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RESUMO 

  

MARLET, E. F. Elaboração de laudos periciais médico-veternários: uma análise 
retrospectiva e prospectiva. [Preparation of veterinarian expert reports: a 
retrospective and prospective analysis.]. 2011. 202 f. Tese (Doutorado em Ciências) 
– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010. 

 

A Medicina Veterinária Legal é uma área em crescimento devido à demanda da 

sociedade na coibição dos crimes contra a fauna. No Brasil, pouco se conhece 

acerca da magnitude deste problema. Além disso, a investigação dos crimes contra 

a fauna é dificultada pela baixa disponibilidade de médicos veterinários e de órgãos 

especializados trabalhando em sintonia com a Polícia Judiciária e a Justiça, na 

elaboração da prova médico veterinária legal. A perfeita sintonia entre as partes 

pode ser alcançada por meio da comunicação adequada, que se concretiza por meio 

do laudo pericial. Assim, o presente estudo propôs-se a estimar a incidência dos 

casos de crimes contra a fauna praticados contra cães e gatos, em São Paulo, bem 

como a elaborar um modelo de laudo de exame de necroscopia, para ser utilizado 

nestes casos.  Em primeiro lugar, foi realizado um levantamento retrospectivo dos 

casos encaminhados a dois órgãos distintos que lidam com esta modalidade de 

crime em sua rotina de atendimento: o Departamento de Patologia da FMVZ/USP e 

o Núcleo de Análise Instrumental do Instituto de Criminalística de São Paulo 

(NAI/IC). Este levantamento possibilitou a visualização do perfil quantitativo e 

qualitativo dos casos de maus-tratos a cães e gatos, no período de 2003 a 2009. 

Felinos são mais afetados pela prática de maus-tratos que caninos, não há diferença 

em relação ao sexo, predominam animais jovens e os agentes mais utilizados são 

os carbamatos. A seguir foi realizada uma pesquisa retrospectiva de laudos de 

exames de necropsia, que possibilitou a elaboração de um modelo de laudo, para 

ser utilizado na normatização de laudos de exame de necropsia elaborados pelo 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP, em casos de crimes contra a fauna, a fim 

de melhorar a comunicação entre médicos veterinários e as demais partes 

envolvidas nos processos de crimes contra a fauna. 

 

Palavras-chave: Medicina Veterinária Legal. Maus-tratos. Laudos periciais. Cães. 

Gatos. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

MARLET, E. F. Preparation of veterinarian expert reports: a retrospective and 

prospective analysis. [Elaboração de laudos periciais médico-veternários: uma 
análise retrospectiva e prospectiva]. 2011.202 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010. 
 

Legal Veterinary Medicine is a growing field due to the demand of the society in 

restraint of crimes against fauna. In Brazil little is known about the magnitude of this 

problem. Furthermore investigation of crimes against fauna is rendered difficult by 

the low availability of veterinarians and specialized agencies working in harmony with 

Jucidial Police and Justice in the development of veterinary medical legal evidence. 

The perfect coordination of these efforts can be achieved through appropriate 

communication which is performed by the expert report. Thus, this study aimed to 

estimate the occurrence of cases of crimes committed against dogs and cats in the 

city of Sao Paulo, and develop a model for necroscopy examination report, to be 

used in these cases. First, it was performed a retrospective review of cases referred 

to two separate institutional departments dealing with this type of crime in their 

routine attendance: the Department of Pathology of FMVZ/USP and the Instrumental 

Analysis Laboratory of the Criminalistics Institute of Sao Paulo (NAI/IC). This survey 

allowed the visualization of the annual distribution and quantitative and qualitative 

profile of cases of mistreatment of dogs and cats, in the period of 2003 to 2009. 

Felines are more affected by the practice of mistreatment than canines; there is no 

difference regarding gender, predominantly young animals and the agents most 

commonly used are carbamates. Then it was performed a retrospective study of 

reports of necropsy examinations, which enabled the elaboration of a model report to 

be used in the standardization of medical examination reports for autopsy prepared 

by the Department of Pathology of FMVZ/USP to improve communication between 

veterinarians and other parties involved in cases of crimes against fauna.  

 

Key words: Legal Veterinary Medicine.  Mistreatment. Expert reports. Dogs. Cats. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Serviço de Necropsia do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo tem 

atendido a casos de crimes contra a fauna, praticados contra cães e gatos.  

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 

1988 (CF 88), assim como a legislação infraconstitucional, indica a relevância 

atribuída pela legislação brasileira atual (CF 88, artigo 225) aos crimes contra a 

fauna.  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse equilíbrio ecológico 

depende de inter-relações complexas entre os diversos fatores que compõem o 

meio ambiente, quais sejam: fatores bióticos: seres vivos; fatores abióticos: clima, 

água, solo, atmosfera, entre outros; e fatores socioeconômicos: etnia, cultura, 

religião, entre outros (ALMEIDA et al., 2006; FIORILLO, 2006). 

A lesão de um ou mais fatores que compõem o meio ambiente 

pode configurar a prática de um crime
1
. A caracterização de uma lesão ambiental 

como crime baseia-se na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, também 

conhecida por Lei de Crimes Ambientais. O crime de maus-tratos praticado contra 

animais está previsto entre as diversas modalidades de crimes contra o meio 

ambiente, na seção que trata especificamente dos crimes contra a fauna, no artigo 

32 da mencionada Lei nº 9.605/98. 

Entende-se por maus-tratos a violência, o ultraje ou o insulto 

que provoca sofrimento para o animal, mesmo que não ocorram lesões físicas para 

este (LEVAI, 2004). O Decreto nº 24.645, de 10 de junho de 1934, em seu artigo 3º, 

relaciona várias ações que configuram a prática de maus-tratos, e as primeiras 

ações relacionadas no artigo 3º são as práticas de abuso e crueldade contra 

animais
2
. 

Outro aspecto que mostra a relevância dos crimes de maus-

tratos é a existência de inúmeros estudos que relacionam a prática de maus-tratos 

contra animais com a ocorrência de violência doméstica (FLYNN, 2000; SIMMONS; 

                                               
1
 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, artigo 2º.  

2
 Decreto nº 24.645, de 10 de junho de 1934, artigo 3º, inciso I. 
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LELHMANN, 2007; MUNRO; MUNRO, 2008; VOLANT et al., 2008) e a formação de 

personalidades criminosas (MARLET, 1995; FARACO; SEMINOTTI, 2006). A 

violência contra um animal é uma prática que, caso não seja coibida, pode ser 

entendida como normal e aceita pela sociedade, tendo como resultado o progresso 

da escalada da violência (MERCK, 2007). 

Por outro lado, inúmeros trabalhos demonstram que a relação 

saudável entre seres humanos e animais de companhia, como cães e gatos, 

melhora o comportamento do ser humano, bem como sua saúde mental e física, o 

que contribui para a “sadia qualidade de vida” (CF 88, artigo 225, caput; MORI, 

2000; BALSEMÃO, 2008; GARCIA, 2009), conforme prescreve a CF 88. 

A despeito da relevância dos crimes de maus-tratos praticados 

contra animais, pouco se conhece a respeito desse problema no Brasil (XAVIER; 

RIGHI; SPINOSA, 2007a,b). O crime de maus-tratos é subnotificado (MERCK, 2007; 

MARLET et al., 2010) e sua investigação, que depende de provas, especialmente da 

prova pericial médico-veterinária legal, é dificultada pela baixa disponibilidade de 

profissionais e órgãos especializados, cuja atuação esteja em sintonia com a Polícia 

Judiciária e a Justiça (ALMEIDA et al., 2006). 

A maioria dos estudos brasileiros encontrados dedica-se a um 

tipo específico de maus-tratos, a intoxicação intencional (BURINI et al., 2003a,b; 

XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007a,b). Um estudo do perfil das intoxicações de cães 

e gatos, feito em Curitiba, revelou que a maior causa de intoxicação nessas 

espécies é acidental; a segunda é o uso de medicamentos sem prescrição médico-

veterinária, e a terceira são os casos de intoxicação intencional. O mesmo estudo 

aponta que, entre os casos de intoxicação fatal de cães, os carbamatos respondem 

pela maioria dos casos (56,25%), em seguida vêm os cumarínicos e a estricnica 

(ambos com 18,75% dos casos); e, em último, a permetrina (6,25% dos casos). Esse 

estudo revela ainda que entre os casos de óbito de gatos, os medicamentos e os 

pesticidas vitimaram igual número de animais (ASSIS; HANSEN; ALMEIDA, 2009).  

No exterior existem trabalhos (MUNRO; THRUSFIELD, 

2001a,b) que estudam a população de cães e gatos atingidos por maus-tratos. 

Assim, são necessários estudos no Brasil que revelem a incidência das diversas 

modalidades de crimes de maus-tratos praticados contra animais, bem como 

estudos que viabilizem a formação da prova pericial, importante instrumento de 

investigação policial e concretização da Justiça. 
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O presente estudo, frente a um universo tão grande de 

“estudos por fazer”, propôs-se a avaliar a incidência de crimes de maus-tratos 

praticados contra cães e gatos registrados em dois órgãos distintos: o Serviço de 

Necropsia do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) e o Núcleo de Análise 

Instrumental do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-

Científica de São Paulo (NAI/IC). Ele se propôs ainda a estudar os documentos 

decorrentes dos exames necroscópicos elaborados pela FMVZ/USP (necropsias 

documentadas), a fim de analisar a forma de apresentação das informações e 

sugerir uma normatização. Essa normatização das necropsias documentadas visa a 

facilitar a elaboração de laudos pelos médicos veterinários, assim como a 

compreensão de seu conteúdo por profissionais de outras áreas do conhecimento, 

de modo que possa ser plenamente aproveitado pela Justiça. 

A pesquisa foi realizada no período de 2003 a 2009 (análise 

retrospectiva), mas com vistas a um futuro próximo (análise prospectiva), em que se 

espera que os laudos periciais médico-veterinários constituam prova tão robusta a 

ponto de subsidiar as autoridades policiais e judiciárias para que possam 

efetivamente coibir qualquer modalidade de crime contra a fauna. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 HISTÓRIA DA MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

Os primeiros conhecimentos a respeito de doenças em animais 

foram adquiridos por meio da observação de sinais clínicos (DUNLOP; WILLIANS, 

1996). Com o passar do tempo, ocorreu o desenvolvimento de técnicas pecuárias e 

de cuidados com a criação de animais para as mais variadas finalidades: produção 

de alimentos e vestuário, transporte, lazer, esporte e companhia, entre outros. Disto 

resultou o desenvolvimento da Medicina Veterinária (BIANCHI; VILLELA, 2005). 

A primeira escola de Medicina Veterinária no mundo foi criada 

na França, em Lyon, a 04 de agosto de 1761, por Claude Bougerlat, hipologista 

renomado (PAIXÃO, 2009), com a anuência do Rei Luiz XV. Pouco tempo depois, 

ainda na França, em 1766, surgiu a segunda escola de veterinária, em Paris 

(BIANCHI; VILLELA, 2005). 

Tendo sido reconhecida a importância de se desenvolver um 

estudo sistematizado dos animais, em função de sua relevância econômica, política 

e social, foram criadas escolas de Medicina Veterinária em outros países, tais como  

Áustria, em 1768; Itália, em 1769; Dinamarca, em 1773; Suécia, em 1775; 

Alemanha, em 1778; Hungria, em 1781; Inglaterra, em 1791 e Espanha, em 1792 

(CFMV, [200-]). Desde então, inúmeras escolas surgiram por todo o mundo. 

No Brasil, as primeiras escolas de ensino veterinário nasceram 

no Rio de Janeiro, em 1910, em Olinda, em 1914, e em São Paulo, em 1919 (CFMV, 

[200-]).  
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2.1.1 Panorama da Medicina Veterinária e da legislação correlata no Brasil 

 

 

A fim de relatar o desenvolvimento da Medicina Veterinária no 

Brasil, é interessante contextualizá-lo no ambiente sócio-cultural e legislativo em que 

ocorreu. Para tal foi traçado um paralelo entre a Medicina Veterinária e o Direito 

Ambiental Brasileiro, uma vez que a fauna é um dos fatores que compõem o meio 

ambiente.  

A doutrina do Direito Ambiental divide a história da legislação 

ambiental brasileira em três fases distintas, caracterizadas por diferentes valores 

atribuídos ao meio ambiente em cada época e, consequentemente, por diferentes 

estilos legislativos (BENJAMIN, 2005). 

As três fases, tendo sido divididas segundo valores éticos e 

jurídicos resultantes de momentos históricos diferentes, não possuem um limite 

nítido que as distinga; elas se interpenetram até se reorganizarem e a fase seguinte 

substituir a anterior (BENJAMIN, 2005).  

Isso torna complexa a elaboração e interpretação das normas. 

Todavia, o modelo adotado pelo Direito Ambiental facilita a compreensão da 

evolução das normas ambientais (BENJAMIN, 2005) e também da Medicina 

Veterinária no Brasil (PAIXÃO, 2009). 

 

 

2.1.1.1 Primeira fase: 1500 a 1960 

 

 

O meio ambiente no território brasileiro é fruto de permanentes 

transformações perpetradas por forças da própria natureza e pelo homem, 

especialmente após a chegada de Pedro Álvares Cabral, há pouco mais de 500 

anos (BENJAMIN, 2005).   

A primeira fase da proteção jurídica ao meio ambiente é 

denominada fase de exploração desregrada. Durou desde o descobrimento do Brasil 

até os anos 60 do século XX. Nesta fase predomina a preocupação do homem em 
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de Direito, em 1827 e de Engenharia Politécnica, em 1874. Por essa época já 

haviam sido criadas as primeiras escolas de Medicina Veterinária na Europa 

(BOSCH, 2005).  

Em 1875, o Imperador D. Pedro II viajou para a França e 

conheceu a Escola Veterinária de Alfort, que muito o impressionou. Novamente a 

semente de nossa escola de Medicina Veterinária foi plantada, contudo, ela só 

germinou muitos anos depois, em 1910, já no Brasil República (BOSCH, 2005). 

O período da abolição da escravatura (1888) e da imigração 

europeia foi marcado por mudanças que trouxeram benefícios ao desenvolvimento 

do ensino da medicina veterinária no Brasil. Tais benefícios abrangem a absorção 

dos conhecimentos e tradições dos imigrantes, a necessidade de combate aos 

surtos de doenças animais e pragas agrícolas e o surgimento de frigoríficos e 

indústrias de laticínios, entre outros (HATSCHBACH, 2006). 

As duas primeiras escolas de ensino veterinário nasceram no 

Rio de Janeiro, a Escola de Veterinária do Exército e a Escola Superior de 

Agricultura e Medicina Veterinária, criadas respectivamente pelo Decreto nº 2.232, 

de 6 de janeiro de 1910, e pelo Decreto nº 8.919, de 20 de outubro de 1910 (CFMV, 

[200-]). 

Em 1914, em Olinda, foi inaugurado o Curso de Agronomia e 

Veterinária. Apesar de ter sido criada em terceiro lugar, esta foi a escola que formou 

o primeiro médico veterinário no Brasil, em 1915, Sr. Dionysio Mielli. Isso aconteceu 

porque o Sr. Dionysio já era formado pela Faculdade de Medicina e Farmácia da 

Bahia, o que possibilitou sua dispensa de várias disciplinas do curso veterinário; 

ademais ele recebeu aulas particulares que aceleraram sua formação profissional 

(CFMV, [200-]). 

Cabe destacar também que a criação do Instituto de 

Veterinária, em 1919, deu origem à atual Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia
3
 da Universidade de São Paulo, em 1935 (FMVZ, [200-]a).  

                                               
3
 O Instituto de Veterinária foi criado pela Lei Estadual nº 1.695, de 18 de dezembro de 1919, vinculado à Secretaria da 

Agricultura, e localizava-se dentro do Instituto Butantã (FMVZ, 2008); em 1928, ele se transformou na Escola de Medicina 
Veterinária, por meio da Lei Estadual nº 2.354/28, situada, até 1931, à Rua Pires da Mota, nº 1, quando foi alocado para a Av. 
Água Branca, nº 53, sede da Indústria Animal. Em 1934, sofreu três alterações: passou a ser vinculado à Secretaria de 
Educação, retornou à Secretaria da Agricultura em novembro e, em dezembro, foi incorporado à recém-criada Universidade de 
São Paulo (Decreto Lei nº 6.238/34) como Faculdade de Medicina Veterinária (Decreto Lei nº 7.016, de 15 de março de 1935). 
A Faculdade de Medicina Veterinária foi instalada à Av. São Luis, na edificação onde atualmente funciona o Palácio da Saúde 
(FMVZ, 2008). Ela teve como seu primeiro diretor o Sr. Prof. Dr. Altino Augusto de Azevedo Antunes e sua primeira turma de 
Médicos Veterinários formou-se em 1938. Só em 1968, época da reforma universitária, a FMVZ mudou-se para a cidade 
universitária (LARSSON, 1995). 
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Inaugurados os estudos acadêmicos de Medicina Veterinária 

no Brasil, iniciou-se a elaboração de trabalhos científicos em patologia comparada, 

marcados pela atuação do Capitão-Médico João Moniz Barreto de Aragão, 

considerado Patrono da Veterinária Militar Brasileira, que também organizou o 

serviço de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura, em 1910 (BOSCH, 

2005). 

Em 1922, quando se realizavam as comemorações do 

Centenário da Independência do Brasil, foi realizado o 1º Congresso Brasileiro de 

Medicina Veterinária, no Rio de janeiro, presidido pelo professor Américo de Souza 

Braga (HATSCHBACH, 2006). 

Ainda dentro dessa primeira fase de proteção legal do meio 

ambiente (1500 a 1960), a Medicina Veterinária passou a viver um segundo 

momento: já havia diversos médicos veterinários formados e era necessário regular 

e fiscalizar o exercício dos profissionais, o que começou a ser feito a partir de 1932, 

por meio do Decreto-lei nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932. Esse decreto do 

Presidente Getúlio Vargas tratava de várias profissões: Medicina, Odontologia, 

Medicina Veterinária, Farmácia, parteiros e enfermeiros, e estabeleceu a 

obrigatoriedade de os veterinários possuírem diplomas registrados no Departamento 

Nacional de Saúde Pública, para que suas receitas pudessem ser aviadas nas 

farmácias. 

No ano seguinte, o Decreto nº 23.133, de 9 de setembro de 

1933, regulamentou, pela primeira vez, exclusivamente, o exercício da profissão 

veterinária no Brasil. Esse decreto restringia o exercício da profissão a quem fosse 

portador de diploma de escolas brasileiras oficialmente reconhecidas ou de escolas 

estrangeiras, desde que com diploma revalidado no Brasil, ou ainda de outros 

profissionais que, apesar de não possuírem diploma, comprovassem que exerciam 

as funções desta profissão recém criada, há pelo menos 10 anos, em cargos 

públicos ou empresas particulares (Decreto nº 23.133/33, artigo 2º). Dada a 

importância e o pioneirismo do Decreto nº 23.133/33, a data de sua edição, 9 de 

setembro, foi adotada para comemorar o Dia do Médico Veterinário (BOSCH, 2005). 

O Decreto nº 23.133/33 estabelece as funções privativas do 

médico veterinário (Decreto nº 23.133/33. artigo 11), quais são os seus deveres no 

exercício da profissão (Decreto nº 23.133/33, artigo 12) e o que é a ele proibido 

(Decreto nº 23.133/33, artigo 13). 
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outras providências; Lei N.º 1.052, de 09 de Janeiro de 1950, que cria, no Ministério 

da Agricultura, uma Inspetoria de Defesa Sanitária Animal; e a Lei N.º 1.283, de 18 

de Dezembro de 1950, que dispõe sobre a Inspeção Industrial e Sanitária dos 

Produtos de Origem Animal. 

Em todo o mundo esse período foi marcado pela atenção 

dedicada à saúde, conforme revela a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

de 1948, da Organização das Nações Unidas, que estabelece a saúde como um dos 

direitos inalienáveis da pessoa humana
6
.  

Em São Paulo, vale destacar a instalação do Departamento de 

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal (VPS), em 1969, na Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, como o reflexo da 

participação de seu corpo docente em eventos internacionais, promovidos pela 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Nessa ocasião, foram tratados temas como “Ensino de Saúde Pública 

nas Escolas de Medicina Veterinária nas Américas” e “Ensino de Medicina 

Veterinária Preventiva e Saúde Pública em Escolas de Medicina Veterinária” (FMVZ, 

[200-]a). Atualmente, a participação da FMVZ/USP na área de saúde pública é 

constatada por meio da assessoria prestada pelo Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e à Food 

And Agricultural Organization Of The United Nations (FAO).  

 

 

2.1.1.2 Segunda fase: 1960 a 1980 

 

 

Por volta dos anos 60, crescia a preocupação mundial com a 

proteção do meio ambiente, o que levou diversos países a aumentarem o rigor da 

legislação de proteção ambiental. Com isso inúmeras empresas estrangeiras 

migraram para o Brasil, onde havia poucas normas de contenção aos processos de 

degradação ambiental (FIORILLO, 2006). 

                                               
6
 Declaração Universal dos Direitos do Homem: Artigo 25, I. “Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda de meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle” (PIOVESAN, 2006). 



 24 

Nessa fase, denominada de segunda fase da legislação 

ambiental ou fase fragmentária, que se estendeu dos anos 60 até 1980, o legislativo 

brasileiro ainda não demonstrava preocupação relevante com o meio ambiente. 

Entretanto, visando a controlar a exploração de recursos naturais e tutelar bens de 

interesse econômico, o legislador publicou dispositivos legais, como o Código 

Florestal
7
 (1965), o Código de Caça

8
 (Lei de proteção à fauna - 1967), o Código de 

Pesca
9
 (1967), o Código de Mineração

10
 (1967), a Lei de Responsabilidade por 

Danos Nucleares
11

 (1977), a Lei de Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de 

Poluição
12

 (1980) e a Lei de Agrotóxicos
13

 (1989) (BENJAMIN, 2005). 

Neste período, o Brasil vivia uma filosofia desenvolvimentista 

(BENJAMIN, 2005) e, nesse contexto, o Governo Federal aprovou a Lei n.º 5.517, de 

23 de outubro de 1968, que criou os Conselhos Federal e Regionais de Medicina 

Veterinária e dispôs sobre o exercício da profissão do médico veterinário. 

A Lei nº 5.517/68 foi regulamentada pelo Decreto nº 64.704, de 

17 de junho de 1969. A importância dessas duas normas alcança nossos dias. Logo 

em seu artigo 1º, o Decreto nº 64.704/69 integra a profissão do médico veterinário 

ao complexo das atividades econômicas e sociais do Brasil, tendo em vista sua 

responsabilidade frente ao desenvolvimento da produção animal e da saúde pública, 

consideradas questões de segurança nacional.  

Tal visão do legislativo em relação à Medicina Veterinária 

combina perfeitamente com o contexto da época, em que a preocupação com a 

preservação do meio ambiente ocupava posição secundária em relação à 

preocupação com o desenvolvimento econômico do país
14

 (BENJAMIN, 2005), 

conforme demonstrado publicamente pelo representante brasileiro na Conferência 

de Estocolmo, em 1972
15

 (SÃO PAULO, 2005).  

                                               
7
 Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

8
 Lei n. 5.197, de 3 de janeiro de 1967. Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. Vide capítulo “Proteção lega l 

da Fauna”. 
9
 Decreto-lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967. 

10
 Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

11
 Lei nº 6.453, de 17 de outubro de 1977. 

12
 Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980. 

13
 Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. 

14
 A Emenda Constitucional de 1969 trouxe, pela 1

a
 vez, a expressão “ecológico”, em seu artigo 172: “A lei regulará, mediante 

prévio levantamento ecológico, o aproveitamento agrícola de terras sujeitas a intempéries e calamidades. O mau uso da terra 
impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílios do Governo”. Apesar de usar a expressão “ecológico”, a  CF 1969 
preocupava-se especialmente com a proteção à saúde. O legislador, para proteger o ambiente, argumentava que a 
degradação ambiental implicaria na degradação sanitária e, consequentemente, na saúde do homem. Esse argumento 
possibilitou, por exemplo, o controle de agrotóxicos visando à potabilidade da água, cuja qualidade importa para a saúde 
humana (BENJAMIN, 2005). 
15

 A Conferência de Estocolmo (Suécia - 1972) reuniu chefes de Estado para debater o tema Homem e Meio Ambiente. Ela foi 
marcada pela polêmica gerada entre os defensores da ideia desenvolvimento zero, como forma de evitar a degradação 
ambiental, constituídos em sua maioria por representantes de países desenvolvidos; e os defensores da idéia desenvolvimento 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=B0042&Position=1&TotDocs=1
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Apesar do contexto, a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, 

inovou na defesa do meio ambiente ao trazer expressa como função do médico 

veterinário a “defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies 

animais silvestres, bem como dos seus produtos” (Lei nº 5.517/68, artigo 6º, “i”). 

Outras mudanças trazidas pela Lei nº 5.517/68 são percebidas 

ao se confrontar seu texto com o texto do antigo Decreto nº 23.133/33. Entre elas 

destacam-se o maior detalhamento das competências privativa (Lei nº 5.517/68, 

artigo 5º) e concorrente (Lei nº 5.517/68, artigo 6º) do médico veterinário. 

A seguir estão destacados artigos da Lei nº 5.517/68 que se 

referem à realização de perícias. 

 

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 sobre 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;  
(...) 
Art 6º Constitui, ainda, competência do médico-veterinário o exercício de 

atividades ou funções públicas e particulares, relacionadas com:  
(...) 

c) a avaliação e peritagem relativas aos animais para fins administrativos de 
crédito e de seguro;  
(...)  

g) os exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da 
indústria animal;  

(...) 
i) a defesa da fauna, especialmente o contrôle da exploração das espécies 

animais silvestres, bem como dos seus produtos;  
(...) 
 

 

Observa-se que o texto dos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517/68 é 

mais claro e preciso do que o texto do Decreto nº 23.133/33, artigo 11, “b”, citado 

anteriormente.  

O teor do artigo 11, “b” do Decreto nº 23.133/33 condiz com a 

necessidade de perícias veterinárias existentes à época, voltadas principalmente 

para questões agropecuárias e para o direito de vizinhança (ALMEIDA et al., 2006). 

Já na época da edição da Lei nº 5.517/68, o legislador optou pelo detalhamento das 

                                                                                                                                                
a qualquer custo, composto basicamente por representantes de países em desenvolvimento, entre os quais encontrava-se o 

Brasil. (SÃO PAULO, 2005). 
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competências legais atribuídas aos médicos veterinários, tanto em função da 

ampliação do leque de questões judiciais envolvendo as perícias veterinárias como 

em função do desenvolvimento técnico-científico ocorrido nas últimas décadas 

(ALMEIDA et al., 2006), que ampliou o leque de exames periciais disponíveis. 

Nos anos seguintes, que finalizam a segunda fase da 

legislação ambiental ou fase fragmentária (1960 a 1980), a legislação relacionada à 

Medicina Veterinária teve como alvos principais a fiscalização de produtos de uso 

veterinário (Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969), a inspeção e 

fiscalização dos produtos destinados à alimentação animal (Lei nº 6.198, de 26 de 

dezembro de 1974) e do sêmen destinado à inseminação artificial (Lei nº 6.446, de 

05 de outubro de 1977) e a normatização da prática didático-científica da 

vivissecção de animais (Lei n. 6.638, de 8 de maio de 1979)
16

. 

A Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972, teve reflexos 

em todo o mundo. No Brasil, resultou em nova mudança nos valores atribuídos ao 

meio ambiente, impulsionando o início da terceira fase da legislação ambiental. 

 

 

2.1.1.3 Terceira fase: 1981 até hoje 

 

 

A terceira fase da legislação ambiental, denominada fase 

holística, teve seu início marcado pela publicação da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, que define a Política Nacional do Meio Ambiente. Nesse período o meio 

ambiente passa a ser encarado como um todo
17

, um sistema ecológico integrado, 

abandonando-se a noção de que o ambiente poderia ser protegido por legislações 

específicas a respeito de cada fragmento do sistema ecológico, conforme ocorria na 

fase anterior com a edição de diversas leis esparsas (BENJAMIN, 2005).  

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, marco inicial desta 

fase, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências, tais como a avaliação de impacto 

                                               
16

 A Lei n. 6.638, de 8 de maio de 1979, foi revogada pela Lei n. 11.794, de 8 de outubro de 2008, que regulamenta o inciso VII 
do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais; (...) e dá outras 
providências. 
17

 O artigo 3º, inciso I, da lei nº 6.938, de 13 de agosto de 1981, traz o seguinte conceito de meio ambiente: “o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas” (FIORILLO, 2006). 
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ambiental e a responsabilidade civil objetiva
18

 em casos de dano ambiental 

(BENJAMIN, 2005). 

Na mesma esteira, foi editada a Lei nº 7.173, de 14 de 

dezembro de 1983, que dispõe sobre o estabelecimento e funcionamento de Jardins 

Zoológicos e expressa suas finalidades sócio-culturais e científicas (Lei nº 7.173/83, 

artigo 2º, caput), conforme o moderno entendimento de meio ambiente (Lei nº 

6.938/81, artigo 3º, I).  

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CF88) foram inseridos dispositivos ambientais em diversos títulos e capítulos e o 

Título VIII (Da ordem Social), Capítulo VI (Do Meio Ambiente), composto por um 

único artigo, destinou-se exclusivamente ao tema meio ambiente (MACHADO, 

2006):  

 

Art. 225, caput. 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. 
 

Esse artigo permite constatar que, além de tutelar a saúde 

humana, conforme fazia na fase anterior (1960 a 1980), o legislador passou a 

preocupar-se em tutelar o meio ambiente como um todo, o meio ambiente natural, 

artificial, cultural e do trabalho, dos quais decorrem a sadia qualidade de vida 

(FIORILLO, 2006). 

O artigo 225 da Constituição Federal ensejou a imposição de 

sanções
19

 administrativas
20

, penais
21

 e civis àqueles que ofendem o meio ambiente 

(FIORILLO, 2006).   

As sanções penais aplicáveis a condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente estão previstas no capítulo V da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 

                                               
18 A Lei 6.938/81 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. O artigo 14 da mencionada lei estabelece a 
responsabilidade objetiva àquele que causar danos ao meio ambiente e a outras pessoas. O artigo 225, § 3º da Constituição 
Federal de 1988 estabelece que “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” (FIORILLO, 2006; BOSCH, 2005). 
19

 Art. 225, § 3º da Constituição Federal: “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”. 
20 As infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, bem como o processo administrativo federal necessário para a 
apuração destas infrações, estão previstos no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. O artigo 29 do Decreto nº 6.514, de 22 
de julho de 2008, estabelece multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por indivíduo, como sanção 
administrativa nos casos de ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos 
ou exóticos. 
21 O Estado procura estabelecer sanções penais somente quando ocorre ofensa grave à segurança da coletividade 
(FIORILLO, 2006).  
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de 1998. Referido capítulo V está dividido em cinco seções que tratam 

respectivamente: dos crimes contra a fauna; dos crimes contra a flora; da poluição e 

outros crimes ambientais; dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio 

cultural; e dos crimes contra a administração ambiental. 

