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Resumo: Os gambás, marsupiais do gênero Didelphis, integram a fauna sinantrópica em boa 
parte da América Tropical e Subtropical, onde, se por um lado são perseguidos e mortos com 
requintes de crueldade em função da ignorância generalizada sobre os mesmos, por outro são 
objeto de esforços de resgate e cuidados por milhares de cidadãos voluntários, inclusive no 
Brasil. Tais cuidados, entretanto, embora claramente amparados no direito-dever de agir para 
evitar a crueldade com animais conforme inscrito na própria Constituição Federal, não são 
claramente amparados nas normas legais vigentes, levando a um grave equívoco dos agentes 
do Estado e mesmo do cidadão comum quando consideram – erroneamente – que o resgate e 
o cuidado doméstico desses animais, quando impossível seu retorno ao meio de origem, possa 
constituir infração ou crime ambiental. Frente à realidade da falência do resgate de fauna pelos 
estabelecimentos estatais e do resgate diuturno de milhares de gambás por voluntários em todo 
o Brasil, faz-se necessário não apenas afastar de imediato a má interpretação da lei contra os res-
gatistas, mas também evoluir urgentemente na edição de normas específicas que reconheçam 
e amparem essa atividade benevolente e defensável sob todo aspecto.
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voluntários: reconhecimento nos tribunais do direito ao cuidado – Possíveis soluções propostas 
no plano jurídico: em defesa do direito a proteger – Referências

To the truly ethical man, all of life is sacred, including forms of life that from 

the human point of view may seem lower than ours.

(Albert Schweitzer, 1966)

Os gambás, fauna silvestre adaptada ao ambiente urbano

Os gambás, também chamados regionalmente no Brasil de mucuras, timbus, 

cassacos, sariguês ou saruês, marsupiais adstritos à família Didelphidae, ocor-

rem amplamente na América Tropical e Subtropical, e em nosso país pertencem 

majoritariamente a três espécies, o gambá-de-orelha-branca Didelphis  

albiventris, o gambá-de-orelha-negra Didelphis aurita e o gambá-comum 

Didelphis marsupialis, todas com vasta distribuição no território brasileiro e 

outros países latino-americanos (vide mapas). Uma quarta espécie, D. imperfecta, 

atinge apenas o Extremo Norte do Brasil, próximo às fronteiras amazônicas com 

países limítrofes. Todas as quatro são consideradas de baixo risco de conservação 

(Least Concern), quer dizer, não ameaçados de extinção, pela classificação da 

União Mundial de Conservação da Natureza (IUCN, 2021).

Onívoros e altamente adaptáveis, os gambás são animais sinantrópicos, ou 

seja, que convivem regularmente e com sucesso com a ocupação humana do 

território. Não existem estudos específicos a respeito, mas graças à capacidade 

de viverem em forros de casas e outras construções, ocos de árvores em parques 

e ruas e outros abrigos de oportunidade, e ainda que estudos de densidade 

populacional urbana para esses animais sejam surpreendentemente raros 

(GRAIPEL; MONTEIRO FILHO, 2006; BERGALLO, 2012), sua densidade em áreas 

urbanas atinge provavelmente centenas de animais por quilômetro quadrado 

em muitas de nossas cidades.

Depois de um período de gestação extremamente rápido, de 12 a 14 dias, as 

fêmeas dos gambás dão à luz, em média e dependendo da espécie, sete a nove 

filhotes (podendo variar de 4 a 12), os quais migram para o marsúpio (bolsa), onde 

permanecem por aproximadamente dois meses, havendo várias ninhadas ao 

ano. Quando deixam a proteção da mãe, estão prontos para sobreviver sozinhos. 

Comem desde invertebrados (insetos, aranhas e escorpiões), frutas, ovos, até 



Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, Belo Horizonte, ano 21, n. 123, p. 29-51, maio./jun. 2022

RESGATE E CUIDADOS DE GAMBÁS...

31

pequenos vertebrados (roedores, lagartos e cobras). São aparentemente imunes 

à peçonha de aracnídeos como escorpiões e ofídios como cobras-coral e jara-

racas de pequeno porte, tendo grande importância para a saúde humana quando  

suas populações são mantidas sob controle em áreas urbanas e suburbanas, 

além de consumirem grandes quantidades de carrapatos, transmissores da febre 

maculosa, de caramujos africanos, uma espécie invasora, e de baratas.

Figura 1 - Gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris)  
predando escorpião-amarelo (Tityus serrulatus)

Foto: Haroldo Bauer.

Contato, atrito e barbarismo: a perseguição medieval 
fundada na ignorância

Os gambás têm sofrido, historicamente, de uma condição que aflige boa 

parte da fauna urbana noturna, a qual abrange também as corujas e morcegos: 

o medo irracional das “criaturas da noite”, o qual, mais do que o comportamento 

natural de nossa espécie enquanto mamíferos de hábitos preponderantemente 

diurnos, foi açulado pelas crendices tanto pagãs como religiosas que remontam 

à Idade das Trevas, bem como é hodiernamente explorada pelo sensacionalismo 

das produções cinematográficas (BADHAM, 2019). Some-se a isso a falta quase 

absoluta de conhecimento sobre a fauna brasileira que acomete a população 
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em geral, fazendo com que os gambás sejam confundidos com ratos (com os 

quais não possuem qualquer parentesco próximo, sendo, reiteramos, marsupiais, 

aparentados de fato aos coalas e cangurus australianos), e a falsa disseminação da 

noção de que eles, como os ratos, transmitiriam doenças. Temos aí um “caldeirão” 

no qual esses animais inofensivos e úteis são objeto de perseguição contínua 

por segmentos mais ignaros da sociedade, sofrendo destes um massacre ge-

neralizado e, não raro, os mais indizíveis e abjetos maus-tratos (ZAREMBA, 2015; 

SCHIAVONI, 2020), praticados, o mais das vezes, com a mais absoluta impuni-

dade, como de resto a imensa maioria dos crimes ambientais praticados no país 

ante as dificuldades estruturais conhecidas dos agentes ambientais do Estado.  

