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AMBIENTAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - 
CETAS. AUSENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. RESERVA DO POSSÍVEL. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA DA ADEMA 
CONFIGURADA. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. 

  

 DECISÃO 

  

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  ratifica a presente ação civil pública, 
proposta pelo Ministério Público Estadual,  em desfavor do ESTADO DE SERGIPE e 
da ADEMA, com o objetivo de obter tutela jurisdicional para que: 

  

"7.1 - Seja determinada ao ESTADO DE SERGIPE a apresentação, em até 90 (noventa) 
dias, de Projeto de Implantação de Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS, 
a ser construído em área licenciada e que contemple, dentre outros recursos, todos os 
equipamentos, insumos, medicamentos, estrutura (inclusive com área de quarentena 
para os animais doentes), área de soltura, veículos e pessoal necessários para aprestação 
dos serviços de fiscalização em cumprimento à legislação aplicável. 

  

7.2 - Seja determinada aos Requeridos, em até 60 (sessenta) dias, a obrigação de fazer 
consistente em fiscalizar e realizar o serviço de triagem, acolhimento e reintrodução de 
animais silvestres em situação de risco em local provisório, apropriado e devidamente 
licenciado, enquanto não implantado o Centro de Triagem de Animais Silvestres - 
CETAS pelo Estado de Sergipe na forma acima discriminada; 

  

7.3 - Seja determinada aos Requeridos a obrigação de fazer consistente em 
disponibilizar veículos estaduais próprios e adaptados para as situações de emergência 
relacionadas a resgate de animais silvestres maltratados, feridos ou atropelados, caso 
eles estejam vivos e com possibilidade de tratamento; 

  



7.4 - Seja publicado edital no órgão oficial, com comunicação concernente à propositura 
da presente Ação Civil Pública, para que possam os interessados, querendo, intervirem 
no processo como litisconsortes, sem prejuízo de completa divulgação pelos meios de 
comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor, com fuste no artigo 
94 da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990; 

  

  

7.5 - Na forma do § 4º, do artigo 461, do CPC, a cominação de multa diária no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento de qualquer das obrigações acima 
referidas, sem prejuízo de caracterização de crime de desobediência e adoção de outras 
medidas que assegurem a tutela específica requerida, conforme previsão no artigo 461, 
§5º, do CPC, a ser revertida ao PARQUE DOS FALCÕES, localizado BR 235, Km 42, 
Povoado Gandú II - Itabaiana-SE." 

  

  

Pontua que a presente Ação Civil Pública, ora ratificada, traz no polo passivo além do 
Estado de Sergipe (que já consta no polo passivo da ACP nº 0802288-
92.2015.4.05.8500),  também, a ADEMA, contra a qual formula novos pedidos, além de 
acrescentar outros contra o Estado de Sergipe, quais sejam, os constantes dos itens 7.2, 
7.3, 7.4, 8.5, 8.6, 8.7. 

  

Considerando o disposto no art. 2º da Lei nº 8.437/92, determinei a notificação do 
ESTADO DE SERGIPE e da ADEMA, para, em 72 (setenta e duas) horas, manifestar-
se sobre a postulação da parte autora. 

  

O Estado de Sergipe, apresentou manifestação, indagando se não seria mais prático para 
todos obrigar a ADEMA a incluir nos licenciamentos ambientais, na parte das 
compensações, o dever de depositar valores para que o particular poluidor faça, às suas 
expensas, as correções que forem necessárias no Parque da Cidade, bem como a 
construção do CETA. 

  

Alega não possuir recursos para a construção do CETAS e invoca o princípio da reserva 
do possível. Aduziu que o pedido autoral fere o princípio da separação dos Poderes, por 
entender que a decisão judicial invadira o mérito administrativo. 

  



Já a ADEMA (id. 4058500.783301), inicialmente, alegou inexistirem os requisitos 
autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a qual tornaria 
irreversível a situação. 

  

No mérito, argumentou que os pedidos autorais não estariam em harmonia com o 
disposto nos incisos I e III, do art. 3º da Lei Complementar nº 140/2011, alegando que 
"para que se implemente a eficiência das obrigações de fazer pretendidas pelo Autor, 
faz-se necessário observar as competências para cada ente federativo previsto no 
dispositivo legal". 

  

Com espeque nos incisos V e XX, ambos do art. 7º daquele mesmo diploma, aduziu ser 
do IBAMA a competência para "capitular a cooperação técnica, científica e financeira, 
bem como controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre". 

  

Em sequência, invocou a redação dos incisos XVIII e XIX, ambos do art. 8º da mesma 
LC n 140/2011, para alegar ser do Estado de Sergipe a competência relativa ao 
"controle dos animais silvestres destinados à implantação de criadouros e à pesquisa 
científica, bem como aprovar o funcionamento de criadouros da fauna". 

