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RESUMO 

Essa pesquisa tem o intuito de debater sobre a vida dos animais silvestres que sofrem 

atualmente pelo crime de tráfico, motivado pelos acontecimentos recentes que 
prejudicaram imensamente a vida dos animais nas florestas. Pretendo abordar um amplo 
debate sobre a temática e a falta de comprometimento que o país dá atualmente a tal 

assunto; mostrando o devido descaso e mínimo valor que dão a pena ao crime. 
Mostrarei os acontecimentos incessantes que acontecem todos os dias nas maiores 

florestas do Brasil, e talvez como assim entender, uma ferramenta meramente conhecida 
para ser utilizada por empresas, órgãos governamentais e ONGS, abordando temas e 
acontecimentos sobre o tráfico.  

Palavras-chave: Animais silvestres; Pena; Florestas; Governo; Direito Ambiental. 

 

ABSTRACT 

This research aims to discuss the lives of wild animals currently suffering from 

trafficking crime, motivated by recent events that have greatly damaged the lives of 
animals in the forests. Through the field study, I intend to address a broad debate on the 

theme and the lack of importance and commitment that the country currently gives to 
such subject; showing due disregard and minimal value that give the penalty to crime. I 
will show the incessant events that happen every day in the largest forests of Brazil, and 

perhaps as you see fit, a tool merely known to be used by companies, government 
agencies and NGOs, addressing trafficking themes and events. 

Keywords: Wild animals; Pity; Forests; Government; Environmental law. 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO  

 

O tráfico de animais silvestres é um tema muito discutido e abordado por todo o mundo. 

Uma rede enorme que movimenta milhões em dinheiro e vai se mondando em diversos 

locais na sociedade para comercializar e negociar os animais.  

No mercado externo e interno, espécies são retiradas ilegalmente do seu habitat natural, 

sendo tratadas como mercadoria, onde muitas vezes são vendidos a preços absurdos 

pelos traficantes, desde pássaros, que são um dos mais vendidos, até a macacos pregos, 

tucanos e araras, isso sem contar nos peixes e invertebrados. A captura e o local em que 

ocorre, nem sempre são os mesmo, fazendo com que fique grande a dificuldade dos 

polícias em prendê-los no ato da ação.   

O comércio mundial está crescendo deliberadamente, e isso mostra o descontrole do 

governo para impedir tal conduta, onde a polícia e os agentes ambientais possuem uma 

grande dificuldade para encontrar e assim prender pessoas que estejam vendendo, 

matando, e movimentado o mercado da caça, atualmente, conforme leciona Luiz Paulo 

Sirvinskas:  

Registre-se que o art. 29 da Lei 9.605/98 exige a permissão, a licença 

ou a autorização para matar, perseguir, caçar, apanhar espécimes da 

fauna silvestre, nativos ou em rota migratória. Esse controle se dá por 

meio da concessão da permissão, licença ou autorização pelo IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis). Entende-se por permissão "o ato administrativo 

negocial, d iscricionário e precário, pelo qual o Poder Público faculta 

ao particular a execução de serviços de interesse coletivo, ou o uso 

especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas 

condições estabelecidas pela Admin istração". Licença, por seu turno, 

é "o ato administrativo vinculado e definitivo, pelo qual o Poder 

Público, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências 

legais, facu lta-lhe o  desempenho de atividades ou a realização de fatos 

materiais antes vedados ao particular, como por exemplo, o exercício  

de uma profissão, a construção de um edifício em terreno próprio". 

Autorização, por fim, é "o ato administrativo discricionário e precário  

pelo qual o  Poder Público torna possível ao pretendente a realização 

de certa atividade, serviço, ou a utilização de determinados bens 

particulares ou públicos, de seu exclusivo ou predominante interesse, 

que a lei condiciona à aquiescência prévia da Admin istração, tais 

como o  uso especial de bem público, o porte de arma, o  trânsito por 

determinados locais e etc.".  (SIRVINSKAS, 2002, p. 492).  



 

Com o decorrer dos anos, é fato que muitas espécies de animais silvestres estão sendo 

extintos em meio e em longo prazo, causando um imenso impacto mundial a 

biodiversidade. 

Vale ainda destacar que é considerado um dos tráficos mais realizados no mundo, onde 

só perde para o tráfico de drogas, armas e de seres humanos, segundo a Polícia Federal, 

o que mostra sua grande importância entre as atividades, sendo considerado um dos 

maiores problemas ambientais no mundo.  

É importante mencionar que o tráfico de fauna não se limita a compra sem uma  

autorização do poder público de animais vivos, a movimentação também inclui a venda 

de partes dos corpos de animais, como ossos, órgãos, peles, penas, dentes e seus 

subprodutos, como é o caso do artigo 18 da Lei nº 5.197 de 03 de Janeiro de 1967 que: 

 
Dispõe sobre a proteção a fauna e dá outras providências: 

Art. 18. É p roibida a exportação para o Exterior, de peles e couros de 

anfíbios e répteis, em bruto. 

  

A sua principal rota começa na Região Nordeste, onde com a retirada das espécies da 

natureza, o tráfico percorre até o grande comércio consumidor da fauna no país, que é a 

Região Sudeste. Segundo informações do IBAMA, onde ocorre o maior número de 

caças ilegais é dentro dos estados do Ceará, Piauí, Mato Grosso, Maranhão e Bahia, já 

os estados com os números mais alarmantes de compra e venda dos animais são o Rio 

de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

O tráfico de animais silvestres atinge diversos públicos e afins, diante disso, é certo que 

existem quatro tipos de tráfico de animais, quais sejam: 

- Para colecionadores particulares: os animais mais pedidos para esse determinado tipo 

de tráfico são os que se encontram em extinção, e quanto mais o animal for raro, maior 

é o valor que o traficante vai pedir pelo animal, um exemplo é a Arara-Azul, 

considerada pelo Ministério do Meio Ambiente uma ave em extinção, com isso, é 

avaliada em 70 mil reais, como preço médio, tendo estimativa de vida de 70-80 anos. 

