ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA - CMF
COTA n. 00855/2018/CONJUR-MMA/CGU/AGU
NUP: 02001.030122/2018-83
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO DE APOIO AO CONAMA - DCONAMA
ASSUNTOS: INFORMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2002.61.00.029547-2. DECISÃO
JUDICIAL QUE PROÍBE O IBAMA DE AUTORIZAR A COMERCIALIZAÇÃO DE JIBOIAS, IGUANAS E JABUTIS
PARA UTILIZAÇÃO COMO ANIMAS DE ESTIMAÇÃO.

1.
Por
meio
do
MEMORANDO-CIRCULAR
(MC)
67/2018/COJUD/PFE-IBAMA/PGF/AGU,
a PFE/IBAMA informou a esta Conjur/MMA acerca da existência da ação civil pública
n º 2002.61.00.029547-2, em que o IBAMA foi condenado, em primeira e segunda instâncias, a se
abster de autorizar a comercialização de jiboias, iguanas e jabutis, para utilização como animais de
estimação, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No momento, o processo se
encontra no aguardo de julgamento de recurso especial perante o STJ.
2.
O CONAMA, que atualmente detém a competência para editar normas sobre o assunto, não
participou da referida ação judicial, razão pela qual não está obrigado ao seu cumprimento. No entanto,
convém dar-lhe conhecimento de sua existência, especialmente porque a CTBio está elaborando minuta
de resolução que estabelece a lista das espécies da fauna silvestre brasileira que poderão ser criadas e
comercializadas como animais de estimação (processo n° 02000.000978/2015-91).
3.
Sendo assim, ao DCONAMA, para encaminhamento da presente cota ao CTBio, apenas para
ciência da existência da referida ação judicial.
Brasília, 21 de dezembro de 2018.

LARISSA SUASSUNA CARVALHO BARROS
PROCURADORA FEDERAL
COORDENADORA-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA
Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02001030122201883 e da chave de
acesso 46a2dacb
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