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RELATÓRIO

 
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-

Geral de Justiça do Estado de Rondônia, objetivando a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual n. 4.379, de

24 de setembro de 2018, que dispõe sobre os critérios a serem aplicados no manejo de passeriformes da fauna silvestre, como

animais de estimação, para todas as etapas da criação, manutenção, comercialização, tratamento, transporte, transferência,

exposição, aquisição, guarda, depósito, utilização e realização de torneios no Estado de Rondônia, em respeito à cultura de

manejo e criação da região norte.

Destaca que o ato normativo, promulgado pelo Presidente da Assembleia Legislativa, na forma do art. 42, §

7º, da Constituição do Estado, foi justificado “como forma de adotar medidas para defesa das espécies, inclusive pela integração

internacional, para os casos de tráfico de animais, mais especialmente, no entendimento de que todos os animais […]

constituem bens da humanidade, devendo, por isso, ser protegidos por leis mais atuais, em consonância com a realidade

presente” (sic).

Aduz que referida lei padece de inconstitucionalidade formal resultante de iniciativa parlamentar, sendo que

estabelece atribuições ao Executivo, consubstanciando indevida ingerência de um Poder em outro, criando obrigações à SEDAM

e a órgãos da Administração de coordenação geral desse manejo (arts. 1º, 16, § 7º, 20, 35, §§ 3º e 4º, 36, parágrafo único, 46, 47,

48, 49, § 2º, 50, 54, 60, 62, 63, 64, 67, §§ 2º e 3º, 68 e 69), por meio de expedição de autorizações e licenças (arts. 4º, 8º, 16, § 4º,

24, § 2º, 28, § 7º, 43, § 3º, 50, § 2º, 51, 53 e 65), fiscalização (arts. 6º, 13, 15, § 4º, 55 a 59) e aplicação de sanções (art. 34, § 9º, 39,

parágrafo único, 46, § 5º, 47, § 1º, e 48, § 1º), em total afronta ao art. 39, § 1º, II, d, da Constituição de Rondônia.

Ressalta que a usurpação dessa iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo encerra, por via de consequência,

inconstitucionalidade por violação ao princípio da independência e harmonia dos Poderes.

Sustenta que não se aplica às hipóteses de inconstitucionalidade formal o princípio da divisibilidade da lei, o

que impõe a declaração de nulidade da Lei Estadual n. 4.397/2018 em sua totalidade.

Fundado na plausibilidade jurídica do pedido e no perigo da demora, em razão da norma afastar a aplicação

de normas federais e de sistemas de controle do IBAMA com ela conflitantes, em verdadeiro retrocesso ambiental, lembrando

ainda que a lei questionada desafia a Instrução Normativa n. 10/2011-IBAMA, que trata da mesma matéria, inviabilizando

atividades de fiscalização ao autorizar o registro de diversos criadores em um mesmo endereço (art. 6º, § 2º) e ao dispensar o

adquirente de registro no sistema de monitoramento SisPass (art. 19, § 1º), com isso lesando o erário, pois o recolhimento da

taxa de atividade ambiental é consequência lógica do referido cadastro (art. 19, § 1º), requer a concessão de medida cautelar,

com imediata suspensão de sua eficácia até julgamento definitivo da ação.
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Dada a relevância da matéria versada e significado especial para a ordem social e segurança jurídica, a

instrução seguiu o rito intermediário do art. 12 da Lei 9.868/99, atento ainda ao disposto no caput e § 1º do art. 10 da norma.

Os autos foram devidamente instruídos com cópia do processo legislativo (IDs 6825107, 6825108, 6825109,

6825110, 6825111, 6825112, 6825113, 6825114, 6825115, 6825116, 6825117, 6825118, 6825119, 6825121, 6825122, 6825123,

6825124, 6824962, 6824963 e 6824964), manifestação da Procuradoria-Geral do Estado pela inconstitucionalidade formal da

norma [ID 7102146] e da Assembleia Legislativa [ID 7218376], esta em defesa da Lei, que reputa não ser de iniciativa privativa

do Executivo.

Nesta instância, o Subprocurador-Geral de Justiça Osvaldo Luiz de Araújo manifestou-se pela procedência da

ação a fim se declarar a inconstitucionalidade formal da lei impugnada (ID 7450037).

É o relatório.

 

 

 
VOTO

JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA

Com base na alteração promovida pelo art. 345 do Regimento Interno do Tribunal passou-se a aplicar nas

ações diretas de inconstitucionalidade de sua competência a legislação específica do Supremo Tribunal Federal e normas

constitucionais, o que permite, em casos como o dos autos, o julgamento definitivo da ação, uma vez que demonstrada a

relevância da matéria e significado especial para a ordem social e segurança jurídica.

E, na espécie versada, a relevância da questão posta justifica a adoção do rito abreviado do art. 12 da Lei n.

9.868/99, uma vez que não se vê prejuízo à regular instrução do processo, o que faculta a conversão do exame da medida

cautelar em julgamento de mérito, eis que tratam os autos de matéria eminentemente de direito, cujo tema já está pacificado

na Excelsa Corte, tornando conveniente proceder à cognição exauriente da matéria apresentada.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ADI e converto a medida cautelar em

julgamento de mérito.

No caso, examina-se a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Ordinária Estadual n. 4.378/2018, que

dispõe sobre os critérios a serem adotados no manejo de passeriformes da fauna silvestre, como animais de estimação, para

todas as etapas de criação, manutenção, comercialização, treinamento, transporte, transferência, exposição, aquisição, guarda,

depósito, utilização e realização de torneios no Estado, em respeito à cultura de manejo e criação da região norte, dentre outras

providências.

A pretensão foi formulada com base no art. 88, III, da Constituição Estadual, sendo interposta pelo

Procurador-Geral de Justiça em face de ato normativo estadual.

O projeto de lei, de iniciativa parlamentar, foi justificado na necessidade de instituir regras de manejo e

criação amadora e comercial de pássaros da fauna silvestre, como forma de “adotar medidas para defesa das espécies,

inclusive pela integração internacional, para os casos de tráfico de animais”(sic), no entanto, acabou criando obrigações ao

Executivo ao impor inúmeras atribuições à SEDAM, especificamente na coordenação geral estadual das atividades, assim como

ao próprio IBAMA, autarquia federal, usurpando iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, a constituir ingerência de um

Poder em outro, uma vez que, a pretexto de legislar sobre matéria concorrente dos entes da federação, acabou dispondo sobre

a atuação de órgãos da Administração Pública, os quais importaram em aumento de despesas fora das hipóteses

constitucionalmente autorizadas.

Acerca da questão, conquanto a União, os Estados e o Distrito Federal detenham competência concorrente

para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna e conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao

meio ambiente e controle de poluição [art. 24, VI, da Constituição Federal e art. 9º, VI da Constituição Estadual], isso não
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significa dizer que haja amplitude legislativa para cada ente, cabendo especificamente ao Estado, no âmbito dessa legislação

concorrente, atuar com respeito às normas gerais da União, significando isso que as normas do Estado são suplementares às

da União.