Os poucos casos que chegam à apreciação do Judiciário, não obstante, são um 

terrível catálogo de torturas e abusos, mera amostra da situação enfrentada por 

esses animais úteis e inofensivos em todo o país (BRASIL, 2018; 2021a). Soma-se 

a essas agressões bárbaras e propositais um sem-número de incidentes graves 

ou fatais, tais como atropelamentos e agressões por cães, quando os gambás, 

principalmente fêmeas com filhotes, buscam sustento em pratos de ração 

deixados ao ar livre, e temos aí um quadro de dezenas ou centenas de milhares 

desses animais gravemente feridos ou mortos ao tentar, tão somente, conviver 

nos interstícios das urbes que lhes roubaram o habitat natural.

A intensificação desses conflitos baseados na ignorância e na intolerância 

dos Homo urbanus, desprovidos de qualquer conhecimento sobre os elementos 

da Natureza, é fruto inafastável da expansão urbana sobre ambientes naturais 

e/ou rurais, onde não apenas os gambás, mas também muitas outras espécies 

da fauna autóctone, têm seus abrigos e meios de vida ceifados pelo avanço das 

moradias humanas e seus sistemas viários, inclusive sobre as nunca respeitadas 

Áreas de Preservação Permanente delimitadas em lei. A tolerância das pessoas 

habitantes das cidades parece cingir-se a cães e gatos, relegando outras espécies 

a alguma categoria “inferior”, à qual não apenas são negados respeito e afeto, 

mas os direitos intrínsecos à vida e ao bem-estar que lhes são assegurados no 

arcabouço jurídico nacional.

Centros	de	Resgate	e	Triagem	de	Fauna:	insuficiência	e	
falência

Num país como o Brasil, em que colidem uma riquíssima diversidade de 

fauna e uma população com pouquíssimo conhecimento sobre este patrimônio, 

é inevitável que sejam muitos, frequentes e disseminados geograficamente 
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os conflitos entre as atividades humanas e as espécies animais autóctones. 

Como ferramenta de valor inestimável no reparo aos agravos cometidos contra 

indivíduos da fauna brasileira, sejam eles dolosos ou culposos, bem como no 

atendimento a incidentes sem concurso direto humano nos quais espécimes da 

fauna sejam encontrados necessitando de cuidados, surge a figura dos Centros de 

Triagem de Animais Silvestres (CETAS), estabelecimentos que, em tese, deveriam 

contar com estrutura, pessoal especializado e recursos adequados para receber, 

tratar e destinar adequadamente os animais silvestres. Existem atualmente  

23 CETAS federais administrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2022), e número semelhante de Centros 

de Reabilitação de Animais Silvestres administrados (CRAS) por órgãos estaduais, 

universidades e instituições privadas (FAUNA NEWS, 2021).

Duas realidades objetivas, infelizmente inarredáveis, constrangem sobre-

maneira a atuação desses meritórios estabelecimentos, ainda mais no que diz 

respeito a se poder atender adequadamente eventos de resgate e cuidados 

de fauna sinantrópica de grande distribuição territorial como os gambás. Uma 

delas é o ínfimo número de CETAS e CRAS oficiais existentes frente à vastidão 

do território nacional – menos de 50 estabelecimentos em funcionamento 

atualmente para atender as ocorrências de 5.570 municípios. Outra, perversa e 

recorrente, é a disparidade escandalosa entre as necessidades operacionais e os 

recursos efetivamente disponíveis para os poucos CETAS e CRAS existentes, os 

quais, ainda que em número claramente insuficiente, atendem cerca de 70.000 

animais por ano (IBAMA, 2019). São frequentes e disseminadas as denúncias 

sobre condições péssimas de trabalho e de recepção dos animais nesses 

estabelecimentos, principalmente os governamentais (TÚLIO, 2017; MARQUES, 

2020; VEREADOR..., 2021), com alguns casos mais escabrosos vindo a público e 

gerando grande comoção social, como o da mortandade de cerca de 900 animais 

silvestres sob a guarda do CETAS do IBAMA no Rio de Janeiro entre novembro de 

2020 e março de 2021, por absoluta negligência do Estado, o que veio a exigir 

enérgica ação do Ministério Público Federal, que denunciou criminalmente os 

responsáveis diretos (BRASIL, [2022]).

