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RESUMO 

 

CHAVES, Luiza Alves. Tráfico de animais silvestres: aspectos do comércio virtual 

de pássaros no Estado do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Orientação: Prof. 

Dr. Wilson Madeira Filho e Prof. (a) Dr. (a) Alba Valéria Santos Simon. Niterói: 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal 

Fluminense, 2019. 

 

Este trabalho versa sobre o tráfico de animais silvestres, suas principais características, 

atores e rotas. Busca entender como se dá a relação entre humanos e não-humanos e 

quais as significações implícitas nessas relações, de modo a mapear esses significados 

na própria cadeia de comercialização de animais silvestres. Para que seja possível 

compreender todas essas questões a pesquisa possui como recorte entender como 

funciona a cadeia de comércio ilegal de animais, identificando os pontos que catalisam a 

atividade e qual o impacto da legislação em sua manutenção. A fim de apoiar o 

levantamento analítico e conceitual, optou-se por utilizar como extrato de pesquisa a 

venda virtual no Estado do Rio de Janeiro, entendendo ser necessário averiguar como a 

mudança da sociedade digital vem transformando os mais diversos campos das relações 

humanas, inclusive no que tange à reconstrução de um campo de realização de 

atividades ilícitas. Utiliza-se como metodologia inicialmente a pesquisa bibliográfica e 

legislativa, posteriormente faz-se uma pesquisa empírica incorporando dados acerca do 

comércio ilegal virtual. O trabalho se estrutura em três capítulos. O primeiro fala sobre a 

relação entre os animais humanos e os não-humanos, os laços que a permeiam a 

objetificação desses por aqueles, e como se deu o processo de comercialização dos 

animais no Brasil, incluindo a evolução histórica do aparato normativo acerca do tema, 

bem como da natureza jurídica dos animais no ordenamento jurídico brasileiro. O 

segundo capítulo aponta os dados referentes ao tráfico de animais silvestres, quais 

sejam, as rotas principais, os atores envolvidos, os números gerais de animais 

comercializados, a estrutura de combate ao crime, compondo a legislação que abarca o 

tema, os organismos envolvidos na repressão e no combate ao tráfico de animais, bem 

como as principais dificuldades por eles enfrentadas e o processo de destinação do 

animal após chegar ao fim a cadeia do crime. O terceiro capítulo compõe-se da pesquisa 

empírica no meio virtual, mostrando os principais diferenciais dados pela realização da 

prática nesse meio, os espaços onde são realizadas as vendas, o posicionamento dos 

provedores acerca dos fatos, se (e como) vem sendo feito o controle desse comércio 

pelos organismos responsáveis. As considerações finais procuram demonstrar como a 

inação geral ode ser interpretada como política propositiva, criando cenários de 

facilitação para o ilícito. 

 

Palavras-chave: Direito dos Animais; Especismo; Tráfico de Animais Silvestres.  



 

ABSTRACT 

 

CHAVES, Luiza Alves. Tráfico de animais silvestres: aspectos do comércio virtual 

de pássaros no Estado do Rio de Janeiro. (Masters Dissertation). Supervisor: Prof. 

Dr. Wilson Madeira Filho e Prof. (a) Dr. (a) Alba Valéria Santos Simon.  Niteroi: 

Sociology and Law PosGraduation Programm of Universidad Federal Fluminense, 

2019. 

 

This work deals with the trafficking of wild animals, their main characteristics, actors 

and routes. It seeks to understand how the relationship between humans and nonhumans 

occurs, and what are the meanings implicit in these relationships, in order to map those 

meanings in the commercial chain of wild animals. In order to understand all these 

issues the research has as a clipping how to understand the illegal trade chain of 

animals, identifying the points that catalyze the activity and what the impact of the 

legislation on its maintenance. In order to support the analytical and conceptual survey, 

it was decided to use the virtual sale in the State of Rio de Janeiro as a research extract, 

understanding that it is necessary to investigate how the change of the digital society 

has transformed the most diverse fields of human relations, including with regard to the 

reconstruction of a field of illicit activities. The methodology used is initially the 

bibliographical and legislative research, later it is done an empirical research 

incorporating data about the virtual illegal commerce. The work is structured in three 

chapters. The first talks about the relationship between human and non-human animals, 

the ties that permeate their objectification by them, and how the process of 

commercialization of animals in Brazil took place, including the historical evolution of 

the normative apparatus on the subject, as well as the legal nature of the animals in the 

