 

 

5.3.4 Da discussão 

 

 

  No caso específico, a análise se restringiu ao exame perinecroscópico, 

dispensado a necropsia. Os sinais clínicos foram compatíveis com os relatos da 

testemunha ocular. A necropsia foi dispensada em função de alguns parâmetros 

clínicos visíveis no exame perinecroscópico e a indisponibilidade de uma clínica 

veterinária ou instituição para este tipo de exame (necroscópico), por ser um dia de 

domingo e ausência de refrigerador para este fim. 

  No local, a preservação estava sob a custódia da própria moradora e 

proprietária do animal.  

  Neste caso foi fundamental o depoimento da proprietária que 

presenciou o enforcamento como prova direta, e o exame pericial direto 

complementou. Estes elementos foram suficientes para embasar o crime de maus-

tratos com resultado morte, conforme art. 32, § 2º da Lei nº 9605/98 (BRASIL, 1998), 

in verbis: 

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. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte 
do animal. 
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Figura 19 - Aspecto geral da varanda posterior 
do imóvel e o animal em óbito 

Figura 20 - Da disposição da 
corda atrelado junto a 
regiãocervical 

Figura 21 - Da posição e situação em que foi 
encontrado o animal 

Figura 22 - Do exame perinecroscópico do 
animal elaborado no próprio local 

Figura 23 - Detalhe da constrição da cervical 
pela corda 
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5.4 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS 

 

   

  Título encabeçado no termo circunstanciado (TC) como averiguação de 

maus-tratos aos animais. 

 

   

5.4.1 Dos fatos 

 

 

  Em setembro de 2009, a delegacia de polícia da cidade de Santo 

André, SP, solicitou a equipe de Instituto de Criminalística, para o exame de um cão 

que segundo informes, por volta das 15:00 horas deste dia, um condutor de veículo 

modelo "Escort" movimentava-se em velocidade reduzida na via pública (Avenida 

dos Estados no sentido Santo André à capital de São Paulo) com um objeto (cabo 

de energia elétrica) de aproximadamente 2 metros de comprimento atrelado ao para-

choque traseiro à coleira de um cão.Testemunha do caso alega que acompanhou o 

veículo do referido autor por aproximadamente 5 km de distância até encontrar uma 

viatura da polícia militar que anunciou os fatos.  

 

 

5.4.2 Do animal 

 

 

  Animal de espécie canina, aparência da sem raça definida, fêmea e 

com aproximadamente 3 anos de idade, conforme ilustra a figura 24. 

 

 

5.4.3 Dos exames do animal 

 

 

  No exame externo do referido animal, constatou-se que o mesmo 

evitava apoio sobre os membros, mantendo-se em decúbito esternal, conforme 

ilustra a figura 25, pois havia lesões de escoriações, de aspecto recente, na região 
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plantar de todas as patas, típicos daqueles provocados por atritamento em piso 

rústico, conforme ilustram as figuras 26 e 27. 

  Apresentava-se ainda, com coleira de couro em reduzido espaço entre 

o vão do pescoço, conforme a figura 28. 

 

 

5.4.4 Da discussão 

 

 

  Após a lavratura do termo circunstanciado de maus-tratos a animais, a 

autoridade policial se deparou em dificuldade para destinar o animal (vítima da 

lesão), para um local seguro, uma vez que não seria justificável entregar ao 

proprietário que acabara de submetê-lo ao crime. Neste caso, na prática, se confia a 

pessoa jurídica ou pessoa física, que se submeta ao instituto do depositário fiel, até 

segunda ordem judicial, sob pena, no âmbito civil, as consequências para o 

depositário infiel, como o dever de indenizar o credor caso haja a perda ou má 

guarda do bem objeto do depósito. São comuns as organizações não 

governamentais protetoras de animais (ONG´s), assumirem o depósito. Por conta 

deste ônus jurídico, muitas pessoas físicas apresentam receios em manter este 

liame com o judiciário, principalmente porque se trata de um animal passível de 

padecimento e a justiça é morosa. No caso específico deste caso, assumiu como 

depositário fiel um parente do autor. 
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Figura 24 - Aspecto geral do animal, quando da 
chegada na delegacia de policia 

Figura 25 - Animal evitava apoio sobre os 
membros, mantendo-se na posição de decúbito 
esternal 

Figura 26 - região plantar posterior esquerda: 
escoriação de aspecto recente 

Figura 27 - região plantar dos posteriores: 
escoriações de aspecto recente 

Figura 28 - Coleira: reduzido espaço entre a 
coleira e a cervical 
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5.5 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS (Atividade Circense) 

 

 

  Atualmente no Brasil, 9 estados, não permitem apresentações com 

animais em circos (Alagoas, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo).  

  E há um Projeto de Lei nº 7291/06 (BRASIL, 2006), tramitando no 

congresso desde 2006, que está pronto para ser votado no Plenário da Câmara que 

estenderá a proibição a todo o País. 

  Este específico caso ocorreu 2 meses antes da promulgação da Lei 

Estadual nº 11.977, de 25 de agosto de 2005 que proibiu a apresentação ou 

utilização de animais em espetáculos circenses, segundo o artigo 21, in verbis. "É 

vedada a apresentação ou utilização de animais em espetáculos circenses" 

(BRASIL, 2005). 