É necessário ressaltar, e de forma inequívoca, que a imensa maioria dos 

CETAS e CRAS são atendidos por pessoal extremamente dedicado e que bus-

cam, muitas vezes à custa de enorme sacrifício pessoal e desprendimento profis-

sio nal verdadeiramente heroico, confrontar a situação de falência generalizada 

que caracteriza, de modo geral e em todo o país, a ação do Estado no que deveria 
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ser seu dever de proteger a fauna silvestre, enquanto patrimônio comum, e os 

animais, individualmente, contra a crueldade. Seria de se pensar que a Lei Com-

plementar nº 140, editada em dezembro de 2011, e que transferiu aos estados 

federados parte da competência sobre a gestão da fauna silvestre (BRASIL, 

2011), ajudaria a resolver essa situação. A verdade é que, como bem descreveu  

Valença (2020),

os Estados passaram também a assumir os passivos de fiscalizações, de 

entregas voluntárias e de resgate de fauna silvestre. E, consequentemente, 

passaram a depender de Cetras para suprir essa demanda de animais que 

precisam ser cuidados, reabilitados, destinados, soltos e monitorados após 

a soltura. Porém, nenhum Estado estava preparado para tal atividade e o 

que ela trazia como passivo, pois a demanda antes atendida de forma parcial 

pelo Ibama. agora estaria sob responsabilidade das unidades da Federação. 

Houve diversos acordos técnicos para que os Estados assumissem os centros 

de triagem de animais silvestres (Cetas) do Ibama para uma gestão conjunta 

das estruturas já existentes (VALENÇA, 2020, grifos nossos).

Afirma ademais o mesmo autor que a grande problemática é que boa parte 

desses centros não tinham condições de uso, por serem estruturas antigas, sem 

reformas e ultrapassadas quando comparadas às exigências dos parâmetros 

atuais de bem-estar e de conservação necessários. Muitas vezes, eles não atendem 

à demanda real dos animais recepcionados.

Como seria de se esperar, os gambás perfazem uma grande proporção dos 

animais recebidos em CETAS e estabelecimentos similares. Visando ter uma ideia 

aproximada da realidade em relação a estes animais e seu resgate pelo Estado 

brasileiro, o autor solicitou, em agosto de 2021, por meio do portal Gov.BR, infor-

mações oficiais sobre o resgate de gambás nos CETAS do IBAMA. As res postas 

recebidas (BRASIL, 2021b) são impressionantes pelos números, e estarrece doras 

pela mostra cabal da ineficácia do resgate de gambás pelo Estado brasileiro. 

Senão vejamos: no curto período amostrado, entre janeiro de 2019 e julho de 

2021, nada menos que 4.107 gambás deram entrada em CETAS. Destes, expres-

siva porcentagem veio a óbito confirmado (26% do total) ou presumido (46%), já 

que ausente registro adequado de sua destinação, por mais surpreendente que 

isso seja diante das exigências de cuidadoso registro sobre os animais admitidos 

em CETAS federais. Apenas 28% dos gambás que deram entrada nos CETAS 

entre 2019 e 2021 resultaram destinados à soltura. Esse triste resultado, estamos 
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 certos, não decorre em nenhuma hipótese da falta de dedicação dos profissio-

nais que atendem nos CETAS, mas sim de uma combinação da já mencionada 

falência estrutural de muitos desses centros e da complexidade de que se reveste 

o manejo desses animais, especialmente dos neonatos, para que sobrevivam.  

É de se ressaltar que filhotes compuseram nada menos que 73% do total de gam-

bás recebidos em CETAS no período apontado – justamente a fase de vida em 

que os cuidados precisam ser intensivos e a alimentação especializada e cara. 

Ademais, sabe-se que muitas vezes os animais já chegam aos centros em situa-

ção debilitada ou com ferimentos graves, o que inviabiliza sua recuperação.

Figura 2 - Os gambás perfazem a maioria dos mamíferos admitidos  
em centros de resgate, como estes 145 filhotes recebidos no excelente CRAS  

da Universidade Estácio, no Rio de Janeiro

Foto: Jeferson Pires (Instagram).
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Figura 3 - Destino dos gambás admitidos em CETAS federais entre 2019 e 2021

Fonte: Brasil (2021a).

Assim como, de um lado, seria absurdo querer penalizar os dedicados 
servidores dos CETAS e CRAS pela situação de falência estrutural das obrigações 
do Estado para com o resgate e reabilitação da fauna silvestre, tão ou mais 
absurdo seria aceitar a penalização dos resgatistas voluntários que buscam, no 
caso dos gambás, atuar no vácuo dessa falência estrutural utilizando para isso 
seus próprios meios. O Estado omisso não pode exigir exclusividade no resgate 
da fauna silvestre quando é notório que deixa de atender adequadamente suas 
obrigações no tema.

O universo do resgate e cuidado de gambás por voluntários: 
serviço essencial ante a ausência do Estado

É nesse contexto, de evidente e provada dificuldade no sucesso do atendi-
mento de gambás em estabelecimentos do Estado, e de verdadeiro descalabro 

na devida proteção legal aos gambás, com conflitos diuturnos resultantes em 

morte e crueldade, que entram em cena os resgatistas voluntários. Trata-se de 
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cidadãos comuns, a imensa maioria sem formação técnica especializada na 

temática, mas que, muitas vezes, viram-se compelidos a atuar para salvar animais, 

em grande parte filhotes ainda totalmente dependentes de cuidados, uma vez 

que é bastante comum que fêmeas adultas sejam mortas e os filhotes sejam 

encontrados vivos, em seguida, em suas costas ou ainda no marsúpio.