Brazilian legal system. The second chapter identifies the data on the trafficking of wild 

animals, namely the main routes, the actors involved, the general numbers of animals 

traded, the structure to combat crime, making up the legislation covering the subject, the 

organisms involved in the repression and the fight against animal trafficking, as well as 

the main difficulties they face and the process of destination of the animal after the end 

of the crime chain. The third chapter consists of the empirical research in the virtual 

environment, showing the main differentials given by the practice in this environment, 

the spaces where the sales are made, the positioning of the providers about the facts, if 

(and how) has been done control of this trade by the responsible agencies. The final 

considerations seek to demonstrate how general inaction can be interpreted as 

propositional politics, creating facilitation scenarios for the illicit. 

 

Key-words: Animal Rights; Speciesism, Illegal Wildlife Trade.  
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Passaredo 

(Chico Buarque e Francis Hime) 

 

 

Ei, pintassilgo 

Oi, pintaroxo 

Melro, uirapuru 

Ai, chega-e-vira 

Engole-vento 

Saíra, inhambu 

Foge asa-branca 

Vai, patativa 

Tordo, tuju, tuim 

Xô, tié-sangue 

Xô, tié-fogo 

Xô, rouxinol sem fim 

Some, coleiro 

Anda, trigueiro 

Te esconde colibri 

Voa, macuco 

Voa, viúva 

Utiariti 

Bico calado 

Toma cuidado 

Que o homem vem aí 

O homem vem aí 

O homem vem aí 

 

Ei, quero-quero 

Oi, tico-tico 

Anum, pardal, chapim 

Xô, cotovia 

Xô, ave-fria 

Xô, pescador-martim 

Some, rolinha 

Anda, andorinha 

Te esconde, bem-te-vi 

Voa, bicudo 

Voa, sanhaço 

Vai, juriti 

Bico calado 

Muito cuidado 

Que o homem vem aí 

O homem vem aí 

O homem vem aí 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1  

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 19 

1. A REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA ............................................................. 23 

1.1. ANIMAIS NÃO-HUMANOS ............................................................................. 26 

1.2. COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL ................ 31 

1.3. A CAÇA E O DESENVOLVIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

FAUNA NO BRASIL .................................................................................................... 36 

1.4. OBJETIFICAÇÃO ANIMAL ............................................................................. 46 

1.5. POSIÇÃO DOS ANIMAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO52 

2. DADOS DO TRÁFICO ..................................................................................... 64 

2.1. CONCEITO ......................................................................................................... 67 

2.2. TIPOS DE TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES ......................................... 68 

2.3. ETAPAS DO TRÁFICO ..................................................................................... 74 

2.3.1. Captura ........................................................................................................... 75 

2.3.1.1. Métodos de captura de aves e do sofrimento animal .............................. 77 

2.3.2. Rotas ................................................................................................................ 79 

2.3.2.1. Rotas Internacionais (2.3.2.1) .................................................................... 79 

2.3.2.2. Rotas Nacionais (2.3.2.1) ............................................................................ 83 

2.3.3. Meios de Transporte ...................................................................................... 84 

2.3.4. Condição dos animais transportados ........................................................... 85 

2.3.5. Crueldade em face do animal ....................................................................... 87 

2.4. ATORES .............................................................................................................. 88 

2.4.1. Fornecedores .................................................................................................. 90 

2.4.2. Intermediários ................................................................................................ 91 

2.4.3. Consumidores ................................................................................................. 91 

2.5. COMBATE AO TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES ................................ 92 

2.5.1. Legislação ....................................................................................................... 93 