 

 

5.5.1 Dos fatos 

 

 

  Em junho de 2005, a delegacia de polícia da cidade de São Bernardo 

do Campo - Divisão de Crimes de Meio Ambiente (DICMA), SP, solicitou a equipe de 

Instituto de Criminalística, para o exame de uma denúncia relacionado a maus-tratos 

aos animais no circo "Stankowich", estampada na figura 29, que segundo informes, 

teria uma aliá confinada em espaço reduzido, conforme ilustra a figura 30.  

 

 

5.5.2 Dos exames do local e do animal 

 

 

  Quando da chegada no local dos fatos, a aliá encontrava-se exposto 

num cercado com 2,95 metros por 4,04 metros (cerca de 6,99 m2), sendo ali 

encontrada acorrentada pelo membro anterior esquerdo a um piquete enterrado no 

solo, tendo a corrente cerca de 0,30 metros de comprimento, dimensão esta que 

dispunha aquele animal para se locomover (30 centímetros), sendo observado que 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/143102-CCJ-APROVA-O-FIM-DO-USO-DE-ANIMAIS-EM-CIRCOS.html
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seus movimentos de "vai e vem", se encontravam tolhidos por aquela corrente, haja 

vista o tamanho do animal - um elefante, conforme ilustram as figuras 31 e 32.  

 

 

5.5.3 Dos quesitos solicitados pela delegacia (DICMA) 

 

 

1- Existem animais no local ? Quantos e quais espécies ? 

2-Os animais se encontram sendo vítimas de maus-tratos ? 

3-Qual a descrição da área onde os animais se encontram confinados ? 

4-O confinamento dos animais se encontra de acordo com a legislação vigente ? 

 

 

5.5.4 Da discussão 

 

 

  Não é comum as delegacias de polícias apresentarem quesitos como 

neste caso. Tais quesitos facilitam o trabalho do perito, pontuando e precisando os 

interesses da justiça, mas o perito não precisa se ater somente nestes quesitos, 

como foi o caso deste, onde além de configurar os maus-tratos aos animais, foi 

evidenciado um outro crime. O circo praticava o furto de energia e o exame foi 

consignado ao mesmo laudo pericial. 

  Cumpre consignar ainda que foi solicitada a presença de agentes de 

vigilância sanitária para exames próprios de atribuição. 

  No caso específico do quesito número 4, a autoridade policial 

questiona ao relator do laudo a uma determinada legislação vigente para o caso em 

questão. Nesta seara cabe tecer alguns comentários para a reflexão. 

  Ao perito, compete discutir a legislação ao caso específico ? ou 

adequar um fato específico à legislação pertinente ? A escusa de uma lei por parte 

de quem examina um local de crime é prejudicial para a elaboração dos laudos ?  

  No nosso entender, cabe ao perito os exames de locais de crime, 

independente do conhecimento legal a que o fato esteja comprometendo uma 
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norma. É por um destes motivos que é interessante a prescrição dos quesitos 

específicos. A discussão de direito é de competência dos participantes dotados de 

conhecimentos jurídicos, enquanto que a discussão dos fatos é dos detentores de 

conhecimentos técnicos.  

  Embora inegável a importância do saber jurídico por parte de quem 

pratica a perícia, pois como dito anteriormente, poucos solicitantes expressam os 

quesitos na área de crimes de maus-tratos aos animais, assim sendo, a elaboração 

dos próprios quesitos é referência para um bom desempenho de trabalho pericial, 

mas a ignorância legal não impede deste mesmo nível de trabalho. 

  Vejamos neste caso específico, onde algumas legislações poderiam 

regrar sobre a matéria, a começar com a Lei do Meio Ambiente (Lei nº 9605/98), e 

um Decreto Estadual de São Paulo, o Dec. nº 40400/95 (BRASIL, 1995). A começar 

com o Decreto que aprova Norma Técnica Especial relativa à instalação de 

estabelecimentos veterinários, determinando as exigências mínimas para este fim. 

Como pode observar, este decreto tem objetivo de oferecer definições de norma 

técnica e não condiciona a sanção no corpo da legislação. 

  Como exemplo deste caso prático, apontaremos algumas definições de 

normas legais, segundo o Decreto nº 40400/95 (BRASIL, 1995). 

 

Artigo 1º- Consideram-se estabelecimentos veterinários para os 

efeitos desta Norma Técnica Especial: 

 

XV - circo de animais: o estabelecimento fixo ou nômade, onde são 

exibidos animais amestrados, domésticos ou silvestres, ao público 

em geral; 

 
Artigo 3º - Os estabelecimentos veterinários são obrigados, na forma 

da legislação vigente, a manter um médico veterinário responsável 

pelo seu funcionamento. 