Os resgatistas voluntários, entretanto, longe de serem meros leigos que 

este jam individualmente experimentando como salvar os animais, contam 

com uma inusitada ajuda: a existência de redes de resgatistas de gambás no 

Brasil, organizadas em grupos de redes sociais, com milhares de integrantes e 

a pre sença e orientação nestas de profissionais qualificados(as), veterinários(as), 

biólogos(as), nutricionistas e outros. Um desses grupos, no qual diuturnamente 

são relatados resgates e dispensadas orientações sobre o cuidado correto com os 

animais, conta na data de submissão deste artigo com mais de 48.500 pessoas, 

literalmente de todas as regiões do Brasil.1 Especificidades muito relevantes 

(ABRAVAS, 2020) são atendidas pelos resgatistas voluntários, como, para filhotes 

neonatos – que constituem uma imensa quantidade dos resgates realizados –, 

a provisão de leite enriquecido sem lactose de duas em duas horas (dia e noite), 

seguida de massagens abdominais para estimular a defecação; o abrigo em 

recinto especialmente aquecido; a transição para rações Premium de alto teor 

de taurina e outras exigências não apenas custosas financeiramente, mas de 

enorme e continuado dispêndio de dedicação e tempo.

Com vistas a entender melhor esse universo de resgatistas voluntários, o 

autor realizou uma pequena amostragem com 132 voluntários anônimos que 

preencheram um questionário disponibilizado aleatoriamente através dos já 

mencionados grupos em redes sociais. Os resultados surpreenderam tanto pela 

amplitude geográfica dos respondentes (73 cidades em 11 estados) como pelo 

número de animais resgatados pelos mesmos – 1.428 indivíduos, dos quais 84% 

relatados como tendo sido soltos e apenas 102 (7% do total relatado) mantidos em 

cativeiro por razões diversas, que vão da habituação a deficiências físicas graves. 

Ora, se os resgatistas participantes desta muito pequena amostragem já foram 

capazes de resgatar de situações de risco mais de 1.400 animais, imaginem-se a 

amplitude, o volume e o efeito benéfico para a conservação da fauna sinantró-

pica e para o bem-estar animal do trabalho dos milhares de voluntários organi-

zados Brasil afora.

1 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/1559837174299862.
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Figura 4 - Bebês gambás são extremamente frágeis e exigem cuidados constantes 
durante longo período de tempo

Fonte: Foto do autor.

Note-se que uma grande parte dos gambás resgatados é de filhotes neo-

natos, que exigem os cuidados constantes supramencionados. Ainda que boa 

parte dos resgatistas realizem um esforço de reabilitação para a soltura na 

Natureza, que exige todo um processo de aprendizado para a sobrevivência sel-

vagem a ser induzido no animal conforme técnicas específicas, muitas vezes a 

proximidade física e a habituação dos filhotes com o(a) resgatista gera um pro-

cesso de imprinting e de domesticação, que terminam por inabilitar o animal à 

soltura, sob pena de morte por inanição ou, pior, por agressão, já que acostumado 

à presença humana. Nesse caso, não soltar o gambá resgatado, atendendo a um 

protocolo de decisão determinado com base em Boletim Técnico da Associação 
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Brasileira de Veterinários de Animais Silvestres (ABRAVAS) (BAGGIO, 2021) é  

um ato de bondade e prevenção à crueldade tão importante quanto o resgate 

em si. E mais: não há que se exigir, na imensa maioria dos casos, que os gam-

bás resgatados sejam “devolvidos ao ambiente natural”, já que não vieram de 

nenhum ambiente natural, senão do próprio meio antropizado, urbano ou su-

burbano, altamente modificado e no qual aprendem a viver em plena paisagem 

construída.

Figura 5 - Esquema de avaliação sobre soltura de gambás

Fonte: Adaptado de Abravas (2020) por Baggio (2021).

Abrigados nos lares dos resgatistas, os gambás por eles mantidos desfru-

tam de uma série de cuidados continuados, em especial no que tange à dieta 

para evitar enfermidades nutricionais como pode ser o hiperparatireoidismo  

(HPT). Ademais, cada gambá abrigado por um resgatista é um animal poten-

cialmente inestimável para combater a ignorância obscurantista e o ódio irracional 

contra essas espécies; família, amigos, vizinhos passam a conhecer de perto os 

animais abrigados e a vê-los sob uma ótica muito mais benigna. Eles se tornam, 

assim, verdadeiros embaixadores de suas espécies e da fauna sinantrópica.  

Os resgatistas tornam-se frequentemente divulgadores da causa da proteção e 

valorização social desses animais incompreendidos, o que se constata facilmente 



Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, Belo Horizonte, ano 21, n. 123, p. 29-51, maio./jun. 2022

JOSÉ TRUDA PALAZZO JR.

40

nas redes sociais pelo enorme volume de posts educativos de autoria daqueles. 

Fazem, no conjunto de suas ações, muito mais pelos gambás – resgatados e 

selvagens – do que o Estado brasileiro e seus agentes.

Não são, portanto, “pets” os gambás resgatados e abrigados por resgatis

tas, mas sim animais salvos do sofrimento e da morte, e que passam a fruir do di-

reito à existência confortável, assegurado por cidadãos e cidadãs que preenchem 

a vergonhosa lacuna do Estado brasileiro em proporcionar os cuidados necessá-

rios, os quais, ao resgatarem e cuidarem de gambás, exercem um direitodever 

alicerçado, inter alia, no artigo 225 da Carta Magna, que prevê a ação do Estado 

em seu parágrafo 1º, inciso VII, para prevenir a crueldade contra os animais, es-

tando estes cidadãos e cidadãs agindo legal e legitimamente ao evitar que o 

vácuo de atuação do Estado promova, pela omissão do resgate ou pela ação de-

sarrazoada dos centros de resgate desestruturados e com altíssimos índices de 

óbito para os taxa dos marsupiais nativos, a disseminação dessa crueldade entre 

esse grupo de animais.