2.5.1.1. Cenário Internacional ................................................................................ 93 

2.5.1.2. Cenário Nacional ........................................................................................ 97 

2.5.1.3. Competência e órgãos de repressão ........................................................ 103 

2.6. DESTINAÇÃO DO ANIMAL RECUPERADO .............................................. 108 

3. VENDA VIRTUAL ......................................................................................... 115 

3.1. A INTERNET E A TRANSFORMAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL .. 116 



 

3.2. COMÉRCIO ELETRÔNICO ............................................................................ 121 

3.3. COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS SILVESTRES ...................................... 124 

3.3.1. DADOS DO COMÉRCIO VIRTUAL ILEGAL ....................................... 125 

3.3.2. OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE AO TRÁFICO DE 

ANIMAIS SILVESTRES POR MEIOS VIRTUAIS .............................................. 128 

3.4. FACEBOOK ...................................................................................................... 130 

3.4.1. GRUPOS DE FACEBOOK ........................................................................ 133 

3.5. WHATSAPP ...................................................................................................... 139 

3.6. MERCADO LIVRE .......................................................................................... 140 

3.7. CRIME ELETRÔNICO .................................................................................... 142 

3.7.1. AUTORIA ..................................................................................................... 143 

3.7.2. TERRITORIALIDADE .............................................................................. 145 

3.7.3. MARCO CIVIL DA INTERNET ............................................................... 147 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 153 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 156 

 

 



19 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho examina as relações entre animais humanos e não-humanos, 

buscando compreender as mais diversas complexidades que a permeiam. Para isso, 

inicialmente, faz uma discussão acerca das mais diversas simbologias que envolvem 

essas relações, após isso optou-se por fazer uma análise mais profunda de um dos 

conflitos socioambientais mais impactantes aos animais, qual seja, o tráfico de animais 

silvestres.   

O tema foi escolhido pela necessidade de se incluir os mais diversos indivíduos 

na compreensão acerca dos laços de opressão envolvendo os conflitos socioambientais. 

Muitos são os estudos acerca do meio ambiente e até mesmo do tráfico de animais 

silvestres, mas em sua maioria, nesses projetos os animais continuam sendo vistos 

muito mais como um objeto sobre o qual o “uso” descontrolado desequilibra a 

biodiversidade e prejudica o homem, do que um sujeito que tem em sua própria vida 

valor em si.  

O objeto de pesquisa é também um derivado da visão de mundo da autora. Ainda 

na graduação, por ocasião da monografia final de curso, busquei trabalhar com Direito 

Animal e busquei a orientação do Prof. Wilson Madeira Filho, cuja perspectiva crítica 

no campo dos conflitos socioambientais me auxiliou a enfrentar o desafio de elaborar 

debates e conceitos mais densos, para além do senso comum, e elaborando a autocrítica 

do pietismo, que projeta nos animais não-humanos seu imaginário humanista. O 

resultado desse primeiro trabalho abordou a linha de abates para fornecimento de carnes 

em açougues, acompanhando os critérios e metodologias da Vigilância Sanitária 

(CHAVES, 2013). 

Naquela ocasião já havia optado por uma alimentação diferenciada, sem a 

ingestão de animais, salvo derivados, como ovos e queijos. Mas, em seguida, casei e 

vivemos alguns meses na Índia, em duas oportunidades em 2014 e 2016, onde eu e meu 

marido fomos em busca de uma sabedoria milenar para ampliar nossa percepção do 

corpo e da alma, conhecendo e vivendo em ashrams. Como resultado, assumi muito da 

filosofia vegana e passei a militar pelo abolicionismo animal. De volta ao Brasil, em 

2017, de pronto lembrei da sugestão de meu orientador em vir a cursar o mestrado e me 

apresentei à seleção; sendo aprovada, dei início a essa pesquisa por sugestão da Profa. 

Alba Simon, que se tornou minha co-orientadora. Em 2018, meu marido e um sócio, 

abriram o primeiro restaurante vegano de Niterói, no bairro de Icaraí. 
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Entendo ser importante deixar claro meu lugar de fala e minha postura pessoal e 

íntríseca, o que me impõe o desafio metodológico, especialmente em seara 

interdisciplinar, de olhar o fenômeno estudado em seu contexto sociológico, 

relativizando as nuances e trajetórias culturais na relação entre humanos e não-humanos, 

assim como ponderando que as estruturas legais estão sempre subsumidas pelas redes 

relacionais, o que, em última análise, faz do meu ponto de vista apenas um ponto nesse 

cosmos social. Mas um ponto que, nesse caso, por ser o meu, centraliza esse micro-

universo discursivo. 

