
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA 

Portaria DGP 33, de 29-11-2016 Estabelece, no âmbito da Polícia Civil, sistemática relacionada à 

apreensão e destinação de animais silvestres 

O Delegado Geral de Polícia,  

Considerando a necessidade de padronizar as comunicações sobre registro de ocorrência e ou 

de instauração de procedimento de polícia judiciária vinculados à apreensão e destinação de 

animais silvestres no âmbito das Delegacias de Polícia; 

Considerando que essas medidas devem ser adotadas de forma coordenada com as demais 

Instituições que recebem tais animais, 

Determina: 

Artigo 1º – Ao tomar conhecimento da prática de infração penal contra a fauna, o Delegado de 

Polícia adotará as medidas de polícia judiciária cabíveis, inclusive a apreensão de animais, se o 

caso, e providenciará contato com as entidades recebedoras (jardins zoológicos, fundações ou 

entidades assemelhadas). 

Artigo 2º – Caso já tenha sido providenciada a apreensão dos animais por outra Instituição, 

deverá o Delegado de Polícia, ao tomar ciência, conferir os dados do documento firmado pela 

entidade à qual foram entregues os animais, e relacionar a quantidade e espécies ali 

depositadas. 

Artigo 3º – Após o registro do Boletim de Ocorrência e ou instauração do procedimento 

investigatório, o Delegado de Polícia deverá, imediatamente, notificar o responsável pela 

entidade recebedora de que os animais relacionados na Ficha de Controle de Entrada de Animais 

ou documento correlato constituem objeto de crime ambiental e que somente poderão ser 

liberados por determinação do Juiz de Direito Criminal ou do Delegado de Polícia presidente das 

investigações em andamento, excetuada a hipótese prevista no artigo 25, §1º, da Lei 9.605, de 

12-02-1998. 

Parágrafo único – Da notificação deverão constar o número do boletim de ocorrência ou do 

procedimento investigatório instaurado. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições que 

lhe forem contrárias. 