Há casos também que o colecionador compra o animal para fins domésticos, para tanto, 

pode ser relevado e concedido um perdão judicial, deixando-se de aplicar a pena, 

conforme aduz João Marcos Castro: 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91706/Lei-no-5197-de-03-de-Janeiro-de-1967#art-18


Imagina-se que se pode incluir entre estas circunstâncias aquelas em 

que aplicação da pena seja mais gravosa ao animal do que a não 

aplicação, em função dos cuidados extremados que seu detentor tem 

para com ele. Apesar da guarda ser irregular, é comum que o animal 

acabe se adaptando tão bem ao ambiente doméstico que os mais bem 

elaborados cuidados técnicos não conseguirão devolvê-lo ao ambiente 

natural. Por outro lado, comprovadamente o detentor nunca teve  

intenção de prejudicar o animal, a quem dedicou longos anos de 

cuidados e carinho. [...]. 20 (CASTRO, 2004, p. 127-128.) 

Conforme artigo 30º e 31º da lei 9.605, mostra que atos de abuso e maus-tratos que 

mutilam animais de qualquer porte ou tipo, sejam eles domésticos, silvestres, exóticos 

ou nativos, concedendo detenção de três meses a um ano, e multa, tendo a mesma pena 

aplicada para quem realizar ações dolosas ou cruéis em animais vivos, ainda que para 

fins científicos, e se por eventual ação o animal vir a falecer, a pena é aumentada de um 

sexto a um terço. 

Nas situações expostas no artigo 32 da lei 9.605, Fernando Capez esclarece cada uma 

delas; veja-se de acordo com o que segue: 

a) Praticar ato de abuso significa fazer uso excessivo, uso errado 

daqueles animais.  

b) Praticar maus-tratos consiste em bater, espancar, tratar com 

violência, ou ainda, manter o animal em lugar sujo, inadequado.   

c) Ferir significa causar ferimentos, fraturas ou contusões.  

d) Mutilar consiste em extirpar parte do corpo do animal.  

e) Realizar experiência dolorosa ou cruel (§1) consiste em submeter os 

animais, por atos dolorosos ou cruéis, a  uma série de operações, por 

exemplo, observações, avaliação, provas, ensaios em condições 

determinadas, tendo em vista resultado determinado. Essas 

experiências, ainda que sejam realizadas para fins didáticos ou 

científicos, e, quando existirem recursos alternativos, são proibidas 

quando provocam dor ou sofrimento ao animal. (CAPEZ, 2010, p. 

100.) 

Ainda, o tema deve ser visto sob diversos prismas, a saber: 

I) - Para o propósito científico: também citada como biopirataria, que consiste na 

exportação, comercialização, manipulação e exploração de animais silvestres que 

contradizer com as normas da Convenção da Diversidade Biológica de 1992, esse tipo 

de tráfico tem objetivo de utilizar os animais traficados para estudos científicos.  

II) - Para vendas em pet shops: conhecido como "cultura do pet silvestre", esse tipo de 

tráfico alimenta o hábito de muitas pessoas de comprar animais inusitados para cria- los 



na sua própria casa como bicho de estimação, onde são vendidos pela internet e em 

feiras de ruas.  

III) - Para produção de subprodutos: para esse tipo de classe, os animais silvestres são 

utilizados para fabricação de artesanatos, onde são comercializados em artesana to de 

penas de animais com risco de extinção de forma ilegal.  

Ao encontrar uma situação em que considere ilegal em relação aos animais, é possível 

fazer uma denúncia, seja ela anônima ou não. Para tanto, pode ser feita da seguinte 

forma: Ao identificar um cenário estrambótico em relação aos animais silvestres, é 

possível proceder com uma denúncia anônima ou não, ela pode ser efetuada conforme 

as seguintes maneiras: 

No caso em que você suspeita dos maus tratos, poderá entrar em contato com o 

IBAMA, em mais específico a Linha Verde, onde o número é 0800618080, passando 

assim as devidas informações que possui e pedir ajuda para algum atendente sobre as 

atitudes que poderão ser feitas.  

O Decreto 24.645 de 10 de julho de 1934 foi o incipiente diploma lícito a impedir os 

maus tratos aos animais, compreendidos todos os seres irracionais, quadrúpedes, ou 

bípedes, domésticos ou selvagens.  

Seu artigo 3º preceitua assim:  

Consideram-se maus tratos: I - Praticar ato de abuso ou crueldade em 

qualquer animal; II - Manter animais em lugares anti-h igiênicos ou 

que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os 

privem de ar ou luz; III - Obrigar animais a trabalhos excessivos ou 

superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para 

deles obter esforços que, razoavelmente não se lhes possam exig ir 

senão com castigo; IV - Golpear, ferir ou mutilar voluntariamente 

qualquer órgão ou tecido de economia, exceto a castração, só para 

animais domésticos, ou operações outras praticadas em beneficio  

exclusivo do animal e as exig idas para defesa do homem, ou no 

interesse da ciência; V - Abandonar animal doente, ferido, extenuado 

ou mut ilado, bem como deixar de min istrar-lhe tudo o que 

humanitariamente se lhe possa prover inclusive assistência veterinária;  

