
GOVERNO DE BRASÍLIA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA 

 

 

INSTRUÇÃO Nº 032, DE 13 DE MARÇO DE 2016 

O DIRETOR-PRESIDENTE INTERINO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE 

BRASÍLIA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 1.813, de 30 de dezembro de 1997, pelo 

Estatuto e pelo Regimento Interno da Fundação, RESOLVE: Aprovar o Regimento Interno da 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília – CEUA-FJZB. 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DA FUNDAÇÃO 

JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA – CEUA/FJZB 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º A Comissão de Ética no Uso de Animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília – CEUA-

FJZB é o componente essencial para aprovação, controle e vigilância das atividades que envolverem 

pesquisas desenvolvidas com animais das espécies classificadas como filo Chordata, subfilo 

Vertebrata no âmbito da Instituição, baseado nas disposições contidas em seu Estatuto aprovado pela 

Instrução nº 52, de 18 de maio de 2015, na Lei 11.794/08, de 08 de outubro de 2008, no Decreto 

6.899/09, de 15 de julho de 2009, nas Normas e Regulamentos do Conselho Nacional de Controle e 

Experimentação Animal – CONCEA e nos demais instrumentos jurídicos relacionados ao assunto. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2º A CEUA-FJZB será integrada por: 

I. Médicos veterinários; 

II. Biólogos;  

III. Docentes e pesquisadores na área específica;  

IV. 1 (um) representante de sociedades protetoras de animais legalmente estabelecidas no País, 

na forma do regulamento. 

Art. 3º A CEUA-FJZB deverá ser composta por, no mínimo, cinco membros titulares e respectivos 

suplentes, designados por ato do representante legal da FJZB, sendo eles cidadãos brasileiros de 

reconhecida competência técnica e notório saber, de nível superior, graduado ou pós-graduado, e com 

destacada atividade profissional em áreas relacionadas ao escopo da Lei nº 11.794, de 2008. 

§ 1º Na falta de manifestação de indicação de representantes de sociedades protetoras de animais 

legalmente constituídas e estabelecidas no País, a vaga será mantida em aberto até o ano seguinte. 

Neste caso a CEUA-FJZB deverá comprovar a apresentação de convite formal a, no mínimo, três 

entidades, e deverá convidar consultor ad hoc, com notório saber e experiência em uso ético de 

animais. 

Art. 4º Os membros da CEUA-FJZB terão mandatos de 4 (quatro) anos, sendo permitidas 

reconduções sucessivas. 

Art. 5º O responsável legal da instituição nomeará o coordenador e o vice coordenador entre os 

membros da comissão. 

Parágrafo único. São elegíveis os membros dos incisos I e II do Art. 2º deste Regimento. 



Art. 6º O mandato do coordenador e do vice coordenador será 4 (quatro) anos, permitida uma 

recondução, através do responsável legal da instituição. 

Art. 7º A CEUA-FJZB deverá ter apoio de um secretário executivo escolhidos entre e pelos membros 

da CEUA-FJZB. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 8º Compete à CEUA-FJZB, no âmbito da Instituição: 

I. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto na Lei nº 11.794, de 2008, 

e nas demais normas aplicáveis à utilização de animais para ensino e pesquisa, especialmente nas 

resoluções do CONCEA; 

II. Examinar previamente os protocolos experimentais ou pedagógicos aplicáveis aos 

procedimentos de ensino e projetos de pesquisa científica a serem realizados na FJZB, para 

determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável; 

III. Manter cadastro atualizado dos protocolos experimentais ou pedagógicos, aplicáveis aos 

procedimentos de ensino e projetos de pesquisa científica realizada, ou em andamento, na instituição, 

enviando cópia ao CONCEA; 

IV. Manter cadastro dos pesquisadores e docentes que desenvolvam protocolos experimentais ou 

pedagógicos, aplicáveis aos procedimentos de ensino e projetos de pesquisa científica, enviando cópia 

ao CONCEA; 

V. Expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem necessários perante órgãos 

de financiamento de pesquisa, periódicos científicos, CONCEA ou outras entidades ligadas ao objeto 

deste Decreto; 

VI. Notificar imediatamente ao CONCEA e às autoridades sanitárias a ocorrência de qualquer 

acidente com os animais, fornecendo informações que permitam ações saneadoras; 

VII. Estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o funcionamento e a adequação 

das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e normas definidas pelo CONCEA; 

VIII. Manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em 

desenvolvimento que envolva ensino ou pesquisa científica realizada, ou em andamento, na 

instituição, e dos pesquisadores que realizem procedimentos de ensino e pesquisa científica; 

IX. A CEUA-FJZB deverá disponibilizar o formulário constante do Anexo I da Resolução 

Normativa nº 4, de 18 de abril de 2012, o qual servirá de modelo para envio de informações mínimas 

pelos responsáveis por projetos de ensino e/ou pesquisa que envolva animais; 

X.  A CEUA- FJZB deverá observar as normas regimentais editadas pela Diretoria de Pesquisa 

da FJZB para a realização de Projetos de Pesquisa no âmbito da Instituição. 

XI. Constatado qualquer procedimento em descumprimento às disposições da Lei nº 11.794, de 

2008, na execução de atividade de ensino ou pesquisa científica, a CEUA- FJZB determinará a 

paralisação de sua execução, até que a irregularidade seja sanada, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções cabíveis; 

XII. Das decisões proferidas pela CEUA- FJZB cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao CONCEA; 

XIII. Os membros da CEUA- FJZB responderão pelos prejuízos que, por dolo, causarem às 

pesquisas ou ao desenvolvimento de protocolos relacionados à pesquisa científica em andamento; 

XIV. Os membros da CEUA- FJZB estão obrigados a resguardar o segredo industrial, sob pena de 

responsabilidade. 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 9º Cabe ao coordenador e, em sua ausência, ao vice coordenador, dirigir, coordenar e 

supervisionar as atividades da CEUA-FJZB, especificamente: 

I. Representar a CEUA-FJZB em suas relações internas e externas; 

II. Emitir certificado de aprovação dos projetos submetidos à CEUA-FJZB e aprovados por esta; 

III. Convocar as reuniões da CEUA-FJZB; 

IV. Presidir suas reuniões; 

V. Tomar parte nas discussões e votações da CEUA-FJZB; 

VI. Estabelecer programas preventivos e de inspeção de acordo com o inciso VII do Art. 10. 

VII. Indicar membros para a realização de estudos, levantamentos e emissão de pareceres em 

concordância com as atribuições da CEUA-FJZB; 

VIII. Elaborar notas decorrentes de deliberação da CEUA-FJZB e ad referendum desta, nos casos 

de manifesta urgência; 

IX. Encaminhar à Diretoria de Pesquisa da FJZB os projetos analisados com o Parecer. 

Art. 10. Cabe aos membros da CEUA-FJZB: 

I. Relatar no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis as matérias que lhe forem atribuídas pela 

CEUA-FJZB; 

II. Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias sob pena de desligamento; 

§ 1º: É facultado aos membros 25% (vinte e cinco por cento) de ausências justificadas em um prazo 

de 12 (doze) meses.   

§ 2º: Serão consideradas faltas justificadas os casos de afastamento, férias, licença de ambos os 

membros (titular e suplente). 

III. Proferir seu voto e parecer ao relatar projetos de pesquisa, manifestando-se a respeito da 

matéria em discussão; 

IV. Desempenhar as funções que lhe forem atribuídas pelo coordenador, ou vice coordenador, em 

exercício; 

V. Apresentar proposições sobre questões da esfera de atribuições da CEUA-FJZB; 

VI. Solicitar esclarecimentos adicionais sobre os projetos de pesquisa, durante a sua fase de 

análise ou aprovação; 

VII. Revisar ou sugerir revisão, em até 48 horas, da 1ª versão das atas de reuniões da CEUA-FJZB 

conforme encaminhadas pelo secretário desta. 