Aliás, conforme o parágrafo único do art. 9º da CE, a competência do Estado só será plena para atender as

suas peculiaridades, se inexistente lei federal dispondo sobre normas gerais, o que não se verifica na espécie, em que a

Instrução Normativa IBAMA n. 10 de 19/9/2011 já regulamenta a matéria pertinente ao manejo de passeriformes da fauna

silvestre brasileira, sendo esta coordenada pela própria autarquia federal.

A tanto, importa destacar que o § 2º do art. 24 da Constituição da República estabelece que a competência

da União para legislar sobre referidas normas não exclui a competência suplementar dos Estados, ressalvando o § 3º, que estes

só exercerão a competência legislativa plena, para atender suas especialidades, se não existir lei federal sobre normas gerais.

A respeito, destaca-se da Lei Federal n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências:

 

 
Art. 6º. Os 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, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim
estruturado:

[...]
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a
finalidade de assessorar, estudar e propor ao conselho de governo, diretrizes de políticas
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua
competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado
e essencial à sadia qualidade de vida; [redação dada pela Lei 8.028/1990]
[...]
§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas
supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que
forem estabelecidos pelo CONAMA.
 

 

Tem-se, com isso, que a competência dos Estados para legislar sobre temas relacionados ao meio ambiente

deve restringir-se à elaboração de normas supletivas e complementares, o que não ocorreu com a edição da Lei n. 4.379/2018,

ao atribuir a coordenação do manejo de passeriformes da fauna silvestre à SEDAM, sem prejuízo da competência “supletiva”

(sic) do IBAMA para as atividades de fiscalização (art. 1º, § 1º).

Como reportado pelo autor dessa ADI, a simples leitura da Lei denuncia a inconstitucionalidade por defeito

de formação da norma, uma vez que, resultante de iniciativa parlamentar, estabelece atribuições ao Poder Executivo,

consubstanciando indevida interferência de um Poder em outro.

Seguindo nesse exame, cita-se a previsão de que os sistemas de controle adotados pelo IBAMA em todo o

País são apenas os que não entrarem em conflito com a lei Estadual [ora questionada], estabelecendo, repise-se, que a SEDAM

exercerá a coordenação geral, com abrangência no Estado de Rondônia, para a comprovação da legalidade das atividades de

criação, manutenção, treinamentos, exposição, transporte e realização de torneios com passeriformes da fauna silvestre

brasileira, dispositivo evidente de atribuição ou delegação de obrigação a órgão público.

Exemplos dessa indevida interferência, com atribuições de obrigações a órgãos da Administração também

são encontrados nos arts. 16, § 7º, 20, 35, §§ 3º e 4º, 36, parágrafo único, 46, 47, 48, 49, § 2º, 50, 54, 60, 62, 63, 64, 67, §§ 2º e 3º,

68 e 69), pela previsão de expedição de autorizações e licenças (arts. 4º, 8º, 16, § 4º, 24, § 2º, 28, § 7º, 43, § 3º, 50, § 2º, 51, 53 e

65), por atos de fiscalização (arts. 6º, 13, 15, § 4º, 55 a 59) e aplicação de sanções (art. 34, § 9º, 39, parágrafo único, 46, § 5º, 47, §

1º, e 48, § 1º).
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Passando à breve análise desses dispositivos, os quais apresentam clara implementação de obrigações pelo

Legislativo ao Executivo, tem-se o estabelecimento de regras para a obtenção de licenças pelo criador, com ou sem atividade

comercial, pagamento de taxas em página de serviços on-line da SEFIN-RO e posterior comprovação ao SEDAM, homologação

do cadastro e alteração de dados, apresentação de documentação à SEDAM, manutenção de estrutura para esclarecimentos

acerca da não homologação de novos dados, com acompanhamento in loco, através de seus servidores para entender a

viabilidade do empreendimento ou a sua cessação, dentre outros; realização de vistorias no criadouro, antes da emissão da

autorização de funcionamento, para a qual estabeleceu prazo à SEDAM para análise da documentação e para manifestação

acerca do deferimento da autorização de funcionamento do criadouro e sua homologação; disposição sobre a mudança de

categoria, estabelecendo prazo à SEDAM para análise da documentação, podendo deferir, indeferir ou solicitar documentação

pendente; fornecimento de anilhas aos criadores amadores e comerciais de pássaros, cujas entregas serão via Correios ou de

forma presencial, aplicação de sanções administrativas ou cancelamento da concessão do empreendimento, controle de

anilhamento dos filhotes e recebimento dos não anilhados dentro do prazo, requerimento de justificativas sobre as

transferências realizadas, aplicação de sanção administrativa em caso de descumprimento das regras pertinentes a

transferência, venda, aquisição e reprodução das espécies constantes do Anexo II da Instrução Normativa n. 10/IBAMA/2011,

estabelecimento de regras para torneios de canto e exposições, com aprovação de calendário anual apresentado pelos

organizadores, o que evidencia a existência de vício de inconstitucionalidade por violação ao princípio da independência e

harmonia dos Poderes (CF, art. 2º).

De fato, ao conferir inúmeras atribuições à SEDAM, e ao próprio IBAMA (arts. 16, § 1º e 28, §§ 6º e 10), ao

tempo em que restringiu a atuação da autarquia no Estado, limitando o alcance das normas federais (art. 1º, § 3º), a Lei

impugnada se revela inconstitucional e materializa inegável ingerência da Casa de Leis em atos de competência exclusiva do

Chefe do Poder Executivo.

Sob esse viés, conclui-se que a inovação parlamentar no projeto de lei de iniciativa do Executivo extrapolou a

competência da Assembleia Legislativa, pois, a teor do art. 39, § 1º, II, d, da Constituição de Rondônia, são de iniciativa privativa

do Governador do Estado as leis que disponham sobre “criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado e Órgãos

do Poder Executivo”, incluindo-se, pois, na chamada “reserva de administração”.

A propósito, cita-se o precedente da Excelsa Corte:

 
[...] 4. Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da
Separação de Poderes (CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que
concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à incidência de leis
federais (CF, art. 22, IV), mormente quando constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo
fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do Chefe do Poder
Executivo Distrital na condução da Administração Pública, no que se inclui a formulação da política
pública remuneratória do serviço público. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 3.343/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 1/9/2011)

A respeito, ainda, infere-se que a inconstitucionalidade do então projeto de lei foi apontada no Parecer n.

184/2018/PGE-PTCL (ID 6825104), subscrito pelo Procurador do Estado Aparício Paixão Ribeiro Júnior, segundo o qual “projetos

de lei que veiculam programas de governo incluem-se na denominada 'reserva de administração', que é manifestação do

princípio de separação de poderes” (sic).

Além disso, destacou o ilustre Procurador do Estado, que o anteprojeto acarretaria “inegável aumento de

despesa, diante da necessária incrementação do programa, com ajustes a serem realizados na Secretaria, concebendo nova

estruturação administrativa”.

Segundo a melhor doutrina, a inconstitucionalidade formal traduz “defeito de formação do ato normativo,

pela inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência. Nesses casos,

viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final” (in, “Curso de Direito
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Constitucional’, José Joaquim Gomes Canotilho, apud Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet

Branco, SP: Saraiva, 2008, p. 1.011).