Nesse sentido, percebe-se que, cada vez mais, as célebres obras de Singer (1975) 

e Regan (2004) vem sendo relidas e resemantizadas e os animais vêm, aos poucos, 

sendo recolocados no ideário jurídico e social. Contudo, essa alteração de perspectiva 

pode se revelar episódica e, muitas vezes, remontar a outros diversos traços de 

dominância.  Em face disso, buscar-se-á trabalhar com a perspectiva de animalismo 

interseccional, colocando os animais como centrais no estudo, mas percebendo como 

muitas vezes os mecanismos legais e sociais que os subjugam são os mesmos utilizados 

para explorar e subalternizar diversos animais humanos.    

Nesse sentido, Carol J. Adams (2018) e Annie Potts (2016, p.18) apresentam 

trabalhos que buscam demonstrar como a dinâmica da sociedade carnista reflete além 

do próprio especismo, proposições racistas, sexistas, classistas e heteronormativas. A 

estrutura do comércio ilegal de animais silvestres pressupõe uma imensa rede que 

conecta apanhadores, vendedores e criadores em diversos países ao redor do globo. 

Contudo, tanto o início do desenvolvimento, como o processo de comercialização 

mostram imagens que reforçam as falas trazidas pelas autoras.  

A exploração dos animais se dá retirando-os de países do capitalismo periférico 

e enviando-os, em sua grande maioria, para países de economias centrais, refletindo a 

histórica exploração Norte-Sul. Por isso, compreender esse fenômeno se faz tão 

importante para entender as relações que se estabelecem entre os indivíduos humanos e 

não-humanos e os significados dessas relações sociais.   

Buscando uma melhor delimitação do tema, para que seja possível um maior 

aprofundamento, optou-se por estudar especificamente o comércio de aves, no Estado 

do Rio de Janeiro, vendidos virtualmente.   

A delimitação de animais foi feita com base quantitativa, isso porque segundo 

relatório apresentado pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres 
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(RENCTAS, 2001), esses animais compreendem 80% de todos os animais traficados no 

Brasil.  

Já a opção pelo recorte do local se deu porque, entendendo as dimensões 

continentais brasileiras, bem como a falta de uniformização nos dados acerca do 

comércio de animais silvestres ou mesmo de aves, tornar-se-ia extremamente complexo 

trabalhar com informações de todo o país.  

Por fim, a opção de estudar o campo virtual se fez pela transformação social que 

o desenvolvimento digital vem realizando na forma de nos relacionar, assim sendo não 

poderia deixar de significar uma transformação nos mecanismos de atuação do 

comércio ilegal. Buscar-se-á entender, portanto, como essas mudanças vem ocorrendo, 

onde esses animais estão sendo vendidos, quais os instrumentos que facilitam e coíbem 

a prática e como ela ocorre.  

No que se refere à organização, o presente estudo se dividirá em três capítulos. 

No primeiro capítulo será discutida a relação entre animais humanos e não-

humanos em si. Para tanto, será feita uma abordagem teórica buscando entender como 

essas relações se manifestam e como elas são repletas de simbologias que representam 

os traços mais marcantes do desenvolvimento histórico, econômico e social das mais 

diversas sociedades. 

 Buscou-se demonstrar como existe um completo escalonamento de indivíduos 

nesses espaços sociais, nos quais os animais são por um lado explorados e destituídos de 

sua posição de sujeitos e, por outro lado, quando assimilados na condição de objetos, 

tornados significantes para representar as inúmeras opressões que subsistem nas 

relações dos animais humanos entre si.   