“Espada de Dâmocles” sobre os resgatistas: a lacuna jurídica 
e a interpretação equivocada da lei

Vimos, conforme supraexplanado e com base em fatos e dados de conhe-

cimento público e/ou fornecidos pelos próprios agentes públicos, que o Estado 

brasileiro, em suas diferentes encarnações materiais, falha estrondosamente em 

prover aos gambás a proteção contra a crueldade – tanto enquanto espécies que 

são patrimônio ambiental como enquanto indivíduos – supostamente assegu-

rada nos ditames constitucionais e demais diplomas do ordenamento jurídico 

pátrio. Frente a essa situação, reiteramos ser legal e legítima a ação individual 

de cidadãos e cidadãs para resgatar e abrigar animais de uma espécie sinan-

trópica abundante, perseguida e negligenciada: os gambás. A qualquer agente 

do Direito deveria assistir o mesmo entendimento: o de que um resgate de ani-

mal sinantrópico em perigo não é “caça” ou apanha ilegal de fauna, tal qual co-

minado na lei; não é manutenção ilegal de fauna, conforme definido na lei o 

abrigo de gambás resgatados por voluntários. Não são crimes contra a fauna 

nem o resgate nem o abrigo de gambás resgatados por voluntários. Crime 

seria  negar-lhes auxílio, podendo o cidadão prestar-lhe socorro e impedir que so-

fra a crueldade da morte lenta e dolorosa; crime seria também, é forçoso dizer, 

 abduzir do cuidado voluntário adequado os gambás resgatados e abrigados por 

voluntários, visando entregá-los a uma suposta tutela do Estado em centros de 
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resgate oficiais sobrecarregados, desabastecidos, mal-preparados para a nobre 

tarefa a que se dedicam. Centros estes que, frente às carências permanentes, 

deveriam  dedicar-se preferencialmente à recepção e atendimento de espécies 

efetivamente silvestres e raras, com potencial de soltura em áreas naturais, e não 

avocar a si a dúbia e injustificável exclusividade no resgate precário dos milhares 

de gambás que necessitam socorro país afora.

Ora, incorre em grave equívoco a autoridade administrativa ambiental 

quando considera que o resgate voluntário e o abrigo doméstico aos gambás 

resgatados, e não passíveis de soltura seja por problema físico ou por imprinting 

e habituação a cuidados e à proximidade humana, possam ser tipificados como 

infração ou crime ambiental. Tais condutas benevolentes e benéficas não são 

caça, apanha, tráfico ou cativeiro irregular de fauna de origem silvestre, essas 

sim transgressões tipificadas no artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/98 (BRASIL, 

1998). Não são “condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”, objeto expresso 

da mencionada lei e suas posteriores regulamentações. Ainda que assim se 

confundisse o agente administrativo, a própria lei permite ao julgador deixar de 

aplicar penalidades, já que o parágrafo 2º do mesmo artigo determina, verbis, que, 

“no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de 

extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena”. 

Confirma esse entendimento o Decreto Federal nº 6.514/08, que regulamenta 

a supracitada lei, reitera essa determinação no parágrafo 4º de seu artigo 24 

(BRASIL, 2008). Ora, pois, se a lei faculta a inaplicabilidade de penas a quem, em 

justificada circunstância, mantém sob sua tutela gambás (ou outros animais 

silvestres) resgatados do sofrimento e da morte, a que outro agente do Estado 

assistiria legitimidade para reprimir indevidamente ao resgatista?

Nota ainda em recente artigo a propósito dos dispositivos de lei e decreto 

supracitados o jurista Farenzena (2022) que, por se tratar de norma punitiva, não 

é possível ampliar o seu rol de aplicação; do contrário, restaria violado o princípio 

da vedação de interpretação analógica in malam partem, como consectário 

lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem 

previsão legal prévia e expressa.

Faz-se necessário ressaltar aqui o reconhecimento tácito da importância, da 

indispensabilidade mesmo, do resgate e abrigo de animais silvestres por volun-

tários resgatistas, feitos já por alguns dos entes federados por meio de normas 

que fazem dos resgatistas parte do sistema oficial. No estado da Bahia, como 

em outros, portaria do órgão estadual ambiental admite conceder termos de 
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guarda para cidadãos privados receberem e cuidarem animais resgatados 

(BAHIA, 2021). E, no estado do Paraná, organizou-se até um curso específico 

realizado pela Escola de Gestão estatal capacitando para o Programa de Cui-

dados e Reabilitação Intensiva de Animais Silvestres (PARANÁ, 2021). Ora, é por 

demais evidente que a intenção do órgão estatal, ao “permitir” a participação da 

cidadania nos programas de resgate, nada mais é do que suprir, sem admiti-lo 

explicitamente, as suas imensas deficiências no atendimento à fauna silvestre 

necessitada de resgate e abrigo. E ainda assim, o Estado faz tal “concessão” por 

meio de normas longas, convolutas e por vezes contraditórias em si mesmas, 

negando-se a dar reconhecimento explícito à figura do resgatista voluntário e sua 

importância no cenário nacional de conservação. Espelha-se, nesse sentido, na 

igualmente convoluta e pedantemente complexa norma do IBAMA a respeito do 

funcionamento dos CETAS (BRASIL, 2021c) e na bizantina Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente nº 457/13 (BRASIL, 2013). É mais: tais “concessões” à 

colaboração da cidadania se dão apenas e tão somente na órbita dos comba lidos 

CETAS e CRAS, e a cidadania apenas é chamada a atuar como depósito extra local 

destes estabelecimentos, recebendo animais que obrigatoriamente tenham 

que passar por eles. Ora, como vimos ad nauseam nas linhas anteriores, é justa-

mente a sobrecarga, a ineficiência e – principalmente – a insuficiente distribuição 

geográfica dos centros de resgate que exigem que a cidadania assuma o resgate 

dos gambás como obrigação sua. Assim, escapa a toda razoabilidade exigir que 

os cidadãos que resgatam e cuidam de gambás façam com que os animais 

resgatados passem fisicamente pelos CETAS e CRAS, alguns dos quais a centenas 

ou mesmo milhares de quilômetros dos locais de resgate.