Saliente-se, como mencionado alhures, que encontra-se em vigor a Instrução Normativa n. 10, de 19 de

setembro de 2011, dispondo sobre o manejo de passeriformes da fauna silvestre brasileira que será coordenado pelo Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, para todas as etapas relativas às atividades de

criação, reprodução, comercialização, manutenção, treinamento, exposição, transporte, transferências, aquisição, guarda,

depósito, utilização e realização de torneios, conforme previsto no art. 1º, cujos §§ 2º, 3º e 4º assim dispõem:

 

§ 2º As atividades de controle do manejo de passeriformes de que trata a presente Instrução Normativa,
podem ser delegadas aos órgãos estaduais de meio ambiente, mediante instrumento legal específico,
sem prejuízo da competência supletiva do IBAMA para as atividades de fiscalização.
§ 3º As hipóteses de delegação de competências de que trata o parágrafo anterior somente poderão
repassar aos órgãos estaduais de meio ambiente a execução das políticas de controle, estabelecidas
pelo IBAMA, resguardada a competência do órgão federal para a emissão de normas.
§ 4º Somente os sistemas de controle adotados pelo IBAMA em todo o País serão aceitos para a
comprovação da legalidade das atividades de criação, manutenção, treinamentos, exposição, transporte e
realização de torneios com passeriformes da fauna silvestre brasileira.

Com isso, resta claro que a Lei questionada redundou em desarmonia entre os Poderes Executivo e

Legislativo, malferindo o princípio do pacto federativo, conforme entendimento consolidado pela Suprema Corte:

É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou
estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, apresente
proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, porquanto ofende, na seara
administrativa, a garantia de gestão superior dada ao chefe daquele Poder. Os dispositivos do ADCT da
Constituição gaúcha, ora questionados, exorbitam da autorização constitucional de auto-organização,
interferindo indevidamente na necessária independência e na harmonia entre os Poderes, criando,
globalmente, na forma nominada pelo autor, verdadeiro plano de governo, tolhendo o campo de
discricionariedade e as prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo, em ofensa aos arts. 2º e 84,
II, da Carta Magna. (ADI n. 179, Rel. Ministro Dias Toffoli, j. 19/2/2014, publ. DJe de 28/3/2014)
 

Sob tais fundamentos, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei

Estadual n. 4.379/2018, por violação ao princípio da independência e harmonia dos poderes, previstos no art. 2º da Constituição

Federal e nos artigos 1º, caput, e 7º da Constituição do Estado de Rondônia.

É o voto.

 
DESEMBARGADOR ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

De acordo.

DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA

De acordo.

DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA

De acordo.

DESEMBARGADOR MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA

De acordo.
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DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO

De acordo.

DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO

De acordo.

DESEMBARGADORA MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO

De acordo.

DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS

De acordo.

DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA

De acordo.

DESEMBARGADOR OUDIVANIL DE MARINS

De acordo.

DESEMBARGADOR ISAIAS FONSECA MORAES

De acordo.

DESEMBARGADOR VALDECI CASTELLAR CITON

De acordo.

DESEMBARGADOR HIRAM SOUZA MARQUES

De acordo.

 

 
DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ

De acordo.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO ROBLES

De acordo.

JUIZ OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR

De acordo.

DESEMBARGADOR EURICO MONTENEGRO JÚNIOR

De acordo.



12/08/2020 · Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau

https://pjesg.tjro.jus.br/consulta/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=c7ae2e58f0c8c6646107… 7/8

DESEMBARGADOR RENATO MARTINS MIMESSI

De acordo.

 

DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI

De acordo.

EMENTA

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Ordinária Estadual n. 4.379/2018. Competência privativa do Chefe

do Executivo. Promulgação pela Assembleia Legislativa do Estado. Vício formal de iniciativa. Violação ao princípio da

separação dos poderes. Inconstitucionalidade declarada.

Uma vez constatado que a Assembleia Legislativa do Estado promulgou lei de competência privativa do

Chefe do Executivo Estadual, o que se conclui por haver disposto sobre a atuação de órgãos da Administração Pública

que, inclusive, importaram em aumento de despesas fora das hipóteses constitucionalmente autorizadas, impõe-se a

declaração de inconstitucionalidade formal da lei, por vício de iniciativa e por violação ao princípio da separação dos

poderes.

 

ACÓRDÃO

 

                        Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, em, A??O JULGADA PROCEDENTE NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ? UNANIMIDADE.

 

 

Porto Velho, 15 de Junho de 2020 

 

 

 

Desembargador(a)   VALTER DE OLIVEIRA substitu?do por ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA

RELATOR
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Assembléia I .círislanva do Estado de Rondônia

MENSAGEM N° 280/2018-ALE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO comunica a

Vossa Excelência que promulgou e encaminha para publicação, nos termos dos §§ 3o e 7o
do artigo 42 da Constituição Estadual, a Lei n° 4.379, de 24 de setembro de 2018, que
"Dispõe sobre os critérios a serem aplicados no manejo de passcriformes da fauna
silvestre, como animais de estimação, para todas as etapas de criação, manutenção,
comercialização, treinamento, transporte, transferência, exposição, aquisição, guarda,
depósito, utilização e realização de torneios no Estado de Rondônia, em respeito à cultura
de manejo e criação da região norte", c encaminha cópia em anexo para a devida
publicação no Diário Oficial do Estado.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 24 de setembro de 2018.

Deputado MAURÃCf DE CARVAU
Presidente 4, ALE/RO

RECEBIDO NA DITEL

Horas Jw~- 3<f

Major Amarante 390 Arigolândia Porto Velho|RO.
Cep.: 76.801-911 69 3216.2816 www.ale.ro.gov.br
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LEI N° 4.379, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre os critérios a serem aplicados
no manejo de passeriformes da fauna silves
tre, como animais de estimação, para todas
as etapas de criação, manutenção, comercia
lização, treinamento, transporte, transferên
cia, exposição, aquisição, guarda, depósito,
utilização e realização de torneios no Estado
de Rondônia, em respeito à cultura de mane
jo e criação da região norte.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia decretou, e eu,
nos termos dos §§ 3o e 7o do artigo 42 da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. Io. O manejo de passeriformes da fauna silvestre brasileira no Estado de
Rondônia será coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
- SEDAM, para todas as etapas relativas às atividades de criação, manutenção, co
mercialização, treinamento, transporte, transferencia, exposição, aquisição, guarda,
depósito, utilização e realização de torneios.

§ Io. As atividades de controle do manejo de passeriformes de que trata a pre
sente Lei Estadual, são de competência delegada ao órgão: Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, mediante instrumento legal específico, sem
prejuízo da competência supletiva do IBAMA para as atividades de fiscalização.

§ 2o. As hipóteses de delegação de competências de que trata o parágrafo anteri
or somente poderão repassar a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental -
SEDAM, a execução das políticas de controle, estabelecidas pelo IBAMA.

tViarante 390 Arigolândia PortoVclho|RO.
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§ 3o. Os sistemas de controle adotados pelo IBAMA em todo o País serão ape
nas os que não entrarem em conflito com a presente lei, sendo a presente Lei de con
trole especifico e abrangência no Estado de Rondônia, para a comprovação da legali
dade das atividades de criação, manutenção, treinamentos, exposição, transporte e
realização de torneios com passeriformes da fauna silvestre brasileira.