O médico veterinário apresenta importante papel nesse 

complexo contexto, pois, conforme se verá adiante, ele possui a devida competência 

para elaborar perícias que servirão para instrumentalizar processos judiciais na área 

ambiental, particularmente no tocante aos crimes contra a fauna. 

A Lei nº 8.171
22

, de 17 de janeiro de 1991, dispõe sobre a 

Política Agrícola, define seus fundamentos, objetivos, competências institucionais, 

ações e instrumentos a serem utilizados nas atividades agropecuárias, 

agroindustriais, pesqueira e florestal. Ela traz diversos dispositivos que a 

harmonizam com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Entre esses 

dispositivos estão o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 

que estabelece a proteção do meio ambiente como um dos objetivos da política 

agrícola, e o artigo 12, incisos II e IV, que, ao tratar da pesquisa agrícola, preconiza 

a preservação do patrimônio genético, das culturas regionais, da saúde e do meio 

ambiente como um todo. O Capítulo VI da Lei nº 8.171/91 é totalmente dedicado à 

proteção do Meio Ambiente e conservação dos recursos naturais; e no artigo 103, 

pertencente ao Capítulo  XXIII “Das Disposições Finais”, o Poder Público concede 

incentivos especiais ao proprietários rurais que preservam ou recuperam espécies 

nativas da fauna e da flora, a fim de proteger ecossistemas locais. Percebe-se, 

assim, o espírito holístico da lei.  

A Lei nº 10.519, de 17 de julho de 2002, também editada com o 

espírito da atual fase de preservação ambiental, trata da realização de rodeios no 

que diz respeito à promoção e fiscalização da defesa sanitária animal. Ela atribui ao 

médico veterinário responsável pelo rodeio as tarefas de garantir o manejo 

adequado dos animais e impedir que eles sofram maus-tratos ou injúrias de 

qualquer ordem (Lei nº 10.519/02, artigo 3º, incisos II, III e IV, e artigo 4º).  

No mesmo ano, 2002, o Conselho Federal de Medicina 

Veterinária aprovou o Código de Ética do Médico Veterinário por meio da Resolução 

                                               
22 A Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, foi alterada pela Lei nº 9.712, de 20 de novembro de 1998, que lhe acrescentou 
dispositivos referentes à defesa agropecuária. (CFMV, [200-]). Ela também foi alterada por outras leis, tais como a Lei nº 
9972/2000 e a Lei nº 12053/2009 (BRASIL, 2009). 
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nº 722, de 16 de agosto de 2002. Logo no início, a mencionada resolução expõe sua 

contemporaneidade, pelo texto: 

 

considerando que a Medicina Veterinária, conceituada como atividade 
imprescindível ao progresso econômico, à proteção da saúde, meio 

ambiente e ao bem-estar dos brasileiros, requer dos que a exercem 
aprimoramento profissional e obediência aos princípios da sã moral.  

 

 

E no início do Anexo I, que contém o Código de Ética 

Profissional do Médico Veterinário, encontra-se o texto do Juramento do Médico 

Veterinário.  

Segundo o texto do Juramento do Médico Veterinário, que 

consta no Anexo I da Resolução 722, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 

16 de dezembro de 2002, o profissional se compromete a exercer seu ofício com 

cumprimento das determinações legais e éticas “em benefício da prevenção e cura 

de doenças animais, tendo como objetivo o homem.” Isto revela que o CFMV 

adotava uma postura firmemente antropocêntrica
23

. Contudo, o CFMV, sensível aos 

clamores da sociedade identificados com os de seus representados, os médicos 

veterinários, alterou, em 2007, o texto do Juramento do Médico Veterinário por meio 

da Resolução 859, publicada no DOU de 08 de outubro de 2007, conforme expresso 

a seguir:  

 
Sob a proteção de Deus, PROMETO que, no exercício da Medicina 

Veterinária, cumprirei os dispositivos legais e normativos, com especial 
respeito ao Código de Ética da profissão, sempre buscando uma 
harmonização entre ciência e arte e aplicando os meus conhecimentos para 

o desenvolvimento científico e tecnológico em benefício da sanidade e do 
bem-estar dos animais, da qualidade dos seus produtos e da prevenção de 

zoonoses, tendo como compromissos a promoção do desenvolvimento 
sustentado, a preservação da biodiversidade, a melhoria da qualidade de 
vida e o progresso justo e equilibrado da sociedade humana. E prometo 

tudo isso fazer, com o máximo respeito à ordem pública e aos bons 
costumes. Assim o prometo. 

 

O texto do Juramento, reformulado, contempla a expressão 

“bem-estar dos animais”, evidenciando uma mudança no valor atribuído à fauna 

atualmente. 

                                               
23

 Os doutrinadores do Direito Ambiental dividem-se basicamente em duas correntes: uma antropocêntrica, em que a 
proteção ambiental visa, em última instância, à proteção da espécie humana; e uma corrente ecocêntrica, em que o homem 
é apenas parte do mundo natural. MILARÉ, E.; COIMBRA, J. A. A. Antropocentrismo X Ecocentrismo na Ciência Jurídica 
(MILARÉ; COIMBRA, 2004).  
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Outra importante norma para a Medicina Veterinária é a 

Resolução nº 756, de 17 de outubro de 2003, que trata do Registro do Título de 

Especialista em áreas da Medicina Veterinária, no âmbito dos Conselhos Regionais 

de Medicina Veterinária (CME, 2008a). Apesar de a Resolução CFMV nº 756/03 ter 

sido revogada pela Resolução CFMV nº 935, de 10 de dezembro de 2009, ela 

estabeleceu a Medicina Veterinária Legal como um dos novos ramos de 

conhecimento que ensejam a especialização do médico veterinário (Anexo relativo 

ao artigo 10 da Resolução CFMV nº 756/03). 

Os novos ramos de especialização estabelecidos pelo CFMV 

são decorrentes, entre outras razões, dos avanços científicos e tecnológicos 

ocorridos nas últimas décadas. A Resolução CFMV nº 935, de 10 de dezembro de 

2009, estende aos zootecnistas a possibilidade de concessão do título de 

especialista e aumenta o detalhamento dos requisitos necessários à habilitação das 

entidades interessadas em conceder o título de especialista no âmbito do sistema 

CFMV/CRMV’s”.  

A Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, demonstra o 

compasso da legislação relacionada à Medicina Veterinária em relação ao Direito 

Ambiental, especialmente no que tange à Constituição Federal de 1988.  

A Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, que regulamenta o 

artigo 225, § 1º, inciso VII da Constituição Federal, estabelece procedimentos a 

serem adotados no uso de animais em atividades de ensino e pesquisa científica e 

revoga a Lei nº 6.638, de 8 de maio de 1979, que anteriormente tratava da prática 

didático-científica da vivissecção de animais. 

Conforme se observa, a análise da legislação relacionada à 

Medicina Veterinária e ao meio ambiente, assim como ocorre em outras áreas, 

mostra que sua evolução é reflexo da sociedade em cada época, com seus anseios 

e preocupações (REALE, 2006). 

Atualmente, há a preocupação de se reunir em um único texto 

todas as leis ambientais (consolidação das leis ambientais). Conceitos como Bem-

Estar Animal vêm sendo intensamente discutidos no Brasil e em diversos países, 

evidenciando a continuidade da evolução do valor atribuído pela sociedade à fauna 

(OLA, 2008a; CFMV, 2009b; GARCIA, 2009). Esses novos valores certamente 

estarão presentes na consolidação das leis ambientais, ajudando a impulsionar a 

perene renovação da sociedade. 
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Apesar de ser empolgante o estudo da evolução das leis 

relacionadas à Medicina Veterinária e ao valor atribuído à fauna, ele ensejaria uma 

discussão muito extensa e não caberia nesta parte introdutória do presente trabalho, 

sob pena de ofuscar o tema principal do presente estudo “Elaboração de laudos 

periciais médico-veterinários”. Por este motivo, importantes normas, tais como as 

que regulamentam a comercialização e uso de medicamentos veterinários, não 

foram abordadas. 

De toda forma, o objetivo deste capítulo é fornecer apenas um 

panorama da legislação pertinente, a fim de localizar o tema Laudos Periciais 

Médico-veterinários, no universo de nossa profissão, para, em seguida, continuar 

seu estudo. 

 

 

2.2 CONCEITOS 

 

 

Importante informar quais conceitos foram adotados no 

trabalho. Optou-se, na maioria das vezes, por aqueles apresentados na legislação 

brasileira ou, quando ausentes, nos que estão indicados por respeitados 

doutrinadores da área jurídica. 

 

 

2.2.1 Meio ambiente 

 

 

A Lei nº 6.938/81, artigo 3
o
, inciso I, que trata da Política 

Nacional do Meio Ambiente conceitua meio ambiente da seguinte forma: 

 

Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas; 
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Conforme se percebe neste conceito, meio ambiente é um 

termo que reúne grande quantidade de fatores e inter-relações complexas. Para 

facilitar a compreensão e o estudo do meio ambiente, ele pode ser dividido em: 

1. meio ambiente natural: engloba o solo, a água, a flora e a fauna, em equilíbrio 

dinâmico; 

2. meio ambiente artificial: o espaço urbano, com suas edificações, praças etc. 

3. meio ambiente cultural: reúne o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, 

paisagístico e turístico; 

4. meio ambiente do trabalho:  local onde as pessoas trabalham; a salubridade do 

meio e a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores são estudados nessa área 

(FIORILLO, 2006). 

O médico veterinário, assim como qualquer pessoa humana, 

interage com o meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho; contudo, é 

evidente sua atuação no meio ambiente natural, com vistas à preservação da fauna, 

e no meio ambiente artificial, em que se estabelecem as clínicas veterinárias e 

parques zoológicos, entre outros estabelecimentos sob sua responsabilidade.  

 

 

2.2.2 Fauna 

 

 

Embora o conceito de fauna e sua respectiva classificação 

sejam quase intuitivos para os profissionais voltados à saúde animal, eles devem ser 

claramente expostos a fim de não restarem dúvidas ou interpretações equivocadas a 

outros profissionais, como os operadores do direito. 

Fauna é o coletivo de animais de uma dada região (FIORILLO, 

2006). A fauna pode ser classificada segundo o habitat dos animais em: 

 

 

2.2.2.1 Fauna silvestre  
 

 

A Lei nº 5.197/67, artigo 1º, caput: conceitua fauna silvestre 

como “os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento 

e que vivem naturalmente fora do cativeiro (...) ”. 
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A Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, em seu artigo 29, 

§ 3º, dispõe que:  

 

São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies 
nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham 

todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território 
brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 

 

E, de acordo com o Decreto nº 6.514/08, artigo 24, § 7º:  

 

São espécimes da fauna silvestre, para os efeitos deste Decreto, todos os 
componentes da biodiversidade incluídos no reino animal, pertencentes às 

espécies nativas, migratórias e quaisquer outras não exóticas, aquáticas ou 
terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo original de vida ocorrendo 

dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais 
brasileira.  
 

Observa-se que, apesar de haver várias normas que definem 

fauna silvestre, elas não se contradizem, ao contrário, elas se complementam. 

 

 

2.2.2.2  Fauna doméstica  

 

 

O IBAMA, através da Portaria nº 29, de 24 de Março de 1994, 

artigo 2º, inciso III estabelece como: “Fauna doméstica: Todas as espécies que 

através de processos tradicionais de manejo tornaram-se domésticas possuindo 

características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem”.  

Segundo o Prof. Fiorillo, fauna doméstica é aquela constituída 

pelos animais que vivem em cativeiro e possuem relação de dependência com o ser 

humano, com o qual normalmente vivem em harmonia (FIORILLO, 2006).  

Apesar da clareza desses conceitos, não é demais acrescentar 

que o traço distintivo entre fauna doméstica e fauna silvestre é a vida em liberdade, 

ou seja, fora do cativeiro (MACHADO, 2006). Assim, se um animal silvestre for 

domesticado e passar a viver em cativeiro, receberá a classificação de animal 

doméstico. Um exemplo adequado é o dos jacarés, que são originalmente silvestres, 

mas passaram a ser criados em cativeiro. Dessa forma, podem existir jacarés em 
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Garcia (2009) aborda outra possibilidade, a de um animal 

doméstico ser considerado um “animal assilvestrado”, pelo fato de ele viver em 

liberdade e não depender do ser humano de maneira direta, como ocorre com 

muitos cães e gatos de rua. A Portaria IBAMA nº 102, de 15 de julho de 1998, artigo 

3º, adota os termos: “... estado asselvajado ou alçado” para designar esses animais. 

Entende-se por asselvajado o animal que tem comportamentos semelhantes aos 

animais selvagens, e por alçado o animal que abandona o lugar em que vive e torna-

se bravio (FERREIRA, 2004). 

A distinção de fauna silvestre e doméstica é relevante para a 

interpretação da lei, pois alguns doutrinadores do direito entendem que a 

Constituição Federal protege de maneira ampla todos os animais, sejam eles 

pertencentes à fauna silvestre ou doméstica, e outros entendem que apenas a fauna 

silvestre é alvo dessa proteção (FIORILLO, 2006). 

 

 

2.2.2.3 Fauna nativa  

 

 

É aquela composta por animais nascidos naturalmente (sem 

intervenção do homem) em determinado lugar ou região. Aqui se incluem as 

espécies migratórias, que mudam periodicamente de região, mas têm todo ou parte 

de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou em águas 

jurisdicionais brasileiras (Lei nº 9.605/98, artigo 29, § 3º), como as andorinhas que 

nidam na América do Norte e migram para o Brasil.  

A Portaria IBAMA nº 29, de 24 de março de 1994, em seu 

artigo 2º, inciso I, trata da fauna nativa sob a denominação “Fauna silvestre 

brasileira:”. Essa diferença de termos não impõe distinção entre os conceitos 

adotados, assim, vejamos: Portaria IBAMA nº 29, de 24/03/94, artigo 2º, inciso I: 

“Fauna silvestre brasileira: todas as espécies que ocorram naturalmente no território 

brasileiro, ou que utilizem naturalmente esse território em alguma fase de seu ciclo 

biológico.” 
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2.2.2.4 Fauna exótica  

 

 

É composta por animais provenientes de um lugar diferente 

daquele em que se encontram. São animais de outros países ou regiões. De acordo 

com a Portaria IBAMA nº 102, de 15 de julho de 1998, artigo 3º:  

 

Art. 3º. Considera-se fauna silvestre exótica aqueles animais pertencentes 

às espécies ou subespécies cuja distribuição geográfica não inclui o 
Território Brasileiro e suas águas jurisdicionais e as espécies ou 
subespécies introduzidas pelo homem, inclusive domésticos, em estado 

asselvajado ou alçado.  
Parágrafo único. Também são consideradas exóticas, as espécies ou 

subespécies que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e 
suas águas jurisdicionais e que tenham entrado em território brasileiro. 

 

 

2.2.3 Conceito de crueldade em animais 

 

 

As ações previstas no caput do artigo 32 da Lei nº 9.605/98 – 

ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar – podem ser agrupadas sob o título de 

“crueldade”, desde que o sujeito ativo do crime tenha agido com a intenção que 

infringir sofrimento ao animal, como ocorre nas rinhas de galo ou de cachorro 

(FREITAS, 2001; FIORILLO, 2006). No entanto, avaliar a intenção do sujeito ativo 

em tais casos, pode ser muito difícil, tendo em vista os diferentes meio ambientes 

culturais existentes no Brasil
26

.  

Predomina em nossa cultura o entendimento de que o 

proprietário de um animal pode usá-lo da maneira que quiser. Sendo assim, ele 

pode castrar seu animal para que não se reproduza ou para que engorde o 

suficiente a fim de alimentar sua família. Apesar de a ação de “mutilar” (remover 

parte do corpo do animal) estar presente nesse caso, não existe no sujeito ativo a 

intenção de ferir ou maltratar o animal, mas sim a intenção de conduzir o seu 

destino. Para ilustrar essa situação, cabe citar o homem que cria porcos como fonte 

de alimento para sua família, ele pode castrar os porcos, desde que não o faça com 

                                               
26

 Em outros países, tais como a Inglaterra e a Escócia, a “intenção do agente é irrelevante para a legislação de bem-estar 
animal. No julgamento do agente considera-se o que uma pessoa média faria naquelas circunstâncias, ou como ela procederia 
(MUNRO; MUNRO, 2008). 
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incorreções ou abusos, e estará agindo amparado pelas leis brasileiras (CP, artigo 

23, III e CC, artigo 1.228) (FREITAS, 2001).  Os conceitos apresentados a seguir 

tratam de ações humanas que podem ser consideradas criminosas pela lei 

brasileira. 

 

 

2.2.3.1 Abuso 

  

 

Ato de abuso é o ato humano que obriga o animal a realizar 

uma ação despropositada ou excessiva em relação à sua natureza, ou seja, é usar o 

animal de maneira incorreta ou indevida (FREITAS, 2001). Exemplos de ato de 

abuso são obrigar um tigre a saltar pelo interior de uma roda de fogo em 

apresentações circenses ou obrigar um cavalo, cuja natureza permite que ele seja 

usado como um animal de tração, a puxar carroças excessivamente pesadas, ou 

sem permitir que ele se alimente, beba água ou descanse (LEVAI, 2004).   

 

 

2.2.3.2 Maus-tratos 
  

 

Consideram-se maus-tratos a violência, o ultraje ou o insulto 

que resulta em sofrimento para o animal, com ou sem a ocorrência de lesões físicas 

(LEVAI, 2004). Entre os exemplos estão o confinamento de animais em lugar 

inadequado pelo tamanho, pela ventilação insuficiente ou pela falta de higienização, 

os traumatismos e as intoxicações. Outras ações consideradas maus-tratos estão 

expressas no artigo 3º do Decreto 24.645, de 10 de junho de 1934 (MACHADO, 

2006).  

 

 

2.2.3.3 Ferir 
 

  

É a ação de cortar, machucar ou produzir ferimento ao animal 

atingindo sua integridade física (FREITAS, 2001; LEVAI, 2004). Como exemplo, 

pode-se falar do condutor de um burro que açoita o animal exagerada e brutalmente, 
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causando-lhe lesões ou ferimentos. Não se pode esquecer de que o ato de ferir é 

considerado criminoso, segundo o caput do artigo 32 da lei 9.605/98, quando a 

pessoa que o pratica possui intenção deliberada de causar sofrimento ao animal 

(FREITAS, 2001). 

 

 
2.2.3.4 Mutilar 
 

 

É a ação de remover parte do corpo de um animal, como um 

membro, um órgão ou alguma outra parte. Para a mutilação ser entendida como 

crime previsto na Lei nº 9.605/98, é necessário que a pessoa o pratique com a 

intenção de causar sofrimento ao animal (FREITAS, 2001). 

 

 

2.2.4 Proteção legal da fauna 

 

 

A fauna é um dos fatores que compõem o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado; assim, do mesmo modo que o entendimento acerca do 

meio ambiente e a legislação a ele relacionada evoluíram gradualmente, conforme 

visto em capítulo anterior, a maneira de enxergar a fauna igualmente sofreu 

alterações (FIORILLO, 2006; PAIXÃO, 2009). 

O Código Civil de 1916 definia os animais como bens 

semoventes passíveis de apropriação
27

. Com este espírito foi estabelecido em 1924 

o Decreto nº 16.590, que tratava do funcionamento das casas de diversões públicas 

e proibia, pela primeira vez, a prática de maus-tratos contra animais.  

Importante norma de proteção animal aparece no sistema 

jurídico brasileiro, em 1934, com o Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934, 

promulgado pelo Presidente Getúlio Vargas, chefe do Governo Provisório. Nessa 

época, o Governo Central, exercendo atividade legislativa, conferiu ao referido 

decreto força de lei. 

                                               
27

 A doutrina atual entende os animais como sendo bens ambientais (FIORILLO, 2006), que o Poder Público tem o dever de 
proteger (CF, art. 225, § 1º, inciso VII).  
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Posteriormente foram aprovadas a Lei de Proteção à Fauna32, 

o Código de Pesca33 e a Lei nº 6.638, de 8 de maio de 1979, que estabelece normas 

relativas à prática didático-científica da vivissecção de animais. Todavia, de acordo 

com o Dr. Paulo Machado, esses dispositivos legais eram insuficientes para conferir 

adequada proteção à fauna (MACHADO et al., 2004).  

A Lei de Proteção à Fauna trata da proteção à fauna silvestre. 

Esta lei é anterior à Constituição Federal de 1988 (CF 88), porém, como seu 

conteúdo é compatível, ela foi recepcionada pela CF88 e seus dizeres continuam 

válidos. Ocorre que, como ela continuou vigente, e com a proibição expressa da 

“utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha” (Lei nº 5.197/67, artigo 1º) de 

animais da fauna silvestre, surgiu entre os doutrinadores do direito a seguinte 

questão: Quais animais são protegidos pela lei? Todos ou apenas os animais da 

fauna silvestre? (FIORILLO, 2006). 

A Constituição Federal de 1988, que representa um grande 

avanço na proteção do meio ambiente como um todo (MACHADO et al., 2004), em 

seu artigo 225, § 1º, VII, estabelece proteção à fauna, sem restringir essa proteção a 

um tipo específico de fauna (silvestre ou doméstica, entre outras); assim, entende-se 

que todas as formas de fauna devem ser protegidas pelo Poder Público e pela 

coletividade (FIORILLO, 2006). 

Segundo o Dr. Fiorillo, a Constituição Federal é clara ao 

estender a proteção do Poder Público a toda a fauna, tanto aquela que possui 

função ecológica e está sujeita ao risco de extinção, a fauna silvestre, quanto a que 

não apresenta função ecológica e, portanto, não está sujeita ao risco de extinção, 

mas está sujeita às práticas de crueldade, a fauna doméstica (FIORILLO, 2006). 

À época de sua edição, a Lei de Proteção à Fauna tratou 

expressamente da fauna silvestre porque ela vinha sofrendo intensas ações 

predatórias do homem, o que a colocava em risco de extinção ou perda de sua 

função ecológica (FIORILLO, 2006). Mas o legislador não se esqueceu da fauna 

doméstica, tanto assim que o artigo 225 da Constituição Federativa do Brasil utiliza o 

termo fauna em toda a sua amplitude, a fim de estender a proteção do Poder Público 

a todos os animais (FIORILLO, 2006). 

                                                 
32 Lei de Proteção à Fauna: Lei 5.197/67. 
33 Código de Pesca: Decreto-Lei 221/67. 
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A seguir foi editada a Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998, que descreve diversas condutas lesivas ao meio 

ambiente e constituem crimes (tipos penais); entre elas está a prática de maus-tratos 

a animais (artigo 32 da Lei nº 9.605/98).  

A Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, é posterior à Lei 

de Proteção à Fauna, Lei nº 5.197/67. A teoria geral do direito estabelece que, 

quando uma nova lei é editada, os dispositivos da lei anterior contrários à nova lei 

são revogados34. Assim, apesar de a Lei nº 5.197/67 continuar vigente, o dispositivo 

que considerava inafiançável os crimes nela previstos35, foi revogado, pois passaram 

a vigorar os tipos penais e as penas previstas na Lei nº 9.605/98 (LORETO, 2005).  

No entanto, as penas previstas nos artigos 29 e 32 da Lei nº 

9.605/98, que tratam do tráfico e das condutas de crueldade contra animais, são 

brandas e permitem que esses crimes sejam incluídos entre as infrações de menor 

potencial ofensivo36, conforme dispõe a Lei nº 9.099/95. Com isso, na maioria das 

vezes, o crime de maus-tratos não resulta em pena carcerária (LORETO, 2005). 

Os dispositivos legais subsequentes são a Lei nº 9.985/2000, 

que regulamenta o artigo 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; e a Lei nº 

10.519/2002, que trata da promoção e fiscalização da defesa sanitária animal em 

rodeios. Estes dispositivos legais, assim como a Lei nº 9.605/98, buscam harmonizar 

a proteção da fauna às manifestações culturais brasileiras, tal qual disposto nos 

artigos 5º, inciso XLI, 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 (FIORILLO, 2006).  

Cabe ao Estado proteger os direitos e liberdades fundamentais 

de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, inclusive os direitos 

culturais, entre os quais se encontram “as manifestações das culturas populares, 

                                                 
34 Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942) “Art. 2o  Não se destinando à 
vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o  A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 
anterior. § 2o  A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei 
anterior. § 3o  Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” 
35 Lei nº 5.197/67. “Art. 34. Os crimes previstos nesta lei são inafiançáveis e serão apurados mediante processo sumário, 
aplicando-se no que couber, as normas do Título II, Capítulo V, do Código de Processo Penal. (Redação dada pela Lei nº 
7.653, de 12.2.1988).” 
36 A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, visa a simplificar e agilizar os procedimentos processuais das infrações 
consideradas de menor potencial ofensivo, a fim de desafogar os cartórios judiciários de todo o país. Infrações de menor 
potencial ofensivo são aquelas cuja pena máxima não ultrapasse dois anos. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. “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 um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial. Art. 
62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e 
celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa 
de liberdade.” 
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indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional”. (CF 88, artigo 215, § 1º). 

 Sendo assim, algumas práticas de maus-tratos, tal como o 

rodeio e o sacrifício de aves em rituais religiosos, não são punidas pelo Estado. 

Contudo, o clamor das entidades protetoras de animais em favor da extinção de 

qualquer prática de crueldade contra animais tende a mudar a maneira de as 

pessoas enxergarem os animais e, consequentemente, influenciar nas diferentes 

culturas, a fim de que essas práticas possam ser coibidas. Recentemente esse 

fenômeno levou a Catalunha, na Espanha, a proibir a tradicional tourada (VEJA, 

2010). No Brasil, país cuja Constituição Federal preza pelo respeito mútuo e pela 

diversidade cultural (PIOVESAN, 2006; MORAES, 2008), espera-se que, num futuro 

próximo, a educação encaminhe nossa sociedade à extinção, ou pelo menos ao 

rigoroso controle das práticas de crueldade contra animais. 

 

 

2.2.5 Termos relacionados à atividade policial  

 

 

O levantamento de casos relacionados a crimes de maus- 

tratos a animais, procedido junto ao Núcleo de Análises Instrumentais (NAI) do 

Instituto de Criminalística (IC), foi realizado, conforme se vê no capítulo Material e 

Métodos, a partir de uma pesquisa realizada nos livros de registro de casos 

atendidos pelo NAI, seguida da leitura dos respectivos laudos.  

Os laudos elaborados pelo NAI contêm informações referentes 

à identificação do caso (número do registro no NAI, número do Boletim de 

Ocorrência, entre outras), descrição do objeto de exame e dos exames realizados, 

conclusão e assinatura dos peritos relatores. A seleção dos casos de interesse foi 

realizada por meio de informações contidas principalmente nos seguintes campos 

dos laudos: natureza da ocorrência, delegacia requisitante, objetivo da perícia e 

objeto de exame. Essas informações são carreadas ao livro de registro e ao laudo a 

partir do Boletim de Ocorrência e da Requisição de Exame.  

Boletim de Ocorrência (BO) é o documento elaborado por um 

Delegado de Polícia, destinado a registrar um fato criminal, sua principal função, e a 
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registrar fatos que, apesar de não serem criminais, devem estar documentados, a 

fim de prevenir uma infração penal ou preservar direitos. No Boletim de Ocorrência 

consta a descrição do fato: data, hora, local e natureza da ocorrência, nomes de 

pessoas e objetos envolvidos, histórico, identificação da unidade policial que o 

elaborou, entre outros (CPP, artigo 5º; SÃO PAULO, 2007a).  

No campo destinado à natureza da ocorrência indica-se o 

enquadramento legal do fato, ou seja, quais crimes previstos pela legislação 

brasileira foram praticados durante o fato em questão (SÃO PAULO, 2007a).  Assim, 

a natureza da ocorrência indica se o crime está relacionado a um animal ou a um ser 

humano. Para o presente trabalho, foram selecionados laudos do NAI cuja natureza 

da ocorrência indicava crime contra o meio ambiente, crime contra a fauna, 

crueldade contra animais, entre outros. 

O histórico é o campo em que se descreve de maneira clara e 

objetiva o fato comunicado ao delegado de polícia (SÃO PAULO, 2007a).  

Em relação à delegacia requisitante, a princípio todas as 

delegacias de polícia podem realizar os procedimentos iniciais de casos de crimes 

contra a fauna. Existem, porém, delegacias especializadas, cuja denominação é 

Delegacia do Meio Ambiente. Tendo em vista a especialização destas delegacias, 

há uma possibilidade maior de se encontrar laudos relacionados a crimes de maus- 

tratos a animais quando são requisitados por elas, que quando são requisitados por 

outras delegacias. Assim, sempre que a delegacia requisitante era especializada, o 

laudo correspondente era selecionado para melhor exame. 

O fato que gerou um Boletim de Ocorrência (BO) pode ensejar 

a necessidade de realização de um exame pericial (CPP, artigo 158). A Requisição 

de Exame deve conter informações a respeito do caso (número do BO, data, hora, 

local e natureza da ocorrência, histórico, entre outros), do objeto de exame, do 

objetivo da perícia e quesitos específicos (SÃO PAULO, 2007b). 

O objetivo da perícia traz o questionamento do delegado de 

polícia ao perito criminal, ou seja, o que o delegado quer saber por meio do exame 

pericial (ZARZUELA; MATUNAGA; THOMAZ, 2000). O objetivo da perícia pode 

trazer quesitos como: “o alimento encaminhado (objeto de exame) contém 

substância capaz de matar um animal?” Quesitos dessa natureza indicam que há 

um animal envolvido no fato que está sendo apurado.  



 44 

Objeto de exame, como o nome indica, é uma sumária 

descrição do material enviado ao laboratório para ser examinado (ZARZUELA; 

MATUNAGA; THOMAZ, 2000). Quando o objeto de exame era constituído por uma 

porção de alimento, o caso era selecionado. O objeto de exame foi utilizado para o 

levantamento de casos de maus-tratos em animais, pois, via de regra, a intoxicação 

intencional de animais é levada a termo por meio da disponibilização do agente 

tóxico misturado ou envolvido em uma porção de alimento, como carne moída ou 

sardinha (XAVIER, 2008).  

As informações acima mencionadas, em conjunto, permitiram 

que os casos atendidos pelo NAI em que um animal havia sofrido maus-tratos 

fossem separados dos casos relativos a seres humanos. No entanto, nem sempre 

os laudos continham informações suficientes para proceder-se à seleção do caso. 