VI - Não dar morte ráp ida, livre de sofrimento prolongado, a todo 

animal cujo extermínio seja necessário para consumo ou não; VII - 

Abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais em período 

adiantado de gestação; VIII - Atrelar num mesmo veículo, instrumento 

agrícola ou industrial, bovinos com suínos, com muares ou com 

assino, sendo somente permitido o trabalho em conjunto a animais da 

mes ma espécie; IX - Atrelar animais a veículos sem os apetrechos 

indispensáveis, como sejam balancins, ganchos e lanças ou com 

arreios incompletos, incômodos ou em mau estado, ou o acréscimo de 

acessórios que os molestem ou lhes perturbem o funcionamento do 



organismo; X - Utilizar em serviço animal cego, ferido, enfermo, 

extenuado ou desferrado sendo que este último caso somente se aplica 

a localidades com ruas calçadas; XI - Acoitar, golpear ou castigar por 

qualquer forma a um animal caído sob o veículo ou com ele, devendo 

o condutor desprendê-lo para levantar-se; XII - Descer ladeiras com 

veículos de reação animal sem a utilização das respectivas travas, cujo 

uso é obrigatório; XIII - Deixar de revestir com couro ou material com 

Idêntica qualidade de proteção as correntes atreladas aos animais de 

arreio; XIV - Conduzir veículo de tração animal, dirig ido por condutor 

sentado, sem que o mesmo tenha boleia fixa e arreios apropriados, 

como tesouras, pontas de guia e retranca; XV - Prender an imais atrás 

dos veículos ou atados a caudas de outros; XVI - Fazer viajar um 

animal a pé mais de dez quilômetros sem lhe dar descanso, ou 

trabalhar mais de seis horas continuas, sem água e alimento; 102 XVII 

- Conservar animais embarcados por mais de doze horas sem água e 

alimento, devendo as empresas de transporte providenciar, sobre as 

necessárias modificações no seu material, dentro de doze meses a 

partir da publicação desta lei; XVIII - Conduzir animais por qualquer 

meio de locomoção, colocados de cabeça para baixo, de mãos ou pés 

atados, ou de qualquer outro modo que lhes produza sofrimento; XIX 

- Transportar animais em cestos, gaiolas, ou veículos sem as 

proporções necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, e sem 

que o meio de condução em que estão encerrados esteja protegido por 

uma rede metálica ou idêntica que impeça a saída de qualquer 

membro do an imal; XX - Encerrar em curral ou outros lugares 

animais em número tal que não lhes seja possível moverem-se 

liv remente, ou deixá -los sem água ou alimento por mais de doze 

horas; XXI - Deixar sem ordenhar as vacas por mais de vinte e quatro 

horas, quando utilizadas na exploração  de leite; XXII - Ter animal 

encerrado juntamente com outros que os aterrorizem ou molestem;  

XXIII - Ter animais destinados á venda em locais que não reúnam as 

condições de higiene e comodidade relativas; XXIV - Expor nos 

mercados e outros locais de venda, por mais de doze horas, aves em 

gaiolas, sem que se faca nestas a devida limpeza e renovação de água 

e alimento; XXV - Engordar aves mecanicamente; XXVI - Despelar 

ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos à alimentação de 

outros; XXVII - Min istrar ensino a an imais com maus tratos físicos; 

XXVIII – Exercitar tiro ao alvo Sobre patos ou qualquer animal 

selvagem, exceto sobre os pombos, nas sociedades, clubes de caça, 

inscritos no Serviço  de Caça e Pesca; XXIX - Realizar ou promover 

lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie diferente, touradas 

e simulacros de touradas, ainda mes mo em lugar p rivado; XXX - 

Arrojar aves e outros animais nas caças e espetáculos exibidos para 

tirar sorte ou realizar acrobacias; XXXI - Transportar. Negociar ou 

caçar em qualquer época do ano, aves insetívoras, pássaros canoros, 

beija-flores e outras aves de pequeno porte, exceção feita das 

autorizações para fins científicos, consignadas em lei anterior. 

Caso presencie o tráfico é vultoso apresentar o máximo de possíveis informações, como 

o dia e horário, cidade e estado, se estavam com carro qual a placa dele, as 

características dos envolvidos que estão comprando e vendendo os animais, quais 

animais, e etc.  

Na hipótese de ter visto algum animal silvestre, correndo riscos ou perdido, é 

momentoso entrar em contato com o IBAMA ou com agentes fiscais da sua cidade para 

que possam resgatar o animal e o colocarem no seu devido local, caso esteja 



machucado, direcioná- lo para algum hospital veterinário, vale lembrar que não é em 

hipótese alguma recomentado resgata- lo sozinho, pois como autoridade administrativa, 

caberão ao IBAMA, segundo o artigo 4º do Decreto n. 3.607/2000, além das emissões 

de licenças, há seguintes atribuições:  

I - manter o registro do comércio de espécimes das espécies incluídas 

nos Anexos I, II e  III da CITES, que deverá conter, no mín imo: a) 

nomes e endereços dos exportadores e importadores; b) número e 

natureza das Licenças e Certificados emitidos; c) países com os quais 

foi realizado o comércio; d) quantidade e tipos de espécimes; e) 

nomes das espécies incluídas nos Anexos I, II e III da CITES; e f) 

tamanho e sexo dos espécimes, quando for o caso; II - elaborar e 

remeter relatórios periódicos à Secretaria da CITES, nos termos do 

artigo VIII da Convenção; III - fiscalizar as condições de transporte, 

cuidado e embalagem dos espécimes vivos, objeto de comércio; IV - 

coordenar as demais autoridades que com ela atuam em conjunto na 

atribuição prevista no inciso anterior; V - apreender os espécimes 

obtidos em infração à Lei n o 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; VI - 

devolver ao país de origem ou determinar o destino provisório ou 

definit ivo dos espécimes vivos apreendidos nos termos do inciso 

anterior; VII - o rganizar e manter atualizado o registro dos infratores; 

VIII - propor emendas, inclusões e transferências aos Anexos I, II e  III 

da CITES, conforme estabelecido nos artigos XV e XVI da 

Convenção; IX - propor a capacitação do pessoal necessário para o 

cumprimento da Convenção e deste Decreto; X - designar, em 

conjunto com a Secretaria da Receita Federal, o Departamento de 

Polícia Federal e o Ministério da Agricultura e Abastecimento, os 

portos habilitados para a entrada e saída de espécimes, sujeitos ao 

comércio internacional; e XI - estabelecer as características  das 

marcas que devem ser utilizadas nos espécimes, produtos e 

subprodutos, objeto do comércio internacional. 

Sendo assim, caro leitor, no presente artigo será discutido sobre as causas e conflitos 

que geram o grande descaso ao trafico de animais silvestres, a busca e interesse em 

compreender destas informações pode ajudar as autoridades competentes em sua 

responsabilidade de punição de criminalidade organizada, dando- lhes parâmetros do 

trabalho orgânico destas e auxiliando o legislador na formação de novos tipos penais. 

 

2. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E A DIGNIDADE NÃO HUMANA  

Em uma análise geral, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro 

disponibiliza o mínimo de direito aos animais, isto é, atualmente, no Brasil os animais 

são tratados ainda como coisas, objetos e bens semoventes. Diante disso, é necessário 

quebrar a barreira e seguir movimentos legislativos, por exemplo, da Europa, 

modificando assim a forma como o Brasil pensa a respeito. 



Iniciando uma formulação de Leis que se diferencie do antropocentrismo e se liga mais 

com o exocentrismo, que é uma politica que se incline e das garantias aos animais (seres 

não humanos) de preservação.  

É necessário ter em mente que a capacidade que o animal tem de viver, sentir, absolver 

e de ser visto como seres necessários para o eco sistema, tentando modificar a ideia que 

os animais existem para somente satisfazer a espécie humana, como é o caso de pessoas 

que usam a carne bovina, suína, dentre outras, para consumo próprio, que possam obter 

para si mesmos, garantias fundamentais, objetivando conhecer suas próprias 

necessidades básicas.  

