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O tema proteção dos animais tem 
sido explorado de forma recorrente, 
com destaque para a falta de zelo e 
para a posse responsável, especial-
mente dos animais domésticos. O 
que falta para a mídia explorar e o 
que a sociedade precisa perceber so-
bre essa questão?

Willian Pires - É preciso mostrar 
à sociedade a importância da posse res-
ponsável. O que nós vemos é a falta de 
educação da comunidade. Há pessoas 
que querem ter o animal e não enten-
dem que é preciso ter condições para 
isso. Os princípios básicos de seguran-
ça, alimentação, abrigo, higiene sanitá-
ria, tempo e carinho a ser dispensado 
a esse animal, isso às vezes falta à po-
pulação. Muitas vezes a pessoa busca 
um animal para preencher algum es-
paço que em sua residência, ou para a 
segurança, ou porque acha o bichinho 
bonitinho. Temos que mostrar à socie-
dade a importância da posse responsá-
vel. Temos que pensar no bem-estar dos 
animais, acho que o poder público pode 
influenciar muito isso. A repressão deve 
existir, mas a parte educativa é um fator 
de muita importância nessa questão da 
posse responsável, na questão do bem-
-estar dos animais, principalmente os 
animais de companhia.

Sandra Mara Garbelini -  Per-
cebemos realmente que falta explorar a 
questão do bem-estar animal, porque, 
em termos históricos, nós percebemos o 
individualismo do homem, de querer ter 
o animal para o seu deleite. Até os zoo-
lógicos estão passando por essa refor-
mulação de pensamento, antes existiam 
para o deleite do homem e, hoje entende-
-se que é preciso ver o ponto de vista do 
animal, levar em conta seu bem-estar. 
Então acredito que a mídia deve explorar 
o lado do animal, não do homem indi-
vidualista, querendo passear no parque 
apenas para o seu deleite, ou chegar em 
casa e receber aquele afago, mas para 
ver se aquele animal está sendo bem cui-
dado, se ele está sendo bem nutrido, se 
ele tem carinho, e (no caso dos animais 
silvestres) se não está no seu habitat na-
tural. É preciso perceber o ponto de vista 
do animal, como sujeito de direito.

Claudemiro Quireze Júnior - 
Acredito que o que precisa ser mais di-
vulgado no âmbito das pesquisas com 
animais de experimentação é que pes-
quisa traz desenvolvimento para o ho-
mem, de forma que muito se pensa e se 
discute a propósito dos animais utiliza-
dos em pesquisas experimentais, mas 
pouco se sabe sobre o que essas pes-
quisas agregam de benefícios para a hu-
manidade. Um dos benefícios que pos-
so mencionar são o desenvolvimento de 
transplantes de órgãos. Acredito que es-
tamos bem amparados do ponto de vista 
legal. Existe uma lei federal de 2008 que 
cria o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea) exata-
mente para fazer esse tipo de supervisão 
e para balizar as atividades de utilização 
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de animais em experimentação. Essas 
experimentações resultam em progra-
mas diversos, em tratamentos de diver-
sas doenças, no desenvolvimento de téc-
nicas operatórias, isso de maneira direta 
traz um beneficio para a população. Os 
pesquisadores hoje são altamente profis-
sionais nesse sentido. Existem pessoas 
formadas para isso, altamente especia-
lizadas, e a gente acredita que uma das 
formas de se proteger o animal é reforçar 
a aplicação da lei. Então acho que essa é 
uma das formas também mais pragmáti-
cas de proteger os animais que vão para 
a experimentação.

O senhor poderia informar que trata-
mento deve ser dispensado, os cui-
dados necessários quanto ao uso de 
animais em laboratórios de pesquisa?

Claudemiro Quireze Júnior - 
Na UFG, antes de cada pesquisa, após 
a revisão bibliográfica e a determinação 
dos objetivos, temos apoio estatístico 
para que se defina o número necessário 
de animais, e outros cuidados para que 
não exista abuso no uso de animais. 
Em todos os procedimentos cirúrgicos 
feitos em animais de médio porte, como 
os suínos, um médico veterinário está 
presente. As condições sanitárias são 
respeitadas, eles são alimentados com 
rações próprias para a espécie, não há 
privação de água, todos os princípios le-
gais são obedecidos. Não se faz nenhum 
tipo de experimentação em animal sem 
que previamente esse projeto de pesqui-
sa seja submetido a um comitê de éti-
ca. Então é fundamental que exista um 
comitê de ética atuante, com a partici-
pação multidisciplinar que ele exige, e 
que todas essas pessoas saibam o que 
será realizado. A pesquisa com experi-
mentação segue esses passos, tem-se 
uma preocupação muito grande com 
o critério de anestesia nesses animais, 