  

Noticiou, ainda, a existência do Acordo de Cooperação Técnica nº 40, firmado, em 
25/11/2013, com vigência de 03 anos, entre o IBAMA e o Estado de Sergipe, com 
previsões atinentes à gestão compartilhada dos recursos faunísticos. Tal instrumento 
serviria, no seu entender, para eximir a autarquia ambiental estadual das condenações 
pleiteadas pelo MPF. 

  

Além disso, suscitou que os pedidos ministeriais foram elaborados de forma genérica, 
não discriminando qual seria a obrigação cabível à ADEMA e ao ESTADO DE 
SERGIPE. 

  

Insurgiu-se contra o pedido concernente à obrigação de "disponibilizar veículos 
estaduais próprios e adaptados para as situações de emergência relacionadas a resgate de 
animais silvestres maltratados, feridos ou atropelados, caso eles estejam vivos e com 
possibilidade de tratamento". Para a autarquia estadual, tal pleito foge às previsões 
contidas na Lei Estadual nº 2.181/78, que a criou, além de encontrar óbice na "falta de 
veículo, pessoal e demais requisitos que possibilitem a ação". 

  



Por fim, teceu comentários contrários à imposição de multa diária. 

  

Em réplica, o MPF afasta os argumentos do Estado de Sergipe, aduzindo que  
discricionariedade não pode ser pretexto para a ineficiência da administração pública e 
para a sonegação de direitos fundamentais como o de ter um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, que dirá para o descumprimento da legislação. 

  

Defende que o Acordo de Cooperação Técnica nº 40/2013 não possui o condão de 
isentar a ADEMA de suas atribuições, as quais decorrem de previsão em lei 
complementar (LC 140/2011). 

  

É o relatório. 

  

DECIDO. 

  

Contrariamente do que alega o Estado de Sergipe, é possível que o Poder Judiciário 
interfira em casos concretos determinando a execução de políticas públicas à 
administração pública quando sua ação ou omissão põe em grave risco direitos 
fundamentais. 

  

No caso em tela, restou comprovada a omissão dos demandados, ao não promoverem a 
implementação efetiva de um Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS, no 
Estado de Sergipe, apto a acolher, tratar e recuperar animais silvestres em situação de 
risco, em local devidamente adequado e licenciado, voltado a reintrodução e 
readaptação ao habitat natural. 

  

Neste ponto, cumpre asseverar que a implementação de políticas públicas mediante 
atuação jurisdicional não pode e nem representa afronta ao princípio basilar de 
separação de poderes estatuído no artigo 2º da Constituição Federal, antes o realiza, em 
um clarividente sistema de "pesos e contrapesos" de medidas, tal como previsto, 
exasperadamente, por todo arcabouço constitucional. 

  

Com efeito, mesmo diante da independência e harmonia dos poderes (artigo 2º da 
Constituição Federal), estes não estão livres de todos os modos de controle. 



  

Além do mais, não basta a alegação genérica da inexistência de estrutura material para a 
implementação das medidas postuladas, fazendo-se necessário apresentar prova bastante 
de referida impossibilidade de cumprimento da legislação. 

  

Assim, o argumento da reserva do possível somente deve ser acolhido se o Poder 
Público demonstrar suficientemente que a decisão causará mais danos do que vantagens 
à efetivação de direitos fundamentais. Vale enfatizar: o ônus da prova de que não há 
recursos para realizar os direitos sociais é do Poder Público. 

  

Esta é também a posição adotada pela jurisprudência pátria: 

  

CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUALQUER ENTE FEDERATIVO. 
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PROCEDÊNCIA 
DA DEMANDA. 1. A saúde pública, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e 
da Lei nº 8.080/90, é dever do Estado a ser cumprido, através do SUS, com a 
participação conjunta da União, dos Estados e Municípios. Preliminares de 
ilegitimidade passiva da União e de incompetência da Justiça Federal rejeitadas. 2. O 
atendimento aos direitos sociais se sujeita ao princípio da reserva do possível, estando o 
seu adimplemento limitado às possibilidades orçamentárias do ente federativo. Contudo, 
a alegação de ofensa à cláusula da reserva do possível há de ser devidamente 
comprovada pelos entes públicos, não podendo ser simplesmente presumida. 3. 
Inexistência de elementos que demonstrem o comprometimento das finanças públicas, 
devendo, portanto, ser assegurado o fornecimento da medicação recomendada por 
profissional integrante do corpo médico do Sistema Único de Saúde. 4. Inexistência de 
violação à separação de poderes, uma vez que a atuação do Poder Judiciário no controle 
do processo administrativo se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, 
bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito 
administrativo. 5. Apelações e remessa oficial improvidas. (Apelação nº 6916, Processo 
Originário nº 200781000018365, Relator Desembargador Federal Francisco Wildo, 
TRF 5ª, 2ª Turma, Decisão Unânime, DJE de 09/10/2009) 

  

Não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados na 
Constituição, a exemplo do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
ofendido, neste caso, pela omissão ilegal dos requeridos consubstanciada na não 
implementação de um Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS, no Estado de 
Sergipe, destinado a acolher, tratar e recuperar animais silvestres em situação de risco, 
em local devidamente adequado e licenciado, voltado a reintrodução e readaptação ao 
habitat. 