O princípio da dignidade humana deve também ser colocado a favor dos animais não 

humanos, assim como o Estado é obrigado a disponibilizar direitos e garantias para que 

sejam respeitados. A falta da dignidade, e por seguinte a inércia do Estado em relação as 

questões que visam o direito dos animais, dará continuidade para os seres não humanos, 

expectativas de vida, progressividade e sensibilidade, bem semovente, status de coisa, e 

assim fazendo com que percam totalmente a característica de seres dotados de 

existência digna. Ainda, a doutrina destaca: 

Os animais possuem uma longa relação com o homem, advinda dos 

tempos pré-históricos. A relação dos humanos com os caninos, por 

exemplo, tem origem numa relação pré-h istórica de dependência. Os 

lobos se aproximavam dos homens visando se aproveitar das carcaças 

e das vísceras dos alimentos desperdiçados; por outro lado, protegiam 

as cavernas daqueles que os alimentaram, prevenindo as ameaças 

noturnas. Daquela época aos dias atuais, essas relações foram 

evoluindo junto com a racionalidade do homem, criando uma situação 

ambígua: à medida que o homem se civiliza e se reproduz, cresce a 

demanda da participação dos outros animais na cadeia econômica, ao 

passo em que os homens preocupados com a ética e a sobrevivência 

na terra estudam modos de frear esse aproveitamento desregrado dos 

seres vivos do planeta. (MENDES, 2010, online) 

A dignidade dos animais não é distinta da dignidade dos seres humanos, uma vez que 

seja presumível esse entendimento é necessário desviar-se do senso comum, tentando 

construir o animal não humana não como uma coisa, mas como um ser vivente, que 

sente aspiração de viver e ter total libre arbítrio.  

Atualmente, a desigualdade da dignidade animal vem crescendo consideravelmente, 

uma vez que a exclusão é injusta e vai de antagônico às legislações atuais. Os estudos 

que tratam da Dignidade não humana vêm crescendo e tomando espaço, como sita o 

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso: 



O que poderia ter sido suscitado, isso sim, seria o reconhecimento de 

dignidade aos animais. Uma dignidade que, naturalmente, não é 

humana nem deve ser aferida por seu reflexo sobre as pessoas 

humanas, mas pelo fato de os animais, como seres vivos terem uma 

dignidade intrínseca e própria. (BARROSO, 2012, p.118) 

Tradicionalmente, os legistas não classificam os animais a terem personalidade, 

normalmente, são classificados como coisa. O direito civil, por norma, classifica-os 

como penhorados, trocados, dentre outros. É claro que o animal não humano recebe 

certo abrigo jurídico, mas, contudo de uma forma menor, sendo uma mercadoria de 

direito, não um indivíduo de direitos conforme são os humanos. 

A biografia humana ou a adoração jamais podem estar apropriadas, entram na fração de 

Direitos Reais intransferíveis ou inalienáveis, ao avesso disso tudo existem os bens que 

podem acabar a estar atribuído ao homem, entrando na classe de bem ou negócio, para 

fins econômicos ou pessoais. Nesse sentir, vejamos: 

O animal como sujeito de direitos já é concebido por grande parte de 

doutrinadores juríd icos de todo o mundo. Um dos argumentos mais 

comuns para a defesa desta concepção é o de que, assim como as 

pessoas jurídicas ou morais possuem direitos de personalidade 

reconhecidos desde o momento em que reg istram seus atos 

constitutivos em órgão competente, e podem comparecer em Ju ízo  

para pleitear esses direitos, também os animais tornam-se sujeitos de 

direitos subjetivos por força das leis que os protegem. Embora não 

tenham capacidade de comparecer em Ju ízo para p leiteá-los, o Poder 

Público e a coletiv idade receberam a incumbência constitucional de 

sua proteção. O Ministério Público recebeu a competência legal 

expressa para representá-los em Juízo, quando as leis que os protegem 

forem v ioladas. Daí pode-se concluir com clareza que os animais são 

sujeitos de direitos, embora esses tenham que ser pleiteados por 

representatividade, da mesma forma que ocorre com os seres 

relativamente incapazes ou os incapazes, que, entretanto, são 

reconhecidos como pessoas. (SILVA, 2014, online) 

 

Consequentemente, há de se aceitar que os animais, com o desenvolvimento tornam-se 

sujeitos de direito juntamente com as leis que os protegem. E continua, o mesmo autor: 

As novas teorias dos direitos dos animais nos levam a concluir que 

eles têm o direito a uma legislação protetiva. Eles possuem interesses 

que devem estar protegidos por leis levando em consideração as 

necessidades de sua espécie. Devem ter garantidos direitos 

fundamentais, que lhe assegurem ser t ratados com o  mesmo respeito 

com que se exige que sejam tratados os seres humanos. Os animais 

possuem seus próprios interesses que devem estar protegidos por leis. 

(SILVA, 2014, online)  

 



Apresenta-se como fundamental a afirmação de que os direitos dos animais são 

decorrentes do simples fato de sua existência, sendo certo, por conseguinte, que a defesa 

dos direitos baseia-se na importância para o planeta e sobrevivência da espécie humana.  

Com base na Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 1978, 

subscrita pelo Brasil, cujo preâmbulo considera que “todo animal 

possui direitos”, defende mais uma vez a existência do an imal como 

sujeito de direito. Afirma que mesmo não possuindo poder coercitivo, 

a Declaração Universal dos Direitos dos Animais subsiste como uma 

carta de princípios, de natureza moral. Para o autor, a moral deve 

sempre estar acima do direito, “assumindo a função de norma de 

comando em relação a todas as leis” (LEVAI, 2004, p. 51). 

Tendo em vista o descrito, é superior censurar o uso da expressão “dignidade animal” 

para expor o preço que os animais inegavelmente possuem, primeiramente porque essa 

importância não é inerente, conforme pretendido pelos animalistas, porque os animais 

jamais o compreendem, apenas nós o percebemos, e, portanto em níveis tão variados 

que um consentimento humano sobre a liberdade de suas vidas e os termos de sua 

utilização parece bastante impossível. 