 
Artigo 5º - Os estabelecimentos veterinários deverão ser mantidos 

nas mais perfeitas condições de ordem e higiene, inclusive no que se 

refere ao pessoal e material. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3459378/art-1-do-decreto-40400-95-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3458827/art-3-do-decreto-40400-95-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3458800/art-5-do-decreto-40400-95-sao-paulo


86 
 

Artigo 6º - Para os efeitos desta Norma Técnica Especial constituem 

dependências, instalações, recintos e partes dos estabelecimentos 

veterinários: 

XVIII - baia: compartimento destinado ao abrigo de animais de 

grande porte (equinos, bovinos, e outros); sua área deve ser 

compatível com o tamanho dos animais que abriga, nunca inferior a 

10,00 m², sendo a menor dimensão no plano horizontal nunca inferior 

a 3,00m, com pé direito mínimo de 3,00m; o piso deve ser resistente 

ao pisoteio e a desinfetantes, provido de escoamento de águas 

servidas ligado diretamente a rede de esgotos ou a canaleta coletora 

externa provida de grade protetora; 

 
Artigo 15 - Os haras, carrosséis-vivos, escolas para cães, pensões 

para animais, granjas de criação, pocilgas, hotéis-fazenda, e 

congêneres devem ter, além da estrutura necessária ao 

desenvolvimento de suas atividades, ambulatórios veterinário 

conforme o disposto no artigo 12. 

 
Artigo 12- As instalações mínimas para funcionamento de 

ambulatório veterinário são: 

I - local para exame clínico dos animais; 

II - local adequado para a prática de curativos e pequenas cirurgias. 

  Uma vez exibidas as definições do local, podemos remeter à Lei do 

Meio Ambiente (Lei nº 9605/98), mais precisamente o artigo 32 (BRASIL, 1998) in 

verbis: "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." Nesta legislação comporta uma sanção, e o mais interessante que 

apesar de ser uma pessoa jurídica (Circo), o instituto de proteção da Lei do Meio 

Ambiente abrange desde a sua Constituição Federal e a Lei do Meio Ambiente. A 

Constituição Federal, art. 225, § 3º (BRASIL, 1998): "as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados".  

  Enquanto que na Lei nº 9605/98 (BRASIL, 1998), in verbis:  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3458777/art-6-do-decreto-40400-95-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3457067/art-15-do-decreto-40400-95-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3457239/art-12-do-decreto-40400-95-sao-paulo
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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. 
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Figura 29 - Aspecto geral do local e os animais Figura 30 - Aspecto geral da aliá, do local e aos 
fundos agentes da vigilância sanitária 

Figura 31 - Animal atrelado a uma corrente de 
pequena extensão 

Figura 32 - Comprimento de 30 centímetros da 
corrente 



89 
 

5.6 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS E FALSA IMPUTAÇÃO (5º Delegacia de Polícia 

de Santo André) 

 

 

  O desconhecimento ou mesmo ignorância por parte do proprietário em 

relação a saúde do animal, aliado a exposição intensa de movimento de proteção 

animal, muitos proprietários recorrem a justiça para solucionar a lide ao deparar-se 

quando o animal apresenta ferimentos compatíveis aos maus-tratos. 

 

     

5.6.1 Dos fatos 

 

 

  Em 2004, a delegacia de polícia da cidade de Santo André, 

encaminhou um cão vivo ao Instituto de Criminalística, para o exame relacionado a 

denúncia de maus-tratos, por parte do proprietário em face do seu vizinho que 

suspeitava arremesso de substância líquida e quente sobre a pele do animal. Por 

entender que tratava-se de um suposto crueldade contra animais, o proprietário 

recorreu da elaboração deste termo circunstanciado (TC). 

 

 

5.6.2 Dos exames do animal 

 

 

  O exame no próprio animal, conforme a figura 33 ocorreu em clínica 

particular sob responsabilidade deste relator. Alguns aspectos chamaram a atenção 

como dermatites não recentes na região cervical e costal, conforme as figuras 34 e 

35, e apresentavam sinais clínicos de grandes áreas de alopécias, multifocais e 

regionais em várias partes do corpo e de aspecto agudo e crônico, este último 

localizado na região sacral, conforme a figura 36. Essas áreas apresentavam 

descamação, formação de crostas, eritrema (rubor), sensibilidade a dor, prurido 

(coceiras), formação de cravos, e piodermite. 

  Foi solicitado o devido exame complementar de biopsia cutânea. 
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5.6.3 Da discussão 

 

 

  O resultado da biopsia ofereceu a conclusão de presença de ácaros 

compatíveis com Demodex sp., conforme a figura 37, comumente encontrado em 

animal de baixa resistência imunológica. 

  Assim sendo não procede a natureza de maus-tratos inferido ao vizinho 

do proprietário, conforme inserido no T.C. 

  É interessante salientar que a medicina veterinária legal tem como 

escopo principal a busca da verdade dos fatos, sob ótica da medicina científica e 

seus ramos, para auxiliar nos procedimentos da condenação ou mesmo absolvição 

de acusações sem precedentes. 

  Cabe salientar que os exames complementares foram elaboradas com 

auxilio de laboratório veterinário particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 33 - Da identificação do animal na clínica 
veterinária particular 

Figura 34 - Dos ferimentos de dermatites 
recentes, na região da cabeça, cervical e dorsal 

Figura 35 - Dos ferimentos: alopécia, eritrema, 
prurido e sensível 

Figura 36 - Dos ferimentos na região lombo-
sacral, crostas e de aspecto crônico 

Figura 37 - Do relatório do exame complementar 
elaborado por laboratório particular. Resultado 
Demodex sp 
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5.7 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS (Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires) 

 

 

  Crime de patrimônio associado aos maus-tratos de animais. 