Apresentou-se, portanto, um breve histórico das relações comerciais envolvendo 

animais no Brasil, bem como do aparato normativo que as envolve, foi ainda exposta a 

condição do animal não-humano no ordenamento jurídico brasileiro e enfrentada a 

questão acerca de seu não posicionamento como sujeito de direito, bem como as 

implicações por ela trazidas.   

No segundo capítulo, o objetivou-se entender a estrutura do tráfico de animais 

silvestres, suas rotas, estatísticas, a legislação que envolve o tema, qual a estrutura de 

combate ao crime e como ela atua, além das principais dificuldades para sua efetivação.  

Para isso, trabalhamos, através de visitas in loco, entrevistas e com a análise de 

informações de órgãos estatais que atuam na repressão ao comércio ilegal, quais sejam: 

polícia militar ambiental, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal e 
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IBAMA. Bem como dados coletados em organizações não-governamentais brasileiras e 

internacionais que trabalham a questão.  

Foi realizada ainda pesquisa bibliográfica para que se pudesse aprofundar a 

compreensão acerca dos dados coletados. 

O terceiro capítulo detalhou a venda virtual de animais silvestres em si, os 

mecanismos utilizados pelos comerciantes para manter as práticas, embora as 

plataformas digitais informem a proibição em seus manuais de conduta. Avaliamos 

também como os órgãos de repressão vem atuando para combater essa via de tráfico, 

quais os números que representam, e qual a perspectiva e combate. Por último, foi 

apresentada a legislação aplicada ao meio virtual, demonstrando como sua constituição 

afeta o tráfico de animais silvestres e suas políticas de repressão.  

Por fim, são apresentadas nas considerações finais as conclusões de que o país 

pode ser identificado como um território promissor ao tráfico de animais silvestres, bem 

como os questionamentos decorrentes dessa constatação. 
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1. A REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA 

 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá  

(Canção do Exílio - Gonçalves Dias)  

 

A construção do ser humano e seu convívio social se baseia em inúmeros 

processos que constituem sua forma de se colocar, saber e representar, aos seus olhos e 

aos do mundo exterior. Esses processos, escolhas, hábitos e concepções de mundo 

carregam em si conotações simbólicas, as quais expressam-se no meio social para além 

dos próprios indivíduos (CHAVES; MADEIRA FILHO; SIMON, 2018, p. 198-210).  

Esses simbolismos marcam as relações sociais e a forma como elas são 

desenvolvidas. Como salienta Bourdieu: 

 

Os símbolos são os instrumentos por excelência da integração social: 

enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação (cf. a 

análise durkheimiana da festa), eles tornam possível o consensus 

acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente 

para a reprodução da ordem social: a integração lógica é a condição da 

integração moral (BOURDIEU, 1989, p. 10). 

 

As artes, a linguagem e os mais diversos objetos se entrelaçam e compõem 

quadros simbólicos complexos que denotam o espaço social ocupado por cada indivíduo 

ou por um grupo. A forma de se vestir, se colocar, falar (os traços de voz, linguajar e as 

gírias), gestos, ambientes, afeições e prazeres, portanto, são elementos fundamentais na 

compreensão de qualquer sociedade.  

Todavia, é certo também que traços associativos civilizatórios passam a ser 

naturalizados. A subjugação das mulheres, dos negros, dos indígenas, a opressão de 

classes são alguns dos traços que compõe basicamente a maior parte das teias que 

formam as sociedades de colonização eurocêntrica. Essas características fortemente 

marcadas são ao mesmo tempo simbólicas e simbolizadas, uma vez que os sujeitos 

subalternizados acabam sendo rebaixados a condição de objetos. 

Embora a compreensão do lugar do homem no planeta Terra e sua percepção em 

relação a natureza que o abarca muitas vezes seja compreendida de modo diverso a esse 

fenômeno, a significação das relações entre os seres humanos e as demais espécies dos 

mais diversos ecossistemas terrestres, bem como a concepção da ideia de Natureza é 
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fruto do mesmo processo domesticador crucial na “globalização” das formas de 

opressão, subjugação e objetificação mencionadas.  