 

3. A LEGISLAÇÃO A CERCA DO CRIME  

O crime de tráfico de animais silvestres como já mencionado, é um ramo muito grande e 

é extremamente lucrativo, fazendo com que o crime cresça cada vez mais. O grande 

movimento estimado em 10 bilhões de dólares por ano, e mesmo com a sua real 

importância, mínimos processos é instaurado e as penas que se aplicam são realmente 

pequenas, o que acaba favorecendo cada vez mais o círculo da atividade ilícita. 

Segundo o Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 

silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 

Pena - de seis meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas: 

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou 

em desacordo com a obtida; 

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro 

natural; 

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em 

cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes 

da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e 

objetos dela oriundos provenientes de criadouros não autorizados ou 

sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 

competente. 



(...) 

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 

I - contra espécie rara ou ameaçada de extinção, ainda que somente no 

local da infração; 

II - em período proibido à caça; 

III - durante a noite; 

IV - com abuso de licença; 

V - em unidade de conservação; 

VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar 

destruição em massa. 

(BRASIL. Constituição, 1988. Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro  de 

1998. Capítulo V. Seção I.) 

 

Pelo fato das penas instauradas para os crimes contra a fauna serem menores que dois 

anos de detenção, as pessoas que forem pegas cometendo tais crimes, serão 

automaticamente levadas a cumprir procedimentos penais nos Juizados Especiais. 

Sendo claro que a Lei Federal de 9.099 de 26 de setembro de 1995, mostra que os 

crimes contra a fauna silvestre são afiançáveis, deixando todos a entender que os crimes 

contra a fauna silvestre é considerado para a justiça brasileira de menor potencial 

ofensivo, onde se encontra expressamente inserida no artigo 225, §1°, VII, da CF/88: 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilib rado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público  e à colet ividade o  dever de defendê-lo e 

preservá-lo para os presentes e futuras gerações. § 1.º Para assegurar a 

efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) VII - 

proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a ext inção de 

espécies ou submetam os animais a crueldade".  

O regulamento da República dispõe em um capítulo restritamente voltado para o auxílio 

do meio ambiente, a questão da responsabilização, estabelecendo uma tríplice de 

sensatez: civil, penal e administrativa, e ao estar diligente aos causadores de danos 

ambientais. Conforme se observa no §3° do artigo 225 da CF in verbis:  

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a  sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados. 

A carta magna demarca essa contingência igualmente em seu artigo 173, §5 quando traz 

a tipificação penal de condutas criminosas, em teses realizáveis por pessoas jurídicas, 

uma vez que se pode examinar: 

§ 5º A lei, sem preju ízo da responsabilidade individual dos dirigentes 

da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a 

as punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra 

a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 

Segundo José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala:  



Percebe-se, p rincipalmente, no espaço ocupado pelo Direito  Penal 

do Ambiente, na at ividade dos tribunais, uma profunda carência de 

qualquer espécie de fidelidade hermenêutica, com os objetivos 

constitucionais indicados à formação do conteúdo, e do alcance da 

proteção ambiental adequada ao Estado Democrát ico de Direito.  
(LEITE; AYALA, 2002, p. 186.). 

À frente de cada exposto narrado, verifica-se que apesar de a Lei dos Crimes 

Ambientais tenha sido um grande progresso para coibir o artigo 14 às condutas ilícitas 

desfavoráveis à natureza, ela necessita de alguns reparos, uma vez que no caso dos 

crimes opostos a fauna, a algumas condutas ilícitas graves contrárias aos animais foi 

aplicada juntamente com penas baixas ou sequer foram tipificadas, conforme ocorre 

junto das condutas praticadas pelos grandes traficantes. 

 

4. O TRÁFICO NO BRASIL 

O tráfico de animais silvestres no Brasil, segundo informações do IBAMA, causa o 

aumento de em média 38 milhões de animais nas florestas e matas, dos mencionados, 

cerca de quatro milhões são comercializados ilegalmente por traficantes e em um ano, 

conseguem faturar mais de um bilhão em vendas de animais. O grande número de 

pessoas que retiram os animais de seu habitat natural coloca em risco suas vidas, e 

acaba aumentando o índice de extinções, tornando assim cada vez maior, além de 

contribuir com a grande exploração econômica de florestas no Brasil. Os animais 

capturados, em sua maioria são comercializados aqui mesmo no território brasileiro, 

sendo os biomas mais afetados: Pantanal, Cerrado, Caatinga e por fim a Amazônia, 

além das regiões: Centro-Oeste, Nordeste e Norte.  

Segundo o 1º. Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre1:  

O comércio de animais silvestres capturados na natureza sempre foi 

uma ativ idade deletéria para a fauna, independente de ser legal ou 

ilegal. O processo de comercialização, técnicas de captura, transporte 

e manejo, de uma maneira geral, são os mes mos desde o início até 

hoje, com agravantes por atualmente ser uma ativ idade ilegal. Os 

animais sempre fo ram tratados de uma maneira desrespeitosa, vistos 

como simples mercadorias, utilizados como fontes de renda. (...) 

Atualmente, apesar de existirem técnicas de manejo e transporte 

adequadas às espécies, no comércio ilegal, os animais continuam 

sendo transportados confinados em pouco espaço, sem água e 

                                                                 
1 Disponível em:  http://www.renctas.org.br/wp-content/uploads/2014/02/REL_RENCTAS_pt_final.pdf 

Acesso em 30/01/2020. 
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alimento, presos em caixas superlotadas, onde se estressam, brigam, 

se mutilam e se matam. Além da ingestão de bebidas alcoólicas, 

muitas vezes os animais são submetidos a práticas cruéis que visam a 

amortecer suas reações e fazê-los parecer mais mansos ao comprador 

e chamar menos atenção da fiscalização. É comum dopar animais com 

calmantes, furar ou cegar os olhos das aves, amarrar asas, arrancar 

dentes e garras, quebrar o osso esterno das aves, entre muitas outras 

técnicas cruéis. (RENCTAS, 2002, p.14-15). 

O tráfico também é presenciado como natividade de renda para boa fração da multidão, 

que se aproveita da falta de uma inspeção estável e vende os animais em feiras livre ou 

até mesmo os transporta para outros lugares do Brasil e também para o exterior. 

 A questão socioeconômica é um desafio para à efetivação da 

legislação de combate ao tráfico de fauna silvestre. Enquanto não 

forem asseguradas condições básicas de vida para a maior parte da 

população, ou uma alternativa, será d ifícil dissuadir os traficantes da 

venda ilegal de pássaros. (CARVALHO, 2006, p.132). 