Constatação no local dos fatos quando do exame de corpo de delito, conforme 

abaixo descrito. 

 

 

5.7.1 Dos fatos 

 

 

  Em setembro de 2011, em atendimento a solicitação da delegacia de 

polícia da cidade de Ribeirão Pires (SP), cuja natureza era local de encontro de 

autos roubados, em uma residência, isolado em disposição de chácara, limitada com 

a via pública por muro construído por placas de concreto com aproximadamente 2 

metros de altura e intercala por portão de madeira e fechadura do tipo corrente e 

cadeado, conforme ilustra a figura 38. Era um imóvel térreo, precedida por um 

quintal que denotavam veículos com suspeitas de adulteração dos números de 

chassis, resultantes de crimes de roubos, conforme ilustra a figura 39.   

  Ao adentrar no quintal, o perito relator deparou com um cão amarrado 

na parte interna e próximo ao portão de entrada, em disposição de sentinela ou vigia 

por uma corrente de aproximadamente 1 metro de comprimento, segundo a figura 

40. 

  Nos fundos, em coincidência com a área de serviço, dispostas em 

suspensão na parede, havia vários pássaros silvestres em gaiolas, conforme ilustra 

a figura 41. 

 

 

5.7.2 Dos exames dos animais e do local 

 

 

  Tratava-se de um cão sem raça definida, de cor preta, jovem, macho 

de característica dócil e estado de carne regular sem apresentar lesões externas. 
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  O referido animal encontrava-se preso a uma corrente de 

aproximadamente 1 metro de comprimento, em meio ao piso de terra piloada e sem 

cobertura exceto um carpete de dimensões suficiente para o animal se deitar.  

  As aves eram aquelas consideradas espécimes da fauna silvestre, 

nativos, desprovidos de qualquer identificação (anilhas), encontravam-se enjauladas 

em gaiolas diversos tamanhos. Entre elas Sporophila caerulescens (coleirinha), 

Passer domesticus (pardal), Sicalis flaveola (canário da terra) e Turdus spp (sabiá), 

perfazendo no total de 12 (doze) pássaros, conforme ilustram as figuras 42 a 45.  

 

 

5.7.3 Da discussão 

 

 

  O atendimento solicitado foi para constatar veículos roubados e 

adulterados que culminou em mais uma modalidade de ilícito, no caso foi o crime 

contra a fauna. A informação técnica probatória foi responsável pelo perito médico 

veterinário que constatou as possíveis evidências para incriminar o agente que foi 

flagrado no crime de patrimônio. 

  A autoridade policial é dotado de saber sobre a lei do meio ambiente, 

porém eventualmente algumas dúvidas com relação as características técnicas do 

enquadramento do crime contra fauna afastam da confecção do termo 

circunstanciado. Assim sendo, cabe também ao perito criminal exteriorizar as provas 

que consequentemente auxilia a justiça para a condenação cabível ao acusado nas 

diversas práticas de atos impugnados pela sociedade. 

  O enquadramento legal é a guarda, ter em cativeiro ou depósito, 

espécimes da fauna silvestre, nativa provenientes de criadouros não autorizados ou 

sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, 

conforme alude o artigo 29 da Lei nº 9605/98 (BRASIL, 1998). Cumpre consignar 

que aves autorizadas apresentam as anilhas metálicas com as devidas 

identificações fixadas em uma das pernas.  

  Em relação ao cão, cabe a discussão de maus-tratos pela forma em 

que foi constatada quando da chegada da perícia. 
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Figura 38 - Da fachada do local: cão amarrado 
próximo ao portão em posição de sentinela 

Figura 40 - Do cão amarrado por uma corrente 
de aproximadamente 1 metro de comprimento 

Figura 42 - Aspecto geral das gaiolas com os 
pássaros 

Figura 39 - Do interior do local: veículos 
roubados, presença de policiais militares e 
equipe de perícia 

Figura 41 - Gaiolas com pássaros apreendidas 
no local e encaminhadas à delegacia de polícia 

Figura 43 - Gaiola com pássaro: Sicalis flaveola 
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Figura 44 - Gaiolas com os pássaros: Passer 
domesticus 

Figura 45 - Gaiola com o 
pássaro: Sporophila 
caerulescens, apresentando 
ferimento frontal 
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5.8 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS (2º Delegacia de Polícia de Santo André) 

 

 

  Os felinos que invadem residências vizinhas geram reclamações como 

fezes, urinas nos quintais alheios e miados intensos principalmente no horário 

noturno, e são vítimas de envenenamento. 

 

 

5.8.1 Dos fatos 

 

 

  Dezembro de 2012, em atendimento a solicitação da delegacia de 

polícia da cidade de Santo André, cuja natureza era local relacionado aos maus-

tratos aos animais, no interior de uma viela, conforme a figura 46, foram examinados 

dois felinos, cada um no interior de duas residências distintas e posteriormente um 

exame complementar que consistiu em necropsia na clínica veterinária particular.  