precaução de dor, não se faz nenhum 
tipo de experimentação em animais 
doentes. O número de animais utiliza-
dos é o absolutamente necessário para 
atender àquela pesquisa e há técnicas 
específicas para eutanásia e isso tem 
que ser conduzido por mãos experien-
tes. O processo começa na elaboração 
de um projeto de pesquisa. Na UFG, 
existe o comitê de ética e isso é escru-
tinado à exaustão. A pesquisa só tem 
início com o acompanhamento formal 
de uma pessoa. Nos procedimentos que 
exigem anestesia, temos um médico ve-
terinário anestesiologista e residentes, 
tantos que esses procedimentos não 
ocorrem só na Faculdade de Medicina, 
mas também no Hospital Veterinário, 
de maneira a proteger o animal de expe-
rimentação. A eutanásia é conduzida de 
forma ética, e, o mais importante, após 
o término, o descarte das carcaças tam-
bém segue orientações legais.

Sandra Mara Garbelini - Nós do 
Ministério Público entendemos que a 
universidade é um ambiente realmente 
adequado para essas experimentações, 
porque ela reúne todas as condições, 
todos os cuidados, toda a interdiscipli-
naridade exigida. O que temos tido de 
casos recorrentes na Justiça e que pede 
a atuação do Ministério Público, dada a 
polêmica que provocam, são, na maio-
ria das vezes, cursos privados que não 
têm ligação com a universidade e que  
não respeitam as normas vigentes. Do 
ponto de vista da atuação do Ministé-
rio Público e da Justiça, quando há a 
necessidade de impedir ou interditar al-
guns locais são geralmente desses cur-
sos de finais de semana. Neles não se 
respeitam todas as regras. Nós enten-
demos que a universidade é o ambiente 
adequado para esses experimentos de 
desenvolvimento da pesquisa.

Como a Medicina Veterinária tem se 
adaptado às exigências frequentes da 
busca pelo bem-estar animal? Como 
tem sido a abordagem da questão nas 
faculdades? 

Claudimiro Quireze Júnior - 
Quando se trabalha diretamente com 
pesquisa, existem disciplinas, discus-
sões sobre o assunto e isso ocorre natu-
ralmente. Os laboratórios estão impreg-
nados das boas práticas profissionais 
para experimentação animal, mas no 
âmbito da graduação isso ainda é pouco 
discutido. 

 Willian Pires - Na área de pro-
dução animal, algumas universidades 
vêm buscando experimentações, rela-
cionando produção com bem-estar dos 
animais. Em congressos e treinamen-
tos, fala-se muito na questão do bem-
-estar animal, porque se eu não tiver 
um animal em perfeitas condições, na-
turalmente não teremos uma boa pro-
dução desses animais. Se eu tiver uma 
criação de aves, por exemplo,  sem boas 
condições de manejo, logicamente não 
terei uma reprodução satisfatória, que é 

o objetivo dessa criação. As universida-
des vêm buscando isso, não como dis-
ciplina, mas como um meio de manejo 
dos animais. 

A questão dos maus tratos é um pro-
blema recorrente. Há também a ten-
dência de humanização dos animais. 
Quais são as implicações disso tanto 
para homens quanto para animais? 

Willian Pires - Os extremos são 
complicados para os animais. O que 
vejo na questão dos maus tratos, hoje, 
é a necessidade de educação da socie-
dade. Logicamente nos extremos é mais 
fácil observar  se um animal está sen-
do mal tratado, um cavalo de carroça 
pode estar sendo chicoteado, carregan-
do peso elevado, um papagaio que está 
numa gaiola de cinquenta por cinquen-
ta centímetros, isso é fácil de se obser-
var. Mas os maus tratos não são só isso. 
Nós temos que “imprimir” na população 
o que significa ter um animal de esti-
mação ou de produção. Para se ter  um 
animal é preciso buscar seu bem-estar, 
a satisfação tanto do animal quanto da 
pessoa. Isso tem que ser um exercício 
diário do poder público e da sociedade 
para estabelecer essa responsabilidade 
para com os animais. A mesma questão 
é a humanização, ela traz uma interde-
pendência muito grande, principalmen-
te do animal para com o homem, e não 
sei até que ponto isso é salutar. Para o 
animal não é salutar, porque, no mo-
mento em que isso for rompido, o que 
vai acontecer com esse animal? Eu en-
xergo a questão do rompimento dessa 
relação no futuro, essa interação tão 
afim entre o animal e o homem.  