Art. 11. Ao secretário executivo da CEUA-FJZB cabe: 

I. Assistir, secretariar e elaborar as atas das reuniões da CEUA-FJZB; 

II. Enviar por e-mail a primeira versão da ata a todos os membros em um prazo de 3 dias úteis; 

enviar por e-mail, dentro de 48 horas, a versão acrescida das correções, acréscimos e sugestões para 

conhecimento dos membros; imprimir e apresentar para aprovação a versão final na próxima reunião 

Ordinária. Lavrar as atas de reuniões da CEUA-FJZB; 

III. Preparar e encaminhar o expediente da CEUA-FJZB; 

IV. Manter o controle dos prazos legais e regimentais referentes ao andamento dos processos da 

CEUA-FJZB; 

V. Providenciar o cumprimento das diligências determinadas na CEUA-FJZB; 

VI. Registrar e assinar as atas das sessões juntamente com o coordenador da CEUA-FJZB, 

rubricando-as e mantendo-as sob vigilância; 

VII. Registrar e assinar as deliberações juntamente com o coordenador da CEUA-FJZB, 

rubricando-os e mantendo-os sob vigilância; 

VIII. Elaborar relatório anual das atividades da CEUA-FJZB a ser encaminhado para a Diretoria de 

Pesquisa da FJZB; 



IX. Providenciar, por determinação do coordenador, a convocação das sessões extraordinárias; 

X. Distribuir aos integrantes da CEUA-FJZB a pauta das reuniões via e-mail; 

XI. Fornecer o protocolo de submissão de projetos de pesquisa ao responsável; 

XII. Fornecer certificado de aprovação do projeto de pesquisa pela CEUA-FJZB; 

XIII. Elaborar lista dos membros titulares e suplentes da CEUA-FJZB, para a indicação como 

relatores dos projetos de pesquisa submetidos a CEUA-FJZB. 

§ 1º O relator não poderá receber projeto em que participe como colaborador durante a distribuição 

dos projetos de pesquisa a serem analisados. 

§ 2º A distribuição de projetos será feita igualitariamente entre todos os membros da CEUA-FJZB.  

 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 12. A CEUA-FJZB deverá realizar reuniões ordinárias pelo menos uma vez a cada semestre e, 

extraordinariamente quando necessário de acordo com a convocação do coordenador ou vice, ou a 

requerimento de dois terços de seus membros. 

I. O quórum mínimo para reuniões ordinárias será de dois terços de seus membros, devendo ser 

verificado o quórum via e-mail mediante confirmação de recebimento; 

II. O quórum mínimo para reuniões extraordinárias será de um terço de seus membros, devendo 

ser verificado o quórum via e-mail mediante confirmação de recebimento; 

III. As deliberações da Comissão serão tomadas pelo voto de dois terços dos membros presentes, 

cabendo ao presidente o voto de qualidade, nos casos de empate; 

IV. Os membros da CEUA serão convocados para as reuniões com, no mínimo, 10 (dez) dias de 

antecedência, a menos que a urgência da reunião não permita manter este prazo, será convocada em 

no máximo 5 (cinco) dias de antecedência;  

V. Os membros da Comissão deverão justificar, com no mínimo 5 (cinco) dias, a eventual 

impossibilidade de comparecer às reuniões.  