 

 

5.8.2 Dos exames do animal 

 

 

  Felino 1 - macho, de cor branca, de aproximadamente 12 meses de 

idade, em estado de “rigor mortis”, apresentava pequenos grânulos de cor escura no 

conteúdo estomacal, semelhantes a carbamatos ("chumbinho"), conforme ilustram 

figuras 47 a 51. 

  Felino 2 - fêmea, tricolor, de aproximadamente 8 meses de idade, em 

estado de “rigor mortis”, apresentava pequenos grânulos de cor escura no conteúdo 

estomacal, semelhantes a carbamatos ("chumbinho"), material gástrico semelhante 

foi encontrado nas proximidades deste animal, conforme ilustram as figuras 52 a 56.
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5.8.3 Da discussão 

 

 

  Neste caso, não foi solicitada o exame bromatologico da substância, 

mas com base na sintomatologia aguda e a presença destes pequenos grânulos no 

estômago, presumiu-se como carbamato ou droga similar, conforme ilustra a figura 

57.  

  Foi anexo a requisição da delegacia de polícia, por meio de delegado 

de polícia, conforme figura 58, item 7, solicitando ao Instituto de Criminalística, 

segundo consta a figura 58, item 2 para perícia criminal de local, conforme figura 58, 

item 3. A elaboração consta de número (RDO nº 9974/2012) que significa registro de 

ocorrência, mas que representa um Termo Circunstaciado (T.C.) - Vide figura 58, 

item 1. Por se tratar de um crime de maus-tratos aos animais, conforme inscrição 

apontada na figura 58, item 5, uma infração penal de menor potencial ofensivo, com 

pena de até 1 ano, o procedimento é o juizado especial criminal (lei nº 9099/95), 

conforme citado no ítem 2.5.1 (Início da Instauração do Inquérito Policial) e alude o 

art. 61. "Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 

efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 

máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa" (BRASIL, 1995). 

Assim, o início dos procedimentos na delegacia iniciar-se a com T.C. (Termo 

Circunstanciado).  

  Em relação a "Natureza do Exame" inscrita na figura 58, item 4, que 

consiste no exame do local, ou seja, de forma genérica, para que assim o expert 

responsável pela perícia encontre, no local dos fatos, os vestígios para apontar o 

suposto autor. Interessante apontar que não há solicitação para o exame 

necroscópico do animal, conforme requisição anexa. Assim sendo, cabe ao perito, 

dentro da sua discricionariedade e por meio de conhecimentos científicos, a eleição 

das indicadas metodologias e técnicas para cada caso. 

  Nas partes envolvidas, somente as proprietárias dos animais são 

citados na requisição, não há menção de autor(es), pois não foi flagrado praticando 

os maus-tratos, cabendo a investigação juntamente com dados fornecidos pelo 

Instituto de Criminalística para que assim seja destinado os fatos ao(s) suposto(s) 

autor(es), conforme figura 58, item 6. 
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  Em relação a substância Aldicarb, vulgarmente conhecida como 

"Chumbinho", teve o registro cancelado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), segundo o anúncio do dia 05 de novembro de 2012. Por isso, a produção, 

a comercialização e o uso de qualquer agrotóxico à base de aldicarb estão proibidos 

no país. 
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Figura 47 - Da posição e situação em que foi 
encontrado o felino 

Figura 46 - Do local: acesso às 
residências dos fatos 

Figura 48 - Aspecto geral de um dos felinos Figura 49 - Da identificação 

Figura 50 - Necropsia: pequenos grânulos 
escuros no interior do estomago 

Figura 51 - Conteúdo estomacal apresentando 
substância típica de daquele conhecido como 
Aldicarb 
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Figura 53 - Da posição e situação em que foi 
encontrado o segundo felino 

Figura 52 - Descrição do local 
onde foi encontrado o segundo 
felino 

Figura 54 - Necropsia: pequenos grânulos 
escuros junto ao conteúdo estomacal 

Figura 55 - Conteúdo estomacal apresentando 
substância típica de daquele conhecido como 
Aldicarb 

 

Figura 56 - Conteúdo estomacal, típicos de 
carbamatos, com grânulos escuros nas 
proximidades do local 

 

Figura 57 - Aldicarb ("chumbinho") na sua 
disposição comercial 
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Figura  58 - Cópia da requisição de perícia para levantamento do local 

 
Nota: grifo nosso. 
 
Fonte: Segunda Delegacia de Polícia de Santo André (2012) 
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5.9 CRIME CONTRA ANIMAL SILVESTRE 

 

 

  A partir de 1998, matar um animal silvestre é crime de meio ambiente, 

mas enquadrado no rol daqueles considerado de pequeno potencial ofensivo. Esta 

característica ofensiva gera comportamento procedimental abaixo descrito. 

 

 

5.9.1 Dos fatos 

 

 

  Em 2007, policiais militares apresentaram indivíduos à delegacia de 

polícia da cidade de Ribeirão Pires (SP), resultante de flagrarem agressão por ação 

de chutes e consequente óbito de animal silvestre, nativo, fêmea em lactação, 

vulgarmente conhecido como tatú galinha (Dasypusnovemcinctus L), conforme 

ilustra a fotografia (Fig. 59). 