Nessa situação, foi necessária a pesquisa por meio de um sistema eletrônico de 

Informações Criminais (Infocrim), da Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

São Paulo, que permite a visualização do Boletim de Ocorrência, em que consta o 

histórico do caso. Ocorre que nem todas as delegacias de polícia do Estado de São 

Paulo contam com o Infrocrim (SÃO PAULO, 2002), o que resultou na 

impossibilidade de selecionar alguns casos do NAI, que foram agrupados sob o título 

casos indeterminados.  

Dessa forma, foi possível concluir o levantamento de casos 

encaminhados ao NAI e analisar os laudos relacionados a crimes de maus-tratos a 

animais, em relação ao total de casos atendidos, no período compreendido entre 

2003 e 2009. 
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2.2.6 Perícias em crimes contra a fauna  

 

 

As perícias realizadas em casos de crimes contra a fauna 

constituem uma das modalidades de perícias ambientais. Perícia ambiental é um 

dos tipos de prova pericial (ALMEIDA et al., 2006).  

A fim de melhor situar as perícias relativas aos crimes contra a 

fauna no universo do médico veterinário, preliminarmente à explicação de perícias 

ambientais, tratar-se-á da prova e da prova pericial.  

 

 

2.2.6.1 Prova e prova pericial 

 

 

De acordo com Aranha (2004, p. 5), prova pode ser 

conceituada como “o conjunto de meios idôneos visando à 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”. 

Complementam o entendimento de prova as palavras de 

Mirabete (2008, p. 249): “conjunto de atos praticados pelas partes, por terceiros 

(testemunhas, peritos etc.) e até pelo juiz, para averiguar a verdade e formar a 

convicção deste último”.  

É fundamental que o juiz conheça a realidade dos fatos e, para 

tanto, que ele examine todas as provas disponíveis (CAPEZ, 2005). 

O Código de Processo Penal (CPP) trata das provas no Título 

VII do Livro I e as divide em: do exame de corpo de delito, e das perícias em geral; 

do interrogatório do acusado; da confissão; do ofendido; das testemunhas; do 

reconhecimento de pessoas e coisas; da acareação; dos documentos; dos indícios; 

da busca e da apreensão. 
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conhecimento científico poderia trazer significativo avanço na elaboração da prova 

pericial. E provas periciais bem fundamentadas podem facilitar a investigação 

policial e servir como embasamento para o convencimento de juízes e promotores 

(ESPÍNDULA, 2007). 

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) disponibiliza conhecimento e estrutura 

física para a realização de perícias em sua esfera de competência legal. Disto 

resulta o preenchimento da lacuna existente em algumas áreas de atuação da 

Criminalística, especialmente no que diz respeito aos crimes contra a fauna e os 

crimes contra a saúde pública (TOCHETTO, 2010).  

Assim, hodiernamente, a fim de sanar as dificuldades 

encontradas pelos Institutos de Criminalística para realizarem todos os tipos de 

exames periciais que a ciência atual disponibiliza, são discutidas duas soluções: 1ª) 

que sejam realizados maciços investimentos nos órgãos oficiais de perícias 

(SPTC/IC); 2ª) que sejam firmados convênios entre os órgãos oficiais de perícias e 

órgãos de pesquisa científica, tais como a FMVZ/USP ou outros órgãos 

especializados em determinadas áreas, aproveitando sua estrutura e conhecimentos 

para realizar as perícias necessárias, indispensáveis à formação da prova 

(ESPÍNDULA, 2007; MARLET, 2009). 

 

 

2.2.6.2 Perícias ambientais 

 

 

Conforme a legislação ambiental brasileira foi sendo 

desenvolvida, foram sendo estabelecidas modalidades de infrações ambientais que 

precisavam ser apuradas. As perícias ambientais surgiram para instrumentalizar os 

processos judiciais relacionados ao meio ambiente (CAMPO, 2005).  

Campo (2005) ensina que perícias ambientais são:  

 

todos os exames levados a efeito por profissionais especializados, que 
tenham por objeto a apreciação, a interpretação ou a descrição de fatos ou 

circunstâncias, relacionadas com alterações e danos ao meio ambiente, de 
presumível ou evidente interesse e que possam servir como meio de prova 

em procedimento judicial ou administrativo (CAMPO, 2005, p. 311-312). 
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Espídula (2010) complementa o ensinamento de Campo (2005) 

alertando que além de servir como meio de prova, as perícias ambientais podem ser 

utilizadas para estabelecer procedimentos preventivos de danos ambientais. 

O objeto de estudo da perícia ambiental “é o meio ambiente e 

suas relações ecológicas” (CAMPO, 2005, p. 312), ou seja, as relações dos seres 

vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Portanto, a área de atuação da 

perícia ambiental corresponde a todo o universo da Ecologia.  

Para facilitar a visualização desse universo, bem como dos 

exames periciais que podem ser realizados em decorrência dos danos nele 

produzidos, o meio ambiente pode compartimentado segundo os elementos ou 

fatores que o compõem, da seguinte forma: a) fatores bióticos: seres vivos (fauna e 

flora); b) fatores abióticos: clima, água, solo e atmosfera, entre outros (físicos e 

químicos); e c) fatores socioeconômicos: etnia, cultura e religião, entre outros 

(ALMEIDA et al., 2006; FIORILLO, 2006).   

Para a realização das perícias ambientais, assim como ocorre 

com as demais modalidades de perícias, são necessários peritos especialistas em 

meio ambiente. Porém, em face da diversidade de fatores que compõem o meio 

ambiente (fatores bióticos, abióticos e socioeconômicos), muitas vezes é necessário 

que profissionais com diferentes formações realizem exames relacionados a um 

mesmo caso, tal como o engenheiro agrônomo, o médico veterinário, o médico e o 

sociólogo, ou seja, pode ser necessária a atuação de uma equipe multiprofissional 

de peritos (CPP, artigo 159, § 7º; ALMEIDA et al., 2006)
39

. 

O presente estudo enfoca a prova pericial nos crimes contra a 

fauna, um dos fatores bióticos que compõem o meio ambiente. A atuação do médico 

veterinário como perito é de grande importância para a investigação e julgamento 

destes crimes. 

O quadro 1 mostra um panorama das perícias ambientais, 

dividindo-as conforme o tipo de fator ambiental estudado e a previsão legal de crime 

ambiental, estabelecida pela Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Entre as 

perícias ambientais representadas no quadro 1, encontram-se as perícias 

destinadas à investigação e formação de prova nos crimes contra a fauna: maus-

                                               
39

 Código de Processo Penal. Artigo 159, § 7º. “Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de 
conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um 
assistente técnico.” 
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tratos, identificação e classificação de espécies, enquadramento ou não da espécie 

na lista de animais ameaçados de extinção, entre outros (ALMEIDA et al., 2006). 

 

Fonte: ALMEIDA, J. R. et al. Perícia ambiental judicial e securitária: impacto, dano e passivo 

ambiental. Rio de Janeiro: Thex Ed., 2006. p. 44. 

 
Quadro 1 – Fluxo: Objeto de Estudo da Perícia Ambiental 

 

 

As perícias relacionadas a casos de crimes contra a fauna são 

apresentadas por Almeida et al. (2006) logo no início de seu quadro. A realização 

dessas perícias visa aos mesmos objetivos que as demais perícias ambientais, 
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quais sejam: caracterizar o dano, caracterizar a atividade ou ação efetuada 

(enquadramento legal) e verificar se existe nexo causal entre o dano e a atividade 

desenvolvida pelo réu (ALMEIDA et al., 2006).  

A fim de se desenvolver um trabalho tão complexo, 

recomenda-se a adoção dos seguintes procedimentos: levantar informações 

disponíveis nos autos, tais como data e local dos fatos, natureza da ocorrência, 

pessoas envolvidas, entre outras; consultar a legislação e documentos relacionados 

ao caso, tais como autorizações emitidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); realizar exame pericial no local do fato e 

nos animais envolvidos (SAMPAIO, 2010).  

Tal procedimento tem por finalidade estabelecer a dinâmica 

dos fatos, que pode ou não ter culminado em lesões ou morte de animais (dano); 

registrar todos os elementos de interesse por meio de anotações, registros 

fotográficos, croqui ou outros meio disponíveis e, finalmente, a elaboração do laudo 

pericial (TOCHETTO, 1999; SAMPAIO, 2010).  

A Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São 

Paulo (FMVZ/USP) realiza perícias relacionadas a crimes contra a fauna, por meio 

do Serviço de Necropsia do Departamento de Patologia. Essas perícias consistem 

em exame necroscópico de animais suspeitos de terem sido alvo de crimes de 

maus-tratos. Em raros casos o médico veterinário responsável pela perícia tem 

acesso aos autos, conforme recomenda Almeida et al. (2006); contudo, ele recebe 

informações pertinentes ao caso (data e local dos fatos, natureza da ocorrência, 

histórico, entre outras) por meio da requisição de exame pericial, elaborado pela 

autoridade policial (ALMEIDA et al., 2006). O resultado do exame necroscópico é 

apresentado, ao final dos trabalhos, sob a forma de um laudo pericial. 

A seguir são abordados os aspectos referentes ao perito 

médico veterinário, à Medicina Veterinária Legal e à elaboração de laudos. 

 

 

2.2.6.3 Perito Médico Veterinário 

 

 

O Prof. Flamínio Fávero conceitua peritos como “pessoas 

físicas entendidas e experimentadas em determinados assuntos e que, designadas 
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pela Justiça, recebem a incumbência de ver e referir fatos de natureza permanente, 

cujo esclarecimento é de interesse no processo” (SÃO PAULO, 2007b, p. 354). 

Para o Prof. Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, “perito: 

é um auxiliar da Justiça, devidamente compromissado, estranho às partes, portador 

de um conhecimento técnico altamente especializado e sem impedimentos ou 

incompatibilidades para atuar no processo” (ARANHA, 2004, p. 321). 

Oferecem interesse nessa discussão dois aspectos dos 

mencionados conceitos de perito: a necessidade de o perito possuir conhecimento 

especializado e de seu conhecimento ser aproveitado pela Justiça. 

Para que o médico veterinário atue como perito, em muitos 

casos, a simples apresentação de seu registro junto ao Conselho Regional de 

Medicina Veterinária pode comprovar que ele possui os conhecimentos e a 

competência legal necessária para atuar em um determinado caso. 

 Todavia, existem casos em que os conhecimentos advindos 

da graduação não são suficientes para a solução do caso que se apresenta. Nessa 

hipótese, é preciso que um médico veterinário especialista na área em questão seja 

nomeado (CME, 2008a). O médico veterinário recebe o título de especialista em 

determinada área após preencher os requisitos estabelecidos pela Resolução CFMV 

nº 935, de 10 de dezembro de 2009.  

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) adota o 

conceito de especialista proposto pelo Prof. Dr. Birgel: “especialista é o profissional 

que se consagra com particular interesse e cuidado a certo estudo; pessoa que se 

dedica a um ramo de sua profissão, com habilidade ou prática especial em 

determinada coisa; conhecedor; perito” (CME, 2008a, p.62). 

Existem dois tipos de peritos: os peritos oficiais e os peritos 

louvados (SÃO PAPULO, 2007b).  

A principal diferença entre os peritos oficiais e louvados é o 

vínculo empregatício com o Estado. O Estado tem a missão de disponibilizar um 

conjunto de especialistas capazes de realizar perícias na esfera penal. O citado 

conjunto de peritos está reunido em um órgão oficial de perícia. Para integrar-se a 

ele, o cidadão deve submeter-se a concurso público e, se aprovado, torna-se um 

servidor público que exerce cargo e função de perito oficial. Antes de começar a 

exercer sua função, o perito oficial presta compromisso de desempenhar bem e 
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CPC. Na área trabalhista, é a Lei n. 5.584/70, artigo 3º, que estabelece as 

atribuições do assistente técnico (SÃO PAULO, 2007b). 

O médico veterinário também pode atuar como assistente 

técnico. Para atuar como um assistente técnico, ele deve ser contratado por uma 

das partes, a fim de acompanhar o processo e realizar trabalhos e pesquisas úteis à 

comprovação das alegações da parte contratante (MARLET, 2009; SAMPAIO, 

2010). 

 

 

2.3 O PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO EM CRIMES CONTRA A FAUNA 

 

 

Desde que os animais surgiram no mundo, eles são dotados de 

instinto de sobrevivência, que os impulsiona a procura de alimentos. O homem pré-

histórico, desenvolvendo gradualmente sua capacidade de raciocínio, aprimorou 

técnicas de caça, como o uso do fogo e do metal, e destacou-se das demais 

espécies animais, transformando as relações da espécie humana com o meio 

ambiente (LEVAI, 2004). 

Com o tempo, as aglomerações humanas foram se 

organizando e constituindo sociedades com necessidades próprias, mas sempre 

dependentes de recursos naturais. Ao chegar o século XVIII, o fenômeno da 

industrialização resultou em extraordinária utilização dos recursos naturais como 

fontes de energia e matéria-prima (MELE, 2006). 

A importância dos recursos naturais já era, portanto, 

conhecida. Sua intensa exploração, associada à ocorrência de acidentes ambientais, 

tais como os derramamentos de petróleo nos oceanos, levaram à preocupação com 

o esgotamento dos recursos naturais (SÃO PAULO, 2005; MELE, 2006).  

Diferentes ciências passaram a realizar estudos a respeito do 

meio ambiente, cada qual em área específica, mas sem desprezar a interação com 

as demais; ao contrário, mostrando conhecimento de que seu papel é uma parte em 

relação ao todo, o meio ambiente universal (ESPÍNDULA, 2007).  
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Nesse contexto, a Medicina Veterinária tem importante papel, 

que há anos vem desempenhando com foco na fauna, um dos fatores bióticos 

componentes do meio ambiente (SÃO PAULO, 2005). 

A fauna tem grande relevância na manutenção do equilíbrio 

ecológico (FIORILLO, 2006), e em muitas outras áreas, tais como a produção de 

alimentos e vestuário (BENJAMIN, 2006), mas vale destacar seu papel como fonte 

de prazer ao homem, especialmente nas grandes cidades, onde cresce o número de 

animais de companhia (GARCIA, 2009).  

A relevância da fauna enseja processos judiciais (FIORILLO, 

2006) referentes a crimes contra a fauna, crimes contra a saúde pública, 

indenizações, entre outros. A Medicina Veterinária disponibiliza seus conhecimentos 

para auxiliar a Justiça na solução desses processos (MERCK, 2007; CREMESP, 

2008), por meio de laudos. Esses laudos decorrem de exames periciais (BARBIERI, 

2010). 

No tocante aos crimes contra a fauna, e em particular ao crime 

de maus-tratos, previsto no artigo 32, caput, da lei nº 9.605/98, destaca-se a atuação 

dos médicos veterinários do Departamento de Patologia da FMVZ/USP, que 

realizam o exame de necropsia em animais, conforme exposto a seguir. 

 

 

2.3.1  A atuação do Departamento de Patologia da FMVZ/USP nos crimes de 

maus-tratos  

 

 

As necropsias decorrentes de crimes contra a fauna, realizadas 

pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), constituem perícias criminais 

ambientais (ALMEIDA et al., 2006; SÃO PAULO, 2007b). 

O Departamento de Patologia da FMVZ/USP recebe 

requisições de exames periciais criminais, elaboradas por delegados de polícia, mas 

a maior parte das requisições de exames necroscópicos provém do Hospital 

Veterinário da FMVZ/USP ou de proprietários e instituições externas à faculdade. 

A fim de facilitar o entendimento da dinâmica de atendimento 

dos casos de maus-tratos, os casos recebidos pelo Serviço de Necropsia serão 
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divididos em dois grupos: os casos encaminhados por autoridades policiais e os 

casos encaminhados por outras pessoas. 

 

 

2.3.1.1 Perícias requisitadas por autoridades policiais 
 

 

Quando um proprietário suspeita que seu animal foi morto por 

maus-tratos, sendo o mais comum deles, conforme se verá no capítulo Resultado, a 

intoxicação intencional, deve encaminhar-se à delegacia de polícia, pois trata-se da 

suspeita de ocorrência de um crime. Após ser notificado do fato, o delegado de 

polícia toma as providências necessárias à sua apuração e, entre essas 

providências, podem ser requisitadas perícias criminais (SÃO PAULO, 2007b).  

Conforme visto anteriormente, as perícias criminais devem ser 

requisitadas a peritos oficiais (CPP, artigo 159, caput). No entanto, caso a perícia se 

constitua em um exame necroscópico, para o qual o Instituto de Criminalística não 

está aparelhado para realizar (MARLET, 2009), a perícia criminal é requisitada a 

peritos nomeados (CPP, artigo 159, § 1º).  

A FMVZ/USP dispõe de estrutura e profissionais capacitados 

para elaborar exames necroscópicos. Por isso, comumente os Delegados de Polícia 

requisitam perícias criminais necroscópicas de animais à FMVZ/USP. Nesta 

situação, os médicos veterinários que realizam o exame necroscópico atuam como 

peritos nomeados (SÃO PAULO, 2007b; MARLET, 2009), e o documento em que 

eles apresentam os resultados dos exames realizados é denominado laudo pericial 

(MIRABETE, 2008).  

 

 

2.3.1.2 Perícias requisitadas pelo Hospital Veterinário da FMVZ/USP, ou por 
proprietários e instituições externas à faculdade 

 

 

Apesar de existir um procedimento legal para os casos de 

maus-tratos contra animais, conforme exposto anteriormente, muitas vezes, por 

desconhecimento ou receio, o proprietário deixa de se dirigir a uma Delegacia de 
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Polícia e dirige-se diretamente a uma clínica, hospital ou faculdade de medicina 

veterinária, a fim de submeter seu animal a um exame que revele o motivo de sua 

morte (MARLET et al., 2010).  

Neste caso não existe a requisição de exames de uma 

autoridade policial, mas apenas um cliente disposto a “contratar” um serviço 

disponível no Departamento de Patologia da FMVZ/USP, o Serviço de Necropsia. 

Nesta situação, o médico veterinário que realiza o exame necroscópico atua como 

assistente técnico, e o documento que ele elabora denomina-se parecer técnico 

(ARANHA, 2004; SÃO PAULO, 2007b; MARLET, 2009). 

Vale finalmente esclarecer que o conteúdo dos laudos e dos 

pareceres elaborados pelos médicos veterinários do Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP é basicamente o mesmo, qual seja a descrição e interpretação dos 

elementos encontrados durante o exame de necropsia.  Sendo assim, a fim de evitar 

dúvidas quanto à denominação do documento a ser elaborado após o exame 

necroscópico, o Departamento de Patologia da FMVZ/USP optou por denominar 

esses documentos pelo termo genérico “Necropsias Documentadas”
56

, legando 

implicitamente às autoridades policiais e judiciárias sua utilização adequada, como 

laudo ou parecer, dentro do Inquérito Policial e do Processo Judicial. 

 

 

2.4  O PAPEL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E DA POLÍCIA CIENTÍFICA NOS CRIMES 

DE MAUS-TRATOS 

 

 

O papel da Polícia Judiciária e o papel da Polícia Científica 

estão intimamente relacionados, posto que ambas visam a revelação da verdade 

acerca de fatos criminosos. No entanto, antes de abordar o papel de cada uma 

dessas Polícias, cabe situar o Núcleo de Análise Instrumental, onde foi procedido ao 

levantamento de parte dos dados utilizados para o presente estudo (MARLET, 2009). 

 

 

                                               
56

 Fonte: Departamento de Patologia da FMVZ/USP. 
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Legal. Esse paralelo tem por objetivo aproveitar conhecimentos técnicos e jurídicos 

da Medicina Legal, a fim de melhor enxergarmos a atuação da Medicina Veterinária 

Legal. 

 

 

2.5 MEDICINA LEGAL E MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL  
 

 

A Medicina Legal é uma disciplina que usa conhecimentos 

médicos e biológicos para sanar questões do mundo jurídico (FRANÇA, 2008). A 

Medicina Veterinária Legal, apesar de sua tenra idade, trilha o mesmo caminho, e 

pode ser entendida como a aplicação dos conhecimentos médico-veterinários a fim 

de esclarecer evidências para o mundo jurídico (MUNRO; MUNRO, 2008). 

A disciplina Medicina Legal foi instituída como disciplina 

obrigatória nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, em 1932; e a 

atividade médico-pericial foi regulamentada em 1954, pelo Decreto nº 1.740, de 16 

de abril (FRANÇA, 2008). 

A disciplina Medicina Legal Veterinária foi criada em 1989 pelo 

Prof. Dr. Enio Pedone Bandarra, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade Estadual Paulista, em Botucatu. Apesar de a atividade médico-

veterinária legal, conforme visto no capítulo História da Medicina Veterinária, ser 

desempenhada há anos, apenas em 2003, a Medicina Veterinária Legal foi 

estabelecida como uma especialidade pelo Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (Resolução CFMV 756, de 17 de outubro de 2003). 

A área de atuação da Medicina Legal é muito ampla, inclui 

estudos na área de Deontologia Médica, Antropologia, Traumatologia, Sexologia, 

Toxicologia, Tanatologia, Psiquiatria, entre outros (FRANÇA, 2008). A “Tanatologia 

Médico-Legal é a parte da Medicina Legal que estuda a morte e o morto, e as suas 

repercussões na esfera jurídico-social” (FRANÇA, 2008, p. 344).   

Todos os seres vivos estão fadados ao fenômeno morte. Mas 

muitas vezes a causa da morte tem reflexos jurídicos importantes. Por isso, a 
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Na Seção I do Capítulo V da Lei nº 9.605/98, a morte de 

animais está expressamente prevista no artigo 29, caput, e no artigo 32 § 2º. 

 

Art. 29 caput. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna 

silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”. 
Art. 32, caput. “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados ou exóticos: 
(...) 

§ 2º. A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 
animal. 

 

Os casos de crimes de maus-tratos praticados a cães e gatos 

(fauna doméstica) estudados neste trabalho têm como fundamento legal o artigo 32, 

caput e § 2º da Lei nº 9.605/98. Seu texto foi usado para a caracterização e 

levantamento destes casos.  

Por este motivo, os termos que compõem o caput do artigo 32: 

ato de abuso, maus-tratos, ferir e mutilar, bem como os termos: animais silvestres, 

domésticos, domesticados, nativos e exóticos foram conceituados em capítulo 

próprio. 

O capítulo a seguir se destina a estudar os diferentes tipos de 

energias vulnerantes que podem ferir e provocar a morte de animais (FRANÇA, 

2008). 

 

 

2.5.1 Energias vulnerantes 

 

 

As energias vulnerantes podem atingir um animal de maneira 

acidental ou intencional (MERCK, 2007). Interessa, no presente estudo, os casos em 

que a energia vulnerante atingiu o animal de maneira intencional.  

A Traumatologia ou Lesonologia Médico-Legal estuda, entre 

outras coisas, as lesões intencionais produzidas no ser humano e as energias 

vulnerantes capazes de causá-las (FRANÇA, 2008). 

Assim, inicialmente, é apresentada a classificação das energias 

vulnerantes, para, em seguida, tratar-se especificamente dos tipos de energias 

vulnerantes aplicados nos casos de maus-tratos levantados no Serviço de Necropsia 

da FMVZ/USP. 
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França (2008, p. 75) classifica as energias vulnerantes da 

seguinte forma: 

a)  energia mecânica (contida em corpos em movimento); 

b)  energia física (calor, frio, eletricidade e radiação); 

c)  energia química (ácidos, álcalis e agentes tóxicos); 

d)  energia físico-química (altera a função respiratória e causa a asfixia); 

e)  energias bioquímicas (perturbações alimentares, auto-intoxicações e infecções); 

f)  energias biodinâmicas (choque, síndrome da falência múltipla de órgãos e a 

coagulação intravascular disseminada); 

g)  energias mistas (compostas por energias bioquímicas e biodinâmicas). 

 

Merck (2007) e Munro e Munro (2008) apresentam os 

diferentes tipos de lesões relacionadas a maus-tratos contra animais de forma 

semelhante aos critérios médico-legais adotados por França (2008), mas o fazem 

sob a ótica do diagnóstico diferencial das lesões acidentais e não acidentais, a fim 

de que o veterinário possa identificar a ocorrência de maus-tratos em seus pacientes 

(MUNRO; MUNRO, 2008) e, quando necessário, adotar os procedimentos legais 

cabíveis como, por exemplo, denunciando a ocorrência de maus-tratos à autoridade 

policial, para que seja investigada (MERCK, 2007). 

Os casos de maus-tratos levantados no Serviço de Necropsia 

da FMVZ/USP envolviam três tipos de energias vulnerantes: a energia mecânica, a 

energia química e a energia biodinâmica. 

A energia mecânica está relacionada à energia contida nos 

corpos em movimento. O corpo em movimento pode ser o corpo do animal, como 

em casos em que o animal é arremessado contra a parede; ou o corpo do 

instrumento utilizado para a prática da lesão, que pode se uma pedra ou um veículo, 

entre outros. A energia mecânica pode atuar por pressão, percussão, tração, torção, 

compressão, descompressão, explosão e deslizamento e pode produzir lesões 

punctórias, incisas, contusas, pérturo-incisas, cortocontusas e fraturas (FRANÇA, 

2008). 

A energia química está presente em substâncias que reagem 

com tecidos vivos, produzindo lesões de intensidade variável, e podem alcançar a 

morte do animal. A energia química pode atuar no exterior do organismo, como em 

casos em que uma substância cáusticas é lançada sobre o animal; ou no interior do 
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Esse dispositivo legal oferece as seguintes informações: o 

laudo pericial é um documento oficial, elaborado por peritos, e seu conteúdo 

abrange a descrição minuciosa de tudo que foi examinado, inclusive dos resultados 

e conclusões (MIRABETE, 2008) a que chegaram os peritos, e a resposta aos 

quesitos formulados (ZARZUELA; MATUNAGA; THOMAZ, 2000).  

O laudo tem por finalidade fornecer subsídios científicos, 

técnicos e artísticos, que servem como elementos de convicção para as autoridades 

policiais e judiciárias acerca do fato ocorrido; daí a necessidade de que as 

informações nele contidas sejam claras e devidamente fundamentadas. 

(TOCHETTO, 2010). 

 

 

2.6.2 Credibilidade do Laudo Pericial 

 

 

O aproveitamento do laudo pelas autoridades policiais e 

judiciárias depende de seu valor como meio de prova (ARANHA, 2004; CAPEZ, 

2005). O valor do laudo pericial decorre em grande parte do fato de ele ser baseado 

em conhecimentos técnicos, artísticos e científicos (ESPÍNDULA, 2007). Reis (2005) 

compara o laudo pericial à pesquisa científica, pois o laudo descreve uma perícia 

que deve ser elaborada com metodologia científica semelhante à utilizada na 

pesquisa científica.  

O pesquisador científico seleciona e delimita o problema a ser 

estudado, formula hipóteses, coleta, classifica, analisa e interpreta os dados e, por 

fim, elabora um relatório da pesquisa desenvolvida. Importante destaque é dado à 

coleta dos dados, que deve ser realizada de forma sistematizada, segundo os 

critérios metodológicos recomendados, ou seja, são necessários planejamento, 

preparo e execução adequados na pesquisa (REIS, 2005). 

O perito criminal também deve coletar e trabalhar os dados 

utilizando metodologia adequada. A principal diferença entre o trabalho do perito e 

do pesquisador é o fato de o perito não escolher o tema e nem a abrangência do 

estudo que ele deve realizar. Reis (2005) preconiza o planejamento das ações a 

serem desenvolvidas durante a perícia, mediante o estudo prévio do caso e o 

estabelecimento de condutas, baseadas em métodos científicos que induzam a um 
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raciocínio sistemático, tal qual ocorre com a pesquisa científica. A adoção dos 

métodos científicos na elaboração de perícias demonstra um trabalho criterioso do 

perito, o que confere credibilidade ao laudo pericial, inclusive frente à comunidade 

científica. 

 Segundo Reis (2005), a verdade e a justiça são alcançadas 

por meio da ciência. Sendo assim, a normatização dos laudos periciais de exames 

necroscópicos pode aumentar a credibilidade do laudo, uma vez que facilita a 

compreensão do caminho adotado pelo perito para chegar à conclusão de seu 

exame. 

 

 

2.6.3 Necessidade de normatização de laudos 

 

 

Este capítulo visa a mostrar a importância da normatização dos 

laudos periciais médico-veterinários, não como uma armadura rígida que impeça os 

movimentos criativos de seu autor, mas como uma forma de facilitar o diálogo entre 

o médico veterinário, a polícia e a justiça (CREMESP; 2008; TOCHETTO, 2010).  

Para tanto, foi abordado um tipo específico de laudo, o laudo 

necroscópico relacionado a crimes contra a fauna, elaborado pela FMVZ/USP. Essa 

abordagem não pode, contudo, prescindir da exposição do posicionamento do 

Instituto Médico Legal a respeito da normatização de laudos, uma vez que há longa 

data ele discute o tema (CREMESP, 2008), bem como do Instituto de Criminalística, 

órgão oficial responsável pela elaboração de perícias criminais (CPP, artigo 159). 

 

 
2.6.3.1 Posicionamento do Instituto Médico Legal  

 

 

A Medicina Legal está presente no Brasil desde o período 

colonial, mas como no final do Século XIX ainda não havia peritos oficiais para 

auxiliar a Justiça, as perícias eram elaboradas por médicos nomeados que muitas 

vezes não eram especialistas na área, ocasionando a emissão de laudos 

imperfeitos. Em vista dessa situação, o governo federal publicou o Decreto n. 4.864, 
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Vale, porém destacar que essa normatização de 

procedimentos e linguagem esbarrou em divergências conceituais de autores 

distintos, ao que os editores do Maunal técnico-operacional para os Médicos-

Legistas do Estado de São Paulo afirmam no Prefácio: 

 

Consigne-se que alguns conceitos são polêmicos, não possuem 
unanimidade de opinião de autores diversos, geram divergências, no 
entanto, não se trata de erro ou acerto conceituais, mas sim, de estarmos 

lidando com matéria inexata, ensejando opiniões divergentes (CREMESP, 
2008, p. 10). 
 

Pelo exposto, constata-se que o IML de São Paulo ocupou-se 

em normatizar os laudos de perícias médicas a fim de melhorar a qualidade dos 

laudos e o diálogo entre seus relatores, a polícia e a justiça. Há algum tempo o 

Instituto de Criminalística e o Departamento de Patologia da FMVZ/USP 

demonstram a mesma preocupação, conforme exposto a seguir. 