É inarredável especular-se sobre que razões levariam a autoridade estatal 

a, diante do descalabro que é a falta de recursos e estruturas para o resgate de 

fauna no Brasil, insistir na edição de normas infralegais complexas e restritivas 

da participação cidadã nos processos de resgate, em particular para as espécies 

como os gambás, com permanente e abundante necessidade de atendimento 

em toda a extensão do território nacional. Também causa espécie a “exigência” 

descabida de que se levem os gambás resgatados para dentro dos raros e 

deficientes centros estatais. Esses excessos legiferantes das autoridades admi-

nistrativas não atendem, é evidente, ao interesse público de proteção desses 

animais enquanto patrimônio público, tampouco ao imperativo de seu bem-

estar individual. Parecem mais destinadas a assegurar uma pífia, e o mais das 

vezes injustificável, primazia do sistema estatal falido sobre o resgate de fauna 
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sinantrópica. Muito mais racional seria que o arcabouço legal, que, como vimos, 

não pretende, não determina e nem preconiza penalizar o resgatista voluntário, 

tratasse de uma vez de reconhecer explicitamente e, no que se fizer necessário, 

ordenar essa atividade tão importante, indispensável mesmo. A adoção de uma 

norma que reconhecesse explicitamente o trabalho dos resgatistas voluntários 

e a admissibilidade plena do abrigo de gambás resgatados afastaria de uma 

vez por todas essa inaceitável “Espada de Dâmocles” que paira sobre as cabeças 

dos cidadãos de bem que resgatam e abrigam gambás, os quais, se bem 

jamais fossem condenados em um tribunal por suas ações benfazejas, vivem a 

sobressaltos com a possibilidade funesta da visita de um agente ambiental mal-

informado ou mal-instruído que, contra toda lógica e contra o melhor interesse 

dos animais envolvidos, venha a querer apreender gambás resgatados e, de um 

lado, penalizar o gesto filantrópico dos resgatistas, e de outro, causar efetivo dano, 

estresse e crueldade a animais bem-cuidados e providos no plano particular, 

ao entregá-los a depósitos de animais de um sistema estatal o mais das vezes 

falido. Trataremos de encaminhar aqui algumas sugestões a respeito, mas antes 

pedimos vênia para, à guisa de entendimento sobre o que expressamos quanto 

à inimputabilidade da conduta de resgate e abrigo dos gambás por particulares 

voluntários, retratar o entendimento dos tribunais sobre questões similares.

Jurisprudência sobre fauna silvestre abrigada por 
voluntários: reconhecimento nos tribunais do direito  
ao cuidado

É de todo louvável a intenção do legislador, e a atuação dedicada de muitos 

agentes da fiscalização ambiental, para coibir sob todo aspecto o tráfico de 

animais silvestres. E não é de tráfico nem de animais traficados que se trata o 

resgate e abrigo de gambás, conforme pretendemos ter já demonstrado. Vem 

dessa constatação a convicção de que não há base legal nem interesse público 

em penalizar os resgatistas de gambás. Vale, entretanto, buscar trazer à luz algu-

mas decisões que reforçam esse nosso entendimento, exaradas nos mais diver-

sos recintos de Justiça espalhados pelo Brasil, e que chegam até as mais altas 

cortes nacionais. Referem-se tais decisões, em sua maioria, a outros animais 

sil vestres, de origem duvidosa, mas em cujos casos concretos as cortes pátrias 

levaram em consideração tanto a inexistência do animus delinquendi de parte 

do tutor humano como o interesse maior do animal individual em questão.  
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Pede máxima vênia o autor para elencar a seguir apenas uma pequena amostra 

de tais decisões.

No estado de Minas Gerais, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça manteve 

em 2020, em decisão colegiada, tutela de urgência em favor de tutor de papagaio-

verdadeiro (Amazona aestiva), impedindo a autoridade coatora de impor-lhe 

multa e apreender o animal, até o desfecho definitivo da lide. Concorreram para 

a decisão mantida pelo egrégio tribunal as constatações de que se tratava de 

espécie não ameaçada e que o animal já acostumado à vida sob tutela privada 

seria incapaz de sobreviver por conta própria, pelo que, nas palavras do emérito 

relator, “a mantença da situação hoje existente [a tutela privada do animal], até 

desfecho final do processo, mostra-se a melhor solução” (MINAS GERAIS, 2020).

No Tribunal Regional Federal da 1ª Região, decisão semelhante foi tomada 

por unanimidade da turma em sede de apelação, em caso específico de resgate 

de filhote de papagaio por particular, no qual o notabilíssimo voto do eminente 

desembargador federal Jirair Aram Meguerian elencou uma série de argumentos 

colhidos em muitas outras decisões, totalmente aplicáveis mutatis mutandis ao 

caso dos gambás resgatados, resultando negado recurso do IBAMA e mantida a 

posse do animal resgatado com seus tutores (BRASIL, 2018).