  Na respectiva delegacia, não foi lavrado o auto de prisão em flagrante, 

mas apenas o termo circunstanciado de ocorrência e o termo de compromisso com 

base no artigo 29 da Lei 9605/98 (Lei do Meio Ambiente) e os autores foram 

liberados com o compromisso de comparecer ao Juizado. 

  O animal foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para 

qualificação do nexo causal do fato ocorrido. 

 

 

5.9.2 Dos exames do animal 

 

 

  O exame no animal ocorreu em clínica particular sob responsabilidade 

deste relator. Restringiu o exame na identificação do animal como sendo animal 

silvestre e a causa mortis por hipovolemia decorrente de hemorragia interna 

resultante de ação de ferimento contuso, conforme ilustram as figuras 60 a 64.  
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5.9.3 Da discussão 

 

 

  Interessante discutir a questão da prisão em flagrante pelos policiais 

militares, e a situação em que não foi lavrado o termo de autuação em flagrante pela 

autoridade competente.  

  Há uma diferença entre a prisão em flagrante com autuação em 

flagrante. A primeira possui caráter material, previsto no ordenamento processual 

penal35 e na própria Constituição Federal36, no sentido de ser capturado, contido por 

alguém e conduzido, algemado até a delegacia de polícia. A segunda se refere tão-

somente ao seu aspecto formal e, somente será procedida em não havendo a 

possibilidade de adotar-se o procedimento especial previsto na Lei 9.099/95. 

 Segundo o artigo 69 da Lei 9099/98 (BRASIL, 1998), in verbis: 

 

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência 

lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao 

Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as 

requisições dos exames periciais necessários. 

 

 Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for 

imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso 

de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se 

exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá 

determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, 

domicílio ou local de convivência com a vítima. (grifo nosso) 

 

  O procedimento preliminar da delegacia de polícia foi baseado nos 

tramites legais da Lei nº 9099/95. Solicitados os exames perícias no animal e 

lavrando o termo de compromisso para comparecimento em juízo. 

                                                           
35

 O artigo 301 do Código de Processo Penal assim define: “qualquer do povo poderá e as 
autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante 
delito” 
36

 CF 88. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei; 

 

http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1617
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  A aplicação da legislação material nesta situação foi a Lei do Meio 

Ambiente (Lei nº 9605/98) e não a Lei de Proteção a Fauna (Lei nº 5197/67), embora 

o animal fosse considerado silvestre, conforme fundamentações jurisprudenciais e 

doutrinas debatidas no capítulo "6 Discussão" do trabalho. 

  Para este caso cabe tecer outra questão da Lei nº 9605/98 que 

destinam dois artigos relacionados aos animais silvestres, a saber: 

 

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. 

 § 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; 

[...] 

III - durante a noite; 

 

 

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. 

[...] 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte 

do animal. 

 
 
 

  Ao observar os artigos 29 e 32, notamos que a pena mínima em matar 

espécimes da fauna silvestre (6 meses) é maior - dobro - que a pena mínima de 

maus-tratos a fauna silvestre (3 meses), mas o resultado morte decorrente de 

casos dos maus-tratos a pena é aumentada de 1/6 a 1/3.  

  Outro dado muito importante é a questão da espécie da fauna silvestre 

considerada ameaçada de extinção cuja pena é aumentada de metade quando da 

sua morte, conforme alude art. 29, parágrafo 4º, inciso I. 
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  E matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 

silvestre durante a noite é outra circunstancia de aumento de pena, conforme art. 

29, parágrafo 4º, inciso III (grifo nosso). 

  Referidas observações foram citadas porque o julgador apreciará os 

fatos técnicos do exame pericial para aplicação da dosimetria da pena. Sendo 

assim, é de responsabilidade do perito criminal descrever se o animal é silvestre, em 

sendo este, é necessário verificar se inclui na lista dos animais em extinção ou ainda 

aquelas consideradas raras, e para adequar corretamente à lista, a característica 

taxonômica deve ser analisada.  

  Na análise de óbito precedente de maus-tratos, a necropsia é 

indispensável e os conhecimentos de tanatologia 37 (FRANÇA, 2005, p. 185) animal, 

mais especificamente a cronotanatognose 38 (CROCE e JUNIOR, 2005, p. 444), que 

pode ser aplicado para verificar se o evento morte foi resultante de horário noturno. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 É a parte da medicina legal que estuda a morte e suas repercussões na esfera jurídico-social. 
38

 É a parte da Tanatologia que estuda o tempo aproximado da morte. 
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Figura 59 - Aspecto geral do animal. 
Dasypusnovemcinctus L 

Figura 60 - Escoriações de aspecto recente na 
carcaça externa 

Figura 61 - Equimose de aspecto recente 

Figura 63 - Detalhe da hemorragia Figura 64 - Parte do sangue coagulado quando 
da abertura abdominal 

Figura 62 - Hemorragia abdominal 
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6  DISCUSSÃO 
 

 

  A sociedade clama à justiça pela proteção dos animais, movido pelo 

sentimento moral e ambiental. Em 2012, o tema que mais mobilizou a população a 

contribuir com os juristas da comissão de reforma do Código Penal foi a proposta do 

aumento de penas para crimes contra meio ambiente, entre eles os maus-tratos e a 

criminalização do abandono de animais (BRASIL, 2012). 