 

 

2.6.3.2 Posicionamento do Instituto de Criminalística 

 

 

O Instituto de Criminalística “Perito Criminal Dr. Octávio 

Eduardo de Brito Alvarenga” (IC) da Superintendência da Polícia Técnico-Científica 

de São Paulo (SPTC), atento à qualidade de seus laudos, elaborou manuais de 

procedimentos a fim de orientar os peritos criminais de todo o Estado de São Paulo, 

nas diferentes áreas. Estes manuais de procedimentos foram estabelecidos por 

diretores de núcleos do IC e pela Comissão de Planejamento Estratégico do CEAP, 

a partir de normas e técnicas consagradas pela Criminalística brasileira (MORAES; 

MONTEIRO, 2005; CEAP, 2009).  

Os procedimentos preconizados abrangem desde o exame 

pericial, registro de dados e coleta de amostras até a elaboração de laudos periciais. 

Não é possível ao Instituto de Criminalística adotar um único modelo padrão de 

laudo, devido à imensa variedade de perícias que elabora; mesmo entre as perícias 

de um mesmo tipo, como no caso do atendimento de locais de crime contra a 

pessoa ou de acidentes de trânsito, existe grande variedade de situações e dados a 

serem registrados e relatados no laudo pericial. Alguns tipos de perícia, como as 
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realizadas em laboratórios, que adotam uma metodologia mais uniforme em seus 

exames, a normatização dos laudos é uma tarefa mais simples (ESPÍNDULA, 2007; 

MONTEIRO; MORAES, 2005; CEAP, 2009). 

Mesmo não sendo possível a adoção de um modelo rígido para 

a elaboração de laudos, posto que não existem dois exames periciais absolutamente 

iguais, os manuais de procedimentos disponibilizados pelo IC oferecem rico subsídio 

para todos os peritos criminais do estado, cada um em sua região e área de atuação 

(MONTEIRO; MORAES, 2005; CEAP, 2009).  

Diversos autores da criminalística propõem modelos de laudos 

dividindo-os em partes a fim de facilitar a apresentação de seu conteúdo. Não há 

consenso quanto à melhor forma de se apresentar o laudo. Mas há consenso quanto 

à necessidade de o laudo ser claro, preciso e coerente (MONTEIRO; MORAES, 

2005). Sendo assim, a normatização de laudos, em qualquer área, deve procurar 

distribuir seu conteúdo de modo a torná-lo claro, preciso e coerente.  

O capítulo seguinte mostra o posicionamento do Departamento 

de Patologia da FMVZ/USP em relação à normatização de laudos.  

 

 

2.6.3.3 Posicionamento do Departamento de Patologia da FMVZ/USP 

 

 

A FMVZ/USP conta com um serviço de necropsia desde os 

primórdios de sua criação, seus primeiros registros datam de 1936; atualmente este 

serviço é denominado Serviço de Patologia Animal e funciona no Departamento de 

Patologia (FMVZ, [200-]b).  

Os exames necroscópicos realizados pelo Serviço de Patologia 

Animal do Departamento de Patologia da FMVZ/USP são requisitados a partir do 

Hospital Veterinário da FMVZ/USP, de clínicas veterinárias, da Polícia Civil, entre 

outros. Parte desses exames necroscópicos está relacionada a casos de crimes de 

maus-tratos (Tabela 1). 

A realização de exames necroscópicos em casos relacionados 

ao crime de maus-tratos a animais têm crescido em importância e visibilidade, em 

função do desenvolvimento da legislação e do clamor social para a coibição dessa 

modalidade de crime (GARCIA, 2009). 
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Contudo, o aproveitamento dos laudos de exames periciais 

pela polícia e a justiça depende de eles atenderem a formalidades legais (CPP, Livro 

I, Título VII, Capítulo II), e de apresentarem informações de forma clara para leitores 

com qualquer tipo de formação acadêmica, e não apenas para outros médicos 

veterinários (REIS, 2005; CREMESP, 2008). A normatização dos laudos 

necroscópicos de animais pode evitar a omissão de formalidades legais, bem como 

adequar o conteúdo e a linguagem do laudo à sua principal finalidade: fornecer 

subsídios científicos que sirvam como elementos de convicção para a polícia e a 

Justiça acerca do fato ocorrido (TOCHETTO, 2010). 

O Departamento de Patologia da FMVZ/USP já adota alguns 

critérios de normatização de laudos necroscópicos. Estes critérios incluem a 

utilização de papel timbrado e o preenchimento de claros referentes à identificação 

do animal e seu proprietário, entre outras informações; todavia, importantes 

informações contidas nos laudos, tais como as referentes à descrição dos achados 

necroscópicos, são apresentadas de modo bastante variado (Anexos A e B).  
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3 OBJETIVOS 

 

 

 Examinar as fichas de exames necroscópicos dos casos registrados no 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP, a fim de avaliar a incidência de 

casos de crimes contra a fauna praticados contra cães e gatos, no período de 

2003 a 2009.  

 Examinar os laudos em arquivo elaborados pelo Núcleo de Análise 

Instrumental do Instituto de Criminalística (NAI/IC) do Estado de São Paulo, a 

fim de avaliar a incidência de casos de crimes contra a fauna praticados 

contra cães e gatos, no período de 2003 a 2009.  

 Apresentar proposta de normatização de laudos necroscópicos relacionados 

a casos de crimes contra a fauna, a serem elaborados pelo Departamento de 

Patologia da FMVZ/USP. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

A seguir serão apresentados os materiais e métodos utilizados 

no levantamento de casos de crimes contra a fauna praticados contra cães e gatos, 

registrados no Departamento de Patologia da FMVZ/USP (4.1) e no Núcleo de 

Análise Instrumental (NAI) do Instituto de Criminalística (4.2); bem como aqueles 

utilizados para a elaboração de uma proposta de normatização de laudos 

necroscópicos decorrentes de casos de crimes contra a fauna, a serem atendidos 

pela FMVZ/USP (4.3). 

 

 

4.1  LEVANTAMENTO DE CASOS DE CRIMES CONTRA A FAUNA PRATICADOS 
CONTRA CÃES E GATOS, ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO DE 

PATOLOGIA DA FMVZ / USP 

 

 

Serão apresentados a seguir os procedimentos realizados para 

a obtenção de dados relativos à casuística, critérios de seleção e método utilizado 

para o levantamento de casos de crimes contra a fauna, praticados contra cães e 

gatos, encaminhados ao Departamento de Patologia da FMVZ / USP. 

 

 

 4.1.1 Casuística 

 

 

Foi realizado um estudo retrospectivo da população de cães e 

gatos encaminhada ao Departamento de Patologia da FMVZ/USP, no meio da qual 

encontravam-se casos de crimes contra a fauna, durante o período de 2003 a 2009. 

Os casos são originários do Hospital Veterinário da FMVZ/USP ou encaminhados 

por proprietários ou instituições externas à faculdade. 
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O levantamento de casos de crimes contra a fauna praticados 

contra cães e gatos foi feito por meio de consulta aos livros de registro de necropsia, 

em que figuram todos os casos atendidos, em sequência cronológica de entrada. 

Em seguida, foi realizada a leitura de cada uma das fichas de necropsia de cães e 

gatos arquivadas no Departamento de Patologia da FMVZ/USP, a fim de selecionar 

os casos de crime de maus-tratos.  

 

 

4.1.2 Critérios de seleção de casos 

 

 

 

A seleção dos casos de crimes contra a fauna (maus-tratos) 

praticados contra cães e gatos, feita por meio da leitura do conteúdo de cada uma 

das fichas de necropsia, baseou-se nos seguintes critérios: 

 Espécie animal: canina ou felina; 

 História clínica que indicasse a possibilidade de ter ocorrido prática de maus- 

tratos; 

 Dados referentes à necropsia que revelassem indícios da prática de maus- 

tratos, tais como: intoxicação, presença de hematomas ou fraturas, entre 

outros. 

 

 

4.1.3 Método 

 

 

Uma vez selecionados os casos de crimes contra a fauna 

praticados contra cães e gatos, eram coletadas, além das informações mencionadas 

acima (espécie animal, histórico e achados necroscópicos), dados relativos à: 

 Identificação do caso: número de necropsia; 

 Caracterização do animal: espécie, sexo, idade; 

 Causa mortis, moléstica principal, diagnóstico anátomo-patológico; 

 Outras observações, tais como o tipo de energia vulnerante empregado. 
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4.1.4 Estudo das informações obtidas  

 

 

As informações obtidas a partir das fichas de necrópsia 

selecionadas na FMVZ/USP foram registradas em um banco de dados e agrupadas 

considerando-se: período (ano), procedência, espécie (cão, gato ou outras 

espécies), sexo, idade, causa mortis, moléstia principal, observações necroscópicas 

e observações relacionadas ao histórico do caso ou sugestivas de morte violenta. 

Após agrupadas, essas informações foram utilizadas na 

construção de  tabelas e gráficos que permitiram visualizar  a distribuição anual dos 

casos de crimes contra a fauna, por espécie (canina e felina), sexo, idade e tipo de 

energia vulnerante envolvida na morte do animal (mecânica, química ou 

biodinâmica). 

 

 

4.2  LEVANTAMENTO DOS CASOS DE CRIMES CONTRA A FAUNA 
PRATICADOS CONTRA CÃES E GATOS ENCAMINHADOS AO NÚCLEO DE 
ANÁLISE INSTRUMENTAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO (NAI/IC) 

 

 

A seguir são apresentados os procedimentos realizados para a 

obtenção de dados de casuística, critérios de seleção e método de levantamento de 

casos de crimes contra a fauna, praticados contra cães e gatos, analisados pelo 

Núcleo de Análise Instrumental do Instituto de Criminalística. 

 

 

 4.2.1 Casuística 

 

 

O levantamento de casos de crimes contra a fauna praticados 

contra cães e gatos atendidos pelo NAI/IC, no período de 2003 a 2009, foi realizado 

por meio de um estudo retrospectivo dos laudos de exames toxicológicos realizados 
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em alimentos suspeitos de conterem algum agente tóxico. Esses casos são 

originários de ocorrências policiais registradas em Delegacias de Polícia. 

A seleção dos laudos de interesse foi feita a partir de consulta 

aos livros de registro de casos do NAI/IC, em que figuram todos os casos 

analisados, em sequência cronológica de entrada. Nessa consulta foram 

selecionados os casos em que o objeto de exame era um alimento suspeito de 

conter agente tóxico. Nessa ocasião eram anotados, além do número de registro do 

caso, o número do laudo, o número do boletim de ocorrência e o nome da delegacia 

de polícia requisitante.  

Em seguida foi realizado o desarquivamento e leitura de cada 

um desses laudos, a fim de separar os casos de crimes contra a fauna dos casos 

em que as vítimas eram seres humanos. Nos casos em que as informações contidas 

nos laudos não eram suficientes para proceder-se à separação dos laudos, foi 

realizada pesquisa do respectivo Boletim de Ocorrência em um arquivo eletrônico de 

informações da Polícia Civil, o Infocrim, a fim de complementar as informações 

necessárias à seleção do caso. 

 

 

4.2.2 Critérios de seleção de casos 

 

 

A seleção dos laudos relativos a casos de crimes contra a 

fauna (intoxicação) praticados contra cães e gatos foi feita por meio dos seguintes 

critérios: 

 O objeto de exame era um alimento suspeito de conter um agente tóxico 

(XAVIER, 2004; SPINOSA; GÓRNIAK; PALERMO-NETO, 2008); 

 Natureza da ocorrência policial: crime contra o meio ambiente, crime contra a 

fauna, crueldade contra animais, entre outras; 

 Histórico da ocorrência policial; 

 Qual a Delegacia de Polícia requisitante do exame; 

 O objetivo da perícia: quesitos como: “o alimento encaminhado (objeto de 

exame) contém substância capaz de matar um animal?” podem indicar que 

há um animal envolvido no fato que está sendo apurado; 

 Espécie animal envolvida: canina ou felina. 
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4.2.3 Método 

 

 

Uma vez realizada a seleção de casos atendidos pelo NAI, eles 

foram divididos em três grupos: um grupo de casos em que o alvo da intoxicação 

eram seres humanos, um grupo de casos em que o alvo da intoxicação eram 

animais, e um grupo de casos que careciam de informações suficientes para 

enquadrá-los em um dos grupos anteriormente descritos, que foi denominado de: 

casos indeterminados.  

Após concluída a seleção dos casos de interesse, foram 

coletadas informações relativas à: 

 Identificação do caso: número do laudo; 

 Procedência: Delegacia de Polícia requisitante e número do boletim de 

ocorrência; 

 Espécie animal envolvida; 

 Resultado do exame pericial: agente tóxico identificado. 

 

 

4.2.4 Estudo das informações obtidas 

 

 

As informações coletadas a partir dos laudos periciais 

selecionados no NAI/IC foram agrupadas considerando-se o período (ano), a 

natureza da ocorrência, a espécie animal envolvida (canina, felina e outros) e o 

resultado das análises laboratoriais realizadas (identificação de agente tóxico), no 

período de 2003 a 2009. 

Após agrupadas, essas informações foram usadas na 

construção de tabelas que permitiram estudar a distribuição dos casos atendidos 

pelo NAI, a proporção de casos de crimes contra a fauna, a proporção de casos 

envolvendo cães e gatos e o tipo de substância tóxica utilizada na prática do delito 

(resultado das análises laboratoriais), a cada ano. 

 

 



 82 

4.3  LEVANTAMENTO DOS LAUDOS NECROSCÓPICOS RELACIONADOS A 
CRIMES CONTRA A FAUNA PRATICADOS CONTRA CÃES E GATOS, 
ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA DA FMVZ/USP 

 

 

Serão apresentados a seguir os dados relativos a casuística e 

método utilizado para a elaboração de uma proposta de normatização de laudos 

necroscópicos decorrentes de casos de crimes contra a fauna, a serem utilizados 

pela FMVZ/USP. 

 

 

4.3.1 Casuística 

 

 

Foi realizado um estudo retrospectivo e observacional de 

laudos de exames necroscópicos referentes a casos de crimes contra a fauna 

praticados contra cães e gatos, elaborados pelo Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP, no período de 2003 a 2009. 

Esses laudos de exames necroscópicos apresentavam-se na 

forma impressa (1ª via) e em arquivo eletrônico (2ª via). A forma impressa ou 1ª via é 

arquivada em uma pasta na Secretaria do Serviço de Necroscopia do Departamento 

de Patologia da FMVZ/USP, pronta para ser emitida, ou seja, entregue ao 

requisitante da perícia. Quando a 1ª via do laudo ainda não havia sido entregue ao 

requisitante, ela era lida e estudada. Nos casos em que a 1ª via do laudo 

necroscópico já havia sido entregue ao requisitante, o laudo não estava mais 

disponível na forma impressa, e foi necessária a busca pela cópia desses laudos no 

arquivo eletrônico da FMVZ/USP.  

 

 

4.3.2 Método 

 

 

O estudo da forma dos laudos necroscópicos elaborados pelo 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP foi realizado por meio de comparação 

com a forma preconizada pelo IML e o IC para a elaboração de laudos. 
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Buscou-se observar como as informações estavam distribuídas 

pelo corpo dos laudos, como elas eram divididas em capítulos e se podiam ser 

facilmente localizadas pelo leitor. Não cabia discutir a qualidade das informações 

contidas nos laudos, uma vez que essas informações foram levantadas por 

professores de Medicina Veterinária de capacidade reconhecida, na maioria das 

vezes até internacionalmente.   

 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

As tabelas e figuras construídas conforme descrito nos itens 

4.1 e 4.2, bem como os aspectos apresentados no item 4.3, permitiram analisar os 

resultados obtidos durante os levantamentos realizados e direcionar sua discussão, 

até alcançarem-se as conclusões apresentadas ao final do trabalho. 
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5 RESULTADOS 

 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos nos 

levantamentos de casos de crimes contra a fauna envolvendo cães e gatos, 

atendidos pelo Departamento de Patologia da FMVZ/USP (5.1) e pelo NAI/IC (5.2), 

bem como das informações contidas nos laudos necroscópicos elaborados pela 

FMVZ/USP (5.3), referentes aos casos de crimes contra a fauna envolvendo cães e 

gatos.  

 

 

5.1 LEVANTAMENTO DOS CASOS DE CRIMES CONTRA A FAUNA 
PRATICADOS A CÃES E GATOS, ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO 

DE PATOLOGIA DA FMVZ/USP 

 

 

Os resultados obtidos com o levantamento do total de casos 

registrados, no período de 2003 a 2009, no Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP, da população de cães e gatos atendida e da parcela desses casos que 

configura casos de crimes contra a fauna, são mostrados a seguir.  

Os casos de crimes contra a fauna (maus-tratos) praticados a 

cães e gatos foram estudados em relação à espécie, sexo, idade e tipo de energia 

vulnerante envolvida na prática de maus-tratos.  

 

 

5.1.1 Casuística  

 

 

O levantamento de casos encaminhados ao Departamento de 

Patologia da FMVZ/USP, conforme descrito no item 4.1, revelou a distribuição dos 

exames de necropsia por espécie (Figura 1), bem como permitiu a seleção e estudo 

dos casos de crimes de maus-tratos praticados contra cães (118 casos) e gatos (98 

casos), no período de 2003 a 2009 (Tabela 1).  
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A figura 1 mostra a distribuição de casos encaminhados ao 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP, segundo a espécie, no período de 2003 

a 2009. 

 

Figura 1 - Casos atendidos pelo Departamento de Patologia da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, 

segundo a espécie animal submetida a exame de necropsia, no 
período de 2003 a 2009 

 

A tabela 1 mostra a distribuição do número total de casos 

atendidos pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), segundo o ano e a espécie 

(canina, felina e outras espécies), bem como a fração do número total de casos que 

corresponde a casos de maus-tratos praticados contra cães e gatos, no período de 

2003 a 2009, em número absoluto e porcentagem. Na coluna outras espécies, foram 

incluídos animais de espécies diferentes dos cães e gatos, tais como aves, equinos 

e animais silvestres. 
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Tabela 1 -  Distribuição* dos casos de maus-tratos em cães e gatos atendidos pelo Serviço de 
Necropsia da FMVZ/USP, no período de 2003 a 2009, em relação ao total de casos 

submetidos a exame de necropsia 
 

Espécie 

 Cães Gatos Outras 

espécies** 

Total 

 Casos 
atendidos 

Casos de  
maus-tratos 

Casos 
atendidos 

Casos de 
maus-tratos 

Casos  
atendidos  

Casos 
atendidos 

2003 201 22 (10,95) 64 22 (34,38) 96 361 
2004 168 21 (12,50) 32 16 (50,00) 138 338 
2005 163 18 (11,04) 48 22 (45,83) 153 364 

2006 156 22 (14,10) 39 08 (20,51) 197 392 
2007 173 13 (7,51) 46 11 (23,91) 276 

54 
89 

495 

2008 80 13 (16,25) 20 7 (35,00) 154 
2009 113 9 (7,96) 41 12 (29,27) 243 

Total 1054 (44,91) 118 (11,20) 290 (12,36) 98 (33,79) 1003 (42,74) 2347 

Nota: sinal convencional utilizado  

* distribuição em número absoluto e, entre parênteses, em porcentagem; 
** aves, eqüinos, animais silvestres, entre outras. 

 

De acordo com a tabela 1, no período compreendido entre 2003 

e 2009, foi realizado um total de 2347 necropsias no Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP, em animais de diferentes espécies. Deste total, 1054 (44,91%) 

necropsias foram realizadas em animais da espécie canina, 290 (12,36%) em animais 

da espécie felina e 1003 (42,74%) em animais de outras espécies (Tabela 1). 

A evolução anual do número de casos encaminhados ao 

Departamento de Patologia, indicada na tabela 1, está ilustrada na figura 2. 

 

Figura 2. Casos atendidos pelo Serviço de Necropsia do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, 
segundo o ano e a espécie animal submetida a exame de necropsia, no 

período de 2003 a 2009. 
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A figura 2 mostra dois momentos distintos na evolução do 

número de casos encaminhados ao Departamento de Patologia da FMVZ/USP no 

período estudado. No 1º momento, de 2003 a 2007, os resultados evoluem de forma 

relativamente constante, para todas as espécies. No 2º momento, em 2008, os 

resultados sofrem acentuada queda, e em 2009 os resultados voltam a aumentar, 

em todas as espécies.  

No 1º momento (2003 a 2007) nota-se que a espécie canina 

representa a maioria dos casos atendidos nos anos 2003, 2004 e 2005, contudo, a 

partir de 2006 o total de casos atendidos de outras espécies passa a suplantar os da 

espécie canina, tanto em número absoluto, como em porcentagem (Figura 2). Nota-

se ainda que, enquanto o número de casos da espécie canina permanece 

relativamente estável, o número de casos de outras espécies aumenta ano a ano, 

até 2007 (Figura 2). 

Comparando-se o número de cães e de gatos encaminhados 

ao exame de necropsia no Departamento de Patologia da FMVZ/USP, no período 

2003 a 2009 (Tabela 1), foi observado que o número absoluto de cães é maior que o 

de gatos em todos os anos (Figura 2 e Tabela 1).  

Todavia comparando-se o número percentual de casos de 

crimes de maus tratos praticados contra cães e gatos, encaminhados à FMVZ, no 

período 2003 e 2009, foi observado que o número percentual de casos de maus 

tratos em gatos é maior que em cães, em todos os anos; ou seja, a proporção 

(número percentual) de casos de maus tratos em relação ao tamanho da respectiva 

população (cães e gatos) encaminhada ao Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP, é maior em gatos que em cães (Figura 2 e Tabela 1). 

No 2º momento (2008 e 2009), a figura 2 mostra houve uma 

acentuada diminuição do número de exames de necropsias realizadas em 2008, em 

relação ao ano anterior, 2007, para todas as espécies; em 2009, o número total de 

necropsias, em todas as espécies, volta a aumentar. 

As figuras 3 e 4 mostram respectivamente a distribuição dos 

casos de maus-tratos praticados contra cães e gatos, em relação ao sexo e à idade, 

no período de 2003 a 2009.  
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Figura 3 - Distribuição* dos casos de maus-tratos praticados contra cães e gatos 
atendidos pelo Serviço de Necropsia do Departamento de Patologia da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, no período de 2003 a 2009, segundo a espécie e o sexo. 
* Distribuição em número percentual 

 

A figura 3 mostra que entre os 118 (Tabela 1) casos de maus- 

tratos praticados contra caninos encaminhados ao Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP, no período entre 2003 e 2009, 55,08% eram machos, 42,37% eram 

fêmeas e 2,54% não apresentavam indicação de sexo. Entre os 98 (Tabela 1) casos 

de maus-tratos praticados contra felinos, 50,00% eram machos e 50,00% eram 

fêmeas.  
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Figura 4 - Distribuição* dos casos de crimes de maus-tratos praticados contra cães e 

gatos atendidos pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, no período de 2003 

a 2009, segundo a espécie e a idade.  
* Distribuição em números percentuais.  

 

 

Em relação à idade, a figura 4 mostra que os 118 (Tabela 1) 

casos de maus-tratos praticados contra caninos encaminhados ao Departamento de 

Patologia da FMVZ/USP, no período de 2003 a 2009, estão mais concentrados na 

faixa etária de 1,1 a 5 anos (39,83%), em seguida figuram cães mais velhos, na faixa 

de 5,1 a 10 anos (26,27%) e os filhotes com até 1 ano (19,49%); mais raros são os 

casos em cães acima de 10 anos de idade (2,54%).  

Na população felina, a figura 4 mostra que os 98 (Tabela 1) 

casos de maus-tratos encaminhados ao Departamento de Patologia da FMVZ/USP, 

no período de 2003 a 2009, estão mais concentrados na faixa etária entre 1,1 e 5 

anos (44,90%), seguida por filhotes com até 1 ano (35,71%) e em último lugar 

figuram os felinos entre 5,1 e 10 anos de idade (12,24%). Não foram detectados 

casos de felinos com mais de 10 anos de idade que sofreram maus-tratos. 

A tabela 2 mostra os tipos de energia vulnerante envolvidos 

nos casos de crimes de maus-tratos praticados contra cães e gatos encaminhados 
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ao Departamento de Patologia da FMVZ/USP, no período de 2003 a 2009, bem 

como sua distribuição anual e total, segundo a espécie (canina e felina). 

 

Tabela 2 - Distribuição* dos casos de crimes de maus-tratos contra cães e gatos encaminhados ao 
Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, segundo o ano e  o tipo de energia vulnerante, no período de 
2003 a 2009 

 

Espécie 

 Cães Gatos Total 

 Traumatism

o Energia 

mecânica 

Intoxicaçã

o Energia 

química 

Estresse 

Energia 

biodinâmica 

Total Traumatismo 

Energia 

mecânica 

Intoxicaçã

o 

Energia 

química 

Estresse 

Energia 

biodinâmica 

Total  

2003 4 

(18,18) 

17 

(77,27) 

1 

(4,55) 

22 

(50,00) 

5 

(22,73) 

15 

(68,18) 

2 

(9,09) 

22 

(50,00) 

44 

(100) 

2004 7 

(33,33) 

13 

(61,90) 

1 

(4,76) 

21 

(56,76) 

3 

(18,75) 

13 

(81,25) 

- 

(-) 

16 

(43,24) 

37 

(100) 

2005 3 

(16,67) 

15 

(83,33) 

- 

(-) 

18 

(45,00) 

7 

(31,82) 

15 

(68,18) 

- 

(-) 

22 

(55,00) 

40 

(100) 

2006 5 

(22,73) 

15 

(68,18) 

2 

(9,09) 

22 

(73,33) 

2 

(25,00) 

6 

(75,00) 

- 

(-) 

8 

(26,67) 

30 

(100) 

2007 1 

(7,69) 

8 

(61,54) 

4 

(30,77) 

13 

(54,17) 

2 

(18,18) 

9 

(81,82) 

- 

(-) 

11 

(45,83) 

24 

(100) 

2008 2 

(15,38) 

10 

(76,92) 

1 

(7,69) 

13 

(65,00) 

2 

(28,57) 

5 

(71,43) 

- 

(-) 

7 

(35,00) 

20 

(100) 

2009 3 

(33,33) 

6  

(66,67) 

- 

(-) 

9 

(42,86) 

1 

(8,33) 

11 

(91,67) 

- 

(-) 

12 

(57,14) 

21 

(100) 

Total 25 

(21,19) 

84 

(71,19) 

9 

(7,62) 

118 

(54,63) 

22 

(22,45) 

74 

(75,51) 

2 

(2,04) 

98 

(45,37) 

216 

(100) 

 
Nota: sinal convencional utilizado 

* distribuição em número absoluto e, entre parênteses, em porcentagem; 
- número igual a zero não resultante de arredondamento. 

 
 

Os resultados apresentados na tabela 2 indicam que a energia 

química (intoxicação) foi responsável pela maioria dos casos de maus-tratos, tanto 

na população de cães (71,19%) quanto na população de gatos (75,51%). Em 

segundo lugar figura a energia mecânica (traumatismos), com 21,19% dos casos na 

espécie canina, e 22,45% na espécie felina.  A energia biodinâmica (estresse) 

aparece em terceiro lugar, para ambas as espécies. 
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5.2  LEVANTAMENTO DOS CASOS DE CRIMES CONTRA A FAUNA 
PRATICADOS A CÃES E GATOS ENCAMINHADOS AO NÚCLEO DE 
ANÁLISE INSTRUMENTAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (NAI/IC) 

 

 

Neste capítulo são mostrados os resultados obtidos com o 

levantamento de casos registrados no Núcleo de Análise Instrumental (NAI) do 

Instituto de Criminalística (IC), o número de casos de crimes contra a fauna, a 

parcela destes casos que envolve animais das espécies canina e felina, e quais os 

agentes tóxicos utilizados nas ocorrências, no período de 2003 a 2009. 

 

 

5.2.1 Casuística 

 

 

A tabela 3 mostra a distribuição anual dos casos atendidos pelo 

Núcleo de Análise Instrumental do Instituto de Criminalística (NAI/IC), no período de 

2003 a 2009. Ela mostra ainda a fração desse total, em número absoluto e 

porcentagem, que corresponde a casos de crimes contra a fauna, a casos de crimes 

contra seres humanos e a casos indeterminados (Tabela 3). 

O grupo casos indeterminados é formado pelos casos que não 

apresentaram informações suficientes para serem enquadrados no grupo de casos 

de crimes contra a fauna ou no grupo de casos de crimes contra seres humanos. A 

insuficiência de informações foi devida à impossibilidade de acesso ao histórico do 

caso através da requisição de exames, do boletim de ocorrência ou do próprio laudo 

pericial. Portanto, o grupo de casos indeterminados pode conter tanto casos 

praticados contra a fauna, como a seres humanos, mas não se conhece o número 

exato de casos de cada um desses grupos.  

Sendo assim, não se pode precisar a quantidade de casos de 

crimes contra a fauna encaminhados ao NAI/IC a cada ano. Esse número está 

contido em uma faixa cujo limite inferior é igual ao número de casos indicados na 

coluna crimes contra a fauna; o limite superior dessa faixa é igual à soma do número 

de casos indicados na coluna crimes contra a fauna com o número de casos 

indicados na coluna casos indeterminados, 
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Por isso, ao tratar da casuística de crimes contra a fauna, foi 

adotado, como referência numérica, o limite inferior da faixa em que está contida e 

que é conhecido; mas, pelo fato de o número exato não ser conhecido, foi adotada a 

expressão “pelo menos”. Diz-se, por exemplo, que: pelo menos 529 casos de crimes 

contra a fauna foram encaminhados ao NAI/IC no período entre 2003 e 2009 (Tabela 

3). 

Tabela 3 -  Distribuição* dos casos de crimes contra fauna encaminhados ao NAI/IC, segundo o ano, 
no período de 2003 a 2009 

 

Casos encaminhados ao NAI/IC 

 Crimes contra 
 a fauna 

Casos indeterminados Crimes contra seres 
humanos 

Total 

2003 49 (11,81) 13 (2,88) 389 (86,25) 451 (100) 
2004 79 (12,42) 24 (3,77) 533 (83,81) 636 (100) 
2005 102 (13,69) 35 (4,70) 608 (81,61) 745 (100) 
2006 65 (8,78) 32 (4,32) 643 (86,89) 740 (100) 

2007 57 (6,80) 45 (5,37) 736 (87,83) 838 (100) 
2008 80 (9,16) 52 (5,96) 741 (84,88) 873 (100) 

2009 97 (12,33) 38 (4,83) 652 (82,85) 787 (100) 

Total 529 (10,43) 239 (4,71) 4302 (84,85) 5070 (100) 

Nota: sinal convencional utilizado 
* distribuição em número absoluto e, entre parênteses, em porcentagem. 
 
 
 

O número total de casos encaminhados ao NAI/IC aumentou 

gradualmente no período analisado (2003 a 2009), à exceção dos anos 2006 e 

2009, em que ocorreu diminuição no número total de casos (Tabela 3). 

 O número de casos de crimes contra a fauna aumentou 

gradualmente até o ano 2005, sofreu uma súbita diminuição nos anos seguintes 

(2006 e 2007), e voltou a aumentar em 2008 e 2009 (Tabela 3).  