Art. 2o. Para o manejo referido no artigo anterior, deverão ser cadastrados no
IBAMA as seguintes categorias, de conformidade com os objetivos da manutenção,
se ornitofílica ou comercialização:

I - CRIADOR AMADOR DE PASSERIFORMES DA FAUNA SILVESTRE

NATIVA: Pessoa física que mantém em cativeiro, sem finalidade comercial, indiví
duos das espécies de aves nativas da Ordem Passeriformes, descritos nos Anexos I c
II da Instrução Normativa N° 10 - IBAMA/2011;

II - CRIADOR COMERCIAL DE PASSERIFORMES DA FAUNA SILVES

TRE NATIVA: Pessoa física ou jurídica que mantém e reproduz, com finalidade co
mercial, indivíduos das espécies de aves nativas da Ordem Passeriformes, descritos
no Anexo I da Instrução Normativa N° 10 - IBAMA/2011; e

III - COMPRADOR DE PASSERIFORMES DA FAUNA SILVESTRE NATI

VA: Pessoa física que mantém Indivíduos de Passeriformes da espécie silvestre nativa
do anexo I da Instrução Normativa n° 10 - IBAMA/2011, adquiridos de criador co
mercial, sem finalidade de reprodução ou comercial.

Parágrafo único. O criador amador de passeriformes da fauna silvestre nativa,
mesmo não tendo atividade comercial, pode transferir a outro criador, indivíduos das
espécies de aves nativas da Ordem Passeriformes, descritos nos Anexos I e II da Ins
trução Normativa N° 10 - IBAMA/2011, contidas em seu plantei, mediante doação
ou valor combinado entre as partes.

CAPÍTULO II
DO CRIADOR AMADOR DE PASSERIFORMES DA FAUNA

SILVESTRE NATIVA

Art. 3o. A autorização para Criação Amadora Passeriformes tem validade anual,
sempre no período de Io de agosto à 31 de julho, devendo ser requerida nova licença
30 (trinta) dias antes da data de yéncimen

wEtad
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Art. 4o. A solicitação de inclusão na categoria de Criador Amador de Passeri
formes somente poderá ser feita por maiores de dezoito anos e deverá ser realizada
pela internet, no site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis - IBAMA no endereço http://www.ibama.gov.br/cadastro-tecnico-
federal-ctf - e o pagamento se dará através da página de Serviços On-Line da Secre
taria de Estado de Finanças de Rondônia - SEFIN-RO no endereço
https://www.sefin.ro.gov.br/. através da emissão de Dare Avulso/SEDAM no código
de receita 9005, e sua posterior comprovação junto a Secretaria de Estado do Desen
volvimento Ambiental - SEDAM.

§ Io. O valor da anuidade será previamente divulgada pela Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM em seu site, assim como exposta em suas
repartições, e havendo pagamento inferior aos valores correspondentes poderá o con
tribuinte emitir Dare Avulso complementar para sanar a irregularidade.

§ 2o. Para homologação do cadastro e liberação da Autorização para Criação
Amadora de Passeriformes, o interessado deverá, após realizar a solicitação descrita
no caput, apresentar a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental -
SEDAM de sua jurisdição cópia autenticada dos seguintes documentos:

I - documento oficial de Identificação com foto;

II-CPF;e

III - comprovante de residência expedido nos últimos 60 (sessenta) dias.

§ 3o. Caso os documentos sejam entregues pessoalmente na Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, fica dispensada a autenticação das cópias
mediante a apresentação dos documentos originais, que serão autenticados pelo servi
dor responsável.

§ 4o. A Autorização para Criação Amadora de Passeriformes será efetivada so
mente após a confirmação do pagamento da taxa correspondente.

§ 5o. Somente após a obtenção da Autorização, o Criador Amador de Passeri
formes estará autorizado a adquirir pássaros de outros Criadores Amadores de Passe
riformes já autorizados;

76.801-911 69 3216.2816 www.ale.ro.gov.br
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§6o Sempre que os dados cadastrais forem alterados, principalmente oendereço
do es abelecmento, oCriador de Passeriformes deverá atualizar seus dados cada Ss
no sistema no prazo de 30 (trinta) dias eencaminhar aSecretaria de Estado do Desen
volvimento Ambiental - SEDAM, para homologação dos novos dados.

§7°. Onão cumprimento no disposto no §6o caracteriza empecilho àfiscaliza-
ç osujeitando ocriador aesclarecimentos junto aSecretaria de Estado do Desenvo1-
vimento Ambiental - SEDAM.

Art. 5o Fica instituído omínimo de 1(uma) eomáximo de 100 (cem) aves por
criador amador. ' '

§ Io. Os criadores amadores com plantei acima de 100 (cem) aves que não te
nham interesse na mudança de categoria para criador comercial nem queiram se des
fazer de seu plantei excedente poderão permanecer como criador amador, ficando
vedada atransferencia de entrada no plantei eareprodução das aves.

§2°. Os criadores amadores que desejarem se tornar criadores comerciais de
passeriformes deverão seguir oprevisto nesta norma para alteração de categoria.

§3o. Os criadores amadores .que iniciarem oprocesso para se tornarem criadores
comerciais terão tamanho do plantei restrito acategoria de pequeno, médio egrande
contudo os limites de reprodução e transferência deverão obedecer ao previsto para
categoria de enadores amadores até afinalização do processo de alteração de catego-

§4°. Caso ocriador deseje se transferir de criador amador para criador comerci
ai, visando adequação do plantei, deverá emitir pedido de transferência de categoria e
c^tãT ° documento na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental -
SEDAM.

§5o. Nos casos em que otamanho do plantei supere omáximo estipulado para o
criador amador em razão da presença de aves com anilhas de federação, clube ou as
sociação; estas deverão permanecer no plantei sendo que o criador indicará aquelas
que não serão utilizadas para reprodução.

§6o. As aves indicadas no §5o não serão consideradas na contabilização do I
mite do plantei, bem como as aves de anilhas abertas.

\jnàvantej390 Arigolândia Porto Velho|RO.
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§ 7o. Fica o criador amador com o plantei acima de 100 (cem) aves, obrigado a
apresentar junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM,
sempre que renovar a Autorização, laudo de Médico Veterinário atestando a saúde e
as condições sanitárias do plantei ou apresentar anotação de responsabilidade técnica
emitida pelo médico veterinário responsável.

§ 8o. Se o criador amador for sócio de Clube ou Associação de Criadores de
Passeriformes, o serviço definido no § 7o poderá ser prestado por profissional contra
tado pelo Clube/Associação, verificando a compatibilidade entre as atividades desen
volvidas e as respectivas anotações de responsabilidade técnica.

§ 9o. O criador amador que permanecer sem aves em seu plantei no período su
perior a 30 dias será notificado por meio do SisPass e terá sua licença cancelada dez
dias após o recebimento da notificação, caso permaneça sem aves em seu plantei.