  Os juristas tiveram o cuidado de preservar praticamente todas as 

conquistas da Lei de Crimes Ambientais, de 1998. O aumento das penas faz com 

que a maioria das condutas saiam da competência do juizado especial, que julga 

crimes cuja pena máxima é de até dois anos. Desta forma, para a persecução penal, 

exigir-se-a do Estado um aparato de procedimentos legais, apresentando provas 

legitimas e confiáveis para a sentença ou absolvição do acusado da prática do crime 

de maus-tratos aos animais. Pouco impacto prático pode resultar da produção do 

Legislativo, se o Executivo é insípido nos levantamentos de provas.  

  A relação homem-animal envolve processos de interações complexos, 

já que são criados para servir ao homem, e sendo assim a lei procura tutelar estes 

seres de forma reflexa, pois o principal fundamento é a dignidade da pessoa 

humana.  

  Maltratar um animal pode tornar insensível o ser humano, bem como, 

injustificável, no atual conceito, submeter aos sofrimentos desnecessários mesmo 

servindo ao homem. O mundo inteiro vem proclamando a preocupação com os 

animais, refletindo na rotina de convivência e principalmente no direito. 

  Por consequência, parte da responsabilidade da tutela dos animais, 

recai sobre as provas relacionadas ao conhecimento técnico-científico da medicina 

veterinária legal, exigidos dos peritos criminais.   

  Não só o laudo, mas a reconstrução do crime depende, muitas vezes, 

do rigor técnico científico na coleta dos vestígios no local de crime, a sua 

preservação e a cadeia de custódia para que possam ser analisados e 

caracterizados como prova material e fidedigna. Para tanto, é indiscutível a presença 

de profissionais específicos da área detentora de conhecimento. 

  Embora as legislações existentes no Brasil apresentem um conflito 

aparente de normas, o fato é que a jurisprudência e a doutrina delinearam que o 

Figura 62 - Hemorragia abdominal 
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artigo 32 de Lei nº 9065/98 (BRASIL, 1998), revogou tacitamente a contravenção 

penal do artigo 64 da Lei de Contravenções Penais (BRASIL, 1941) que dispunha 

sobre a crueldade em animais. Castro (2004), explica que a contravenção não previa 

a modalidade de maus-tratos por abuso, ferimento ou mutilação do animal, assim 

sendo pelo princípio da especialidade, em que a norma especial afasta a incidência 

da norma geral, estaria assim revogada. Custódio (1997), Levai (2004) e Capez 

(2010), entendem que inspirado no art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988)39 , sobre a crueldade contra animais, a referida lei emergiu em 

consonância com o interesse da Carta Magna.  

  No que tange a jurisprudência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul manifestou-se sobre a denúncia da Promotora que fundamentou no 

artigo 64 da Lei de Contravenção Penal, e a Magistrada veio a condenar o réu com 

base no artigo 32 da Lei do Meio Ambiente, e o egrégio tribunal manteve a 

condenação. É o que se entende da análise do Recurso Tribunal de Justiça Crime nº 

71001524321 RS (BRASIL, 2008). 

  Em relação a Lei de Proteção da Fauna (Lei nº 5.197/67), o referido 

dispositivo legal foi totalmente revogado haja vista que toda a matéria anteriormente 

versada foi tratada pela nova Lei do Meio Ambiente, é o entendimento do Supremo 

Tribunal de Justiça (BRASIL, 2005). Os Tribunais reformavam as sentenças 

condenatórias decorrentes da Lei nº 5197/67, envolvendo animais silvestres, pela 

Lei do Meio Ambiente (Lei nº 9605/98) uma vez que a pena é menor (BRASIL, 

1998)40, fundamentando-se que norma penal posterior, por ser mais benigna, cabe a 

eficácia retroativa, em beneficio do acusado, nos termos dos artigos 5º, XL (BRASIL, 

                                                           
39

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade 
desse direito, incumbe ao Poder Público: VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade. 
40

 Lei nº 9605/98: 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. 
Lei nº 5197/67 Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento 
e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, 
abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, 
perseguição, destruição, caça ou apanha. Art. 27 § 1º É considerado crime punível com a pena de 
reclusão de 1 (um)  a  3 (três) anos a violação do disposto no artigo 1º e seus parágrafos 4º, 8º e suas 
alíneas a, b, e c, 10 e suas alíneas a, b, c, d, e, f, g,  h, i, j, l   e m,  e 14 e seu § 3º desta lei. (Incluído 
pela Lei nº 7.653, de 12.2.1988) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7653.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7653.htm#art27
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1988) 41, da Carta Magna e artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal (BRASIL, 

1940) 42 , são os entendimentos do TRF4 - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 51652 

PR 97.04.51652-5 e TRF1 - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 40586 

TO 1998.01.00.040586-6. 

  O Decreto Federal nº 24.645/34, para muitos doutrinadores continua 

em vigor. Assim é o entendimento de Santos (1999) e Dias (2000, p.155). Pierangeli 

(1999, p. 495) afirma que nesta lei era definida o conceito de maus-tratos o que não 

é expresso na atual Lei do Meio Ambiente. 