No mesmo período (2003 a 2009), o número de casos de 

crimes contra seres humanos aumentou progressivamente até 2008 e diminuiu em 

2009 (Tabela 3). 

A tabela 4 mostra a distribuição dos casos de crimes contra a 

fauna encaminhados ao NAI/IC, no período de 2003 a 2009, segundo a espécie 

envolvida e o ano. 
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Tabela 4 -  Distribuição* dos casos de crimes contra a fauna, segundo o ano e a espécie animal 
envolvida, encaminhados ao NAI/IC, no período de 2003 a 2009, em número absoluto e 

porcentagem 
 

Casos de crimes contra animais atendidos pelo NAI/IC 

 Cães Gatos Outras espécies Espécie indeterminada Total 

2003 13 (26,53) 3 (6,12) 1 (2,04) 32 (65,31) 49 
2004 38 (48,10) 13 (16,46) 7 (8,86) 21 (26,58) 79 

2005 44 (43,14) 24 (23,53) 5 (4,90) 29 (28,43) 102 
2006 26 (40,00) 11 (16,92) 3 (4,62) 25 (38,46) 65 
2007 27 (47,37) 4 (7,02) 4 (7,02) 22 (38,60) 57 
2008 34 (42,50) 9 (11,25) 5 (6,25) 32 (40,00) 80 
2009 48 (49,48) 16 (16,49) 7 (7,22) 26 (26,80) 97 

Total 230 (43,48) 80 (15,12) 32 (6,05) 187 (35,35) 529 

Nota: sinal convencional utilizado 

* distribuição em número absoluto e, entre parênteses, em porcentagem. 
 

 

A evolução do número de casos de crimes contra a fauna nas 

espécies canina e felina, encaminhados ao NAI no período de 2003 a 2009, indicada 

na tabela 4, acompanha a evolução do número de casos de crimes contra a fauna 

apresentados na tabela 3, ou seja, há um aumento gradual até o ano 2005, seguido 

por uma forte redução nos anos 2006 e 2007, e novo aumento em 2008 e 2009.  

A seguir, a tabela 5 mostra a distribuição dos resultados das 

análises procedidas pelo NAI nos casos de crimes contra a fauna, encaminhados ao 

NAI/IC no período entre 2003 a 2009. 

 
Tabela 5 -  Distribuição* dos casos confirmados de crimes contra a fauna, atendidos pelo NAI/IC, no 

período de 2003 a 2007, segundo o ano e o resultado dos exames periciais elaborados 
  

Casos de crimes contra a fauna atendidos pelo NAI/IC 

Resultado dos exames periciais 

 Negativo Carbamatos Organo-
fosforados 

Organo-
clorados 

Cumarínicos Outros** Total 

2003 19 (38,78) 27 (55,10) 1 (2,04) - (-) - (-) 2 (4,08) 49 
2004 24 (30,38) 45 (56,96) 2 (2,53) 1 (1,27) 4 (5,06) 3 (3,80) 79 
2005 26 (25,49) 71 (69,61) 1 (0,98) 1 (0,98) 2 (1,96) 1 (0,98) 102 
2006 23 (35,38) 36 (55,38) 1 (1,54) - (-) 3 (4,62) 2 (3,08) 65 
2007 20 (35,09) 27 (47,37) 1 (1,75) - (-) 6 (10,53) 3 (5,26) 57 

2008 26 (32,50) 47 (58,75) 1 (1,25) - (-) 4 (5,00) 2 (2,50) 80 
2009 25 (25,77) 62 (63,92) 1 (1,03) - (-) 5 (5,15) 4 (4,12) 97 

Total 163 (30,81) 315 (59,55) 8 (1,51) 2 (0,38) 24 (4,54) 17 (3,21) 529 

Nota: sinal convencional utilizado 

* distribuição em número absoluto e, entre parênteses, em porcentagem; 
** tranquilizantes e outros medicamentos; 

- número igual a zero não resultante de arredondamento. 
 
 

A tabela 5 indica que os carbamatos são os agentes mais 

comumente utilizados para a prática dos crimes contra a fauna atendidos pelo NAI 
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(59,55%), em todos os anos estudados (2003 a 2009). Em seguida, aparecem os 

cumarínicos, os organofosforados e os organoclorados. Agentes químicos de 

espécies distintas das retromencionadas, reunidos, representam 3,21% dos casos. A 

tabela 5 destaca ainda a ocorrência de 30,81% de resultados negativos nos exames 

periciais elaborados pelo NAI, em casos relacionados a crimes contra a fauna. 

 

 

5.3  LEVANTAMENTO DOS LAUDOS NECROSCÓPICOS RELACIONADOS A 
CRIMES CONTRA A FAUNA PRATICADOS A CÃES E GATOS, 

ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA DA FMVZ/USP 

 

 

São apresentados a seguir os resultados obtidos com o estudo 

da forma de apresentação das informações contidas nos laudos de exames 

necroscópicos, relacionados a casos de maus-tratos a cães e gatos, elaborados pelo 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP, no período de 2003 a 2009, de acordo 

com as partes ou capítulos em que estão inseridas no laudo. 

 

 

5.3.1 Preâmbulo 

 

 

Usualmente o Departamento de Patologia da FMVZ/USP adota 

o seguinte preâmbulo (Anexos A e B): 

 

 

LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO 
 
Número:                     Histopatológico:                          Data de saída: 

Data da necropsia:                                                          Data do óbito: 
Espécie:                                                                           Raça: 

Sexo:                                 Idade:                                     Pelagem: 
Requisitante: 
Procedência: 

Observação clínica número: 
Causa Mortis: 

Moléstia principal: 
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Os laudos às vezes recebem o título Necropsia Documentada, 

outras vezes Laudo de Exame Necroscópico.  

 

 

5.3.2 Objetivo do exame 

 

 

O objetivo do exame necroscópico não é indicado de forma 

expressa nos laudos elaborados pelo Departamento de Patologia da FMVZ/USP, 

mas, logo no início do modelo atualmente utilizado, há claros reservados à causa 

mortis e à moléstia principal, que indicam tacitamente o objetivo da perícia (Anexos 

A e B).  

 

 

5.3.3 Histórico 

 

 

As informações relativas ao histórico do caso, usualmente, não 

são incluídas no corpo do laudo (Anexos A e B). Quando presentes, essas 

informações são concisas e pobres em elementos de interesse médico-veterinário 

legal, tais como a suspeita do requisitante da perícia (Anexo G). 

 

 

5.3.4 Objeto de exame 

 

 

Nos laudos necroscópicos da FMVZ/USP o objeto de exame é 

o animal descrito na parte inicial do laudo, o preâmbulo, conforme visto no item 5.3.1 

(Anexos A e B). 
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5.3.5 Dos exames 

 

 

A descrição do exame necroscópico realizado é complexa. Por 

isso, muitas vezes ela é dividida em exame macroscópico (externo e interno) e 

exame microscópico; e subdividida conforme o órgão examinado (Anexos A e C). 

 

 

5.3.6 Análises complementares 

 

 

O Departamento de Patologia da FMVZ/USP possui estrutura 

apropriada para realizar análises complementares em amostras coletadas durante o 

exame necroscópico. No presente estudo, foram constatados laudos necroscópicos 

que referem análises complementares constituídas por exame anatomopatológico de 

tecidos animais, e por exame toxicológico do conteúdo gástrico, fígado ou outros 

tecidos. Foi constatado ainda que, quando uma ou mais amostras são coletadas 

para análises complementares, esse procedimento é indicado no corpo do laudo 

(Anexos C e D).  

A elaboração das análises complementares é condicionada à 

anuência do requisitante da necropsia, que na maior parte das vezes é o proprietário 

do animal. No caso do exame anatomopatológico, essa anuência é manifestada 

quando da entrega do animal para exame no Departamento de Patologia, disso 

decorre que o resultado desse exame muitas vezes está descrito no corpo do laudo 

de necropsia (Anexo A). No caso do exame toxicológico, a anuência do proprietário 

do animal é manifestada a posteriori, após o patologista avaliar a necessidade desta 

análise para a conclusão do laudo de necroscopia; por esse motivo, o resultado do 

exame toxicológico não é incluído no corpo do laudo necroscópico (Anexo A), mas o 

patologista informa no laudo de necropsia que coletou material para a realização do 

exame toxicológico, da seguinte forma (Anexos C e D): 

 

Durante o exame necroscópico foi colhido material (conteúdo gástrico) para 
exame toxicológico. Aguarda-se autorização do proprietário para sua 
execução. 
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5.3.7 Discussão 

 

 

Apenas em alguns laudos os resultados do exame 

necroscópico e das análises complementares foram discutidos em conjunto, de 

forma encadeada e mostrando o raciocínio que o patologista desenvolveu para 

chegar à conclusão do exame pericial (Anexos E e F). 

 

 

5.3.8 Conclusão 

 

 

A conclusão do exame necroscópico é indicada de duas 

formas: 1ª) no preâmbulo do laudo, por meio do preenchimento dos claros referentes 

à causa mortis e moléstia principal; 2ª) ao final do laudo, em capítulo próprio, que 

muitas vezes recebe o título “Comentário” (Anexo G). 

 

 

5.3.9 Fecho ou encerramento 

 

 

Os laudos necroscópicos estudados não apresentavam fecho 

ou encerramento, mas apenas data e assinatura(s) do(s) patologista(s) 

responsável(eis) pelo laudo (Anexos A, B e C).  

 

 

5.3.10 Anexos 

 

 

Foi constatado que, em diversos laudos, há anexos fotográficos 

suficientes para ilustrar os achados necroscópicos relevantes, mas não há anexos 

fotográficos ou figuras suficientes para identificar o animal (Anexos A, C e D). 
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6 DISCUSSÃO 

 
 

A seguir é apresentada a discussão dos resultados obtidos 

com o levantamento de casos de crimes contra a fauna envolvendo cães e gatos 

atendidos pelo Departamento de Patologia da FMVZ/USP (5.1) e pelo NAI/IC (5.2), e 

tamém da forma de apresentação das informações contidas nos laudos de exame 

necroscópicos elaborados pela FMVZ/USP (5.3), referentes aos casos de crimes 

contra a fauna envolvendo cães e gatos.   

 

 

6.1  LEVANTAMENTO DE CASOS DE CRIMES CONTRA A FAUNA PRATICADOS 
A CÃES E GATOS, ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

DA FMVZ/USP 

 

 

A quantidade de animais de companhia nos lares varia muito 

nos diversos países e mesmo regionalmente. Em países como EUA, França, 

Bélgica, Irlanda e Áustria, cerca de 40% dos lares possuem cães. Já na Noruega, 

Suécia e Áustria esse número cai para cerca de 12 a 15% (GARCIA, 2009). No 

Brasil, esse número alcança quase 60%, ou seja, 59% dos lares possuem algum tipo 

de animal de companhia, cães e gatos, que são muito considerados como animais 

de companhia, estão presentes em mais de 40% dos lares (MAGNABOSCO, 2006; 

GARCIA, 2009). 

Os números apresentados acima não são estáticos, eles 

flutuam. Essa variação é devida às alterações nas condições sócio-econômicas e 

culturais em cada país ou região (GARCIA, 2009). A população de felinos, por 

exemplo, tem aumentado em alguns países da Europa, em função da facilidade com 

que eles se adaptam em casas pequenas e apartamentos (GARCIA, 2009). 

Sabe-se que parte da população de cães e gatos sofre com a 

prática de maus-tratos, mas não se conhece a incidência desse crime na cidade de 

São Paulo. O Departamento de Patologia da FMVZ/USP realiza exames 

necroscópicos em animais e parte desses exames decorre da prática de maus-
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tratos. Foi, então, realizado um estudo retrospectivo dos exames necroscópicos 

elaborados pelo Departamento, a fim de se avaliar a incidência dos casos de maus-

tratos praticados contra cães e gatos, no período de 2003 a 2009. 

Inicialmente foi avaliada a evolução do número de necropsias 

encaminhadas ao Departamento de Patologia da FMVZ/USP, segundo a espécie, no 

período de 2003 a 2009 (Tabela 1 e Figuras 1 e 2).  

A figura 1 mostra que os cães respondem pela maior parte dos 

exames necroscópicos realizados no Departamento de Patologia da FMVZ/USP, no 

período compreendido entre 2003 e 2009; e a figura 2 mostra que o número de 

exames necroscópicos em cada espécie animal varia ano a ano. 

A figura 2 também mostra que a evolução do número de 

exames necroscópicos encaminhados ao Departamento de Patologia da FMVZ/USP 

deve ser discutida em dois momentos distintos. No 1º momento, de 2003 a 2007, os 

resultados evoluem de forma relativamente constante. No 2º momento, de 2008 a 

2009, a evolução dos resultados mostra acentuada diminuição do número total de 

necropsias em 2008, seguida por aumento desse número em 2009, para todas as 

espécies. 

No 1º momento (2003 a 2007), os cães representam a maioria 

dos casos atendidos nos anos 2003, 2004 e 2005 (Figura 2); contudo, nos anos 

2006 e 2007, o total de casos atendidos de outras espécies (aves, equinos, 

silvestres, entre outros) supera o número de casos da espécie canina. Ademais, 

enquanto o número de casos de cães e gatos permanece relativamente estável, o 

número de casos de outras espécies aumenta de 96 casos em 2003 para 276 casos 

em 2007, o que representa um aumento de 2,82 vezes. Constata-se, assim, que o 

aumento do número total de necropsias realizadas entre 2003 e 2007 foi devido ao 

aumento de necropsias realizadas em animais de espécies diferentes das espécies 

canina e felina (Tabela 1 e Figura 2), tais como aves, equinos e animais silvestres. 

Tal resultado enseja novos estudos que possibilitem conhecer a casuística de 

exames de necropsia em todas as espécies animais encaminhadas ao 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP, a fim de se avaliar a flutuação do 

tamanho de suas respectivas populações. 

No 2º momento, em 2008, houve acentuada diminuição no 

número de necropsias realizadas no Departamento de Patologia da FMVZ/USP. 

Essa diminuição foi devida a uma falha no sistema de registro de laudos. Ademais, 
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em 2008 e 2009 foram inaugurados estabelecimentos particulares que realizam o 

exame de necroscopia em animais, na cidade de São Paulo, o que pode ter 

contribuído para a redução do número de casos encaminhados à FMVZ/USP. O 

aumento do número de necropsias encaminhadas ao Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP aumentou novamente em 2009, em função da regularização do sistema 

de registro de laudos. 

O número absoluto de cães encaminhados para necropsia no 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP, no período de 2003 a 2009, é maior que 

o número absoluto de gatos, em todos os anos (Tabela 1 e Figura 2). Esse resultado 

é devido ao fato de os cães serem mais populares como animais de companhia 

(XAVIER, 2008; GARCIA, 2009). Apesar da popularidade dos cães, Garcia (2009) 

refere um aumento de cerca de 10% no número de lares que têm pelo menos um 

gato, entre 2005 e 2008, devido à facilidade com que se adaptam em casas 

pequenas e apartamentos (GARCIA, 2009).  

Apesar de o número absoluto de cães encaminhados ao 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP ser maior que o número absoluto de 

gatos, em todos os anos, no período de 2003 a 2009 (Tabela 1 e Figura 2), o 

número percentual de casos de maus-tratos em gatos (33,79%) foi maior que em 

cães (11,20%), no mesmo período (Tabela 1). Dessa forma, foi constatado que a 

proporção de casos de maus-tratos em relação ao tamanho da respectiva população 

encaminhada ao Departamento de Patologia da FMVZ/USP é maior em gatos do 

que em cães. Tal resultado sugere que os gatos são animais de eleição para as 

práticas de maus-tratos. 

A predominância do número percentual de casos de maus-

tratos em gatos está relacionada ao fato de eles possuírem maior facilidade de 

acesso a rua e casas vizinhas, o que os torna mais susceptíveis às ações humanas 

que configuram práticas de maus-tratos; ademais, o fato de os gatos tenderem a se 

isolar quando doentes pode mascarar um número ainda maior de casos de maus-

tratos contra gatos (XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007a,b; ASSIS; HANSEN; 

ALMEIDA., 2009; GARCIA, 2009).  

A motivação e as circunstâncias que envolvem o crime de 

maus-tratos praticado contra cães e gatos estão documentadas por meio do 

histórico de diversos Boletins de Ocorrência vinculados a casos de crimes contra a 

fauna, selecionados conforme descrito no item 5.2.  Além do presente estudo, que 
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revelou a motivação e as circunstâncias em que ocorrem os crimes de maus-tratos a 

cães e gatos, novos estudos podem ser realizados a partir de Boletins de Ocorrência 

com o objetivo de avaliar quantitativamente a natureza do crime e seu histórico, a 

fim de orientar políticas de segurança pública e campanhas de prevenção dessa 

modalidade de violência (MELE, 2006; SÃO PAULO, 2009a).  

Foi revelado, por meio dos Boletins de Ocorrência estudados 

(item 5.2), que não são raros os casos em que um vizinho, desgostoso das 

constantes visitas de um gato, disponibiliza em seu próprio quintal, um agente tóxico 

misturado a um alimento apetitoso; o gato ingere o alimento e, caso ele consiga 

retornar para seu lar, o proprietário o encontra intoxicado (Anexos H e I). Também 

foram revelados casos em que o agente tóxico foi disponibilizado a gatos em 

territórios alheios, tais como áreas comuns de condomínios, onde produzem 

sujidades e ruídos (Anexos J e K). 

Quanto aos cães, foi constatado que frequentemente o agente 

tóxico é lançado no interior da residência em que o animal vive; a seguir, o 

proprietário pode encontrar em seu quintal o animal (morto ou moribundo) e uma 

porção de alimento suspeito de conter o agente tóxico (Anexos L, M e N). Os 

Boletins de Ocorrência estudados indicaram as seguintes motivações para tais 

crimes: os constantes latidos do animal (Anexo O), o cumprimento de uma ameaça 

feita em função de uma desavença (Anexos I e P) e o propósito de um marginal de 

ingressar no imóvel em que o cão vive, para cometer furto ou roubo (Anexos Q e R) 

(ASSIS; HANSEN; ALMEIDA; 2009).  

Foi constatado ainda que cães e gatos que vivem ou 

frequentam as vias públicas estão sujeitos a práticas de maus-tratos, tais como 

atropelamentos ou espancamentos (Anexo S) (MAGNABOSCO, 2006; GARCIA, 

2009). 

Estes casos foram estudados por meio de Boletins de 

Ocorrência, portanto, todos eles foram comunicados a um Delegado de Polícia, que 

requisitou os exames periciais pertinentes (exame de necropsia, exame toxicológico 

no alimento suspeito, entre outros).  

Os boletins de ocorrência, em geral, não indicam o sexo ou a 

idade do animal afetado pela prática de maus-tratos (Anexos H até S), mas apenas 

a espécie. Todavia, o estudo do sexo de cães e gatos afetados pela prática de 
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maus- tratos foi procedido por meio do levantamento de casos realizado no 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP (Figura 3).  

O levantamento de casos realizado no Departamento de 

Patologia da FMVZ/USP (Figura 3) revelou que, no período de 2003 a 2009, 55,08% 

dos cães mal-tratados eram de machos, 42,37% eram de fêmeas e 2,54% dos casos 

não apresentavam indicação de sexo. Entre os casos de maus-tratos praticados a 

gatos, 50,00% eram machos e 50,00% eram fêmeas. Resultados semelhantes foram 

obtidos por BURINI et al. (2003); Xavier (2004); Xavier et al. (2005) e ASSIS; 

HANSEN; AKMEIDA (2009).  

A ligeira predominância de cães machos (55,08%) no total de 

casos de crimes de maus-tratos encaminhados ao Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP (Figura 3) é compatível com a predominância de cães machos (53%) na 

cidade de São Paulo (MAGNABOSCO, 2006), o que indica que o sexo do cão não é 

fator relevante na escolha do animal a ser agredido.  

Entre os gatos, foi constatado igual número de casos de maus-

tratos em machos e fêmeas (Figura 3). Apesar de Magnabosco (2006) indicar que a 

população de felinos fêmeas em 2003 era ligeiramente maior que a população de 

felinos machos, Munro e Munro (2008) e Munro e Thrusfield (2001a) obtiveram 

resultados semelhantes ao presente trabalho em relação aos gatos, qual seja, o 

sexo do gato não é fator relevante na escolha do animal a ser mau tratado.  

No entanto, em relação aos cães, Munro e Munro (2008) e 

Munro e Thrusfield (2001a) encontraram resultados diferentes ao comparar a 

população de cães machos afetados por maus-tratos (70%) com a população de 

cães machos na população em geral no Reino Unido (50%). Segundo Munro e 

Munro (2008) é possível que proprietários potencialmente violentos prefiram possuir 

cães machos, ou ainda, é possível que cães machos sejam mais difíceis de serem 

controlados, ou que sejam mais agressivos que as fêmeas, o que pode desencadear 

a violência de seus proprietários (MUNRO; MUNRO; 2008).  

A agressividade do cão é um problema comportamental que 

afeta a qualidade de vida do próprio animal e das pessoas que convivem com ele 

(SOARES et al., 2010). Sabe-se que, em consequência de sua agressividade, 

muitas vezes os cães são levados a eutanásia ou abandonados na rua (SOARES et 

al., 2010). Por outro lado, a agressividade do cão é um dos fatores que interferem na 

sua escolha, no momento de adoção ou compra, em função da busca por maior 







 105 

casos, tanto em cães (71,19%) como em gatos (75,51%). Isso provavelmente se 

deve à facilidade de aquisição do agente tóxico (ASSIS; HANSEN; ALMEIDA, 2009), 

bem como à facilidade de sua administração misturada ao alimento, que pode ser 

jogado ou disponibilizado no local onde o animal vive ou freqüenta. (XAVIER; RIGHI; 

SPINOSA, 2007a; GARCIA, 2009).  

Dados compatíveis foram encontrados por Garcia (2009) em 

estudo a respeito da dinâmica populacional canina e felina em uma área da cidade 

de São Paulo. Garcia (2009) constatou que muitos animais presentes no início de 

sua pesquisa nos lares avaliados não se encontravam mais nesses lares em uma 

etapa posterior da pesquisa. Essa pesquisa, elaborada por meio de formulários, 

revelou que 40,47% dos cães e 64,34% dos gatos haviam morrido e, desse total, 

10,78% dos cães e 19,81% dos gatos foram intoxicados intencionalmente (GARCIA, 

2009). 

O agente tóxico mais utilizado é o carbamato (Tabela 5). De 

fato, ele responde por 59,55% dos casos de crimes contra a fauna encaminhados ao 

NAI/IC (Tabela 5) e, segundo Xavier, Flório e Spinosa (2005) o aldicarb foi utilizado 

em 89% dos casos de intoxicação em cães e 94,4% dos casos de intoxicação em 

gatos, estas ocorrências registradas entre 1999 e 2004 (XAVIER, 2004). 

Os traumatismos (energia mecânica) representam o segundo 

tipo de maus-tratos mais frequente (Tabela 2), eles correspondem a 21,19% dos 

casos de maus-tratos em cães e 22,45% dos casos de maus-tratos em gatos, no 

período avaliado (2003 e 2009). Todavia, Merck (2007) e Munro e Munro (2008) 

alertam que os traumatismos podem ser praticados por pessoas que vivem com o 

animal e, muitas vezes, estes casos não são notificados, e nem levados a 

tratamento em clínicas veterinárias, ou mesmo para exame necroscópico (MERCK, 

2007; MUNRO; MUNRO, 2008). 

De acordo com Munro e Munro (2008), o Médico Veterinário 

deve estar atento ao diagnóstico diferencial de lesões de maus-tratos em relação a 

outras espécies de lesões. O diagnóstico diferencial inclui preparo emocional do 

clínico, atenção ao histórico e às condições psicológicas do proprietário, ao 

comportamento do animal, à localização e gravidade das lesões no animal e à 

possibilidade de as lesões serem compatíveis com o histórico fornecidos pelo 

proprietário (MUNRO; MUNRO, 2008). 
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Os casos indicativos de estresse (energia biodinâminca) 

representam 7,62% dos casos de maus-tratos em cães e 2,04% dos casos de maus-

tratos em gatos encaminhados ao Departamento de Patologia da FMVZ/USP, de 

2003 a 2009 (Tabela 2). Esses casos têm histórico ligado a situações estressantes 

para o animal, tais como banho em pet shop, que levaram a suspeita de morte por 

choque neurogênico. Vale, contudo, salientar que os casos relacionados à energia 

biodinâmica (choque neurogênico) merecem estudos mais aprofundados, pois, 

conforme ensina França (2008) nestes casos “a necropsia quase sempre é negativa. 

Raramente são vistas pequenas lesões macroscópicas ou microscópicas suscetíveis 

de nortear o perito no diagnóstico do choque” (FRANÇA, 2008, p.144). 

Maria (2010) analisou as alterações anatomopatológicas em 

animais que foram a óbito durante ou logo após terem sido submetidos a 

procedimentos em pet shops e estabelecimentos similares, no período de 2004 a 

2009 (MARIA, 2010). Por esse estudo, Maria (2010) concluiu que ainda não existe 

um parâmetro seguro para diagnosticar casos de óbito por estresse agudo (MARIA, 

2010), o que reforça a necessidade de novos estudos na área. 

Cumpre finalmente ressaltar que os casos de maus-tratos 

apresentados na tabela 2 foram obtidos por meio de levantamento realizado junto ao 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP, ou seja, são todos casos que resultaram 

no evento morte. Mas nem sempre a violência aplicada ao animal (energia 

vulnerante) é tão intensa, e o animal sobrevive. Sendo assim, novos estudos podem 

ser desenvolvidos visando a relatar a proporção de casos de maus-tratos em função 

do tipo de energia vulnerante aplicada a animais que não alcançaram o óbito. Estes 

estudos podem ser desenvolvidos a partir de levantamentos de casos de maus-

tratos atendidos em clínicas e hospitais veterinários, tal como trabalhos 

desenvolvidos por Munro e Thrusfield (2001a,b); Merck (2007) e Soares et al. 

(2010). 
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6.2  LEVANTAMENTO DOS CASOS DE CRIMES CONTRA A FAUNA 
PRATICADOS A CÃES E GATOS, ENCAMINHADOS AO NÚCLEO DE 
ANÁLISE INSTRUMENTAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO (NAI/IC) 

 

 

Os casos de crimes contra a fauna têm grande importância 

jurídica e social, mas sua casuística é pouco conhecida no Brasil, o que dificulta a 

repressão e controle dessa modalidade de crime ambiental. As estatísticas criminais 

divulgadas pela Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP), da Secretaria da 

Segurança Pública do Estado de São Paulo, por exemplo, não especificam o 

montante de casos de crimes ambientais (SÃO PAULO, 2010). Estudos brasileiros 

dedicados ao levantamento de casos de maus-tratos a animais dedicam-se, em sua 

maioria, a um tipo específico de crime contra a fauna, a intoxicação intencional 

(BURINI et al., 2003a,b; XAVIER; RIGHI; SPINOSA, 2007a, b). 

O Núcleo de Análises Instrumentais (NAI) do Instituto de 

Criminalística de São Paulo (IC) realiza, entre outros, exames em agentes tóxicos 

associados a casos de intoxicação intencional de seres humanos e animais (Decreto 

nº 48.009, de 11 de agosto de 2003 de São Paulo
82

; CEAP, 2009). No levantamento 

de casos feito junto ao NAI foram obtidos resultados relativos à incidência desse tipo 

de crime contra a fauna: a intoxicação intencional de cães e gatos, veiculada por 

meio de alimentos. 

De acordo com esses resultados, o número total de casos 

encaminhados ao NAI/IC no período de 2003 a 2009 aumentou gradualmente, à 

exceção dos anos 2006 e 2009, em que esse número diminuiu (Tabela 3). O 

aumento do número de casos encaminhados ao NAI/IC pode ser devido a vários 

fatores interligados. O primeiro fator a ser considerado é a criação do NAI/IC em 

2002; após essa data, ele foi divulgado entre os membros da Polícia Civil e da 

Polícia Científica, o que levou ao aumento gradual do número de perícias a ele 

encaminhadas
83

.  

                                               
82

 Decreto nº 48.009, de 11 de agosto de 2003 de São Paulo. “Artigo 17 - O Núcleo de Análise Instrumental tem por 
atribuição realizar análises para estabelecer: I - a identificação, as adulterações ou as falsificações de produtos 
farmacêuticos; II - a composição, os adulterantes ou o grau de pureza de drogas psicoativas; III - a identificação de venenos.” 
83

 Fonte: Núcleo de Análises Instrumentais (NAI) do Instituto de Criminalística (IC) da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica (SPTC). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3326749/art-17-do-decreto-48009-03-sao-paulo
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Outro fator a ser considerado é o aumento do número de 

exames periciais realizados pelo Instituto de Criminalística como um todo: em 2004: 

598.537; em 2005: 598.945; em 2006: 587.763; em 2007: 609.956, em 2008: 

600.097 e em 2009: 637.768 exames periciais realizados (SÃO PAULO, 2010).  

A progressão do número de casos atendidos pelo Instituto de 

Criminalística (IC), do qual faz parte o Núcleo de Análise Instrumental (NAI), está 

diretamente ligada à progressão do número de Boletins de Ocorrências registrados 

pela Polícia Civil de São Paulo: 2.364.466 em 2003; 2.390.354 em 2004; 2.452.468 

em 2005; 2.435.203 em 2006; 2.596.286 em 2007; 2.347.177 em 2008; e 2.537.558 

em 2009 (SÃO PAULO, 2010).  

Esse fator é evidenciado pela comparação da estatística de 

casos registrados no NAI, no IC e na Polícia Civil, que indica a mesma variação nos 

três órgãos: aumento da casuística até 2005, seguido por diminuição em 2006 e 

novo aumento em 2007. Essa comparação difere apenas em relação aos anos 2008 

e 2009. Na Polícia Civil e no Instituto de Criminalística o número de casos 

registrados diminuiu em 2008 e voltou a aumentar em 2009. No NAI o número de 

registro de casos em 2008 continuou a aumentar e só diminuiu em 2009.  

A Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) da 

Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo apresenta as 

seguintes explicações para a redução no número de casos registrados na Polícia 

Civil e no Instituto de Criminalística em 2008: 1ª) o movimento reivindicatório de 

policiais civis, ocorrido a partir de 13 de agosto de 2008, durante o qual a CAP 

estima que cerca de 21% das ocorrências deixou de ser notificada; 2ª) mudança no 

cenário econômico, que interfere diretamente nos índices de criminalidade; e, 3ª) 

investimentos feitos nas Polícias Civil e Militar (SÃO PAULO, 2010).  