  

Destarte, por qualquer ângulo que se examine a questão não há como olvidar a 
obrigação do Poder Público de implementar tais políticas, bem como a possibilidade de 
intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja 
fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. 

  

Admitir a impossibilidade de atuação jurisdicional no caso vertente traduzir-se-ia em 
verdadeira legitimação da violação do direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, máxime levando-se em conta que a gravidade dos fatos se 
dá em virtude de notória omissão dos Poderes Públicos por longos anos. 

  

Quanto ao Acordo de Cooperação Técnica nº 40/2013, entendo que o mesmo não possui 
o condão de isentar a ADEMA de suas atribuições, as quais decorrem de previsão em lei 
complementar (LC 140/2011). 

  

Não é demais recordar que a Carta da República, em seu art. 23, em seus incisos VI e 
VII, ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas, bem como preservar as florestas, a fauna e a flora. 

  

Ressalte-se que a proteção da fauna também está elencada nos incisos do art. 225 da 
Carta Magna, dispositivo que erigiu a defesa ambiental como primado dos órgãos 
públicos e da coletividade, representando o que a doutrina denomina de princípio da 
natureza pública da proteção ambiental, nos termos seguintes: 

  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

  

(...) 

§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 
das espécies e dos ecossistemas; 



II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade.(...) [destacado] 

  

Desse modo, a Constituição Federal tornou imprescindível à promoção do equilíbrio 
ecológico a preservação tanto da fauna como da flora brasileiras, vedando, por 
consequência, todas as condutas capazes de ensejar a extinção de espécies. 

  

No plano infraconstitucional, a proteção da fauna é objeto da Lei nº 5.197/67, que, em 
seu art. 1º, definiu fauna silvestre como aquela formada pelo conjunto dos animais de 
quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente 
fora do cativeiro, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais. 

  

O conceito acima destacado foi refinado pela Lei nº 9.605/98, a qual estampou, em seu 
art. 29, 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 das 
águas jurisdicionais brasileiras. 

  

Deste modo, tem-se que, sendo os animais silvestres juridicamente protegidos, cabe ao 
Poder Público o seu domínio e o empreendimento de medidas aptas a garantir sua 
guarda e proteção em prol do interesse coletivo. 

  



Nessa linha, impõe-se frisar que a Lei Complementar nº 140/2011, especificamente em 
seu artigo 7º, fixou, dentre as ações administrativas que devem ser empreendidas pela 
União e pelos Estados, o controle e a proteção dos espécimes da fauna silvestre. 

  

Lei Complementar nº 140/2011 

  

Art. 7º São ações administrativas da União: 

(...) 

XIX - controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de 
espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos deles 
derivados; 

XX - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas; 

XXI - proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no inciso 
XVI; 

(...) 

Art. 8o São ações administrativas dos Estados: 

(...) 

XVIII - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à 
implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso XX 
do art. 7o; 

XIX - aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre; 

(...)" 

  

Ademais, a Lei 9.605/98, ao tratar da apreensão de animais objeto de infrações 
ambientais, determina que estes serão, prioritariamente, libertados em seu habitat 
natural e que, quando tal medida se mostrar inviável ou não recomendável por questões 
sanitárias, devem ser entregues a jardins, zoológicos, fundações ou entidades 
assemelhadas para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. 
Mais ainda, a referida lei é expressa ao prescrever que, enquanto não destinados às 
citadas instituições, os animais devem ser mantidos em condições adequadas de 
acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Senão vejamos: 

  



Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, 
lavrando-se os respectivos autos. 

§ 1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida 
inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, 
fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de 
técnicos habilitados. 

§ 2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1º deste 
artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de 
acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. 

(...) 

  

Tais dispositivos tornam patente o dever do Poder Público de, primeiro, verificar a 
possibilidade de libertar o animal em seu hábitat ou - sendo tal medida inviável ou não 
recomendável por questões sanitárias - de encaminhá-los ao órgão encarregado de zelar 
para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e 
transporte que garantam o seu bem-estar físico, até que sejam entregues a jardins 
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas (art. 25, §1º, da Lei 9.605/98); e, 
somente quando a aplicação da tal norma legal não se mostre possível, verificando-se 
tratar de espécie cuja criação e comercialização são autorizadas, verificar a 
possibilidade, como última opção, de lavrar termo de guarda de animal silvestre 
(TGAS) ou termo de depósito de animal silvestre (TDAS), nos termos da Resolução nº 
457/2013/CONAMA. 