Art. 6o. O Criador Amador de Passeriformes que manter, no mesmo endereço
indicado, no ato do seu registro, empreendimcnto(s) de outra(s) categoria(s) de cria
ção de fauna silvestre que possuam as mesmas espécies autorizadas em seu criadouro
amador de passeriformes, deverá haver acompanhamento da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, através de seus servidores e estes deverão in
loco entender a viabilidade do empreendimento ou a sua cessação.

§ Io. O registro de criador amador é individual, proibida a duplicidade de regis
tro de plantei em nome de um mesmo interessado.

§ 2°. Havendo pluralidade de Criadores Amadores de Passeriformes na residên
cia, ambos devem manifestar a viabilidade do empreendimento através da material i-
zaçâo de documento e protocolado junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental - SEDAM, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 3o. Decorrido o prazo do parágrafo anterior sem que tenha havido a adequa
ção, o criador amador será suspenso, sendo vetados a reprodução, transferência e
transporte das aves, até a regularização da situação perante a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, sendo preliminarmente verificado in loco
pelos servidores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
as irregularidades, para após aplicar sanções quando o caso requerer.

olãndia Porto Velho|RO.
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Art 7°. Éproibida, sob pena de cassação da autorização do interessado esem
prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais, atividades que venham co
locar em risco afunção ecológica do empreendimento, provoquem aextinção das es
pécies ou submetam os animais à crueldade, assim como a venda de anilhas.

§Io. Éproibida amanutenção de pássaros em estabelecimentos comerciais por
criadores amadores.

§2°. Eproibida amanutenção de pássaros em condições que os sujeitem aam
biente insalubre, danos físicos, maus-tratos ou asituações de elevado estresse.

§3o. Épermitida amanutenção de passeriformes devidamente registrados em
áreas públicas como praças e locais arborizados, quando não caracterize torneio.

§ 4o. Nos casos previstos no parágrafo anterior as aves deverão ser mantidas em
gaiolas visivelmente identificadas com o código da anilha da ave e o número de ca
dastro do criador no Cadastro Técnico Federal - CTF, sendo acompanhadas pelo cria
dor munido de documento de identidade cda respectiva Relação de Passeriformes.

Art. 8o. Os exemplares do plantei do criador amador de passeriformes podem ser
oriundos:

I- de criatório comercial, devidamente autorizado pela SEDAM e sem impedi
mento perante aos Órgãos no instante de sua venda, devendo o pássaro estar acompa
nhado da respectiva Nota Fiscal;

II - de criador amador de passeriformes, devidamente autorizado pelo IBAMA
ou SEDAM sem impedimento perante aos Órgão no instante de sua transferência; e

III - de cessão efetuada pelo Órgão Ambiental competente, devendo opássaro
estará acompanhado do respectivo Termo.

Art. 9o. Fica permitida a reprodução das aves do plantei do criador amador na
quantidade máxima de 35 (trinta c cinco) filhotes por ano, respeitando o número má
ximo de 100 (cem) indivíduos por criador.

Art. 10. O Criador Amador de Passeriformes poderá efetuar e receber até 35
(trinta e cinco) transferências de pássaros por período anual deWorização.
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§ Io. O criador amador poderá, mediante autorização do IBAMA e dentro de seu
limite de transferência, transferir aves para criadores comerciais com a finalidade de
formação de matrizes, ficando as aves disponíveis para de alienação.

§ 2o. O Criador Amador de Passeriformes poderá repassar o pássaro de origem
comercial, desde que acompanhado da nota fiscal devidamente endossada.

Art. 11.0 Criador Amador não pode requerer anilhas nem reproduzir os pássa
ros antes de 6 (seis) meses de cadastro no SisPass.

Parágrafo único. O previsto no caput aplica-se inclusive para os criadores que
tiveram seu cadastro cancelado e solicitaram novo cadastro na mesma atividade.

Art. 12. O Criador Amador de passeriformes poderá migrar para comercial a
qualquer momento, observando os critérios da Lei.

CAPÍTULO III
DO CRIADOR COMERCIAL DE PASSERIFORMES DA

FAUNA SILVESTRE NATIVA

Art. 13. O Criador Comercial de Passeriformes que manter, no mesmo endereço
indicado, no ato do seu registro, empreendimento(s) de outra(s) categoria(s) de cria
ção de fauna silvestre que possuam as mesmas espécies autorizadas em seu criadouro
amador de passeriformes, deverá haver acompanhamento da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, através de seus servidores e este deverão in
loco entender dela viabilidade do empreendimento ou a sua cessação.

§ Io. A regra anterior aplica-se tanto a pessoa física registrada como Criador
Comercial de Passeriformes quanto ao sócio de pessoa jurídica que exerça a mesma
atividade.

§ 2o. O criador comercial de passeriformes da fauna silvestre brasileira que esti
ver em desconformidade ao descrito no caput deste artigo terá o prazo de 30 (trinta)
dias após a publicação notificação para se adequar.

Art. 14. Após o atendimento do artigo anterior, o interessado deverá encaminhar
à unidade do SEDAM de sua circunscrição. Fica criado 3 (três) categorias de Criado-
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res Comerciais, solicitação de Autorização Prévia (AP), conforme porte do Criador
Comercial:

I - criador comercial de pequeno porte, o mesmo poderá ter um plantei de até 50
(cinqüenta) aves reprodutoras e reproduzir até o máximo de 100 (cem) filhotes por
temporada;

II - criador comercial de médio porte, o mesmo poderá ler um plantei de até 200
(duzentas) aves reprodutoras e reproduzir até o máximo de 300 (trezentos) filhotes
por temporada; e

III - criador comercial de grande porte, o mesmo não terá limite de plantei de
aves reprodutoras e não terá limites de reprodução de filhotes por temporada.

Art. 15. O interessado, após emissão da Autorização Prévia - AP, deverá proto
colizar a seguinte documentação para a obtenção da Autorização de Instalação - AI:

I - cópia dos documentos de identificação (RG e CPF da pessoa física ou CNPJ
da pessoa jurídica) do interessado;

II - croqui de acesso à propriedade;

III - ato administrativo emitido pelo município ou por órgão ambiental munici
pal que declare que a atividade pretendida pode ser desenvolvida no endereço solici
tado;

IV —projeto técnico da criação contendo memorial descritivo das instalações
(dimensões do local de manutenção, o plantei, dimensões das gaiolas e viveiros, sis
temas contra fugas, densidade de ocupação, solário e equipamentos) e das medidas
higiênico-sanitárias;

V - o projeto técnico da criação deverá ainda informar a identificação/ marcação
do criatório comercial a ser empregada no modelo de anilha que deverá conter na se
guinte seqüência: CTF (transversal), numeração do criador no CTF (longitudinal),
diâmetro da anilha (transversal) e numeração seqüencial (longitudinal);

VI - cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -junto ao conse
lho de classe do Responsável Técnico pelo-íüantel; e
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VII - modelo da Nota Fiscal a ser utilizada.

§ Io. OMunicípio ou Órgão Ambiental Municipal, através de ato oficial especí
fico, poderá dispensar coletivamente os criatórios comerciais de passeriformes do
documento solicitado no inciso III do presente artigo.