  A explanação de conflito legal é importante uma vez que as provas se 

fundamentam em leis vigentes e principalmente porque os procedimentos de perícia 

obedecem as regras legais válidas. 

  Além da complexidade da legislação pátria, que de forma dinâmica 

tenta se adequar a nova realidade da exigência social, o mesmo não se verificou 

quando atinge os órgãos responsáveis pelo levantamento de provas. Trabalho com 

o tema "Diagnóstico da Perícia Criminal no Brasil" (BRASIL, 2012), da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, atrelado ao Ministério da Justiça,  demonstrou a 

carência na quantidade pessoal, equipamento, capacitação e principalmente a 

necessidade da reformulação da gestão da criminalística na perícia do Brasil. 

  Se há um déficit geral de estrutura pessoal, mais ainda foi constatada 

na profissão do médico veterinário como atuante na perícia criminal. 

  A legislação atual exige provas que remetem a necessidade de 

conhecimento de patologia, fisiologia, anatomia e taxonomia animal. E para sua 

aplicação na prática, estruturas físicas são primordiais, já que necropsias e outros 

exames são elaborados em salas devidamente equipadas, semelhantemente ao 

Instituto Médico Legal (IML).   

  Outras questões pontuais são geradas por conta da ausência de um 

IML veterinário, como a quem compete o encaminhamento do animal ou carcaça 

para o exame em IES e clínicas veterinárias particulares ? Instituto de Criminalística 

? Delegacia de Polícia ? Ministério Público ?. Em fim, de qualquer forma a devida 

                                                           
41

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XL - a lei penal não retroagirá, salvo 
para beneficiar o réu; 
42

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em 
virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei 
posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que 
decididos por sentença condenatória transitada em julgado. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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instituição competente teria um convênio com órgão público ? Se feito no particular, 

a quem deve o ônus do pagamento do exame pericial destinado a perícia criminal? 

  Na região onde não há uma IES envolvido no assunto de medicina 

veterinária legal, dificultaria a produção de provas consideradas importantes no 

crime.  

  Na maioria das vezes a prova é não repetível, e necessitam de 

colherem os vestígios da infração penal antes que eles desapareçam, pois muitos 

são efêmeros. É o caso, por exemplo, de ferimentos traumáticos. Assim, são 

colhidos na fase policial, já que muitos crimes, com o passar do tempo, perdem a 

capacidade de prová-los e que mesmo não submetidas ao contraditório, o laudo 

produzido aparenta ser o mais próximo daquilo que de fato ocorreu. Com a nova 

reforma do processo penal (BRASIL, 2008), o legislador ameniza a ausência do 

contraditório, elencando os assistentes técnicos para eventuais questionamentos 

destes trabalhos perícias. 

  A criação de delegacias de proteção ao meio ambiente necessita de 

estrutura pericial para levantamento de provas. O complexo judicial envolve várias 

instituições públicas com específicas prerrogativas que interagem para 

concretizações de suas atribuições.  
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7 CONCLUSÃO 

 

  A preocupação da sociedade em relação a questão do meio ambiente, 

saúde pública envolvendo princípios morais de proteção aos animais estão cada vez 

mais evidentes no mundo.   

  A norma está ajustando o comportamento do homem para um convívio 

em harmonia com a natureza, principalmente em relação aos animais. E nesta 

tentativa, a justiça esbarra nas arestas da diversidade e complexidade da sociedade 

moderna.  

  Variedades de leis foram promulgadas com esta intensão, mas a 

velocidade na mudança do comportamento social exigiu reiteradas alterações e 

ajustes nas legislações, o que não verificou-se nas estruturas que apoiam a justiça, 

entre elas na questão das provas, como foi exaustivamente exemplificada neste 

trabalho. 

  A proposta de aumento da pena e a instalação de delegacias 

especializadas em crimes de meio ambiente não resultam no objetivo esperado caso 

o procedimento como levantamento de vestígios são frágeis para comprovar o ilícito. 

  No Brasil, as instituições de ensino e pesquisa, principalmente as 

escolas de medicina veterinária estão produzindo trabalhos que oferecem suportes 

de dados técnico-científicos confiáveis para fundamentação de proteção aos animais 

engrenada a nova realidade social. Tal disciplina denominada de  Medicina 

Veterinária Legal tem como objetivo aplicar o conhecimento médico veterinario para 

auxiliar a justiça. 

  Embora muitos trabalhos estejam disponíveis, é importante enfatizar as 

pesquisas relacionadas aos animais silvestres, pois a biodiversidade brasileira com 

as características específicas da fauna nacional, impõe conhecimentos 

exclusivamente nacional. 

  Há necessidade do Poder Público investir em estruturas como Instituto 

Médico Legal Veterinária e formação de Peritos Criminais Veterinários, pois são 

pilares básicos para satisfazer a nova demanda legal. 

  A medicina veterinária legal, pode contribuir à justiça, nas questões 

relacionadas ao meio ambiente, principalmente quando envolve animais, assim 

como foi a medicina para os humanos.  
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