A não diminuição do número de casos registrados no NAI, em 

2008, pode ser devida ao fato de que, mesmo durante o movimento reivindicatório 

dos policiais civis, foi mantido o atendimento de ocorrências graves, entre as quais 

estão incluídas aquelas que geram requisições de exames periciais ao NAI (SÃO 

PAULO, 2010). 

Apesar da flutuação do número de casos registrados na Polícia 

Civil, no Instituto de Criminalística (IC) e no Núcleo de Análise Instrumental (NAI), 

constata-se que, em todos, o número de casos registrados em 2009 é maior do que 

em 2003. Esse aumento do número de casos registrados deve ser compensado pelo 
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aumento proporcional de recursos humanos e materiais, a fim de garantir a 

manutenção da qualidade dos trabalhos oferecidos por esses órgãos. Caso não haja 

recursos suficientes, os profissionais envolvidos em cada caso podem ser levados a 

simplificar a elaboração de seu trabalho, no intuito de agilizá-lo, e assim 

conseguirem atender a toda a demanda crescente de casos. Estes resultados 

revelam, portanto, a urgência com que o Governo do Estado de São Paulo deve 

investir em nossa Polícia. 

A tabela 3 revela que o aumento do número de casos 

encaminhados ao NAI/IC, em 2003 e 2005, é acompanhado por aumento do número 

de casos de crimes contra a fauna. No entanto, o número de casos de crimes contra 

a fauna sofreu acentuada redução nos anos 2006 e 2007; não existe explicação 

razoável para o fato. Um estudo de nossa sociedade entre os anos 2005 e 2008, 

principalmente no que diz respeito à fiscalização do comércio de substâncias 

tóxicas, pode trazer alguma luz à questão (ASSIS; HANSEN; ALMEIDA, 2009). 

A evolução do número (absoluto e percentual) de casos de 

crimes contra a fauna praticados especificamente contra cães e gatos 

encaminhados ao NAI/IC (Tabela 4), no período avaliado (2003 a 2009), acompanha 

a evolução do número total de casos de crimes contra a fauna (Tabelas 3 e 4), ou 

seja, eles aumentam progressivamente entre 2003 e 2005, sofrem uma forte 

redução nos anos seguintes, 2006 e 2007, e voltam a aumentar em 2008 e 2009. 

Essa constatação confirma a necessidade de um estudo a respeito do contexto de 

nossa sociedade nesse período, a fim de identificar os fatores capazes de reduzir a 

ocorrência desta modalidade de crime. Uma vez identificados, esses fatores podem 

ser utilizados para reprimir e prevenir a prática de crimes contra a fauna, por meio de 

campanhas de prevenção da violência (MELE, 2006; SÃO PAULO, 2009c). 

Conforme discutido no capítulo anterior (item 5.1), o agente 

químico utilizado para a prática dos crimes contra a fauna, os carbamatos, são os 

mais frequentes, respondendo por 59,55% dos casos (tabela 5). A predominância do 

uso de carbamatos como agente causador de intoxicações intencionais foi estudada 

por diversos autores, tais como Pedrozo et al. (2007); Udo et al. (2007); Xavier, Righi 

e Spinosa (2007a,b) e  Assis, Hansen e Almeida (2009).  

Um dado no estudo da evolução dos resultados dos exames 

periciais realizados pelo NAII/IC, no período de 2003 a 2009, chama a atenção: o 

uso de carbamatos aumenta progressivamente de 2003 até 2005, sofre uma forte 
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redução nos anos seguintes, 2006 e 2007, e volta a aumentar em 2008 e 2009. 

Nota-se que essa evolução é semelhante à evolução do número de casos de crimes 

contra a fauna e do número desses casos que envolvem cães e gatos (Tabelas 3 e 

4). Este fato sugere que a diminuição na disponibilidade de carbamatos no mercado 

ilegal (XAVIER, 2008) pode levar à diminuição da prática de crimes contra a fauna.  

A tabela 5 mostra ainda um aumento na utilização de 

cumarínicos e outros agentes, nos anos 2006 e 2007.  Este aumento pode ser 

decorrente da busca por um produto alternativo para a prática do crime de maus-

tratos, uma vez que supostamente a disponibilidade de carbamatos tenha diminuído 

no mercado ilegal neste período, conforme discutido nos parágrafos anteriores. 

Importa ainda discutir os resultados negativos obtidos nos 

exames periciais realizados pelo NAI/IC, posto que representam 30,81% do total de 

exames realizados em casos relacionados a crimes contra a fauna praticados contra 

cães e gatos (Tabela 5). O percentual de resultados negativos (30,81%) obtidos 

junto ao NAI, no período analisado (2003 a 2009), está de acordo com o relatório 

acerca do perfil de casos atendidos apresentados pelo NAI/IC à Superintendência da 

Polícia Técnico-Científica
84

.  

Nesse relatório o NAI/IC informa que a obtenção de resultados 

negativos nas análises pode ser decorrente de: 1º) resultados de exames que 

realmente eram negativos, 2º) de exames cujo resultado negativo pode ser 

decorrente da má qualidade da matriz analisada, e 3º) exiguidade de material 

encaminhado para análise.  França (2008) apresenta os seguintes fatores que 

podem impedir a detecção do agente tóxico na amostra examinada: o agente tóxico 

está presente na amostra em doses infinitesimais; o agente tóxico foi modificado por 

reações químicas (oxidação ou redução), por fenômenos putrefativos, “por sua 

rápida volatilização, ou, finalmente, por escapar à pesquisa em virtude da 

precariedade dos métodos vigentes ou dos padrões comparativos.” (FRANÇA, 2008, 

p. 119). 

Cabe finalmente comparar os resultados obtidos junto ao 

NAI/IC (Tabelas 3, 4 e 5) com os resultados obtidos junto à FMVZ/USP (Tabela 2). 

Os resultados obtidos junto ao NAI mostram um aumento progressivo do número de 

casos de crimes contra a fauna (Tabelas 3 e 4), bem como de resultados positivos 
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 Fonte: Núcleo de Análises Instrumentais (NAI) do Instituto de Criminalística (IC) da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica (SPTC). 
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para carbamatos (Tabela 5), nos anos de 2003 a 2005, seguido por forte redução 

em 2006 e 2007 e novo aumento em 2008 e 2009 (Tabelas 3, 4 e 5). Os resultados 

obtidos junto ao Departamento de Patologia da FMVZ/USP, relativos ao número de 

casos de intoxicação (energia química), nos anos 2003 a 2007 (1º momento da 

evolução no número de casos, mostrado na figura 2 e discutido no item 6.1), 

revelam a mesma forte redução do número de casos em 2007 para cães, e em 2006 

e 2007 para gatos (Tabelas 1 e 2). Esta comparação pode ratificar a hipótese de que 

houve diminuição na disponibilidade de agentes químicos tóxicos no comércio, o que 

dificulta a prática dessa modalidade de crime de maus-tratos (XAVIER, 2008; 

ASSIS; HANSEN; ALMEIDA, 2009).    

 

 

6.3 LEVANTAMENTO DOS LAUDOS NECROSCÓPICOS RELACIONADOS A 
CRIMES CONTRA A FAUNA PRATICADOS A CÃES E GATOS, 

ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA DA FMVZ/USP 

 

 

O laudo pericial é um documento destinado à esfera judiciária, 

por isso deve atender às formalidades estabelecidas pela lei. Na esfera judiciária 

penal, os dispositivos legais que tratam da elaboração de laudos são os artigos 159, 

§ 1º
85

, 160
86

, 165
87

, 170
88

, 176
89

, 180
90

 e 181
91

 do Código de Processo Penal (CPP). 

Estes artigos estabelecem providências, tais como o número de peritos que deve 

assinar o laudo e o prazo para emiti-lo, e, quanto ao conteúdo, exigem a descrição 

minuciosa do exame realizado, resposta aos quesitos formulados por autoridades ou 
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 Código de Processo Penal, artigo. 159. “O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, 
portador de diploma de curso superior. § 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (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.” 
86

 Código de Processo Penal, artigo 160. “Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que 
examinarem, e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 
dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.” 
87

 Código de Processo Penal, artigo 165. “Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, 
juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.” 
88

 Código de Processo Penal, artigo 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.” 
89

 Código de Processo Penal, artigo 176. “A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência.” 
90

 Código de Processo Pena, artigo 180. “Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as 
declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um 
terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos.” 
91

 Código de Processo Penal, artigo 181. “No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades 
ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Parágrafo único. A 
autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente.” 
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partes, e aposição da rubrica dos peritos relatores em fotografias, desenhos e 

esquemas utilizados para ilustrar lesões em cadáveres ou materiais examinados em 

laboratórios. 

Resta uma grande margem de liberdade para o perito elaborar 

seu laudo, tanto no tocante à escolha da técnica pericial a ser utilizada, como no 

tocante à disposição do conteúdo e à linguagem utilizada (ALMEIDA et al., 2006).   

Diversos autores da área criminalística sugerem formas de 

apresentar o conteúdo dos laudos, segundo a modalidade de perícia realizada. O 

cuidado de apresentar um tipo de laudo para cada modalidade de perícia vem do 

fato de que cada modalidade de perícia realiza exames distintos, que não podem ser 

descritos da mesma maneira. O laudo referente a um exame de local de acidente de 

trânsito, por exemplo, apresenta conteúdo distinto de um laudo exame balístico ou 

mesmo de um exame necroscópico (ZARZUELA, MATUNAGA, THOMAZ, 2000; 

TOCHETTO, 2010).  

Em relação aos laudos necroscópicos de animais, a literatura 

criminalística nacional ainda não apresenta sugestão para a normatização de 

laudos, apenas informa que esse exame pode ser realizado (ALMEIDA et al., 2006). 

A literatura médico-veterinária nacional dispõe de poucos trabalhos que indiquem 

quais informações podem ser relevantes em um laudo pericial (BANDARRA, 2007).  

No exterior, autores como Merck e Munro abordam os cuidados a serem adotados 

quando da elaboração de um laudo perícial criminal em casos de maus-tratos 

(MERCK, 2007; MUNRO; MUNRO, 2008). 

A proposta de um modelo de laudo para os exames de 

necropsia de animais não visa restringir o conteúdo do laudo pericial, ao contrário, 

ela visa orientar o perito quanto à forma mais clara de apresentar a perícia realizada; 

mas o conteúdo do laudo deve estender-se tanto quanto o perito entender 

necessário para alcançar uma conclusão categórica de seu exame, possibilitando 

inclusive a utilização de conhecimentos científicos recém desenvolvidos (REIS, 

2005).  

A seguir são apresentadas etapas que antecedem a 

elaboração do laudo, que facilitam a sistematização dos procedimentos de coleta de 

dados. 
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6.3.1 Etapas que antecedem a elaboração de laudos  

 

 

A elaboração de um laudo pericial é tarefa simples quando as 

informações a serem utilizadas estão à mão de seu relator, de maneira organizada. 

Por isso, a metodologia científica destaca a necessidade de se tomar algumas 

providências antes do início da elaboração do laudo (REIS, 2005). 

As primeiras providências a serem tomadas são a constituição 

da equipe pericial (médico veterinário, auxiliar de necropsia, digitador, entre outros), 

a definição da divisão de trabalhos e a preparação dos equipamentos necessários 

(REIS. 2005). A equipe pericial deve ser bem integrada entre si e com os 

laboratórios, a fim de se otimizar o exame e aumentar a qualidade do laudo pericial 

(BITTENCOURT, 2010). Neste sentido, Reis (2005) e Merck (2007) alertam que a 

adoção de protocolos de remessa de amostras para os laboratórios facilita a 

comunicação com os laboratórios e evita que as amostras sejam misturadas com 

amostras de outros casos, contaminadas ou mesmo fraudadas. No Departamento de 

Patologia da FMVZ/USP a equipe pericial é constituída por meio da escala de 

trabalho
92

.  

A cadeia de custódia das amostras enviadas ao laboratório 

deve ser documentada e pode ser mencionada no laudo pericial (PEREIRA, 2010). 

Foi observado que os laudos selecionados no Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP não apresentam a documentação da cadeia de custódia, por exemplo, 

por meio da menção do número do lacre aplicado à amostra; no entanto, os 

números do laudo do exame histopatológico e da observação clínica são 

mencionados no preâmbulo do laudo de necropsia, o que permite o levantamento da 

cadeia de custódia, caso seja necessário.  

Uma vez constituída a equipe pericial e diante do caso que se 

apresenta, o perito identifica o problema pelas primeiras informações recebidas no 

histórico do caso. A partir daí, ele desenvolve um raciocínio sistemático em busca da 

compreensão da dinâmica dos fatos, até chegar à origem do problema ou do crime 

ocorrido. Durante esse caminho, ele coleta, classifica, analisa e interpreta dados 

(REIS, 2005; ALMEIDA et al., 2006). 

                                               
92
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A análise prévia do objeto de exame (cadáver, local de crime, 

arma de fogo, entre outros) evita descuidos capazes de destruir vestígios. A perfeita 

coleta de dados relativos ao objeto de exame deve ser rápida, pois “o tempo que 

passa é a verdade que foge”
93

, e deve ser completa, porque muitas vezes os dados 

não coletados naquele instante não podem ser recuperados posteriormente, como 

ocorre em exames de necropsias ou locais de crime não preservados (MONTEIRO; 

MORAES, 2005). Assim, é importante que a coleta de dados seja sistematizada e 

conferida, para que o perito disponha de todas as informações necessárias à 

sustentação de sua conclusão no laudo pericial (REIS, 2005; CREMESP, 2008).  

O Departamento de Patologia da FMVZ/USP tem se 

empenhado em sistematizar a coleta de dados durante todo o procedimento 

relacionado ao exame de necroscopia, desde a chegada do animal para exame até 

a emissão do laudo. Este empenho pode ser constatado por meio da observação 

dos formulários existentes no Departamento de Patologia, bem como das 

discussões que vêm sendo realizadas com vistas à implementação de um registro 

único e informatizado para todos os casos atendidos pela FMVZ/USP
94

.   

Após coletados, os dados referentes ao exame de necroscopia 

devem ser descritos, interpretados e relacionados entre si. A representação dos 

dados por meio de anexos fotográficos (Anexos A, C e D), esquemas (Apêndice B), 

análises complementares, entre outros recursos existentes, facilita a descrição dos 

trabalhos periciais desenvolvidos, quando da elaboração do laudo (ALMEIDA et al., 

2006; CREMESP, 2008). Os laudos periciais de exames necroscópicos de animais 

realizados no Departamento de Patologia da FMVZ/USP usualmente incluem 

fotografias digitais que ilustram lesões e características do animal objeto de exame, 

o que torna mais precisa a descrição da perícia; conforme apresentado no capítulo 

6.3.3.10. 

A somatória dos dados obtidos e interpretados encaminha para 

conclusão; caso isso não ocorra, o perito deve procurar sanar as dúvidas 

remanescentes para, então, encerrar a pesquisa e elaborar seu laudo (REIS, 2005; 

CREMESP, 2008). 

A metodologia científica aproxima cada vez mais a perícia da 

ciência e recomenda que a técnica necroscópica utilizada seja mencionada, citando 
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seu nome ou descrevendo o procedimento realizado (REIS, 2005). A sistematização 

dos procedimentos necroscópicos, segundo a técnica adotada, indica que o médico 

veterinário trabalha de maneira organizada, além de permitir que ele realize um 

exame rápido e completo (REIS, 2005).  

No Núcleo de Análise Instrumental (NAI/IC), por exemplo, 

usualmente os laudos elaborados mencionam quais métodos de análises foram 

empregados para alcançar determinado resultado; e, em casos de quesitos teóricos 

formulados pelas autoridades requisitantes, tais como: “qual a dose suficiente para 

matar o animal?”, os laudos indicam a fonte em que obtiveram resposta ao quesito: 

nome do livro, site, entre outros (Anexos T e U).  

Os laudos necroscópicos elaborados pelo Departamento de 

Patologia da FMVZ/USP nascem no berço da ciência, a Universidade, e são 

baseados em técnicas de necropsia consagradas pela literatura científica, aplicadas 

por conceituados doutores em patologia animal. Contudo, foi observado que esses 

laudos não indicam a técnica utilizada durante o exame necroscópico.  

Não são comuns os casos em que as partes envolvidas em um 

processo judicial questionam a técnica utilizada para a realização de uma perícia 

(PEREIRA, 2010). Quando esse questionamento é feito, o perito relator pode 

responder, sem dificuldade, por meio de laudo complementar ou de sustentação 

oral, durante uma audiência
95

. Esse questionamento pode ser levantado, por 

exemplo, por um assistente técnico, que conhece a matéria em questão. A alteração 

do Código de Processo Penal, por meio da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, 

contempla maior atuação dos assistentes técnicos. Por esse motivo, o Instituto de 

Criminalística prevê um aumento dos questionamentos realizados por assistentes 

técnicos aos peritos oficiais (PEREIRA, 2010). Sendo assim, um cuidado quanto a 

menção da técnica utilizada durante o exame pericial representa proximidade do 

perito com a ciência, o que diminui a possibilidade de seu laudo ser questionado 

(REIS, 2005). 

 Do mesmo modo como os laudos do Departamento de 

Patologia da FMVZ/USP não mencionam a técnica utilizada, o modelo de laudo de 
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 Código de Processo Penal, artigo 176. “A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência.” Artigo 
181, caput. “No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade 
judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo.” Artigo 150, § 5º “Durante o curso do processo 
judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para 
responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam 
encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar; II – 
indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.” 
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exame de necroscopia sugerido pelo IML também não ostenta o nome da técnica 

necroscópica utilizada. Porém no modelo de laudo sugerido pelo IML há a descrição 

dos procedimentos realizados durante o exame do cadáver, deixando claros para 

serem preenchidos com os achados necroscópicos de cada caso (Anexo V). Disso 

decorre a uniformidade de procedimentos e de laudos, conforme recomendam as 

doutrinas criminalística e médico-legal (REIS, 2005; CREMESP, 2008). 

A seguir são apresentados cuidados relativos ao registro dos 

dados coletados durante o exame de necropsia.  

 

 

6.3.2 Coleta de dados nos exames necroscópicos  

 

 

A perfeita coleta e registro de dados oferece comodidade para 

o perito redigir seu laudo. Confiar na memória e dispensar o registro dos dados é 

submeter-se ao risco de perder dados importantes (REIS, 2005).  

O perito dispõe de diversos recursos para registrar os dados 

coletados, tais como anotações manuscritas, fotografias, formulários, questionários, 

desenhos, entre outros (REIS, 2005).  

O Departamento de Patologia da FMVZ / USP possui um 

modelo de formulário impresso, utilizado até 2008, conhecido por Ficha de 

Necropsia, com claros a serem preenchidos por lançamentos manuscritos referentes 

à identificação do caso (número da necropsia, número da observação clínica e 

registro histopatológico), identificação do animal (espécie, raça, pelagem, idade e 

sexo – macho, fêmea, indeterminado), procedência, história clínica ou experimental, 

causa mortis clínica, condição da morte (natural ou eutanásia), conservação do 

cadáver (não, sim, resfriado ou congelado), datas do óbito e da necropsia, nome do 

necropsista, causa mortis, moléstia principal e dianóstico anátomo-patológico (Anexo 

X). Em 2008, esse formulário impresso foi substituído por uma versão eletrônica, em 

que os achados necroscópicos são digitados
96

.  

Ocorre que, durante a realização do exame de necroscopia, o 

médico veterinário usa luvas e outros equipamentos de proteção individual (EPI’s) a 
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fim de manter a salubridade de seu trabalho. Assim, ele realiza o exame de 

necroscopia por completo e, apenas ao final do exame, retira as luvas para registrar 

os dados encontrados durante o exame. Esse procedimento gera o risco de o perito 

médico veterinário confiar demasiadamente em sua memória, e perder informações, 

que muitas vezes não podem ser recuperadas (REIS, 2005; FRANÇA, 2008). Assim, 

situação ideal é aquela em que o médico veterinário é assistido por um auxiliar que 

registra em formulário pré-concebido, as informações que o médico veterinário vai 

ditando, durante seu exame. 

No modelo de formulário utilizado pelo Departamento de 

Patologia da FMVZ/USP, os achados necroscópicos podem ser livremente 

registrados pelo médico veterinário. Durante a leitura desses formulários, arquivadas 

no Departamento de Patologia da FMVZ/USP (4.1), foi observado que cada 

profissional descreve seu exame de maneira particular. Não se pode dizer que um 

profissional registre seus dados melhor do que outro, pois cada um tem seu estilo 

pessoal, mas as diferenças no registro dos dados coletados ensejam a elaboração 

de laudos distintos em relação à forma (REIS, 2005).  

A adoção de um formulário de exame de necropsia mais 

detalhado pode trazer diversos benefícios: 1º) padroniza a coleta de dados, o que 

facilita a uniformização na redação do laudo; 2º) evita que o perito deixe de realizar 

alguma etapa de seu exame; e 3º) aproxima os procedimentos técnico-cientiíficos 

adotados pelos peritos daqueles aceitos na comunidade científica (REIS, 2005). 

O médico veterinário pode fazer seu próprio formulário ou 

utilizar formulários já existentes, disponíveis em livros (MERCK, 2007) ou na própria 

repartição em que ele trabalha. A doutrina recomenda, no entanto, que todos os 

peritos utilizem os mesmos modelos de formulários, a fim de uniformizar 

procedimentos de coleta e registro de dados (REIS, 2005).  

A existência de um formulário para exame de necropsia em uso 

por todos os médicos veterinários do Departamento de Patologia da FMVZ/USP 

uniformiza parcialmente o registro dos dados coletados, mas um maior detalhamento 

desse formulário pode, conforme exposto, facilitar a normatização dos laudos de 

exames de necropsia de animais (REIS, 2005; CREMESP, 2008). 

A uniformização de formulários e procedimentos periciais 

requer o doutrinamento dos profissionais envolvidos, o que só pode ser alcançado 

com o empenho de sua diretoria (REIS, 2005). A criminalística nacional vai ainda 
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mais longe; doutrinadores como Albani Reis preconizam o esforço dos órgãos 

responsáveis pelas perícias nos diversos Estados Federados do Brasil, a fim de 

padronizar formulários e procedimentos periciais em todo o país, visando a facilitar a 

interpretação dos laudos em diversos lugares por leitores, como delegados de 

polícia, juízes, advogados, entre outros. Segundo ensina Albani Reis, hoje existem 

procedimentos periciais desprovidos de metodologia científica ou criminalística, e a 

interpretação de um laudo em um Estado da Federação pode ser diferente em outro 

Estado (REIS, 2005; CREMESP, 2008). 

Em contrapartida, há que se considerar que os formulários pré-

concebidos servem como ponto de partida para o registro das informações, mas não 

existem dois exames idênticos, motivo pelo qual nem o mais completo formulário 

pode alcançar todas as possibilidades. Assim, a acuidade e o bom senso do médico 

veterinário servirão como guia para suplementar o registro dos dados (MERCK, 

2007). 

A concepção de um formulário de exame de necropsia mais 

detalhado para ser adotado pelo Departamento de Patologia da FMVZ/USP, pode 

ser efetivada a partir do modelo de laudo necroscópico proposto no presente estudo. 

Desse modo, ao sentar-se para redigir seu laudo, o perito encontra as informações 

dispostas de maneira clara e objetiva (REIS, 2005; MERCK, 2007). 

 

 

6.3.3 Parâmetros para a proposição de um modelo de laudos de exame 

necroscópico de animais 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, o modelo de laudo 

necroscópico de animais proposto no presente trabalho reúne conhecimentos 

advindos de diversas fontes: literatura criminalística, metodologia científica e laudos 

periciais elaborados pelo Departamento de Patologia da FMVZ/USP, pelo Instituto 

de Criminalística e pelo Instituto Médico Legal. 

Todas essas fontes sugerem que o conteúdo de um laudo deve 

ser dividido em capítulos, a fim de facilitar sua redação, bem como a localização das 

informações de interesse ao leitor (ZARZUELA; MATUNAGA; THOMAZ, 2000; REIS, 
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2005).  Assim, a seguir são apresentadas as partes do laudo, conforme o modelo 

proposto para as perícias de exames de necropsia de animais.  

 

 

6.3.3.1 Preâmbulo 

 

 

Preâmbulo é a primeira parte do laudo. Nele são indicados o 

título do documento, hora, data e local da perícia, nome do perito relator, nome e 

órgão a que pertence o requisitante da perícia, a natureza da infração penal em 

apuração e os números que a identificam (B.O, I.P. e processo judicial). Estas 

informações se prestam a situar o leitor do laudo no contexto da perícia realizada: 

quando, onde, por que, por quem e a quem foi solicitada a perícia em questão 

(FIKER, 2005).  

O título do documento indica sua natureza. Devido ao fato de 

os exames de necroscopia requisitados ao Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP, poderem constituir documentos de natureza jurídica distinta: laudo 

pericial ou parecer técnico, os patologistas muitas vezes intitulam o resultado de seu 

trabalho de Necropsia Doocumentada, a fim de não restringir a expectativa de seu 

leitor. E, ao mesmo tempo, legando ao seu destinatário (autoridade judiciária ou 

policial), a correta utilização deste documento como laudo pericial ou parecer 

técnico. 

São apresentados a seguir modelos de preâmbulos adotados 

pelo Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal, ambos da Superintendência 

da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, e pelo Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP. 
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Preâmbulo adotado pelo Instituto de Criminalística: 

 

LAUDO 

 

Aos 27 dias de abril de 2010, na cidade de São Paulo e no 
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA da Superintendência da Polícia Técnica 

Científica do Estado de São Paulo, de conformidade com o disposto no artigo 178 
do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, alterado pela Lei 11.690, de 9 de 

junho de 2008, pelo Perito Criminal Diretor do I.C. DR. CARLOS DO VALLE 
FONTINHAS, foi designada a Perita Criminal  Drª. ELZA FERNANDES MARLET 
para proceder ao exame supra-especificado em atendimento à requisição do 

Delegado de Polícia Titular do 1º DP – Sé - Dr.  FICTÍCIO DE LEGIS – relacionada 
com o B.O. nº XXX/09 e I.P. nº YYY/10. 

 
 

Preâmbulo adotado pelo Instituto Médico Legal: 

 
DEPENDÊNCIA:                                 LAUDO Nº: 

B.O. Nº:      I.P. Nº:    D.P. 
REMETER PARA: 

CÓPIA EM ATENÇÃO A: 
 

 

LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO 
EXAME NECROSCÓPICO 

 
Aos ___ dias de _____ de 2010, na cidade de São Paulo, a fim de 

atender a requisição do Dr. (nome), Delegado de Polícia, os infra-assinados, 

Doutores Médicos-Legistas do Instituto Médico Legal, procederam exame de 
corpo de delito em: 
NOME DA VÍTIMA 

para responder aos quesitos seguintes: 

Primeiro: Houve morte? 
Segundo: Qual a causa? 
Terceiro: Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? 

Quarto: Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou 
por outro meio insidioso ou cruel? (Resposta especificada). 

 

 

Preâmbulo adotado pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo: 

 

LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO 
 
Número:                                   Histopatológico:                           

Data da necropsia:                  Data do óbito: 
Espécie:                                   Raça: 

Sexo:                                        Idade:                         Pelagem: 
Requisitante: 
Procedência: 

Observação clínica número: 
Causa Mortis: 

Moléstia principal: 
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Os modelos de preâmbulos acima mostram informações 

apresentadas de diferentes maneiras. O modelo de preâmbulo a seguir propõe a 

seguinte forma para apresentar informações. 

 

Modelo de preâmbulo proposto: 

 

NECRÓPSIA DOCUMENTADA 

 

Laudo necroscópico nº: 

Laudo histopatológico nº: 
Observação clínica nº: 

 
Requisitante:  

B.O. nº:      I.P. Nº:    D.P. 
Data da requisição: 
Data do óbito: 

Data da necropsia:   
 

Nome do proprietário: 
Nome do animal: 

Espécie:                     Raça:             Pelagem: 
Sexo:                          Idade: 
Sinais particulares (tatuagens, cicatrizes, entre outros): 

 

Causa Mortis: 

Moléstia principal: 

 

   Aos 05 de janeiro de 2009, na cidade de São Paulo e no 
Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, de conformidade com o disposto no artigo 178 do 
Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, alterado pela Lei 11.690, de 9 de 

junho de 2008, pelo Medico Veterinário Diretor da FMVZ/USP PROF. DR. JOSÉ 
ANTONIO VISINTIN, foram designados os Médicos Veterinários Dr. FULANO DE 
TAL e o segundo signatário para procederem o exame supra-especificado, em 

atendimento à requisição do Dr. FICTÍCIO DA SILVA, Delegado de Polícia do 99º 
DP de Osasco (função do requisitante: Professor do Departamento de Cínica 

Médica da FMVZ/USP, Médico Veterinário, proprietário do animal, entre outros), 
relacionado com o B.O. nº XXX (Observação clínica nº XXX). 

 

O preâmbulo proposto para a normatização dos laudos de 

necropsia do Departamento de Patologia da FMVZ/USP contém o título do 

documento, números que o identificam (número do laudo necroscópico, número do 

laudo histopatológico, número da observação clínica), identificação do requisitante 

do exame (nome, número do B.O, I.P. e DP), datas da requisição, do óbito e da 

necropsia, nome do proprietário do animal, descrição do animal (espécie, raça, entre 

outras), causa mortis e moléstia principal.  
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A seguir, o preâmbulo proposto apresenta um parágrafo em 

que relata o contexto da perícia:  

 Quando foi requisitada a perícia: “Aos 05 de janeiro de 2009”; 

 Onde foi realizada a perícia: “... na cidade de São Paulo e no Departamento de 

Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo...”; 

 Qual a previsão legal para a realização dessa perícia: “... de conformidade com o 

disposto no artigo 178 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, alterado pela Lei 

11.690, de 9 de junho de 2008 ...”; 

 Porque a perícia foi realizada: “... em atendimento à requisição do ...”; 

 Quem requisitou a perícia: “... o Dr. FICTÍCIO DA SILVA ...”; 

 Quem é o requisitante da perícia: “... Delegado de Polícia do 99º DP de Osasco ...”; 

 Quem designou os peritos: “... pelo Medico Veterinário Diretor da FMVZ/USP PROF. 

DR. JOSÉ ANTONIO VISINTIN, foram designados os Médicos Veterinários ...”; 

 Quais peritos realizaram a perícia: “... os Médicos Veterinários Dr. FULANO DE TAL e 

o segundo signatário ...”; 

 Com qual fato se relaciona a presente perícia: “... relacionado com o B.O. nº XXX 

(Observação clínica nº XXX) ...”. 

 

Conforme se observa, o modelo proposto atende à função de 

situar o leitor no contexto da realização da perícia, e vai além: ele apresenta o objeto 

de exame (descrição do animal) e o resultado da perícia (causa mortis e moléstia 

principal).  