§ 2o. O projeto técnico de que trata o inciso IV deverá ser elaborado e assinado
por profissional competente no manejo de fauna silvestre e habilitado no respectivo
conselho de classe, por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

§ 3o. As instalações destinadas à manutenção dos pássaros mencionadas no inci
so IV devem prever área fechada e destinada exclusivamente para esta finalidade.

§ 4o. Sempre que julgar necessário, a SEDAM poderá realizar vistoria no cria-
douro antes da emissão da AF (Autorização de Funcionamento).

§ 5o. A SEDAM terá o prazo de 90 (noventa) dias para analisar a documentação
apresentada, podendo deferir, indeferir ou solicitar documentação pendente.

§ 6o. O interessado será notificado do resultado daanálise da solicitação de AI.

§ T. Após a obtenção de ÁI, o interessado poderá iniciar as obras de instalação
do criadouro, caso necessárias.

Art. 16. Após a conclusão das instalações do criadouro, o interessado deverá so
licitara Autorização de Funcionamento (AF).

§ Io. O IBAMA ou o Órgão Ambiental conveniado realizará vistoria no criadou
ro previamente à emissão deAF, dentro do prazo de 90 (noventa) dias.

§ 2o. O interessado deverá apresentar ao IBAMA o contrato do Responsável
Técnico que deverá acompanhar a vistoria.

§ 3o. Nos casos do responsável técnico não ser Médico Veterinário, o empreen
dimento deverá apresentar declaração de assistência veterinária.

§ 4o. Após realização da vistoria o SEDAM terá o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação acerca do deferimento. ^-—-v. \
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§ 5o. Caso seja aprovado o criadouro o SEDAM emitirá autorização de funcio
namento.

§ 6o. O interessado deverá se registrar no SisFauna como criador comercial.

§ 7o. A SEDAM homologará a autorização de funcionamento no sistema após o
pagamento do registro do criadouro, habilitando-o ao desenvolvimento das atividades.

Art. 17. O interessado em iniciar a Criação Comercial de Passeriformes deverá
efetuar cadastro na categoria específica do Cadastro Técnico Federal - no site
http://www.ibama.gov.br - Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre SisFauna,
com finalidade Comercial.

Parágrafo único. O interessado em tornar-se Criador Comercial de Passerifor
mes não poderá ter sido considerado culpado, em processo administrativo ou judicial
transitado em julgado, cuja punição ainda esteja cumprindo, por infrações ambientais
relativas à fauna.

Art. 18. Fica o Criador Comercial de Passeriformes obrigado a manter profis
sional competente no manejo de fauna silvestre e habilitado pelo respectivo conselho
de classe, por meio de ART, como Responsável Técnico pelo seu plantei.

§ Io. É facultado ao Criador Comercial receber atendimento de Responsável
Técnico contratado pelo Clube ou Associação ao qual ele é filiado.

§ 2o. O desligamento do responsável técnico deverá ser oficializado, devendo o
empreendedor apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a partir do desligamento cópia
do contrato de assistência profissional ou da ART do novo responsável técnico na
Unidade da SEDAM de sua circunscrição.

Art. 19. Toda venda realizada pelo Criador Comercial deverá ser registrada no
SisFauna, com número e data da Nota Fiscal, valor da venda, além de nome, CPF ou
CNPJ do comprador e endereço.

§ Io. É dispensável ao adquirente registrar-sc no SisPass, somente será necessá
rio registro se o mesmo for reproduzir as aves.
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§ 2o. O vendedor deverá manter cópia do CPF no comprador em seu estabeleci
mento pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da venda ou de notificação ad
ministrativa de apuração de infração administrativa.

Art. 20. E valida a transferência de espécimes em caráter de doação ou troca en
tre Criadores Comerciais e Amadores de Passeriformes, havendo a necessidade da
emissão de termo de doação registrada cm cartório e protocolizada junto a SEDAM.

Art. 21.0 criador comercial de passeriformes só poderá manter em seu plantei,
reproduzir e comercializar espécies de passeriformes constantes no Anexo I da Instru
ção Normativa N° 10/IBAMA/2011.

Art. 22. A comercialização de pássaros só poderá ser iniciada a partir de indiví
duos comprovadamente nascidos no criatório comercial.

§ Io. Incluem-se no caput deste artigo os pássaros adquiridos por nota fiscal ori
unda de criadouro devidamente autorizado, os quais poderão ser revendidos mediante
emissão de nova nota fiscal.

§ 2o. Se o criador realiza a atividade descrita no § Io de forma rotineira ele deve
rá se cadastrar no Cadastro Técnico Federal - CTF, também na categoria de comerci
ante de fauna silvestre nativa.

CAPÍTULO IV
DO COMPRADOR DE PASSERIFORMES DA FAUNA

SILVESTRE NATIVA

Ari. 23. A venda de aves para pessoa física não pertencente às categorias citadas
no Art. 2o.

§ Io. O adquirente só deverá se cadastrar no SisPass se tiver interesse de repro
duzir a (s) ave (s) adquiridas.

§ 2o. Após registrado no SisPass, o comprador em suas novas aquisições de aves
deverá inseri-las em seu plantei.

§ 3o. O estabelecimento responsável pela venda deverá manter^cópia do CPF do
comprador para fins de fiscalização.
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§ 4o. Caso o comprador resida cm unidade da federação diversa do local de
compra, odeslocamento da ave deverá ser acompanhado de licença de transporte vá
lida ecomprovante de pagamento da taxa referente àemissão da licença de transpor-

Art.24. O comprador deverá manter a nota de fiscal original e documento de
origem no endereço do cativeiro.

§ Io. As aves deverão ser mantidas em cativeiro domiciliar, sendo permitida a
participação em torneios.

§ 2o. Nos casos de torneios em unidade da federação diversa daquela que o
comprador reside, este deverá emitir licença de transporte junto a SEDAM.

§ 3o. A manutenção das aves deverá obedecer ao disposto nesta Lei.

Art. 25. Fica proibido o recebimento de avesoriundas de criadores amadores.

Art. 26. O comprador poderá repassar a ave a terceiros, devendo endossar a nota
fiscal.

§ Io. As aves deverão ser acompanhadas da nota fiscal.

§ 2o. O repasse do comprador a pessoa que tenha inscrição no CTF implica ao
recebedor inserção da ave em seu plantei através do SisPass.

§ 3o. A SEDAM levará em consideração a quantidade de aves e a freqüência de
repasses do comprador a terceiros para fins de fiscalização.

Art. 27. Fica proibida a reprodução de espécimes pelos compradores de passeri
formes.

Parágrafo único. O comprador que desejar reproduzir os espécimes deverá se
cadastrar nas demais categorias desta norma.

CAPÍTULO V
DA MUDANÇADE CATEGORIA
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Art. 28. O Criador Amador de Passeriformes devidamente autorizado que inten-
cione modificar seu registro para a categoria de Criador Comercial de Passeriformes
deverá atender ao especificado nos artigos 13, 18 e 19 desta Lei.