Sandra Mara Garbelini - A pala-
vra humanização do animal já traz uma 
incoerência e desajuste na própria termi-
nologia, porque o animal é um sujeito de 
direito e ele é visto na condição de ani-
mal. E, na questão do extremo, há hoje 
uma aceitação da sociedade do desajus-
te que está acontecendo, até como uma 
carga psicológica do homem moderno. 
Várias pesquisas vêm mostrando que as 
pessoas têm suprido suas carências com 
os animais, tratando-os como se filhos 
fossem. A sociedade ainda não enxergou 
que isso também é uma forma de maus 
tratos. A sociedade enxerga que maus 
tratos é bater, lesionar ou privar de ali-
mentação, mas a humanização também 
é um extremo que, do ponto de vista ju-
rídico, pode se caracterizar como maus 
tratos porque está retirando do animal 
sua condição de animal. É um desajus-
te que deve ser tratado de forma séria, 
dada as ocorrências. Como exemplo, re-
cebi uma denúncia uma vez de uma se-
nhora que, todas as vezes que ia ao salão 
de beleza, levava também seu animal de 
estimação, uma pata, para fazer a unha. 
Vimos isso como uma forma de maus 
tratos. Acredito que precisamos de outro 
olhar, apesar do aceite da população.

Quais são hoje os desafios do Ministé-
rio Público, em relação às denúncias 
encaminhadas envolvendo animais? 
O que é essencial pensar sobre esse 
assunto?

Sandra Mara Garbelini - A le-
gislação com relação à fauna é recen-
te. Ainda temos vários flancos para o 
desenvolvimento do trabalho. As de-
núncias mais frequentes são com re-
lação ao tráfico de animais silvestres, 
principalmente pássaros. Basta parar 

alguns ônibus em postos de fiscaliza-
ção e vários pássaros são apreendidos 
nessas operações. Um segundo desafio 
é a pouca efetividade nas leis e prepa-
ro do poder público para aplicação, por 
exemplo, com a destinação dos animais 
e os abrigos provisórios. No interior não 
temos uma estrutura para onde enca-
minhar os animais. Temos um ponto de 
apoio  muito grande, o único  que nos 
apoia, que é o Cetas do IBAMA, que fica 
próximo a região metropolitana. Mas 
temos uma estrutura para fazer um 
devido acompanhamento inicial desses 
animais que as vezes vão a óbito. Te-
mos ainda por parte do poder público 
o investimento, em abrigos provisórios 
e centros de treinamento. Há também o 
problema dos maus tratos e aí eu diria 
que o grande desafio  que enfrentamos é 
a cultura de violência que permeia, por 
exemplo, os rodeios e a questão das ri-
nhas de galo. Há a questão da estrutu-
ração pelo poder público, de um apoio 
maior nesse tema e também, a lei ain-
da é pouco efetiva por vários motivos: 
porque as penas são baixas, porque a 
maioria dos crimes relativos a maus tra-
tos de animais tem pena de detenção de 
dois meses a um ano. Isso não leva o 
cidadão nem a prisão, ele já é autuado 
e liberado imediatamente e tem a pena 
alternativa. Por isso temos uma reinci-
dência muito grande.

A partir disso, é possível se falar que 
as leis de proteção à fauna hoje são 
suficientes para manter o bem estar 
animal? E os órgãos fiscalizadores 
são suficientes ou não?

Willian Pires - Acho que o poder 
público, de uma maneira geral, está tra-
balhando contra essa questão de des-
tinação desses animais. Há vários me-
canismos para abrandar esse problema: 
primeiro, a criação dos centros de tria-
gem em todos os estados do Brasil com 
qualidade, em municípios maiores e nas 
regiões onde há mais problema com o 
tráfico. Segundo, estimular a questão 
dos criadores que podem receber esses 
animais. Desde a Lei 5.197, de 1967, 
há  um artigo que diz que o poder pú-
blico incentivará a criação comercial de 
animais silvestres, já pensando nesse 
problema que ocorre. Mas hoje o poder 

público faz o contrário, ele desestimula 
a criação de animais silvestres, ou seja, 
de qualquer maneira inibe a criação. 
Só para vocês terem uma ideia, com a 
Instrução Normativa nº 169 de 2008, a 
criação de animais silvestre está fecha-
da, porque colocaram que há uma lista 
de animais que podem ser criados. Por-
que esse animal pode ou não ser criado?  
Porque esse animal teve um destino e 
esse outro não? Voltando aos centros de 
triagem, o poder público não daria con-
ta de assumir sedes em todos municí-
pios, mas com alguns centros seria pos-
sível. Acho que o município de Goiânia 
deveria ter um centro de triagem, que 
abrigasse tanto animais selvagens como 
animais domésticos, que contemplasse 
diferentes áreas, para não deixar tudo 
descarregar dentro do Centro de Zoo-
noses. Ali trabalharia a comunidade, 
a sociedade, o poder público. Ali seria 
dado um destino para aquele animal, 
de acordo com a necessidade de cada 
um. Há agora uma nova lei que não per-
mite que o Centro de Zoonose de Goiás 
faça eutanásia, nem captura de ani-
mais. Isso é um desserviço aos próprios 
animais, que ficam errantes dentro da 
cidade, à mercê de doenças e outras si-
tuações. Devemos pensar o destino que 
deveremos dar a esses animais.