O país, por ser um dos maiores detentores da fauna, possui cerca de 60% da mata 

mundial, onde se encontra a Amazônia, também chamada de Floresta Amazônica, é a 

maior floresta tropical do mundo e é demarcado como latifoliada úmida, tal fato 

propicia que tenhamos o maior numero de espécies na Mata Atlântica, levando assim a 

grande busca e procura de animais no país.  

De acordo com relatórios estudados, existem quatro razões que incentivam o comércio 

ilegal de vida silvestre: a) animais para zoológicos e colecionadores particulares; b) 

animais para uso científico/ biopirataria; c) animais para produtos e subprodutos, como 

é o caso de animais que são retirados da natureza para serem cobaias de testes de 

produtos de beleza; d) animais para venda nos pet shops (em especial cães e gatos).  

Aliás, no Projeto de Lei do Senado 358/2018 consta limitadores para vendas de animais 

fora de estabelecimento autorizados:  

Proib ição da venda de cães e gatos nas ruas é aprovada na CMA. ... 

Pelo texto (PLS 358/2018), quem vender animais de estimação na rua 

ou em locais públicos, sujeitando-os a condições insalubres, cometerá 

crime ambiental (Lei 9.605, de 1998). 

Mas, sob licença especial, pode-se coletar material para pesquisas científicas: 

O art. 14 da Lei 5.197/67 de 03 de Janeiro de 1967, cita que: "Poderá 

ser concedida a cientistas, pertencentes a instituições científicas, 

oficiais ou oficializadas, ou por estas indicadas, licença especial para a 

coleta de material destinado a fins científicos, em qualquer época. § 

1.º Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente 

credenciados pelo país de origem, deverá ser o pedido de licença 

aprovado e encaminhado ao órgão público federal competente, por 

intermédio de instituição científica oficial do país. § 2.º As instituições 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91706/Lei-no-5197-de-03-de-Janeiro-de-1967#art-14


a que se refere este artigo, para efeito de renovação anual da licença, 

darão ciência ao órgão público federal competente das atividades dos 

cientistas licenciados no ano anterior. § 3.º As licenças referidas neste 

artigo não poderão ser utilizadas para fins comerciais ou esportivos. § 

4.º Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por lei a  

atribuição de coletar material zoológico, para fins científicos, será 

concedida licenças permanentes".  

 

Essa concessão, devidamente regulamentada pelo mecanismo translado, deverá estar 

cotejada juntamente com outras normas relacionadas ao tempo de caça, o lugar e a 

maneira de como ocorre a perseguição, a caça ou a apanha do animal selvático. 

Há dois Órgãos que exerce a fiscalização das atividades que envolvem a fauna silvestre, 

o IBAMA possui atribuição direta de controle e fiscalização, e a Polícia Militar 

Ambiental, que exerce a fiscalização em virtude de competência constitucional (Artigo 

195, parágrafo único, da Constituição). 

O tráfico de animais silvestres é selecionado conforme algumas categorias, cada uma 

com sua particularidade em relação a cada animal, selecionando diante dos seus 

preferidos. O mercado movimenta o maior número de recursos no país, sendo o de 

colecionadores particulares o maior influenciador do tráfico, priorizando os animais que 

estão em extinção, os mais caros, provocando um maior impacto no meio ambiente, 

neste sentido, os mais procurados estão entre os beija-flores, papagaios e as araras.  

Existem também os animais que estão dentre os mais carinhosos para companhia do 

dia-a-dia, dentre eles se encontra as araras, papagaios, iguanas e cobras como as jiboias, 

não tirando da lista os macacos e principalmente os pássaros de canto. Outro modo de 

tráfico comum atualmente é a biopirataria, os mais procurados nesse quesito é as 

serpentes venenosas e os insetos, onde são retirados da natureza para servirem de 

cobaias para pesquisas científicas.  

De acordo com alguns juristas, ao mesmo período em que exista a circulação de tráfico 

de animais silvestres pelos demasiados estados do Brasil já citados, à também o 

internacional, envolvendo dezenas de denunciados portugueses, tchecos, suíços e 

alemães, além de brasileiros, nas esferas estadual, internacional e interestadual. Dessa 

forma, qualquer espécie de quadrilha está designada a contribuir na compra e venda de 

animais e na condução dos mesmos em péssimas condições, para a venda em feiras, 

enfim, não se tratam da cúpula da sociedade, como aqueles que faziam em interface no 

exterior, causa pela qual se deve adequar à conduta descrita, a lei 9.605/98, art. 29, ¬§1° 

III. 



Há de evidenciar também que o magistrado agravou as condutas dos réus em diversos 

aspectos, no entanto, intensificou de forma desigual a crítica feita na individualização da 

reprimenda, uma vez que o estatuto para o inicio de cumprimento da pena foi o fechado. 

O §3° do art. 33 do CP, cita que: “a determinação do regime inicial de cumprimento da 

pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Sendo, 

portanto, conforme a desvalia da conduta do réu, que foi máximo, justificado está a 

agravação do regime. 

De outro modo, ainda alusivo às condutas ilícitas, ao advogado militante, Talden 

Queiroz Farias, defende que, conforme o inciso VII do § 1º do art. 225 da Constituição 

Federal, determinadas ato provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais a 

improbidade, e, dentro do rol destas ações, está presente o principio da razoabilidade e 

da precaução, havendo necessidade de tipificação específica da conduta do traficante de 

animais silvestres.  

Talden chega a afirmar que o tráfico é uma apropriação indevida de um patrimônio que 

pertence ao Poder Público e à sociedade, já que o caput do art. 1º da Lei nº 5.197/67 

determina que o animal silvestre e os seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 

propriedade do Estado. Então aparece a importância do dever de fundamentação da 

decisão. Todavia, o autor afirma que a fauna silvestre é um bem de uso comum do povo 

e essencial à qualidade de vida já que é assim que o caput do art. 225 da Constituição 

Federal classifica o meio ambiente e os elementos que fazem parte dele.  