Usualmente, o Instituto de Criminalística apresenta o objeto de 

exame e o resultado da perícia em capítulo próprio (FIKER, 2005; TOCHETTO, 

2010); o Instituto Médico Legal apresenta o objeto de exame no preâmbulo do laudo; 

e o Departamento de Patologia da FMVZ/USP apresenta ambos (objeto de exame e 

resultado da perícia) no preâmbulo. 

Durante o levantamento dos laudos necroscópicos realizado 

para a presente pesquisa, foi observado que a identificação do objeto de exame e do 

resultado da perícia na parte inicial do laudo facilita a localização e seleção dos 

laudos de interesse por um pesquisador (Anexos A a G). Como a pesquisa é uma 

das finalidades da FMVZ/USP (artigo 1º do anexo à Resolução USP 5.870, de 27 de 

setembro de 2010), interessa manter-se essa disposição no modelo de laudo de 

necropsia propostro.  
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1o) Houve morte? 
2o) Qual a causa? 

3o) Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? 
4o) Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou 
por outro meio insidioso ou cruel?” (CREMESP, 2008, p. 35-36) 

 

Os laudos necroscópicos requisitados ao Instituto Médico Legal 

pressupõem a ocorrência de morte violenta da vítima, o que justifica a adoção 

desses quesitos, adequados principalmente ao artigo 121 do Código Penal: “matar 

alguém” (CREMESP, 2008). 

Os laudos necroscópicos requisitados ao Serviço de Patologia 

Animal da FMVZ/USP às vezes são decorrentes de morte violenta do animal e às 

vezes não, conforme apresentado no capítulo Resultados do presente trabalho 

(Tabela 1). Nos laudos de necropsia da FMVZ/USP decorrentes de morte violenta, o 

objetivo da perícia pode ser indicado, conforme preconiza o IML, usando quesitos 

pré-concebidos (CREMESP, 2009) (Apêndice C). Os quesitos pré-concebidos a 

serem adotados para os exames relacionados a crimes contra a fauna podem ser 

aqueles sugeridos pelo Núcleo de Estudos do Meio Ambiente (NEMA) da Academia 

de Polícia Civil de São Paulo, formulados a partir da Lei de Crimes Ambientais (Lei 

nº 9.605/98) (REIS, 2005; GOBBI, 2010): 

 

- Qual a espécie do animal examinado?  
- Trata-se de espécie ameaçada de extinção, listada em relatórios oficiais 

das autoridades competentes? 
- Há indícios de que o animal examinado tenha sido maltratado, ferido ou 
mutilado? 

- O método ou instrumento empregado é capaz de provocar destruição em 
massa de animais? 

 

A resposta aos quesitos é uma consequência natural do exame 

realizado, assim, após a conclusão do laudo, o perito pode apresentar novamente os 

quesitos e suas respectivas respostas, de modo a facilitar a localização das 

informações desejadas pela autoridade requisitante ou outros leitores do laudo 

(REIS, 2005).  
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6.3.3.3 Histórico 

 

 

O histórico é um capítulo destinado a narrar resumidamente os 

fatos ocorridos, que levaram à necessidade da perícia (FIKER, 2005). Ele deve 

conter informações policiais e médico-legais (CREMESP, 2008) (Anexo G).  

O histórico pode ser extraído da requisição de exame 

necroscópico, mas muitas vezes essas informações são concisas, imprecisas e 

pobres em elementos de interesse médico-veterinário legal (CREMESP, 2008). 

Assim, pode ser necessário que o patologista necessite de mais informações. Essas 

informações adicionais podem ser obtidas com o requisitante do exame, o 

proprietário do animal, testemunhas do fato, autoridade policial e mesmo com peritos 

criminais que tenham realizado o exame do local do crime ou outros exames 

periciais relacionados ao caso em tela (CREMESP, 2008). O contato com essas 

pessoas pode ser viabilizado a partir das informações prestadas pelo requisitante da 

perícia ao Departamento de Patologia no momento da entrega do animal para 

exame (ALMEIDA et al., 2006). 

O Manual Técnico-Operacional para os Médicos-Legistas do 

Estado de São Paulo relaciona os tipos de informações que podem ser úteis ao 

perito, e por isso devem constar no histórico da requisição de exames e do laudo: 

 

- Apuração criminal preliminar do fato (suspeita) 

- Horário do fato: do ato ou do encontro do corpo 
- Hora em que a vítima foi vista viva pela última vez 
- Arma: se foi achada, que tipo de arma, onde foi achada e o dono da arma 

- História clínica: antecedentes, dependência de drogas, tendências suicidas 
- Se a vítima foi encontrada ainda com vida, quem a socorreu e onde foi 

socorrida 
- Se após a morte o local foi violado e corpo foi arrastado por manobras da 

equipe do Instituto de Criminalística ou pela equipe de remoção de 
cadáveres (CREMESP, 2008, p. 34) 
 

 

Certamente as informações apontadas pelo Manual Técnico-

Operacional para os Médicos-Legistas do Estado de São Paulo devem ser 

adaptadas às necessidades dos patologistas médico-veterinários; contudo, elas 

oferecem uma boa ideia do tipo de informação os médicos legistas do Estado de 

São Paulo reputam importantes para auxiliar no esclarecimento da causa mortis de 

uma pessoa (CREMESP, 2008). 
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Foi constatado, no presente estudo, que os laudos de 

necropsia observados raramente apresentam informações relativas ao histórico do 

caso (Anexos A a D). A inclusão de um capítulo destinado ao histórico do caso no 

modelo de laudo proposto certamente facilitará a discussão do caso pelo perito e a 

sua compreensão pelo leitor (Anexo G).  

 

 

6.3.3.4 Objeto do exame 

 

 

O capítulo objeto de exame destina-se à descrição do corpo de 

delito a ser examinado. Corpo de delito, no presente estudo, é o animal a ser 

submetido ao exame necroscópico. O animal deve ser descrito de forma minuciosa, 

clara, precisa e fartamente documentada, com informações acerca de sua espécie, 

raça, pelagem, idade, sinais particulares, tais como marcas e números, entre outras, 

de maneira a tornar indubitável a identificação do animal (CPP, artigo 160, caput
98

; 

BANDARRA, 2008).  

A descrição das características do animal deve ser feita na 

forma escrita (FIKER, 2005) e pode ser documentada por meio de fotografias 

(Anexos C e D) e figuras com o perfil do animal nas posições ventral, dorsal, lateral 

direita e lateral esquerda (Apêndice B). As fotografias e figuras podem integrar o 

corpo do laudo, no capítulo objeto de exame, ou serem anexadas no final do laudo 

(MERK, 2007). 

Os laudos de necropsia do Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP usualmente apresentam fotografias, mas nem sempre essas fotografias 

são destinadas a ilustrar as características externas do animal, predominam 

fotografias ilustrativas das alterações necroscópicas encontradas pelo patologista 

(Anexos A e C). Assim, convém aqui alertar para a importância de se documentar as 

características externas do animal, especialmente aquelas individualizadoras, tais 

como manchas e cicatrizes, por meio de fotografias. 

No presente estudo, não foram encontrados laudos de 

necropsia que utilizassem figuras com o perfil do animal para auxiliar sua descrição. 

                                               
98

 Código de Processo Penal, artigo 160, caput. “Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o 
que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.” 
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O Instituto Médico Legal adota figuras com o aspecto ventral e dorsal de um ser 

humano (Anexo Y). Merk (2007), médica veterinária, recomenda o uso de figuras 

com o perfil do animal nas posições ventral, dorsal, lateral direita e lateral esquerda. 

As figuras com o perfil do animal auxiliam a descrição das características 

individualizadoras do animal examinado. Por esse motivo, o modelo proposto de 

laudo inclui a adoção de figuras, tal como apresentadas no apêndice B. 

Foi constatado ainda que os laudos necroscópicos estudados 

no Departamento de Patologia da FMVZ/USP descrevem o animal a ser examinado 

(objeto de exame) na parte inicial do laudo, o preâmbulo, o que facilita a localização 

de laudos durante levantamentos de casos destinados à pesquisa, uma das 

atribuições da Universidade, conforme se observa no artigo 1º do anexo à 

Resolução USP 5.870, de 27 de setembro de 2010, por essa razão o modelo de 

laudo proposto sugere a manutenção dessa forma de descrição do animal.  

. Se as características do animal relacionadas na parte inicial 

do laudo são suficientes para individualizar o animal examinado, o capítulo objeto de 

exame pode ser suprimido do corpo do laudo; mas se for necessário que outras 

características do animal sejam descritas, o capítulo objeto de exame deve ser 

mantido e utilizado para descrevê-las.  

 

 

6.3.3.5 Dos exames 

 

 

O capítulo dos exames destina-se à descrição fiel e minuciosa 

do exame necroscópico (CPP, artigo 160, caput). Como o exame a ser descrito é 

complexo, o CREMESP recomenda que a descrição do exame necroscópico seja 

dividida em exame externo e exame interno, a fim de que todas as alterações 

encontradas possam ser devidamente documentadas (Anexo V) (CPP, artigos 165 e 

170; CREMESP, 2008)
99

.  

O CREMESP recomenda que no exame externo, o perito 

descreva o animal tal qual foi recebido para perícia, antes de ser higienizado, a fim 

de se evitar a perda de vestígios importantes, porém discretos, relacionados com a 

                                               
99

 Código de Processo Penal, artigo 165. “Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, 
juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados”. 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.” 
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morte do animal, tais como marcas de vômito ou presença de grânulos de 

chumbinho na região da cavidade oral (CREMESP, 2008; TOCHETTO, 2010). Em 

seguida são descritos os sinais tanatológicos (CREMESP, 2008).  

Quanto aos sinais tanatológicos, o levantamento de laudos 

realizado no Departamento de Patologia da FMVZ/USP, no período de 2003 a 2009, 

revelou que muitos animais encaminhados a necropsia, encontram-se em fase 

adiantada de decomposição em função do longo tempo decorrido entre o momento 

da morte do animal e sua chegada ao Serviço de Patologia, associado à 

conservação inadequada do cadáver (Anexo D). Disso decorre que muitas vezes 

não é possível ao patologista concluir seu exame (ANCILLOTTI; PRESTES, 2009).  

Foi constatado no presente estudo, que em muitos laudos de 

exame de necropsia do Departamento de Patologia da FMVZ/USP há a descrição 

dos exames externo e interno do animal (Anexos A, C e D) em capítulo próprio, 

conforme preconizam diversos autores (MERCK, 2007; CREMESP, 2009). Também 

foi constatado que usualmente os achados necroscópicos encontrados são 

registrados por meio de fotografias (panorâmicas e de detalhes) (Anexos C e D).  

A doutrina recomenda que, além da descrição e da ilustração 

dos achados necroscópicos, o laudo apresente esquemas, figuras ou outros meios 

disponíveis, a fim de facilitar a compreensão do leitor, inclusive no que diz respeito à 

localização dos achados necroscópicos relatados, ou seja, sua situação em relação 

ao todo, de modo semelhante ao utilizado pelo IML (Anexo Y) (REIS, 2005; 

CREMESP, 2009). Isso porque, caso o leitor não seja médico veterinário, ele pode 

não estar familiarizado à nomenclatura própria utilizada pelos patologistas (MERCK, 

2007; CREMESP, 2008). O uso das figuras, além de facilitar a descrição da 

localização das lesões, facilita a descrição da direção e da trajetória do agente 

vulnerante, informações de grande interesse médico legal. No modelo de laudo de 

necropsia proposto, sugere-se a utilização de figuras com o perfil do animal nas 

posições ventral, dorsal, lateral direita e lateral esquerda, tal qual ilustrado no 

apêndice B (MERCK, 2007; CREMESP, 2008).  

Médicos legistas humanos e veterinários indicam alguns 

cuidados durante a realização do exame de necropsia: no exame externo devem ser 

exploradas todas as regiões do corpo do animal, mesmo aquelas em que seja 

improvável encontrar vestígios, como as cavidades nasal, oral e região perianal 

(CREMESP, 2008; MERCK, 2007); no exame interno as lesões devem ser 
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estudadas visando estabelecer o trajeto e a ação do agente vulnerante, bem como a 

contribuição dessas lesões para a ocorrência do fenômeno morte (CREMESP, 

2008). 

O Manual Técnico-Operacional para os Médicos-Legistas do 

Estado de São Paulo recomenda ainda que especial atenção seja dedicada aos 

seguintes pontos: 

- Cicatrizes 
- Sinais de arrasto 

- Número de ferimentos 
- Ferimentos produzidos por mais de um instrumento 

- Ferimentos mortais e não mortais 
- Ferimentos pós-morte 
- Ferimentos provocados por vários instrumentos 

- Coincidências entre os ferimentos e as roupas 
- Lesões auto-infligidas: (prega cubital, face anterior dos braços) 

- Lesões de hesitação 
- Lesões de defesa 

- Outros ferimentos antigos e recentes 
- Manchas de sangue ou outros fluidos corpóreos 
- Verificação de gravidez em mulheres 

- Verificação de sinais de violência sexual (CREMESP, 2008, p. 34) 
 

Estes pontos destacados pelo Manual Técnico-Operacional 

para os Médicos-Legistas do Estado de São Paulo devem ser adequados à medicina 

veterinária legal. Mas essa adequação carece de novos estudos que permitam 

aproveitar o conhecimento e a experiência da Medicina Legal, a fim de que todos os 

vestígios disponíveis sejam aproveitados pela Medicina Veterinária.  

A adequação proposta, em realidade já teve início com o 

trabalho de autores estrangeiros, tais como Merck (2007) e Munro e Munro (2008).  

Merck  (2007) destaca os seguintes pontos:  

 em seres humanos, a possibilidade de haver vestígios do crime sob as 

unhas é maior que em animais. Em animais, as evidências podem ser 

encontradas em unhas rompidas ou desgastadas, na pele interdigital e nos 

coxins plantares, mas essas evidências são facilmente perdidas quando o 

animal se movimenta ou lambe as patas (MERCK, 2007); 

 em animais, assim como ocorre em seres humanos, podem ser 

encontradas lesões de defesa, que ocorrem enquanto o animal procura 

esquivar-se das agressões a que está sendo submetido (MERCK, 2007; 

FRANÇA, 2008); 
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 a aplicação de luz ultra-violeta sobre o cadáver pode revelar vestígios 

de fluidos orgânicos ou outras evidências sobre os pelos do animal 

(MERCK, 2007); 

 é importante que as evidências sejam fotografadas após elas serem 

reveladas e antes de serem coletadas, a fim de registrar sua precisa 

localização no animal (MERCK, 2007; TOCHETTO, 2010); 

 é necessário que as evidências coletadas sejam acondicionadas de 

maneira adequada, em recipientes individuais apropriados, que devem ser 

identificados e lacrados antes de serem encaminhados a exame 

laboratorial (cadeia de custódia) (MERCK, 2007; CEAP, 2009); 

 amostras testemunhas da pele do animal podem ser coletadas e 

utilizadas posteriormente, a fim de realçar a diferença em relação à 

amostra que contém a evidência a ser estudada (MERCK, 2007); 

 há a possibilidade de haver material proveniente do agressor aderido 

aos pelos do animal, tal como sangue, que pode ser coletado e enviado 

para exame laboratorial, a fim de identificar a pessoa cujo sangue ficou 

aderido ao corpo do animal (MERCK, 2007). 

 

A conclusão do exame necroscópico muitas vezes depende de 

análises complementares, que podem ser descritos no capítulo seguinte. 

 

 
6.3.3.6 Análises complementares 

 

 

Além do exame necroscópico propriamente dito, podem ser 

necessárias análises complementares (CPP, artigo 159, § 7º) que permitam o 

seguro estabelecimento da causa mortis do animal (TOCHETTO, 2010).  

Essas análises complementares podem ser realizadas a partir 

de amostras coletadas durante o exame necroscópico. As amostras podem ser 

constituídas por tecidos animais, enviados a exame anatomo e histopatológico; por 

materiais extraídos por punções aspirativas, enviados para exame citológicos 

(FMVZ, [200-]b); e por conteúdo gástrico, sangue ou outros tecidos, enviados a 

exame toxicológico. Também podem ser realizadas radiografias visando a localizar 
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fraturas e outras lesões e ainda fragmentos metálicos, que podem ter feito parte 

integrante de instrumentos de crime (CREMESP, 2008).  

Uma vez que os resultados dessas análises complementares 

contribuem para o estabelecimento da causa mortis, eles podem ser expressos no 

corpo do laudo de exame necroscópico (Anexo A), em capítulo próprio; mas eles 

também podem ser redigidos em laudos autônomos e enviados como anexos do 

laudo de exame necroscópico (Anexos C e D) (FIKER, 2005; CREMESP, 2008).  

Durante o estudo dos laudos necroscópicos da FMVZ/USP, foi 

constatado que o resultado de exames histopatológicos muitas vezes é indicado no 

corpo do laudo, logo após a descrição dos achados necroscópicos. Foi constatado 

ainda que diversos laudos necroscópicos indicam a coleta de amostras destinadas a 

exames toxicológicos, mas, como a análise dessas amostras está condicionada à 

anuência do requisitante da perícia necroscópica, o resultado da análise toxicológica 

é emitido em laudo autônomo. 

No modelo de laudo proposto, sugere-se a manutenção das 

indicações de análises complementares, tal como descritas no parágrafo anterior, 

posto que permite ao leitor entender os procedimentos adotados pelo patologista. 

 

 

6.3.3.7 Discussão 

 

 

A discussão é o capítulo do laudo em que são apresentados, e 

cientificamente discutidos, os elementos que servem de fundamento para a 

conclusão. Por isso, muitas vezes a discussão exige a utilização de vocabulário 

técnico preciso.  

Na discussão, os resultados das análises complementares são 

colocados no contexto do exame de necropsia, de forma encadeada, mostrando o 

raciocínio desenvolvido pelo perito até alcançar a conclusão (REIS, 2005).  

No presente estudo, foi observado que alguns laudos 

apresentam discussão, tal qual prescrita pela doutrina criminalística (Anexos E, F e 

W). 
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6.3.3.8 Conclusão 

 

 

Na conclusão o perito apresenta, de forma direta e objetiva, um 

resumo da discussão contida no capítulo anterior e as conseqüências lógicas a que 

chegou. Sendo assim, a conclusão pode conter mais informações que as solicitadas 

ao perito por meio da requisição de exame (REIS, 2005).  

Muitas vezes o exame pericial não é conclusivo, mesmo assim, 

o capítulo Conclusão deve fazer parte do laudo, a fim de expressar o resultado do 

trabalho pericial. Caso o perito entenda que não é adequado denominar de 

Conclusão o capítulo de um laudo pericial cujo exame não levou a um resultado 

conclusivo, ele pode adotar outra denominação para este capítulo, tal como 

Considerações Finais. Diversos peritos do Instituto de Criminalística adotam essa 

postura
100

. 

Os quesitos contidos na requisição de exame e as respectivas 

respostas podem ser integrados ao capítulo Conclusão, o que facilita ao leitor a 

localização da informação de que necessita (REIS, 2005). 

Nos laudos necroscópicos analisados, a conclusão está 

expressa no preâmbulo do laudo, com o preenchimento dos claros causa mortis e 

moléstia principal (Anexos E e F). A apresentação da conclusão no preâmbulo 

facilita a seleção de laudos durante os levantamentos de pesquisa, tal qual referido 

anteriormente para as características do animal (objeto de exame). Contudo, a 

literatura indica que a conclusão do laudo esteja expressa ao final do laudo, 

juntamente com a resposta aos quesitos formulados (Apêndice C), a fim de 

possibilitar ao leitor continuar acompanhando o raciocínio do perito, por meio da 

leitura do laudo (FIKER, 2005). Assim, no modelo proposto de laudo de necropsia, 

foi sugerido que a conclusão esteja indicada em duas partes do laudo: no preâmbulo 

e em capítulo próprio, após o capítulo discusssão. 

 

 

                                               
100

 Fonte: Núcleo de Documentoscopia do Instituto de Criminalística. 
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6.3.3.10 Anexos 

 

 

Anexos ao laudo podem seguir desenhos, fotografias 

legendadas, resultados de análises complementares e quaisquer outros documentos 

que ilustrem ou tenham sido utilizados para a elaboração do laudo (REIS, 2005), 

mas esses anexos devem ser rubricados pelos peritos signatários (CPP, artigos 165 

e 170). 

A fotografia complementa a descrição escrita do objeto de 

exame (características, lesões, entre outros), além de documentar aspectos de difícil 

descrição. Os desenhos e esquemas também complementam a descrição de lesões 

ou outros vestígios no contexto do objeto de exame (ESPÍNDULA, 2007). 

Quanto a outros documentos, tais como resultados de exames 

laboratorias, carteira de vacinação, entre outros, apesar de eles não fazerem parte 

integrante do laudo, eles podem acompanhá-lo como anexos, pois oferecem 

elementos para a fundamentação do exame necroscópico (REIS, 2005; 

ESPÍNDULA, 2007). 

Durante o estudo observacional dos laudos de necropsia do 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP, foi constatada a presença de fotografias 

digitais impressas no corpo de laudo, que não necessitam de outra rubrica, além 

daquela aposta na respectiva página do laudo. Contudo, também se constatou que 

diversos laudos apresentam fotografias digitais impressas e anexadas no final do 

laudo, que não são rubricadas, o que está em desacordo com a legislação pertinente 

(CPP, artigos 165 e 170) (Anexos A, C e F).  

 

 

6.3.3.11 Destino do cadáver 

 

 

O cadáver do animal pode ficar à disposição do patologista 

pelo tempo que este entender necessário para concluir seu exame, contudo, o 

cadáver deve ser acondicionado em ambiente adequado (CREMESP, 2008). A 

liberação do corpo do animal não atende a tantas recomendações legais quanto as 

impostas pela legislação para a liberação do corpo de seres humanos (CREMESP, 
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2008). Após liberado pelo patologista, o corpo do animal é destinado ao serviço de 

coleta de resíduos sólidos de saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, que 

incinera os animais mortos (SÃO PAULO (prefeitura), [200-]).  

O Código de Processo Penal não trata especificamente da 

destinação do cadáver de animais submetidos à perícia criminal, mas ele entende 

que nem sempre é possível a conservação do objeto de exame por longas datas 

(CPP, artigo 159, § 6º); essa situação enseja a aplicação de dispositivos sanitários 

municipais que normatizam a remoção de animais mortos, por serviço especializado 

da Prefeitura de São Paulo (SÃO PAULO (prefeitura), [200-]). 

Contudo, o Código de Processo Penal estabelece, em seu 

artigo 170, que: “Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente 

para a eventualidade de nova perícia...” e, no § 6º do artigo 159, estabelece que:  

 

Artigo 159. § 6º. 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. 

 

Assim, é necessário que amostras de material encaminhados 

aos laboratórios para exames histopatológico e toxicológico sejam armazenadas em 

ambiente apropriado, pelo menos até a conclusão do processo judicial. Esse 

procedimento vem sendo implementado pelo Instituto de Crinminalística de São 

Paulo (BITTENCOURT, 2010).  

A implementação de procedimentos destinados à custódia de 

material probatório impõe aos laboratórios do Instituto de Criminalística que ampliem 

sua capacidade de armazenamento de materiais, por exemplo, por meio da 

aquisição de novas geladeiras. Do mesmo modo, o Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP deve rever a cadeia de custódia de amostras laboratoriais, a fim de que, 

caso as partes envolvidas no processo requeiram a realização de novo exame, haja 

material suficiente e bem-conservado para sua realização (CPP, artigo 159, § 6º).  

Durante todo o tempo de realização do presente trabalho, não 

foram levantados casos em que uma das partes envolvidas no processo judicial 

questionasse o laudo pericial elaborado pelo Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP. Cabe, porém, alertar para a previsão feita por Pereira (2010), Perito 

Criminal Diretor do Centro de Exames, Análises e Pesquisas do Instituto de 

Criminalística (IC) de São Paulo, de aumento no número de questionamentos 

realizados ao Instituto de Criminalística (IC) por assistentes técnicos. 
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6.3.3.12 Destino do laudo 

 

 

O destino dos laudos é indicado na capa dos laudos do IC e do 

IML, a fim de facilitar seu encaminhamento para as respectivas Delegacias de 

Polícia requisitantes. Os laudos de exame de necropsia elaborados pelo 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP não apresentam capa e são retirados por 

seu requisitante na Secretaria do Departamento de Patologia; além disso, o 

requisitante do exame consta no preâmbulo do laudo de necropsia. 

No modelo de laudo proposto foi sugerida a manutenção da 

mesma forma de indicação do destinatário do laudo atualmente utilizada pelo 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP, uma vez que ela é eficiente. Ademais, a 

adoção de uma capa para o laudo, tal como o IC e o IML utilizam, implica no uso de 

mais uma folha de papel, o que encarece o laudo e contraria recomendações de 

ambientalistas para minimizar o uso de papel e, consequentemente, a produção de 

papel, a fim de poupar o meio ambiente.  

Os laudos de exames periciais realizados pelo IC e pelo IML 

são elaborados em duas vias
103

. A primeira via é destinada ao requisitante da perícia 

e a segunda via é arquivada, a fim de que possa ser consultada ou copiada por 

pessoas envolvidas no processo. No fecho dos laudos do IC conta a informação de 

que há uma 2ª via do laudo arquivada: “... Este laudo vai impresso no anverso de 

quatro folhas deste papel, e dele fica arquivada cópia, igualmente assinada e 

rubricada...”.  

 O Departamento de Patologia da FMVZ/USP também elabora 

laudos em duas vias. A 1ª via do laudo é emitida e entregue ao requisitante da 

perícia, tal como é feito no IC e no IML. A 2ª via do laudo, na faculdade, não está 

disponível na forma impressa, para consultá-la é necessário que se proceda a uma 

pesquisa em arquivo eletrônico
104

. 

O sistema de arquivo eletrônico da 2ª via do laudo, conforme 

mencionado anteriormente é de grande valor ambiental, uma vez que reduz o 

consumo de papel. Além disso, o sistema de arquivo eletrônico de laudos evita que 

caixas e mais caixas contendo a 2ª via de laudos impressos tenham que ser 

                                               
103

 Fonte: Superintendência da Polícia Técnico-Cientiíca (SPTC). 
104

 Fonte: Departamento de Patologia da FMVZ/USP. 
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armazenadas, economizando também espaço físico no meio ambiente do 

Departamento de Patologia da FMVZ/USP.  

Cumpre, no entanto, salientar que o sistema eletrônico de 

arquivo de laudos deve ser seguro, a fim de que não ocorra a perda de laudos, 

conforme discutido por meio da figura 2. 

No modelo de laudo proposto, é sugerido que o fecho contenha 

a informação de que existe uma 2ª via do laudo arquivada no Departamento de 

Patologia da FMVZ/USP: “Este laudo vai impresso no anverso de quatro folhas 

deste papel, e dele fica arquivada cópia.” 

Os laudos do IC e IML indicam que a cópia ou 2ª via do laudo é 

arquivada impressa e devidamente assinada pelos relatores do laudo. Tratando-se 

de cópia eletrônica do laudo, as assinaturas dos relatores não estão apostas na 2ª 

via do laudo, por isso, no modelo proposto, a indicação das assinaturas foi 

suprimida. 

 

 

6.3.4  Modelo proposto para a elaboração de laudos de exame necroscópico 
de animais 

 

 

O modelo de laudo de exame de necropsia de animais 

proposto é apresentado no apêndice C. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos por meio do estudo retrospectivo de 

casos e de laudos relacionados a crimes de maus-tratos a cães e gatos, procedido 

junto ao Departamento de Patologia da FMVZ/USP e ao Núcleo de Análise 

Instrumental do IC, no período de 2003 a 2009, permitem concluir que: 

 

 Cresce o número de exames de necropsias realizadas em animais de 

espécies distintas das espécies canina e felina, ou seja, em aves, eqüinos, 

espécies silvestres, entre outras, no Departamento de Patologia da 

FMVZ/USP; 

 O número absoluto de crime de maus-tratos a cães é maior que em gatos, 

mas, considerando que o tamanho da população de cada uma dessas 

espécies na cidade de São Paulo, foi constatado que a incidência desse crime 

em gatos é maior que em cães; 

 Não há evidências de que o sexo, isoladamente, seja um fator relevante na 

escolha do cão ou do gato a ser mau tratado; 

 Cães e gatos com até um ano de idade estão muito sujeitos ao crime de 

maus-tratos, enquanto cães e gatos acima de dez anos de idade são os 

menos afetados; 

 A energia vulnerante mais utilizada para a prática de maus-tratos a cães e 

gatos é a química, em função da alta incidência de casos de intoxicação; os 

casos de intoxicação representam mais que o triplo dos casos relacionados à 

energia mecânica (traumatismos);  

 O agente tóxico mais utilizado para a prática de maus-tratos contra cães e 

gatos é o carbamato; 

 A diminuição na disponibilidade de agentes tóxicos no mercado ilegal pode levar 

à diminuição da prática de crimes contra a fauna.  

 O perito deve atender alguns preceitos legais relativos à elaboração de laudos, 

mas dispõe de liberdade para escolher a técnica que utilizará para realizar seu 

exame, bem como para descrever o exame realizado; 
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 A normatização de laudos de necropsia de animais pode facilitar a redação do 

laudo, bem como a compreensão de seu conteúdo; 

 A sistematização do exame pericial resulta na uniformidade da coleta de 

dados, o que possibilita a normatização da elaboração de laudos;  

 Há necessidade de normatização dos laudos para melhorar a comunicação 

entre as diversas partes envolvidas nos processos policial e judiciário.  
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Anexo A1 
 

Universidade de São Paulo 

FFaaccuullddaaddee  ddee  MMeeddiicciinnaa  VVeetteerriinnáárriiaa  ee  ZZooootteeccnniiaa 
Departamento de Patologia 

LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO 

 

Número:  XXXX       Histopatológico:  YYYYY    Data de saída: ZZZZ 

Data da necroscopia: XXXXX               Data do óbito:  YYYYY 

Espécie:  Canina                                       Raça: Maltês 

Sexo:  Fêmea              Idade: 11 meses   Pelagem: Branca 

Requisitante: XXXXX    

Procedência: Externa   

Observação clínica número: YYYYY 
 

Causa Mortis: Choque hipovolêmico  

Moléstia principal: Ruptura traumática de fígado/Hemoperitôneo  

Animal da espécie canina, fêmea, com idade aproximada de 11 meses, Maltês, de 
propriedade do Sr. XXXX, deu entrada nas dependências do Departamento de 
Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de são 
Paulo, em óbito e registrado sob número YYYYY, onde foi submetido a exame 
necroscópico. 
 
Avaliação Macroscópica 
Exame externo 

- Animal em boa condição corpórea.   

- Ausência de sinais externos de traumatismo e ectoparasitas.  

- Mucosas ocular e oral de coloração esbranquiçada. 

- Abdômen com conteúdo de consistência flutuante. 