VI. As deliberações tomadas ad referendum deverão ser encaminhadas à plenária da CEUA-FJZB 

para deliberação desta, na primeira sessão seguinte; 

VII. Os projetos de pesquisa que envolva o uso de metodologias que possam causar estresse, 

desconforto ou dor aos animais, em qualquer Grau de Invasividade previsto no Anexo I da Resolução 

Normativa nº 4, de 18 de abril de 2012 - CONCEA, não poderão ser aprovados ad referendum; 

VIII. A CEUA-FJZB não analisa ou emite qualquer parecer referente a projetos em andamento, 

excetuando-se os que já foram aprovados ad referendum quando houver pedido dos membros da 

Comissão; 

IX. Caso seja atingido o limite de ausências, conforme o Art. 10, inciso II, § 1º, o membro será 

submetido a análise de suas faltas pelo coordenador e notificado por escrito da exclusão e a CEUA-

FJZB providenciará a substituição deste;  

X. Caso o coordenador ou o vice coordenador da CEUA-FJZB sejam enquadrados no parágrafo 

anterior o representante legal da instituição deverá eleger um novo coordenador ou vice conforme o 

caso. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROTOCOLOS DE PROJETOS DE PESQUISA 

 

Art. 13. Os projetos de pesquisa sujeitos à análise pela CEUA-FJZB deverão ser encaminhados pela 

Diretoria de Pesquisa da FJZB, mediante processo. 

Art. 14. Os projetos de pesquisa, após análise e parecer consubstanciado, deverão ser enquadrados 

em uma das seguintes categorias: 



I – Aprovado; 

II – Aprovado com pendências: quando a CEUA-FJZB considerar necessária apresentação de 

informações ou documentos. A apresentação dos elementos requeridos deverá ser atendida no prazo 

máximo de 7 (sete) dias a contar da comunicação aos proponentes do projeto, conforme disposto nas 

Normas da Diretoria de Pesquisa da FJZB, em seguida retornado para o relator responsável pelo 

parecer do projeto para conferencia das pendências e continuidade do fluxo do processo. 

§ 1º Decorrido os 7 (sete) dias previstos no item II deste Art. e não houver manifestação dos 

proponentes do projeto em questão, o projeto de pesquisa deverá ser arquivado. 

III – Reprovado.   

§ 2º Projetos não aprovados poderão ser modificados segundo a recomendação da CEUA-FJZB e 

ressubmetidos; 

Art. 15. A CEUA-FJZB deverá manter um arquivo contendo os projetos de pesquisa submetidos à 

comissão nos últimos 5 (cinco) anos a contar do encerramento da atividade de pesquisa. 

Art. 16. A CEUA-FJZB deverá estar registrada no CONCEA. 

Art. 17. A CEUA-FJZB convidará pessoas ou entidades que possam colaborar com o 

desenvolvimento de seus trabalhos, sempre que julgar necessário, podendo criar comissões para 

assuntos específicos dentro de sua esfera de atribuições; 

Art. 18. Os integrantes da CEUA-FJZB deverão ter total independência na tomada de decisões no 

exercício das suas funções, mantendo sob caráter confidencial as informações recebidas, não podendo 

sofrer qualquer tipo de pressão por parte dos interessados, devendo isentar-se do envolvimento 

financeiro e não devendo estar submetidos a conflitos de interesse. 

Art. 19. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e compreende os aspectos 

éticos e legais envolvidos nas propostas apresentadas a CEUA-FJZB. 

Art. 20. Consideram-se autorizados para a execução somente os projetos aprovados e com certificado 

emitido pela CEUA-FJZB, assinados pelos Coordenador ou Vice. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 21. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na aplicação do presente regimento interno serão 

dirimidos pelos membros da CEUA-FJZB em reunião. 

Art. 22. O presente regimento interno poderá ser alterado pelos membros da CEUA-FJZB, apenas 

para atender mudanças na legislação, tendo sua proposta aprovada pela FJZB.  

§ 1º A alteração do presente regimento interno só poderá ser aprovada na plenária da CEUA-FJZB 

com votação favorável de 2/3 dos seus membros, observadas as limitações de quórum do Art. 12. 

Art. 23. O regimento interno entrará em vigor após aprovação pelos membros da CEUA-FJZB e 

publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

GERSON DE OLIVEIRA NORBERTO 