 

5. O IMPACTO DOS INCENDIOS NA AMAZÔNIA  

A Floresta Amazônica, no ano de 2019 foi alvo de incêndios florestais, onde mais de 

nove mil focos de incêndio arderam simultaneamente na vasta floresta tropical do 

Brasil, onde foi espalhado pela Bolívia, Peru e Paraguai. O fogo foi espalhado em boa 

parte da floresta, com o intuito de limpar a terra para a agricultura, extração de madeira, 

e também para a criação de gado, foi agravado pelo intervalo de estiagem. Os incêndios 

representaram números absurdamente grandes e alarmantes, com um aumento de 80% 

em relação ao ano de 2018, podendo até ser vistos do espaço.  



Para as diversas espécies de animais que viviam na Amazônia, o impacto que ocasionou 

os incêndios vieram em duas etapas, uma imediata e a outra em extenso tempo.  

Paulo Moutinho, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), 

afirmou que: 

Há um aumento muito grande de roubo de floresta pública, de áreas 

públicas na Amazônia hoje para especulação de terras. Talvez esse 

seja um dos grandes elementos que impulsionam mais recentemente o  

desmatamento. Uma parte significat iva do desmatamento é por ação 

de ilegalidades, de grupos criminosos que usurpam o bem público que 

são as florestas públicas. Isso é roubo de patrimônio público, 

patrimônio de todos os brasileiros —  disse Moutinho. (Fonte: Câmara 

dos Deputados)2 

Como os incêndios estão afetando os animais? É imensurável que estão prejudicando a 

vida selvagem em curto prazo; normalmente, no meio de um incêndio florestal, os 

animais têm poucas opções, eles tentam se esconder se enterrando ou entrando na água, 

nessas situações, muitos animais acabam entrando em óbito, seja pelo calor, ou pelas 

chamas ou até mesmo por inalação de fumaça tóxica. 

Muitos animais fogem do calor ao sentirem a presença de incêndios florestais. Os 

mamíferos podem correr e os anfíbios e outros animais pequenos se escondem no 

subsolo, se escondem por dentro de troncos ou procuram morada em baixo das rochas, e 

outros animais, como os pássaros, que voam para longe. Sendo citados até os de grande 

porte, que procuram abrigo em lagos e rios correntes.  

Nesse sentido, a lição de Lilian Rose Lemos Rocha, ensina que:  

Atualmente, o  Brasil vem adotando políticas públicas que visam 

verificar prát icas tradicionalmente associadas aos desmatamentos e às 

queimadas, visto que após a derrubada de uma vegetação, 

consequentemente, quase sempre, há queima de material vegetal. 

Dentro deste contexto, segundo Fearnside, a Floresta Amazônica 

permaneceu intacta até o inicio da era moderna do desmatamento, 

com a inauguração da Rodovia Transamazônica, em 1970, e, no final 

dos anos 80, com a pavimentação da BR-163, no chamado “arco do 

desmatamento”, ou área de influência da rodovia. Assim, Fearnside 

ressalta que a intensidade e o uso indiscriminado das queimadas 

transformaram-se em um grave problema ambiental. Segundo Mahar, 

na medida em que se ampliavam as áreas de pecuária bovina, o 

emprego do fogo foi sendo incrementado, principalmente, devido aos 

incentivos fiscais que foram fortes condutores dos desmatamentos, 

além de incentivar a ocupação e a urbanização das áreas ao longo da 

                                                                 
2 Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/590651-incendios-na-amazonia-sao-causados-por-

desmatamento-ilegal-e-ocorrem-em-terras-publicas-diz-especialista/. Acesso em 30/01/2020. 
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BR-163, ocasionando um aumento acelerado no processo do 

desmatamento. Variáveis condicionantes à dinâmica do 

desmatamento, as queimadas foram pautadas em resultados obtidos 

por trabalhos científicos, os quais apresentaram discussões 

importantes e abrangentes sobre as relações existentes entre os 

desmatamentos, as queimadas, o ext rativis mo madeireiro, a at ividade 

pecuária, o cult ivo da soja, o asfaltamento e a efetivação de 

assentamentos rurais nas áreas de influência da BR-163. (ROCHYA, 

Lilian Rose Lemos, 2015, 100).  

Sendo assim, cada ecossistema das áreas incendiadas da selva tropical será corrompido. 

Por referência, O fogo rompe a copa das árvores de uma só parcela, permitindo a 

entrada de clarão e mudando fundamentalmente o fluxo de energia do total ecossistema. 

Isso pode acarretar efeitos em cascata em toda a cadeia alimentar. Sobreviver em um 

ecossistema profundamente desfigurado seria uma questão para muitas espécies. Muitos 

anfíbios, por modelo, têm peles padronizadas que se parecem juntamente com o caule 

ou folhas de uma árvore, permitindo que eles se camuflem. E muitos animais na 

Amazônia são especialistas, espécies que evoluíram e se adaptaram para se desenvolver 

em habitats específicos. Os únicos “vencedores” em uma mata incendiada seriam, 

certamente, as aves de rapina e outros predadores, já que a mata aberta tornaria a caça 

mais irrefletidamente. 

6 PROGRAMAS SALVA-VIDAS  

Mesmo diante dos números serem absurdamente grandes, a polícia só consegue capturar 

novamente cerca de 5% a 10%, onde são levados para o Centro de Triagem de Animais 

Silvestres (CETAS) do IBAMA, são ao todo 60 unidades no Brasil, e por dia, recebem 

em média 24 animais, totalizando um número absurdo de animais que passaram pelo 

tráfico, e que felizmente, conseguiram ser salvos. Mas cerca de 20% a 30%, acabam 

falecendo no seu primeiro dia de recuperação, ou até mesmo logo quando chegam aos 

CERTAS, pois durante seu tempo preso, na maioria das vezes em locais péssimos, 

como gaiolas minúsculas, para despistar os policias, acabam sofrendo muito e são 

absurdamente machucados, fazendo com que o dano seja quase irreversível. Já os que 

conseguem sobreviver, após o devido tratamento e cuidados, são soltos novamente na 

natureza, com a esperança de que não sejam novamente capturados, e possam viver 

livremente, como deve ser, mas a readaptação ao seu habitat natural, não é tão simples 

assim, exige tempo e uma área de soltura específica. Essa área de soltura é muitas das 

vezes o maior desafio aos profissionais que trabalham nela, exigindo muito estudo para 

não haver problemas, colocando a quantidade cerca de animais e quais em especial, para 



haver o circulo de a cadeia alimentar, fazendo isso, muitos CETAS são equilibrados e, 

portanto, não lotam muito, apesar do grande número de animais que entram por dia para 

fazer os devidos cuidados.  