Exame interno 

- A abertura da cavidade torácica observa-se moderada quantidade de conteúdo líquido 

serosanguinolento, aproximadamente 50 ml. 

- Esôfago: observa-se discreta quantidade de conteúdo pastoso esverdeado.  

- Traquéia: evidencia-se moderada quantidade de conteúdo arenoso avermelhado na 

bifurcação da carina. 

 

Prof. Dr. XXXXX                                                                           YYYYY 

Médico Veterinário                                                                   Médico Veterinário 
 

 

XX/YY/2010 

 

Av. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária/SP – CEP 05508-900 

Tel: (0xx11)3891 7711 Fax: 3891 7829 
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Anexo A2 
 

Universidade de São Paulo 

FFaaccuullddaaddee  ddee  MMeeddiicciinnaa  VVeetteerriinnáárriiaa  ee  ZZooootteeccnniiaa 
Departamento de Patologia 

-   

- LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO 
-  

- Número:  XXXX       Histopatológico:  YYYYY    Data de saída: ZZZZ 

- Data da necroscopia: XXXXX               Data do óbito:  YYYYY 

- Espécie:  Canina                                       Raça: Maltês 

- Sexo:  Fêmea              Idade: 11 meses   Pelagem: Branca 

- Requisitante: XXXXX    

- Procedência: Externa   
- Observação clínica número: YYYYY 

-  

- Causa Mortis: Choque hipovolêmico  

- Moléstia principal: Ruptura traumática de fígado/Hemoperitôneo  

-  

- Pulmão: os lobos caudais direito e esquerdo estão de coloração vinhosa difusa. Os 

lobos craniais direito e esquerdo apresentam-se de coloração heterogênea difusa. A 

abertura do órgão evidencia-se congestão e edema. 

- Saco pericárdico: nota-se extensa área de hematoma medindo aproximadamente 6,0 

cm no seu maior eixo. 

- Coração: observa-se no ventrículo direito foco de coloração vinhosa.  

- A abertura da cavidade abdominal observa-se grande quantidade de conteúdo líquido 

sanguinolento, aproximadamente 100 ml. 

- Baço: sem alterações macroscópicas. 

- Fígado: observa-se múltiplas áreas de ruptura do parênquima. 

- Estômago: observa-se discreta quantidade de conteúdo pastoso esverdeado.  

- Intestino delgado: observa-se discreta quantidade de conteúdo pastoso acastanhado. 

- Intestino grosso: observa-se moderada quantidade de fezes pastosas esverdeada. 

- Rins: apresenta congestão moderada.  

- Cérebro e cerebelo: observa-se congestão moderada. Dilatação ventricular moderada. 
-  

- Prof. Dr. XXXXX                                                                           YYYYY 

- Médico Veterinário                                                                   Médico Veterinário 

-  

-  

- XX/YY/2010 

 

Av. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária/SP – CEP 05508-900 

- Tel: (0xx11)3891 7711 Fax: 3891 7829 
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Anexo A3 

-  

- Universidade de São Paulo 

- FFaaccuullddaaddee  ddee  MMeeddiicciinnaa  VVeetteerriinnáárriiaa  ee  ZZooootteeccnniiaa 

Departamento de Patologia 

-   

- LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO 
- Número:  XXXX       Histopatológico:  YYYYY    Data de saída: ZZZZ 

- Data da necroscopia: XXXXX               Data do óbito:  YYYYY 

- Espécie:  Canina                                       Raça: Maltês 

- Sexo:  Fêmea              Idade: 11 meses   Pelagem: Branca 

- Requisitante: XXXXX    

- Procedência: Externa   

- Observação clínica número: YYYYY 

-  

- Causa Mortis: Choque hipovolêmico  

- Moléstia principal: Ruptura traumática de fígado/Hemoperitôneo  

Avaliação Microscópica 

- Coração: a análise microscópica revela foco hemorrágico.  

- Pulmão: na avaliação microscópica observa-se hemorragia severa e edema discreto. 

- Baço: sem alterações microscópicas.  

- Fígado: na análise microscópica evidencia-se hematoma subcapsular, colestase e 

degeneração vacuolar centro lobular moderada. 

- Rins: na análise microscópica visualiza-se estase venosa e discreta proteinúria. 

- Vesícula urinária: sem alterações microscópicas.  

- Cerebelo: na análise microscópica observa-se rarefação da camada granular, 

diminuição das células de Purkinje e área focal de necrose cortical. 

- Cérebro: a análise microscópica revela congestão discreta, gliose discreta a 

moderada, vacuolização neuronal moderada a severa com perda de neurônio. Ausência 

de células inflamatórias ou de áreas císticas de necrose. Quadro morfológico 

compatível com Meningoencefalite necrosante.  

 
 

Prof. Dr. XXXXX                                                                           YYYYY 

Médico Veterinário                                                                   Médico Veterinário 

 

XX/YY/2010 

 

Av. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária/SP – CEP 05508-900 

Tel: (0xx11)3891 7711 Fax: 3891 7829 
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Anexo C1 
Universidade de São Paulo 

FFaaccuullddaaddee  ddee  MMeeddiicciinnaa  VVeetteerriinnáárriiaa  ee  ZZooootteeccnniiaa 

Departamento de Patologia 
 

LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO 

Número: XXXX        Histopatológico: YYYYY     Data de saída: ZZZZZ 

Data da necroscopia: XX/YY/ZZ                             Data do óbito: XX/YY/ZZ 

Espécie:  Felina                                                          Raça:  Siamês                

Sexo: Macho                     Idade: ---                          Pelagem:  --- 

Requisitante: XXXXX 

Procedência:  Externa  

Observação clínica número: YYYYY 

 
Causa Mortis:  Colapso respiratório  

Moléstia principal: Intoxicação exógena a esclarecer 

Animal da espécie Felina, de propriedade do Sr. XXXXX; deu entrada em óbito nas 

dependências do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo em XX/YY/ZZZZ, sob número XXXX, onde foi 

submetido a exame necroscópico. 

 

Avaliação Macroscópica 

 

Exame Externo 

- Animal apresenta estado corpóreo bom. 

- Mucosas oral e oculares pálidas. 

- Presença de algumas pulgas e formigas na pele.  

- Ausência de traumatismos. (Fotos 1 e 2) 

Exame Interno 

- Autólise ++/+++. 

- A abertura da cavidade não há líquido livre, mas nota-se marcante congestão de todos 

os órgãos. (Foto 3) 

- O coração encontra-se difusamente vinhoso, com impregnação hemoglobínica em 

endocárdio mural. As dimensões estão preservadas. 
- O pulmão apresenta superfície de coloração heterogênea com áreas vinhosas extensas 

entremeadas a áreas róseas menores. Ao corte, a coloração é intensamente vinhosa 

drenando intensa quantidade de líquido sero-sanguinolento espumoso. (Foto 4) 

-    

-  

-  

-  

- Prof. Dr. XXXX                                                                                      YYYYYY 

- Médico Veterinário                                                                           Médico Veterinário 

-                                                                                                           
-  

- Av. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária/SP – CEP 05508-900 

- Tel: (0xx11)3091 7711 Fax: 3091 7829 
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Anexo C2 
- Universidade de São Paulo 

- FFaaccuullddaaddee  ddee  MMeeddiicciinnaa  VVeetteerriinnáárriiaa  ee  ZZooootteeccnniiaa 

Departamento de Patologia 
-  

- LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO 
-  

- Número: XXXX        Histopatológico: YYYYY     Data de saída: ZZZZZ 

- Data da necroscopia: XX/YY/ZZ                             Data do óbito: XX/YY/ZZ 

- Espécie:  Felina                                                          Raça:  Siamês                

- Sexo: Macho                     Idade: ---                          Pelagem:  --- 

- Requisitante: XXXXX 

- Procedência:  Externa  

- Observação clínica número: YYYYY 
-  

- Causa Mortis:  Colapso respiratório  

- Moléstia principal: Intoxicação exógena a esclarecer 

-  

- O esôfago não exibe alterações macroscópicas. O estômago está com a mucosa 

avermelhada e encontra-se repleto de conteúdo granular e pastoso amarelo-

acinzentado. Evidenciam-se diversos pontos enegrecidos medindo de 2,0 a 5,0 mm 

dispersos pelo conteúdo. (Foto 5) 

- A avaliação do intestino é prejudicada pelo grau de autólise. 

- O pâncreas encontra-se de coloração vinhosa. 

- O fígado está ligeiramente aumentado apresentando superfície vinhosa. O padrão 

lobular está discretamente evidente. A vesícula biliar encontra-se repleta de bile 

amarelada. Ao corte, o fígado apresenta coloração vinhosa e consistência firme. (Foto 7) 

- Os rins estão marcadamente vinhosos. Ao corte, a coloração vinhosa se mantém e a 

relação  córtico-medular está ligeiramente diminuída. A vesícula urinária está vazia. 

(Foto 6) 

- O cérebro e cerebelo encontram-se congestos com acentuada impregnação 

hemoglobínica.(Foto 8) 

- Os demais órgãos não apresentam alterações macroscópicas. 

 

OBS: Colhido material para a realização de exame toxicológico. 

 

   

Prof. Dr. XXXX                                                                                      YYYYYY 

Médico Veterinário                                                                             Médico Veterinário 

                                                                                                          
 

Av. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária/SP – CEP 05508-900 

Tel: (0xx11)3091 7711 Fax: 3091 7829 
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Anexo D 1 

Universidade de São Paulo 

FFaaccuullddaaddee  ddee  MMeeddiicciinnaa  VVeetteerriinnáárriiaa  ee  ZZooootteeccnniiaa 

Departamento de Patologia 

 

LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO 

Número: XXXX     Histopatológico: ----     Data de saída: XX/YY/ZZ 

Data da necroscopia: XX/YY/ZZ                Data do óbito: XX/YY/ZZ 

Espécie:  Felina                                         Raça:  Siamês                

Sexo: Macho            Idade:  09 meses           Pelagem:  branca 

Requisitante: XXXX 

Procedência:  Externa. 

Observação clínica número: YYYYY 
Causa Mortis: Indeterminada.  

Moléstia principal: Indeterminada. 

 

Animal da espécie felina, com idade de 09 meses, de propriedade da Sra. Marilena Queiroz, 

deu entrada em óbito nas dependências do Departamento de Patologia da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo em 03/03/2009, sob o 

número 059/09, onde foi submetido a exame necroscópico. 

 

Avaliação Macroscópica 

 

Exame Externo 

- Animal apresenta estado corpóreo regular, não sendo verificados indícios de trumatismos. 

- Há grande quantidade de lavas em pavilhão auricular e em região pré-escapular. (FOTO 01). 

 

Exame Interno 

- A abertura de cavidade torácica e abdominal evidencia-se avançado grau de autólise das 

vísceras. (FOTO 02). 

- O pulmão apresenta superfície de coloração heterogênea predominantemente vinhosa. Ao 

corte, a consistência é friável e a coloração se mantém vinhosa. (FOTO 04). 

- O fígado apresenta coloração pardacenta com pontos amarronzados na superfície. Ao corte, 

a consistência é friável e a coloração se mantém. A vesícula biliar está repleta. 
- O esôfago não apresenta alterações macroscópicas; tampouco conteúdo alimentar. 

- O estômago está repleto por conteúdo granular amarelado com presença de pontos 

enegrecidos medindo de 3 a 5 mm. (FOTO 03). 

- Os intestinos delgado e grosso estão preenchidos por quantidade moderada de conteúdo 

pastoso amarelado. A análise da mucosa é impossibilitada pelo avançado grau de autólise. 

- O baço apresenta consistência friável ao corte e coloração vinhosa. 

 

 

Prof. Dr. XXXXX                                                                         YYYYYY 
Médico Veterinário                                                              Médico Veterinário 

Av. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária/SP – CEP 05508-900 

Tel: (0xx11)3891 7711 Fax: 3891 7829 
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Anexo D 2 

 

- Os outros órgãos não apresentam alterações macroscópicas, exceto aquelas devido ao 

avançado grau de autólise. Esse processo (autólise) impossibilitou a determinação da causa 

mortis. 

 

Obs.: Colhido material para exame toxicológico; aguardando liberação/autorização pelo 

proprietário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. XXXXX                                                                      YYYYYY 

Médico Veterinário                                                              Médico Veterinário  
                                                                                           

 

Av. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária/SP – CEP 05508-900 

Tel: (0xx11)3891 7711 Fax: 3891 7829 
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Anexo H  
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Anexo I  
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Anexo M  
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Anexo P  
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Anexo Q 
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Anexo U3 
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Anexo V   
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Anexo W 
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Anexo X  
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Anexo Y  
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Apêndice A – Organograma simplificado da Secretaria da Segurança Pública do 

Estado de São Paulo 
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Apêndice B - Figuras com o perfil do animal nas posições ventral, dorsal, lateral  

direita e lateral esquerda 
 

 

 
Cão vista dorsal e ventral 

 
Cão vista lateral direita e esquerda 

 
Felino vista ventral e dorsal 

 

 
Felino vista lateral direita e esquerda 
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Apêndice C. Modelo proposto de Laudo de Exame Necroscópico 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

Departamento de Patologia 

 

 

NECROPSIA DOCUMENTADA 
 

 

Laudo necroscópico nº: XX/10 
Laudo histopatológico nº: YY/10 
Observação clínica nº: ZZ/10 
 

Data da requisição: 12/08/2010 
Data do óbito: 12/08/2010 
Data da necropsia: 13/08/2010 
 

Requisitante: Dr. Fictício da Silva, Delegado de Polícia do 99º DP de Osasco 

B.O. nº:      I.P. nº:    Processo nº: 
 

Nome do proprietário: Rosa de Tal 
Endereço: 
Telefone: 
 

Nome do animal: Bidu 
Espécie: canina 
Raça: Lhasa apso 
Pelagem: cinza 
Sexo: macho 
Idade: 5 anos 
Sinais particulares (tatuagens, cicatrizes, entre outros): ndn 

 

Causa Mortis: Insuficiência respitarória 
Moléstia Principal: Intoxicação exógena 

 
 

Aos 05 de janeiro de 2009, na cidade de São Paulo e no 
Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo, de conformidade com o disposto no artigo 178 do 
Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, alterado pela Lei 11.690, de 9 de 
junho de 2008, pelo Medico Veterinário Diretor da FMVZ/USP PROF. DR. JOSÉ 
ANTONIO VISINTIN, foram designados os Médicos Veterinários Dr. FULANO DE 
TAL e o segundo signatário para procederem o exame supra-especificado, em 
atendimento à requisição do Dr. FICTÍCIO DA SILVA, Delegado de Polícia do 99º 
DP de Osasco (função do requisitante: Professor do Departamento de Cínica 
Médica da FMVZ/USP, Médico Veterinário, proprietário do animal, entre outros), 
relacionado com o B.O. nº XXX (Observação clínica nº XXX). 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

Departamento de Patologia 

 

 

 

 

OBJETIVO DO EXAME 

 
A presente perícia tem por objetivo responder aos seguintes quesitos: 

 
1º) Qual a espécie do animal examinado? 
2º) Trata-se de espécie ameaçada de extinção, listada em relatórios oficiais das 
autoridades competentes? 
3º) Há vestígios de que o animal examinado tenha sido maltratado, ferido ou 
mutilado? Quais? 
4º) O método ou instrumento empregado é capaz de provocar destruição em massa 
de animais? 
 
 
 
HISTÓRICO  

 
De acordo com informações prestadas pelo Sr. Proprietário de Canis, 

proprietário do animal (Delegado de Polícia, Médico Veterinário, entre outros), até 
ontem à noite (11/08/10) o animal estava bem, porém foi encontrado morto no 
quintal de sua residência, hoje (12/08/10) por volta das 7h da manhã. Ao ser 
questionado informou que o animal não tem acesso à rua, mas que no quintal foram 
encontrados restos de alimento diferentes daquele que usualmente fornecido ao 
animal. O proprietário refere ainda o óbito de outros três outros animais na 
vizinhança, nas mesmas condições. 

 
 
 

OBJETO DE EXAME 
 

Constituiu objeto de exame da presente perícia, o animal supra 
descrito, cujas principais características encontram-se ilustradas nos anexos 
fotográficos 1 a 4.  
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

Departamento de Patologia 

 
 

DO EXAME NECROSCÓPICO:  
 
 

Avaliação macroscópica 
 
 

1. Ao exame externo: 
 

- Animal em moderado estado de autólise. 
- Animal em boa condição corporal. 
- Ausência de ectoparasitas. 
- Mucosas ocular, oral e vaginal congestas.  

 
2. Ao Exame interno: 

 

- Pulmão: congestão intensa, focos hemorrágicos dispersos pelo parênquima, 

edema moderado. 
- Coração: impregnação hemoglobínica intensa. 
- Baço: dentro dos limites da normalidade. 
- Pâncreas: focos hemorrágicos. 
- Estômago: repleto de conteúdo alimentar (arroz e vegetais) com grânulos 

enegrecidos de diâmetro aproximado de 0,1 cm, com aspecto semelhante ao 
carbamato de nome comercial Temik. 

- Fígado: congestão intensa. 
- Rins: congestão intensa. 
- Intestino delgado: terço inicial apresentando discreta quantidade de grânulos 

enegrecidos sugestivos de carbamato. 
- Intestino grosso: discreta quantidade de conteúdo pastoso esverdeado. 
- Sistema Nervoso Central: congestão intensa. 
 

 

Avaliação microscópica: 
 

- Pulmão: edema difuso acentuado, enfisema moderado e focos de antracose, 

discreto aumento da densidade de macrófagos alveolares. Análise 
prejudicada por autólise. 

- Rins: congestão difusa acentuada, presença de pigmento acastanhado em 

células tubulares (hemossiderina). 
- Fígado; congestão difusa acentuada sobretudo em zona 3 onde também há 

necrose hemorrágica, vacuolização difusa acentuada (degeneração 
vacuolar). 

- Coração: sem alterações microscópicas. 
- Intestino grosso: congestão moderada. 
- Intestino delgado: autólise acentuada. 
- Estômago: autólise moderada. 
- Pâncreas: congestão difusa moderada. 

- Demais órgãos sem alterações dignas de nota. 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

Departamento de Patologia 

 

EXAMES COMPLEMENTARES 
 

Durante o exame necroscópico foi colhido material (fígado e 
conteúdo gástrico) para exame toxicológico.  Aguarda-se autorização do 
proprietário para sua execução. 
 
 

DISCUSSÃO  
 

Foram encontrados, durante a necropsia, congestão pulmonar, renal 
e hepática, e, no estômago, grânulos enegrecidos de diâmetro aproximado de 0,1 
cm, compatível com o carbamato de nome comercial Temik. 

A história clínica associada com os achados de necrópsia e da 
microscopia contribuem para atribuir a intoxicação exógena por carbamatos como 
moléstia principal. 

A causa mortis por insuficiência respiratória é decorrente da intensa 

congestão e dos focos de hemorragia pulmonar.  
O diagnóstico definitivo exige comprovação por análise toxicológica. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Os resultados dos exames necroscópico e anatomopatológicos, 
associados à história clínica, são compatíveis com a intoxicação exógena por 
carbamato. Contudo, o diagnóstico definitivo da moléstia principal exige 
comprovação por análise toxicológica. 

 
 

RESOPOSTA AOS QUESITOS 
 

1º) Qual a espécie do animal examinado?  
Resposta: canina. 
 

2º) Trata-se de espécie ameaçada de extinção, listada em relatórios oficiais das 
autoridades competentes? 
Resposta: não. 
 

3º) Há vestígios de que o animal examinado tenha sido maltratado, ferido ou 
mutilado? Quais? 
Resposta: Sim. Há vestígios que indicam que o animal sofreu intoxicação exógena 
por carbamatos, todavia a confirmação desta hipótese carece de análise 
toxicológica de material coletado do animal durante a necropsia. 
 

4º) O método ou instrumento empregado é capaz de provocar destruição em 
massa de animais? 
Resposta: Prejudicada, pois aguarda confirmação do resultado do exame 
toxicológico. 
 

Era o que havia a relatar. 
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Este laudo vai impresso no anverso de cinco folhas deste papel, e dele 
fica arquivada cópia. Ilustram-no XXX fotografias anexas. 

 
 

 
 
 

São Paulo, _____ / ______/ 2010 
 
 
 
 

___________________________ 
Dr. José de Tal 

Médico Veterinário 
 
 
 

___________________________ 
Dr. Segundo Signatário 

Médico Veterinário 
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Apêndice D - GLOSSÁRIO 

 

 

TERMO SIGNIFICADO 

Abuso  

 

é o ato humano que obriga o animal a realizar uma ação despropositada 

ou excessiva em relação à sua natureza, ou seja, é usar o animal de 

maneira incorreta ou indevida (FREITAS, 2001). Exemplos: obrigar um 

tigre a saltar pelo interior de uma roda de fogo em apresentações 

circenses; obrigar um cavalo, cuja natureza permite que ele seja usado 
como um animal de tração, a puxar carroças excessivamente pesadas, ou 

sem permitir que ele se alimente, beba água ou descanse (LEVAI, 2004). 

Agente tóxico ou 

toxicante: 

“é qualquer substância química ou agente físico (radiações X, UV, γ etc.) 

que ao interagir com o organismo vivo provoca algum efeito nocivo. 

Evita-se o termo tóxico como sinônimo de toxicante, pelo fato do leigo 
associá-lo a drogas de abuso” (SPINOSA; SCHWARZ, 2008, p. 9). 

Animal 

asselvajado 

“que tem modos de selvagem” (FERREIRA, 2004, p. 210). 

Animal alçado “3. Bras. S. Diz-se do gado que fugiu para o mato ou nele se extraviou, 

tornando-se bravio. 4. Bras. S. Diz-se do animal que abandona a casa.” 

(FERREIRA, 2004, p. 210). 

Cadeia de 

custódia 

É o procedimento que visa documentar o transporte de um material desde 

a sua origem, passando por dependências policiais e laboratoriais, até seu 

destino final: a constituição de prova material para o processo judicial. A 

cadeia de custódia garante a idoneidade do material, e permite que o 

resultado de sua análise seja utilizado como meio de prova. (REIS, 2005). 

Corpo de delito é “a soma de todos os vestígios e sinais deixados por um delito facta 

permanentes” (ARANHA, 2004, p. 320). 

Crimes contra o 

patrimônio 

Os crimes contra o patrimônio são tipificados no Título II da Parte 

Especial do Código Penal. Os crimes contra o patrimônio podem ser de 

furto, roubo, extorsão, usurpação, dano, apropriação indébita, estelionato 

e outras fraudes e receptação. 

Crueldade: Termo que reúne as ações de abuso, maus tratos, ferir e mutilar, 

praticadas com a intenção de produzir sofrimento ao animal (FREITAS, 

2001; FIORILLO, 2006); ver Conceito de Maus Tratos em Animais. 

Diagnóstico “É um relatório conciso ou uma conclusão acerca da natureza, causa ou 

nome de uma doença.” (Mc. GAVIN; ZACHARY, 2009, p.4) 

Diagnóstico 

clínico 

“Baseia-se nos dados obtidos a partir do histórico clínico, sinais clínicos e 

exame físico” (Mc. GAVIN; ZACHARY, 2009, p. 4) do animal.  

Energias 

vulnerantes 

São aquelas energias capazes de ferir ou atingir a integridade física 

(FRANÇA, 2008) de um ser humano ou animal (vide Energias 

vulnerantes). 

Envenenamento: Termo usado apenas para designar os acidentes que envolvem animais 

produtores de veneno (SPINOSA; SCHWARZ, 2008, p. 11). Contudo, na 

linguagem popular, o termo envenenamento é comumente utilizado como 

sinônimo de intoxicação (vide Intoxicação e envenenamento).  

Exame Exame post mortem (Mc. GAVIN; ZACHARY, 2009, p. 4). “O ato 
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necroscópico necroscópico, no âmbito da medicina-legal, tem por finalidade definir a 

causa médica da morte, o agente, instrumento ou meio que a produziu, as 

qualificadoras, a identificação do cadáver e, mesmo, contribuir para 

estabelecer a causa jurídica da morte.” (CREMESP, 2008) 

Ex. histopatológico Exame microscópico de tecidos. (Mc. GAVIN, ZACHARY, 2009, p.4) 

Fauna É o coletivo de animais de uma dada região (Fiorillo, 2006) 

Fauna doméstica “Todas as espécies que através de processos tradicionais de manejo 

tornaram-se domésticas, possuindo características biológicas e 

comportamentais em estreita dependência do homem” (IBAMA. Portaria 

nº 29, de 24 / 03/94, art. 2º, inciso III). 

Fauna silvestre  “São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies 

nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que 

tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo denro dos limites do 

território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.” Lei nº 9.605/98, 

art. 29, parágrafo 3º. 

Fauna silvestre 

brasileira ou 

Fauna nativa 

“todas as espécies que ocorram naturalmente no território 

brasileiro, ou que utilizem naturalmente esse território em alguma fase de 

seu ciclo biológico” Portaria IBAMA n. 29, de 24/03/94, art. 2º, inciso I. 

Fauna silvestre 

exótica 

 

Portaria IBAMA n 102, de 15/07/98, artigo 3º. “Considera-se fauna 

silvestre exótica aqueles animais pertencentes às espécies ou subespécies 

cuja distribuição geográfica não inclui o Território Brasileiro e suas águas 

jurisdicionais e as espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, 

inclusive domésticas, em estado asselvajado ou alçado. Parágrafo Único - 
São também consideradas exóticas, as espécies ou subespécies que 

tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e suas águas 

jurisdicionais e que tenham entrado em Território Brasileiro.”  
“todas as espécies que não ocorram naturalmente no território brasileiro, 

possuindo ou não populações livres na natureza” Portaria IBAMA n. 29, 

de 24/03/94, art. 2º, inciso II 

Ferir É a ação de cortar, machucar ou produzir ferimento ao animal 

atingindo sua integridade física (LEVAI, 2004; FREITAS, 2001). 

Exemplo: o condutor de um burro que açoita o animal exagerada e 

brutalmente, causando-lhe lesões ou ferimentos. Não se pode esquecer 

que para que o ato de ferir seja considerado criminoso segundo o caput 

do art. 32 da lei 9.605/98, é preciso que a pessoa que o pratica tenha a 

intenção deliberada de causar sofrimento ao animal (FREITAS, 2001). 

Infrações de 

menor potencial 

ofensivo 

Infrações de menor potencial ofensivo são aquelas cuja pena máxima 

não ultrapasse dois anos. A estas infrações pode ser aplicada a Lei nº 

9.099/95, que visa simplificar e agilizar os procedimentos processuais, 

a fim de desafogar os cartórios judiciários de todo o país. (LORETO, 

2005) 

Intoxicação e 

envenenamento 

O presente trabalho adota o termo intoxicação, por ser o termo 

recomendado pela literatura especializada. Intoxicação é “o estado 

mórbido causado por um agente tóxico” (Spinosa; Schwarz, 2008, p. 

11). O termo envenenamento deve ser usado apenas para os acidentes 

que envolvem animais, pois venenos são zootoxinas localizadas nos 

tecidos do animal que as produz, tal como a substância presente nas 
cerdas de taturanas; e ainda, o termo veneno se distingue do termo 

peçonha pois a peçonha pode ser inoculada pela mordedura ou ferroada 

do animal produtor da peçonha(SPINOSA; SCHWARZ, 2008). 
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Maus tratos É a violência, o ultraje ou o insulto que resulta em sofrimento para o 

animal, com ou sem a ocorrência de lesões físicas (LEVAI, 2004). 

Exemplos: confinamento de animais em lugar inadequado, pelo tamanho, 

ventilação insuficiente ou falta de higienização; traumatismos e 

intoxicações. Vide artigo 3º do Decreto 24.645, de 10 de junho de 1934 

(MACHADO, 2006) 

Meio ambiente “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas.” Lei nº 6.938/81, art, 3º, inciso I. 

Meio ambiente 

artificial 

Reúne o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e 

turístico (FIORILLO, 2006) 

Meio ambiente 

natural 

Engloba o solo, a água, a fauna e a flora, em equilíbrio dinâmico 

(FIORILLO, 2006) 

Meio ambiente do 

trabalho 

Local onde as pessoas trabalham; a salubridade do meio e a incolumidade 

físico-psíquica dos trabalhadores são estudados nesta área. (FIORILLO, 
2006) 

Mutilar É a ação de remover parte do corpo de um animal, como um membro, um 

órgão ou alguma parte do corpo de um animal. Para o ato de mutilar ser 

entendido como o crime previsto na Lei nº 9.605/98, é necessário que a 
pessoa o pratique com a intenção de causar sofrimento ao animal 

(FREITAS, 2001). 

Perícia é uma “peça processual eminentemente técnica, mediante a qual o perito 

nomeado faz uma declaração de ciência, uma afirmação de um juízo, ou 
ambas conjuntamente” (ARANHA, 2004, p. 320). “ 

Perícia ambiental “todos os exames levados a efeito por profissionais especializados, que 

tenham por objeto a apreciação, a interpretação ou a descrição de fatos 

ou circunstâncias, relacionadas com alterações e danos ao meio 

ambiente, de presumível ou evidente interesse e que possam servir 
como meio de prova em procedimento judicial ou administrativo” 

(CAMPO, 2005) e, em casos especiais, estabelecer procedimentos 

preventivos (ALMEIDA et al, 2006).  

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” (ARANHA, 

2004).  

Prova pericial “é a que resulta de um exame ou avaliação por pessoa provida de 

conhecimento técnico altamente especializado” (ARANHA, p. 324).  
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Apêndice E – Casuística NAI, IC e Polícia Civil, no período 2003 a 2004 

 

 

 

 

  Tabela. Distribuição anual do número de exames periciais realizados no Núcleo de Análise 
Instrumental (NAI) e no Instituto de Criminalística (IC), e dos Boletins de Ocorrência 
registrados na Polícia Civil, no período de 2003 a 2009, no Estado de São Paulo. 

 

 Exames Periciais 

realizados no NAI* 

Exames Periciais 

Realizados no IC** 

Boletins de Ocorrência 

registrados na Polícia Civil*** 

2003 451 ... 2.364.466 

2004 636 598.537 2.390.354 
2005 745 598.945 2.452.468 

2006 740 585.159 2.435.203 
2007 838 609.956 2.596.286 

2008 873 600.097 2.347.177 
2009 787 637.768 2.537.558 

Nota: sinais convencionais utilizados  
* Fonte: Livros de registro de casos atendidos pelo NAI; 
** Fontes: Superintendência da Polícia Técnico-Científica, ano 2004; e Coordenadoria de 

Análise e Planejamento da Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado de 
São Paulo, anos 2005 a 2009; 

*** Fonte: Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria da Segurança Pública do 
Governo do Estado de São Paulo; 

... dado numérico não disponível. 
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