Como bem menciona K. Thomas, ao discutir acerca das percepções do homem 

europeu sobre a natureza entre os séculos XV a XVIII: 

 
[...] quando os viajantes começaram a trazer relatos de como as 

religiões orientais mantinham uma visão totalmente diferente, e como 

os jainas, os budistas e os hindus respeitavam a vida de outros 

animais, até mesmo de insetos, a reação geral foi de desconcertado 

desdém. [...] Os vestígios de um ponto de vista similar no Ocidente 

também mereciam condenação. “Não posso aprovar”, afirmava um 

pregador em 1612, “a filosofia demasiado piedosa de Pitágoras, que 

não permitiria que a vida da planta ou do animal fosse violada”. 

Lancelot Andrews seguia Santo Agostinho e Tomás de Aquino ao 

descartar, desdenhosamente, a doutrina maniqueísta de que o homem 

não tinha direito de matar outras criaturas. O sexto mandamento, 

contra assassinato, não valia para os não humanos, explicava ele 

(THOMAS, 2010, p. 27-28). 

 

A dificuldade dos seres humanos nascidos e/ou desenvolvidos dentro desses 

moldes culturais em se enxergar como parte componente da natureza, como mais uma 

entre os bilhões de espécies existentes na Terra, e não como possuidores ou, no 

máximo, defensores porta-vozes dessas diversas formas de vida, brota do processo de 

formação das sociedades forjadas pelo processo de colonização europeu.   

A. Crosby nos informa que o imigrante colonizador trouxe consigo uma biota 

portátil, onde além da fauna e da flora, ele trouxe também seu modus vivendi e, 

consequentemente, sua forma de se relacionar com a natureza. Desse modo, o processo 

de dominação não foi (e continua sendo!) só de um povo sobre outro, mas de uma 

tecnologia de organização social sobre a outra.  

Sendo assim, ao realizar o processo de “domesticação” da natureza, o 

colonizador já define qual parte dela deseja reproduzir. Tendo, hoje, a natureza se 

tornado fruto dessa atividade, sendo uma espécie de reconstituição de um modelo 

europeu, compondo uma espécie de natureza globalizada (CROSBY, 2011, p. 13-19).  

Isso se reproduz nos mais diversos âmbitos que permeiam o homem e sua 

relação com os demais componentes da natureza. Enxergamos traços dessas percepções 

e tecnologias desde o desenvolvimento das culturas produtivas, da produção (e 

reprodução) de partes da natureza, até as legislações ambientais e todos os mecanismos 

que a envolvem.   
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Ada Godoy, ao discutir a formação das áreas protegidas e a utilização do Parque 

de Yellowstone como modelo de criação de parques e unidades de conservação, de 

forma elucidativa traz que: 

 
Não se trata mais de afirmar que o Parque Nacional de Yellowstone é 

um modelo ou que as áreas existentes em outros países tenham sido 

criadas com base nele, mas sim de acoplar o modelo ao ato de formar 

uma natureza que constitui, por sua vez, coletivos e indivíduos 

humanos e não-humanos, uma cultura, uma tradição; um âmbito que, 

ao tornar válido o modelo, permite sua conservação e de toda a rede 

de interações ao qual está articulado e com o qual é configurado 

(GODOY, 2000,  p. 129) 

 

Ou seja, o processo colonizador foi responsável não só por estabelecer novos 

parâmetros de relacionamento com os demais elementos da natureza aos povos 

colonizados, mas a própria construção cognitiva de um ideário de natureza fez-se 

diretamente vinculada a esse processo. 

Isso fez com que o conceito de natureza de cada um dos indivíduos e grupos 

sociais envolvidos nesse caminhar histórico fosse lentamente apagado.  

O que se percebe é que, embora a relação de dominação entre homens e demais 

não-humanos atravesse a história de praticamente todas as sociedades componentes do 

globo terrestre - uma vez que, em maior ou menor grau, a utilização e domesticação das 

mais diversas espécies funcionaram como mecanismos de desenvolvimento das 

sociedades humanas -, o distanciamento quase completo entre homem e natureza e a 

construção da objetificação de seus elementos é um dos traços mais marcantes das 

civilizações europeias e, em consequência, do processo imperialista.  