  

É mister ressaltar que o dever imposto ao Poder Público, nos moldes até aqui 
delineados, constitui verdadeira concretização da Política Nacional do Meio Ambiente, 
criada pela Lei nº 6.938/81, com o objetivo de garantir a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e 
à proteção da dignidade da vida humana (art. 2º, caput). 

  

Dentre os princípios previstos para concretizar os objetivos acima citados, encontra-se o 
planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais (inciso III, do art. 2º). 

  

É a própria lei que define os recurso ambientais: "a atmosfera, as águas interiores, 
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora" (inciso V, do art. 3º). 

  



A realização da Política Nacional do Meio Ambiente ficou a cargo do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, criado pela lei ora comentada, o qual é composto pelos 
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 
proteção e melhoria da qualidade ambiental, consoante dispõe o caput do art. 6º da Lei 
nº 6.938/81. 

  

Destaque-se, neste ponto, que a Lei Federal nº 9.605/98 impõe aos órgãos integrantes do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente, executores da Política Nacional do Meio 
Ambiente, a atribuição para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo 
administrativo em matéria ambiental. 

  

Dessa forma, também à ADEMA, como autarquia estadual criada pela Lei nº 2.181/78, 
compete, em sua respectiva área de atuação, o exercício do poder de polícia tendente a 
elidir e repreender infrações ambientais. Referida competência, reitere-se, não se exclui 
diante da existência do Acordo de Cooperação Técnica nº 40/2013. 

  

A própria Lei nº 2.181/78, em seu art. 5º, caput, é bastante clara, ao estampar que a 
Adema "terá como objetivo promover a preservação do meio ambiente, da fauna, da 
flora e do uso racional dos recursos hídricos, assim como a proteção dos ecossistemas 
naturais", realizando-se as adaptações necessárias das diretrizes que informam a Política 
Nacional do Meio Ambiente às peculiaridades locais. 

  

Desse modo, é imprescindível a permanência da ADEMA no polo passivo da presente 
demanda, uma vez que é detentora do exercício de poder de polícia destinado à proteção 
do meio ambiente. 

  

No tocante a fixação da multa diária pelo eventual descumprimento da sentença 
condenatória, entendo que a mesma pode ser estipulada desde logo, sendo que incidirá 
apenas para o caso de eventual descumprimento da decisão. 

  

  

Desse modo, concedo a tutela antecipada para que: 

  

  



  

         "1 - Seja determinada ao ESTADO DE SERGIPE a apresentação, em até 90 
(noventa) dias, de Projeto de Implantação de Centro de Triagem de Animais Silvestres - 
CETAS, a ser construído em área licenciada e que contemple, dentre outros recursos, 
todos os equipamentos, insumos, medicamentos, estrutura (inclusive com área de 
quarentena para os animais doentes), área de soltura, veículos e pessoal necessários para 
apresentação dos serviços de fiscalização em cumprimento à legislação aplicável. 

  

2 - Seja determinada aos Requeridos, em até 60 (sessenta) dias, a obrigação de fazer 
consistente em fiscalizar e realizar o serviço de triagem, acolhimento e reintrodução de 
animais silvestres em situação de risco em local provisório, apropriado e devidamente 
licenciado, enquanto não implantado o Centro de Triagem de Animais Silvestres - 
CETAS pelo Estado de Sergipe na forma acima discriminada; 

  

3 - Seja determinada aos Requeridos a obrigação de fazer consistente em disponibilizar 
veículos estaduais próprios e adaptados para as situações de emergência relacionadas a 
resgate de animais silvestres maltratados, feridos ou atropelados, caso eles estejam 
vivos e com possibilidade de tratamento; 

  

4 - Seja publicado edital no órgão oficial, com comunicação concernente à propositura 
da presente Ação Civil Pública, para que possam os interessados, querendo, intervirem 
no processo como litisconsortes, sem prejuízo de completa divulgação pelos meios de 
comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor, com fuste no artigo 
94 da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990; 

  

  

5 - Na forma do § 4º, do artigo 461, do CPC, a cominação de multa diária no valor de 
R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento de qualquer das obrigações acima 
referidas, sem prejuízo de caracterização de crime de desobediência e adoção de outras 
medidas que assegurem a tutela específica requerida, conforme previsão no artigo 461, 
§5º, do CPC, a ser revertida ao PARQUE DOS FALCÕES, localizado BR 235, Km 42, 
Povoado Gandú II - Itabaiana-SE." 

  

Intimem-se  os requeridos para cumprirem a presente decisão, citando-os, em seguida, 
para, querendo, apresentarem contestação, no prazo legal. 



  

JUIZ EDMILSON DA SILVA PIMENTA 

 