Sandra Mara Garbelini - O Bra-
sil tem hoje um problema muito sério, 
porque temos um excesso de leis, mas 
damos pouca efetividade para as leis já 
criadas. Então não há vontade política 
para se fazer cumprir a lei. Quanta a 
atividade fiscalizatória, os fiscais do país 
são muito aquém da demanda. Fiscali-
zação deveria ser realmente o maior in-
vestimento. Há também a alta corrupção 
e o Ministério Público tem desenvolvido 
várias operações nesse sentido, tanto no 
âmbito estadual quanto no municipal, e 
o que temos visto é que não há fiscais, 
não há concurso para fiscais, os fiscais 
são comissionados, ou seja, da escolha 

do político. A meu ver necessitamos mais 
da implementação das leis, de dotar es-
trutura aos órgãos, seja o Centro de Zoo-
noses que, as vezes, funciona de forma 
não muito a contento porque falta inves-
timento, como um centro de triagem.

Por que então é importante colocar 
em pauta essa questão da proteção 
da fauna e a reunião do Direito, Vete-
rinária e Medicina para discutir esse 
assunto e como a sociedade pode 
pensar mais sobre isso e buscar alter-
nativas para esses problemas? 

Willian Pires - Eu vejo que a 
questão da proteção à fauna está ligada 
a vários contextos. Acho que uma fauna 
bem manejada, seja naturalmente ou 
em regime controlado é uma forma de 
protegê-la seja do tráfico, seja dos maus 
tratos, seja da humanização. Pensan-
do nos ambientes escassos que a cada 
dia progridem, é inevitável pensar em 
aprender a manejar essa fauna em cria-
ções controladas. Se nós tivermos capi-
varas criadas em cativeiro, ou qualquer 
que seja a espécie que realmente tiver 
padrão zootécnico para ser criada, ini-
bimos a caça. Há vários aspectos para 
avaliar, não adianta endeusar o animal 
que está no habitat, se  não tenho essa 
condição. Vejo que um dos fatores que 
vai ajudar a inibir o tráfico de animais e 
a caça predatória é a criação tecnifica-
da, controlada, que é um grande instru-
mento para proteger a fauna.

Sandra Mara Garbelini - Eu acre-
dito que já evoluímos muito em termos 
de legislação. Este é realmente um tema 
interdisciplinar que passa pelo ensino, 
pela Medicina Veterinária, pelo Direito, 
pela Zootecnia, por outros vários seto-
res que devem conversar entre si, por-
que nós ainda temos questões polêmicas 
que as vezes surgem na veterinária, mas 
que desaguam no direito. Nós temos que 
enxergar esse tema sem radicalismos, 
com o olhar realmente mais científico se 
valendo dos conhecimentos que até hoje 
temos adquirido e estar em constante 
evolução. Mas quando há essa interação, 
dos profissionais do direito bebendo na 
fonte dos profissionais da Medicina Vete-
rinária, nos informando adequadamente 
sobre questões que nós somos leigos e 
vice-versa, orientando como se deve pro-
ceder do ponto de vista legal em alguns 
tratos, acredito que esse ambiente se tor-
na muito favorável. Sai o radicalismo e 
sai uma informação precipitada que as 
vezes chega a justiça de forma apressada 
e que as vezes nós não sabemos lidar. O 
congresso é um ambiente de interação, 
de troca de informações, de evolução. 
Não temos ainda uma lei nacional e acre-
dito que a sociedade deve acompanhar 
isso de forma desapaixonada porque nós 
temos alguns segmentos extremamente 
radicais que não conversam com a medi-
cina, com o direito, às vezes causam dis-
torções à sociedade, prestam um desser-
viço à população a pretexto da proteção 
dos animais. O congresso é o ambiente 
mais que favorável para que possamos 
fazer essa interação e principalmen-
te evoluir e procurarmos acertar mais, 
ajustando essa situação tão delicada e 
necessária que é a relação do homem 
com o animal.

Claudemiro Quireze - Eventos 
como o II Congresso Transdisciplinar 
de Proteção à Fauna contribuem para 
aculturar a comunidade cientifica de 
uma forma muito robusta. Do ponto de 
vista da pesquisa, difudindo o que se faz 
de na nossa área na universidade, pen-
so que é nossa obrigação fazer isso che-
gar até as pessoas, porque o bem-estar 
animal é um assunto abrangente que 
não pode ser domínio de um ou outro. 

Willian Pires de Oliveira

Sandra Mara Garbelini

Claudemiro Quireze Júnior
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