Destes argumentos lógicos há que se destacar os colhidos na decisão do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça em Agravo Regimental no Recurso Especial 

tendo por agravante, uma vez mais, o IBAMA. A 2ª Turma do STJ, seguindo voto 

do relator, o ilustre jurista ambiental e desembargador Herman Benjamin, en-

tendeu “evidente que não se trata de animal silvestre, em sua acepção legal” o 

indivíduo mantido em guarda doméstica por período o qual, ou em condições 

que, o incapacitem para o retorno à vida livre. Refere-se ainda, com absoluta 

propriedade, o eminente julgador à decisão do Tribunal de origem no Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.459.26 SC 2013/0153456-3, na qual, 

in casu, o tribunal local entendeu ser “questionável se a retirada do animal do 

cativeiro doméstico efetivamente atende ao seu bem-estar. Pelo tempo de vida 

doméstica e pela sua completa adaptação ao meio em que vive, difícil identificar 

qualquer vantagem em transferir a posse para um órgão da Administração 

Pública” (BRASIL, 2014). Esta última e lapidar assertiva consubstancia tudo o 

que o autor deste artigo pretende ver reconhecido em relação à legitimidade e 

legalidade do resgate e abrigo de gambás por voluntários particulares!

Com todas essas decisões judiciais anteriores, ainda assim insistem alguns 

agentes administrativos do Estado em perseguir indevidamente os resgatistas 
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de gambás, a ponto de exigir que estes tenham também de ir aos tribunais em 

busca da óbvia tutela de seus direitos e dos animais abrigados. Em recente de-

cisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Americana (SÃO PAULO, 2021), o magistrado, 

ao determinar sabiamente que, “como é cediço, a proteção ao meio ambiente não 

pode se apegar à letra fria e literal da lei, havendo hipóteses em que a apli cação 

pura e simples da legislação de regência, pode levar a uma situação mais preju-

dicial ao bem jurídico tutelado pela Magna Carta, do que o próprio cumprimento 

da lei”, concedeu a guarda de uma gambá órfã com evidentes necessidades de 

cuidados a sua legítima resgatista e tutora, após o indevido encaminhamento 

da mesma ao CETAS de Barueri que contava à época – pasmem! – com nada 

menos que 900 outros indivíduos de gambás confinados em suas dependências  

(GOES, 2021).

É importante entender as mensagens subjacentes à verdadeira enxur rada de 

decisões judiciais favoráveis a tutores provados de animais silvestres. A primeira, 

e talvez mais relevante, é a de que, ao Estado incapaz de atuar em defesa do pa-

tri mônio faunístico contra os traficantes, caçadores e outros meliantes que cau-

sam grave dano, não é lícito assacar baterias em desigual e recalcada contenda 

contra o cidadão privado que apenas mantém sob bons cuidados um indivíduo 

de espécie silvestre. A segunda, não menos importante, é a de que, para bem 

além dos interesses do Estado e do tutor humano, inscrevem-se claramente na 

jurisprudência brasileira as decisões que levam em conta o interesse do animal 

tutelado e seu bem-estar, decidindo-se por aquilo que a ele, enquanto indivíduo 

senciente, melhor convém.

O conjunto de tais decisões pende decisivamente a favor de nossa afir

mação no sentido da legitimidade e legalidade do resgate e abrigo de gambás 

por voluntários privados, independente de prévia anuência formal de parte da 

autoridade estatal.

Possíveis soluções propostas no plano jurídico: em defesa do 
direito a proteger

Vimos por todo o exposto, com a devida fundamentação fática e jurídica, 

que o resgate e abrigo de gambás por voluntários:

a) Supre de maneira eficiente e cabal uma necessidade premente e cons

tatada em todo o território nacional, necessidade esta que de outra forma 

estaria desprovida de solução, haja visto a comprovada insuficiência do 
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Estado brasileiro em seu dever de zelar pela proteção da fauna e pelo 

bem-estar animal;

b) independe de prévia autorização de agente ou órgão do Estado, eis que 

se ampara em um direito-dever do cidadão de agir frente à necessidade 

de prevenir sofrimento e morte desnecessária, portanto crueldade, em 

relação a esses animais sinantrópicos perseguidos, incompreendidos e o 

mais das vezes desprotegidos pela tutela estatal;

c) não pode ser penalizada administrativa ou criminalmente pelo agente 

público, já que não constituem o resgate e o abrigo de animais resgatados 

conduta tipificada no arcabouço jurídico que trata de crimes contra 

a fauna e o meio ambiente; antes, são um serviço de utilidade pública 

prestado pela cidadania que o pratica por sua própria conta e dedicando 

tempo e recursos materiais próprios.

Vimos também que não prosperam, no litígio judicial, as iniciativas equi-

vocadas de autoridades administrativas ambientais no sentido de penalizar a 

posse de animais silvestres sem objeto de tráfico ou intenção criminosa; quanto 

menos será passível de punição no âmbito judiciário o ato de bondade e de 

verdadeiro serviço de utilidade pública de se resgatar e cuidar de gambás em 

necessidade. Mas temos por certo que, frente à disparidade de interpretações 

e, por que não expressar claramente, ao frequente despreparo dos agentes 

públicos na aplicação administrativa das normas ambientais no dia a dia, seguem 

os resgatistas voluntários à mercê da coação indevida e ilegal de algum destes 

agentes.