§ Io. Os criadores pertencentes à categoria Criador Comercial de Fauna Silvestre
Nativa e Exótica que desejarem cadastrar suas aves na categoria de Criador Comerci
al de Passeriformes poderão fazê-lo, desde que atendam ao caput deste artigo c desde
que a solicitação inclua somente passeriformes listados no Anexo I da Instrução
Normativa N° 10/IBAMA/2011.

§ 2o. os criadores amadores deverão apresentar no IBAMA a seguinte documen
tação:

I - croqui de acesso à propriedade;

II - ato administrativo emitido pelo município que declare que a atividade pre
tendida pode ser desenvolvida no endereço solicitado;

III - projeto técnico da criação contendo memorial descritivo das instalações
(dimensões do local de manutenção, o plantei, dimensões das gaiolas e viveiros, sis
temas contra fugas, densidade de ocupação, solário e equipamentos) e das medidas
higiênico-sanitárias;

IV - o projeto técnico da criação deverá ainda informar a identificação/ marca
ção do criatório comercial a ser empregada no modelo de anilha que deverá conter na
seguinte seqüência: CTF (transversal), numeração do criador no CTF (longitudinal),
diâmetro da anilha (transversal) e numeração seqüencial (longitudinal);

V - cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - junto ao conselho
de classe do Responsável Técnico pelo plantei;

VI - modelo da Nota Fiscal a ser utilizada; e

VII - comprovante de capacidade financeira para manutenção dos animais.

§ 3o. O Município, através de ato oficial específico, poderá dispensar coletiva
mente os criatórios comerciais de passeriformes do documento solicitado no inciso II
do presente artigo.
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§ 4o. O projeto técnico de que trata o inciso III deverá ser elaborado e assinado
por profissional competente no manejo de fauna silvestre e habilitado no respectivo
conselho de classe, por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

§ 5o. As instalações destinadas à manutenção dos pássaros mencionadas no inci
so III devem prever área fechada e destinada exclusivamente para esta finalidade.

§ 6o. Sempre que julgar necessário, o IBAMA ou Órgão Ambiental conveniado
poderá realizar vistoria no criadouro.

§ 7o. A SEDAM terá o prazo de 90 (noventa) dias para analisar a documentação
apresentada, podendo deferir, indeferir ou solicitar documentação pendente.

§ 8o. O interessado será notificado do resultado da análise.

§ 9o. Nos casos do responsável técnico não ser Médico Veterinário, o empreen
dimento deverá apresentar declaração de assistência veterinária.

§ 10. O IBAMA homologará a alteração de categoria, no sistema após o paga
mento do registro do criadouro, habilitando-o ao desenvolvimento das atividades.

Art. 29. Para a migração do plantei de Criador Amador de Passeriformes para o
plantei de Criador Comercial de Passeriformes, ou ainda, de outras categorias de cria
ção para o plantei de Criador Comercial de Passeriformes, serão adotados os seguin
tes procedimentos:

I - Passeriformes portando anilhas abertas e fechadas, oriundas de Federações
ou do IBAMA serão considerados matrizes indisponíveis no plantei do Criador Co
mercial de Passeriformes, não podendo ser comercializados nem transferidos;

II - Passeriformes portando anilhas fechadas, oriundos de aquisição legal a par
tir de criadores comerciais autorizados poderão ser revendidos após inclusão no plan
tei do Criador Comercial de Passeriformes mediante a emissão de nova nota fiscal; e

III - A comercialização de passeriformes de espécies ameaçadas de extinção, ou
não, poderá ser realizada a partir da primeira geração nascida no criadouro comercial.
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Art. 30. O comprador de passeriformes que desejar efetuar a mudança de cate
goria deverá seguir o previsto no artigo 4o para criador amador e artigos 14, 15, 16,
17, 18 e 19, para criador comercial de passeriformes.

CAPÍTULO VI
DAS ESPÉCIES A SEREM CRIADAS PELOS CRIADORES

Art. 31. Com base em levantamento estatístico de criação e conhecimentos rela
cionados à reprodução em cativeiro, as espécies autorizadas para as categorias de cri
ador amadorista e criador comercial de passeriformes foram divididas em 2 (dois)
grupos, de acordo com os Anexos I e II da Instrução Normativa n° 10/IBAMA/2011:

I - O Anexo I da Instrução Normativa n° 10/IBAMA/2011, corresponde às espé
cies que poderão ser mantidas, reproduzidas e transacionadas pelas Categorias de Cri
ador Amador e Comercial de Passeriformes, podendo inclusive ser comercializadas
pelos Criadores Comerciais de Passeriformes, mediante emissão de Nota Fiscal; e

II - O Anexo II da Instrução Normativa n° 10/IBAMA/2011. corresponde às es
pécies que tinham sua manutenção, reprodução e transação autorizada pela IN
01/IBAMA/2003 para os Criadores Amadores de Passeriformes, mas que, por terem
apresentado baixa demanda como animal de estimação pela sociedade, ficam a partir
da publicação desta Instrução Normativa proibidas de serem reproduzidas, transacio
nadas e de participarem de torneios, garantindo-sc o direito dos Criadores Amadores
de Passeriformes de manter as aves de seu plantei, que pertençam a essas espécies, até
o óbito das mesmas.

CAPÍTULO VII
DA ATIVIDADE DOS CRIADORES AMADORES E COMERCIAIS DE

PASSERIFORMES

Art. 32. Todos os Criadores Amadores e Comerciais de Passeriformes deverão:

I - manter permanentemente seus exemplares no endereço de seu cadastro, res
salvadas as movimentações autorizadas;

II —manter todos os pássaros do seu plantei devidamente anilhados com anilhas
invioláveis, não adulteradas, fornecidas pelo IBAMA ou pela SEDAM; e
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III - portar relação de passeriformes atualizada no endereço do plantei confor
me modelo do anexo III da Instrução Normativa n° 10/IBAMA/2011.

rria/ará§raf° ÚnÍC0' °S PáSSar°S anÍlhad0S COm anilhas invioláveis originários deF^g™" aUt°riZad°S ^^ "" aCOmPanhados * sua respectiva Nota
Art. 33 Os Criadores Amadores eComerciais de Passeriformes deverão atuali

zar os seus dados edo seu plantei por meio do SisPass eSisFauna, que tem por obie-
L°seritoes mf°rmaÇÕeS refcrentes ^ atividades de manutenção ecriação de

§Io. OSisPass eSisFauna está disponível na rede mundial de computadores a-
traves da pagina de Serviços on-line do IBAMA no endereço www.ibama.Pov hr '

§2°. As informações constantes no SisPass eSisFauna são de responsabilidade
a^ooqT SVeSPnnd^POr °mÍSSã° °U declara?ões falsas, conforme previsto noArt. 299 do Código Penal Brasileiro, epelas infrações administrativas.

§3o. Asenha de acesso ao SisPass eSisFauna épessoal e intransferível, sendo
de responsabilidade do criador.

§ 4o. Ocriador que porventura venha a extraviar a senha deverá solicitar uma
nova, pessoalmente ou por meio de procuração específica por instrumento público à
unidade da IBAMA de sua circunscrição que éogestor do Sistema Cadastro Técnico
Federal - CTF.

§5o. Aatualização dos dados do plantei no SisPass e SisFauna deve ser feita no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a alteração ocorrida, salvo disposi
ção especifica em outros artigos desta norma.