Atualmente, os CETAS no Brasil possuem parceiros em todo o país para ajudá- los com 

o cuidado dos animais que foram vítimas do trafico, onde na maioria das vezes  

Zoológicos pegam animais, que em especial acabaram de nascer, os colocam em 

berçários especial, e os cuidam com uma amamentação adequada, e em seu 

desenvolvimento. Como funcionam, eles chegam e primeiramente recebem o 

atendimento no hospital, sendo avaliados como está o seu estado de saúde pelos 

médicos veterinários, se precisarem apenas da amamentação e do manejo, são 

encaminhados para os berçários, só depois de terem os devidos cuidados, são 

reintroduzidos na natureza ou acabam ficando no zoológico com os mesmo da sua 

espécie. É válido destacar que os Zoológicos não recebem apenas animais do tráfico 

para o sua área de cuidados, com autorização, eles podem pegar animais que sofreram 

com incêndios florestais, assunto já tratado no desenvolvimento do artigo.  

Na fiscalização, no Brasil, em sua maioria se dá por meio de denúncias anônimas, feitas 

por meio de ligações telefônicas, chegam até a Polícia Federal, que vão até os animais 

trancafiados que muitas das vezes chegam até o cativeiro sem chamar qualquer atenção 

dos agentes.  

“A maior parte dos animais é transportada em veícu los de pequeno 

porte, utilizando técnicas que levam muitas espécies à morte. Eles 

usam malas de viagem, fundos falsos de carro, e optam por trazer 

essas espécies como filhotes, porque dão menos trabalho e chamam 

menos a atenção”, diz o coronel da Polícia Militar Ambiental. 

Já o IBAMA realiza fiscalizações por recursos de atividades de averiguação e 

perceptibilidade e acolhimento de denúncias. O intuito dessas atividades de averiguação 

é examinar a presença do tráfico de animais e descobrir os envolvidos. 

“A utilização de técnicas de inteligência, que permitam conhecer a dinâmica desse 

fenômeno criminoso e identificar todos envolvidos, representa uma necessidade. Só 

através dela é possível identificar todos os envolvidos, e não apenas um ou dois elos 

dessa cadeia criminosa. Além disso, uma boa investigação também representa uma 

considerável economia de recursos ao fornecer informações precisas para embasar as 



decisões de natureza preventiva ou repressiva a serem tomadas”, diz Franco Perazzoni, 

delegado de Polícia Federal. 

Juntamente com a geração de uma partição especializada em crimes ambientais e de 

Delegacias de punição a Crimes oposto ao meio ambiente, a Polícia Federal já realizou 

14 operações voltadas a luta ao tráfico de animais e biopirataria. 

Conforme o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), 

as unidades de conservação são espaços territoriais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder 

Público, com objetivos de conservar a biodiversidade e outros 

atributos naturais nelas 21 contidas, com o mínimo de impacto 

humano. […] O Brasil possui um sistema relativamente extenso, 

contando com mais de 1.600 unidades de conservação públicas e 

privadas. Destas, 56% são unidades de conservação públicas (federal e 

estadual) e 44% privadas (RPPN1 federal e estadual), totalizando 

cerca de 112 milhões de hectares. (Diagnóstico do Tráfico  de Animais 

Silvestres na Mata Atlântica, 2007, p. 21). 

 

 

7.  CONCLUSÃO  

Em virtude dos fatos mencionados, o tráfico internacional de animais silvestres é de fato 

uma polêmica bem comentada entre os Estados por não afetar drasticamente apenas 

uma região, mas sim todo o ecossistema no qual habitamos. Atualmente, se tem 

mantido uma conscientização maior por parte dos diversos órgãos responsáveis pela 

natureza, sejam eles ONGs, Estado, e Organismos Internacionais. As diversas mudanças 

que o planeta vem sendo vítima, está interferindo de uma maneira negativa em vários 

setores, e parte disso, se deve ao sequestro de animais, retirados do seu habitat, sendo 

soltos em locais inadequados, levando até mesmo a sua extinção, ocorrendo na maioria 

das vezes com aves, espécie polinizadora da natureza. É necessário que equiparemos e 

orientamos as autoridades competentes, sejam elas internacionais ou estatais, para um 

maior combate ao tráfico de animais silvestres, sendo feito de forma eficaz.  

Frente ao exposto, é claro que os animais sempre tiveram um papel importante em 

nosso cotidiano, e que de um convívio harmonioso acabou se tornando excessivamente 

abusiva e danosa, especialmente pelo Tráfico clandestino da vida selvagem que se 

encontra em uma constante que tende a agravar, conforme mencionado na introdução do 

artigo.  



Foi observado que o IBAMA, maior responsável pelos animais na flora, busca coibir a 

prática do tráfico de animais silvestres, contudo, tratando como crimes de mínimo 

potencial ofensivo servem de impulso para o delito já que além de benéfico, a pena é 

menos severa se comparada às outras formas de tráfico. 

A forma com que todos vêm tratando o tráfico é um descaso a sua importância, pois 

quando são pegos, normalmente pagam fiança ou multa, até mesmo cestas básicas e são 

soltos novamente, dando mais abertura ainda para o tráfico continuar crescendo, e quem 

sofre são exclusivamente os animais, muitas vezes machucados e torturados, sendo 

colocados em gaiolas minúsculas para despistar os policiais na venda em feiras.  

Posto que, pela legislação atual, seja considera crime de menor potencial ofensivo, deve 

estar enquadrado tanto na biopirataria como no tráfico de animais, como crimes 

hediondos, pois além de termos a maior mata do mundo com a maior biodiversidade, 

aonde nossos animais são tomados e revendidos como bichos de estimação mundo 

afora, o tráfico de animais silvestres é a terceira diligência ilícita mais lucrativa e 

praticada no mundo, ganhando, além disso, do tráfico ilegal de pessoas.  

Além de agravar significativamente as penas previstas na legislação, e discorrer dos 

crimes conforme hediondos deve-se investir caro na fiscalização e criação de 

fornecimentos de técnicas para o conflito, visando a conscientização ambiental desde os 

primeiros anos de vida até sua formação acadêmica, para cientificar as pessoas que 

farão parte da ascendência futura na real importância de cuidar do meio ambiente e do 

dever fundamental que ela faz em nossas vidas, e, portanto, protege-la. 
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