A eminente jurista especializada em Direito dos Animais, Jade Lagune 

Lanzieri Aguiar, em sua seminal obra sobre o tema em conexão com a guarda 

compartilhada por tutores (AGUIAR, 2022), bem cita Favre (2011), ao ressaltar que 

“(...) nosso sistema jurídico pode e deve fazer o que sempre tem feito: ponderar 

o conflito entre interesses dos indivíduos em um contexto de política pública, 

sempre visando uma ponderação eticamente apropriada”.

Seria do interesse público que, mais do que apenas deixar o tema em sede 

de lacuna normativa, legitimada que está por omissão do legislador a atividade 

de resgate e abrigo de gambás, fazer com que tal atividade seja explicitamente 

reconhecida em norma específica, dando aos resgatistas o standing jurídico e a 

paz de espírito que muito merecem, ao abrigo contra qualquer arbitrariedade de 

eventuais agentes ignaros do Estado. Nesse sentido, e recepcionando iniciativa 

do autor, a Comissão Nacional de Proteção e Direitos dos Animais da Ordem 



Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, Belo Horizonte, ano 21, n. 123, p. 29-51, maio./jun. 2022

RESGATE E CUIDADOS DE GAMBÁS...

47

dos Advogados do Brasil (CPDA/OAB) e o Instituto Brasileiro de Conservação 

da Natureza (IBRACON) ofereceram ao IBAMA, em agosto de 2021, um estudo 

detalhado da problemática e uma proposta de instrução normativa visando 

regulamentar o registro de gambás do gênero Didelphis oriundos de resgate 

por pessoas físicas (IBRACON, 2021). Com isso, a autoridade ambiental federal 

poderia, mediante registro realizado no Sistema Nacional de Gestão da Fauna 

Silvestre (SISFAUNA), monitorar os resgates de gambás em todo o país, detendo 

a partir daí um conhecimento muito melhor da situação desses animais no Brasil 

e podendo fiscalizar, se desejado, os resgatistas registrados. Infelizmente, até 

ao menos a data de preparação deste artigo, em maio de 2022, o processo de 

análise da proposta não recebeu sequer um parecer no sistema informatizado 

do IBAMA, e tampouco foram atendidos os apelos formais dos proponentes por 

acesso ao processo de análise, evidenciando um total descaso, mais uma vez, do 

Estado brasileiro e seus agentes com a questão.

Com vistas a ampliar o diálogo sobre o tema, a OAB/RJ e o IBRACON promo-

veram, no âmbito da CPDA/OAB/RJ, uma audiência pública com especialistas no 

resgate de gambás, juristas e a bem-vinda presença de representantes regionais 

do IBAMA/RJ, na qual, mais uma vez, as asserções do presente artigo sobre a 

importância do tema no contexto nacional, a falência generalizada dos meca-

nismos do Estado para o resgate de fauna, e a necessidade do reconhecimento 

explícito e apoio aos resgatistas privados foram confirmados pelos palestrantes.2

Ante a continuada omissão dos órgãos autárquicos da União na proble-

mática, é de se pensar desde já na necessidade de engajamento dos estados 

federados na busca de uma solução. Ainda que o ideal fosse uma normativa fe-

deral aplicável erga omnes no território nacional, é lícito aos resgatistas buscar 

meios de que, ao menos em algumas unidades da Federação, seu papel emérito 

e indispensável seja consagrado em norma que os apoie.

Ao fim e ao cabo, como bem assinalou o Prêmio Nobel de Literatura J. M. 

Coetzee (2002), “quem diz que a vida importa menos para os animais do que 

para nós nunca segurou nas mãos um animal que luta pela vida. O ser inteiro 

do animal se lança nessa luta, sem nenhuma reserva”. Ninguém sabe melhor 

dessa verdade que os resgatistas de gambás, ao passar noites em claro com 

pequenos órfãos em suas mãos a implorar por cuidados. É nossa esperança 

que mais juristas, autoridades de gestão ambiental e atores sociais relevantes 

2 A audiência pública pode ser assistida em sua integralidade em: https://bit.ly/3wpB76d.
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se debrucem de forma urgente sobre a necessidade de prover os resgatistas e 

tutores de gambás resgatados do devido e explícito reconhecimento em norma 

legal, afastando de vez qualquer possibilidade de perseguição indevida e ilegal 

a estes que, sobretudo, fazem do resgate de animais perseguidos e maltratados 

um ato, ao mesmo tempo, de cidadania e de amor.

Rescue and care of opossums (genus didelphis) by volunteers in Brazil: An essential 
environmental service threatened by legal gaps

Abstract: Opossums, marsupials of the genus Didelphis, are part of the synanthropic fauna in 
much of Tropical and Subtropical America, where, if on one hand they are persecuted and killed 
with cruelty due to the generalized ignorance about them, on the other they are the subject of 
rescue and care efforts by thousands of volunteer citizens, including in Brazil. Such care, however, 
although clearly supported by the right-duty to act to avoid cruelty to animals, as enshrined in 
the Federal Constitution itself, is not clearly supported by the current legal framework, leading to 
a serious misunderstanding by State agents and even the common citizen when they consider – 
wrongly – that the rescue and domestic care of these animals, when their return to their original 
environment is impossible, may constitute an environmental infraction or crime. Faced with the 
reality of the failure of wildlife rescue by State establishments and the daily rescue of thousands 
of possums by volunteers throughout Brazil, it is necessary not only to immediately reject the 
misinterpretation of the law against rescuers, but also to urgently evolve in the adoption of 
specific norms that recognize and support this benevolent and defensible activity in every aspect.

Keywords: Opossums. Wildlife rescue. Environmental law. Animal rights. Wildlife protection.
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