§6o. As movimentações de transferência, venda, transporte epareamento devem
ser precedidas da operação via SisPass c SisFauna.

Art. 34. Os Criadores Amadores eComerciais solicitarão a liberação de nume
ração de anilhas via SisPass e SisFauna.
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§ Io. Aprovada pelo IBAMA ou órgão ambiental conveniado, a relação com as
numerações das anilhas será enviada às fábricas cadastradas, para confecção de ani
lhas invioláveis atendendo especificações técnicas estabelecidas pelo IBAMA e con
seqüente aquisição e pagamento diretamente ao fabricante e posteriormente entregues
na casa do Criador pelos correios.

§ 2o. As anilhas fornecidas deverão ser de aço inoxidável e deverão conter dis
positivos anti-adulteração e anti-falsificação, atendendo aos diâmetros específicos
para cada espécie e modelo de inscrição conforme norma específica.

§ 3o. A entrega das anilhas solicitadas serão via correios ao endereço cadastrado
no CTF.

§ 4o. O Órgão fiscalizador poderá efetuar a entrega das anilhas de forma presen
cial através de seus servidores do Órgão Ambiental no endereço do criador, nos casos
que for constatada alguma irregularidade, que poderá ser verificada in loco.

§ 5o As anilhas serão vinculadas à fêmea reprodutora do plantei, havendo o limi
te de 35 (trinta e cinco) anilhas por período reprodutivo, e no momento do nascimento
deverá o criador identificar a fêmea e o macho pais dos filhotes.

§ 6o. O criador, em caso de não ter interesse ou por motivo de força maior, du
rante a fase de reprodução de uma matriz, poderá desassociar anilhas desta matriz e
associar estas anilhas a outras matrizes reprodutoras do plantei.

§ 7o. As anilhas não utilizadas no final do período anual deverão ser revalidadas
até seu uso no próximo período de reprodução, e não havendo nascimento, haverá
revalidação até que seja utilizada pelo criador.

§ 8o. As anilhas entregues ao criador que ainda não foram utilizadas para o ani-
Ihamento de filhotes deverão, obrigatoriamente, ser mantidas no endereço de seu
plantei.

§ 9o. O criador que fizer declaração falsa de nascimento terá sua atividade sus
pensa preventivamente até comprovado a irregularidade, podendo a SEDAM aplicar
sanções administrativas, e em última instância cancelar a concessão do empreendi
mento.
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Art. 35. O criador deverá declarar no SisPass o nascimento dos filhotes.

§ Io. O anilhamento dos filhotes deve ser efetuado em até 08 (oito) dias após o
nascimento.

§ 2o. A declaração de nascimento deverá ser efetuada no prazo de 15 (quinze)
dias de sua ocorrência.

§ 3o. Ocorrendo o óbito do filhote após seu anilhamento, a ocorrência deverá ser
registrada no SisPass e a anilha entregue a SEDAM.

§ 4o. Caso o anilhamento descrito no § Io não seja efetuado no prazo estipulado,
os filhotes não anilhados, a SEDAM deverá ser informada para tomar providencias
necessárias sobre o caso, podendo as aves em último caso serem entregues a SEDAM.

Art. 36. Para os criadores amadores e comerciais de passeriformes, é proibida a
reprodução:

I - de pássaro não inscrito no SisPass;

II - de pássaro com idade declarada no sistema inferior a 10 (dez) meses, salvo
casos solicitados e comprovados;

III - sem prévio requerimento de anilhas;

IV - cm quantidade superior às anilhas requeridas; c

V - de espécies do Anexo II da Instrução Normativa N° 10/IBAMA/2011.

Parágrafo único. Em caso de reprodução em desacordo com o presente artigo, as
aves nascidas não poderão ser inseridas no plantei do criador e a sua entrega voluntá
ria, após 60 (sessenta) dias da data do nascimento, a SEDAM deverá ser informado
para tomar providencias necessárias sobre o caso, podendo as aves em último caso
serem entregues a SEDAM.

Art. 37. É proibido o cruzamento ou manipulação genética para criação de hí
bridos interespecíficos.
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Art. 38. Após a efetivação da transferência, a ave transferida deverá permanecer
no mínimo 90 (noventa) dias no plantei do criador que a recebeu antes de nova trans
ferência.

§ Io. Os pássaros só poderão ser vendidos ou transferidos a partir de 35 (trinta e
cinco) dias da data declarada de seu nascimento.

§ 2o. É proibida a transferência de aves anilhadas com anilhas abertas ou anilhas
de clube, associação ou federação, ou ainda de aves de espécies constantes no Anexo
II da Instrução Normativa N° 10/IBAMA/2011;

§ 3o. A SEDAM poderá requerer justificativas sobre as transferências realizadas,
e, caso julgue necessário, requerer o cancelamento das mesmas.

Art. 39. Fica vedada a transferência, venda, aquisição c reprodução das espécies
constantes no Anexo II da Instrução Normativa N° 10/IBAMA/2011.

Parágrafo único. A desobediência ao que estabelece o caput deste artigo implica
em embargo da atividade do criador, e aplicação de sanções administrativas pela
SEDAM.

Art. 40. Da Reprodução, 'a reprodução em cativeiro não seguirá a regra da re
produção em ambiente natural, devido aos fatores a seguir:

I - alimentação farta e diversa fornecida o ano inteiro as aves em cativeiro;

II - auxilio de vitaminas e minerais fornecida as aves em cativeiro;

III - o aproveitamento dos ovos das fêmeas que abandonam os ninhos por meio
de outras matrizes;

IV - a utilização de chocadeiras elétricas para não perder ovos galados; e

V - a utilização de estufas para o tratamento manual de filhotes abandonados
pela matriz reprodutora.
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§ Io. As matrizes poderão reproduzir em tempo curto entre uma postura e outra
devido a auxilio manual, respeitando o limite de 8 (oito) filhotes por temporada, para
que não haja desgaste da matriz reprodutora.

CAPITULO VIII

DA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS

Art. 41. As aves serão mantidas em viveiros ou gaiolas que obrigatoriamente
deverão conter:

I - água disponível e limpa para dessedentação;

II - poleiros em diferentes diâmetros, de madeira ou material similar que permi
ta o pouso equilibrado do espécime. Exceto em situações de torneio, transporte ou
treinamento;

III - alimentos adequados e disponíveis;

IV - banheira removível para banho, em espécies que apresentem este compor
tamento;

V - higiene, não sendo permitido o acúmulo de fezes; e

VI - local arejado e com temperatura amena, protegido de sol, vento e chuvas.

Parágrafo único. No caso de manutenção dos pássaros em viveiros, estes deve
rão apresentar área de cambiamento.

Ari. 42. Os viveiros ou gaiolas devem permitir que as aves cativas possam exe
cutar, ao menos, pequenos vôos, exceto em situações de torneio, transporte ou trei
namento.

CAPITULO IX

DO TRÂNSITO E TREINAMENTO

Art. 43. Todo Criador Amador ou Comercial de Passeriformes, para assegurar o
livre trânsito dos pássaros, deverá:
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