Nesse caminho, K. Thomas mais uma vez esclarece: 

 
[...] a visão tradicional era que o mundo fora criado para o bem do 

homem e as outras espécies deviam se subordinar a seus desejos e 

necessidades. Tal pressuposto fundamenta as ações dessa ampla 

maioria de homens que nunca pararam um instante para refletir sobre 

a questão. Entretanto, os teólogos e intelectuais que sentissem a 

necessidade de justificá-lo podiam apelar prontamente para os 

filósofos clássicos e a Bíblia. A natureza não fez nada em vão, disse 

Aristóteles, e tudo teve um propósito. As plantas foram criadas para o 

bem dos animais e esses para o bem dos homens. Os animais 

domésticos existiam para labutar, os selvagens para serem caçados. Os 

estoicos tinham ensinado a mesma coisa: a natureza existia 

unicamente para servir os interesses humanos. (THOMAS, 2010, p. 

21) 
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A conexão de um dado indivíduo com a natureza é algo pessoal e inseparável da 

sua própria construção como ser. A construção ou busca por um conceito estanque de 

natureza deslegitimaria as mais diversas formas de compreensão do que é natureza 

possível. A conceituação de natureza pode variar em diversos momentos da vida de uma 

mesma pessoa. Importante, portanto, vislumbrar que as mais diversas culturas 

apresentaram os mais diferentes conceitos e formas de se relacionar com o mundo 

natural e são todas elas possíveis. 

 

1.1. ANIMAIS NÃO-HUMANOS
1
  

 

Esses traços simbólicos presentes nas mais diversas relações sociais, sejam elas 

entre humanos ou entre humanos e não-humanos se cristalizam de modo específico em 

relação aos animais não-humanos. Isso porque, embora possam ser vislumbradas 

inúmeras características que os aproximem dos animais humanos, suas diferenças são 

sobremaneira pesadas a ponto de suas vidas serem constante e historicamente 

objetificadas. 

Ainda que se possa perceber uma aproximação entre os animais humanos e 

algumas espécies de animais não-humanos, que geralmente compõem a categoria dos 

animais domesticados, não é difícil enxergar que as diferenças apontadas e os espaços 

que os separaram são colossais.  

 Esse abismo percebido entre animais humanos e não-humanos está presente nos 

mais diversos aspectos da sociedade, sendo reforçado, por exemplo, pela nossa 

linguagem (um dos traços mais fundamentais na compreensão de uma dada sociedade).  

A esse respeito, cabe mais uma menção as palavras de C. Adams: 

 
[...] usamos a palavra “animal” como se ela não se referisse aos seres 

humanos, como se nós não fôssemos igualmente animais. Tudo o que 

está implícito quando as palavras “animal” e “besta” são usadas como 

insulto mantém a separação entre os animais humanos e os não-

humanos. Estruturamos a linguagem para evitar o reconhecimento da 

nossa semelhança biológica.  

                                                           
1
 A escolha pela utilização conceitual do termo animal não-humano vem com objetivo de reforçar a 

percepção cultural de inferioridade a eles aduzida. Nesse sentido, D. Lourenço esclarece que: São, 

emblematicamente, os não humanos. A partícula “não” é especialmente reveladora porque torna o 

humano o padrão, a norma. Em outras palavras, tal como denotam, dentre outros, Ingold, Agamben e 

Derrida, animais são aqueles seres privados daquilo que, por oposição, marca ou simboliza a essência da 

experiência humana de mundo.  LOURENÇO, Daniel Braga. As propostas de alteração do estatuto 

jurídico dos animais em tramitação no Congresso Nacional brasileiro. In: Revista Derecho Animal. 

Março, 2016. Disponível em: https://ddd.uab.cat/pub/da/da_a2016v7n1/da_a2016v7n1a3.pdf Acesso em: 

13 fev. 2019 
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A língua inglesa, por exemplo, distancia ainda mais os seres humanos 

dos animais ao se referir a estes como objetos, como its (ADAMS, 

2018, p. 108) 

 

Esse mesmo jogo de palavras é utilizado na percepção acerca do conceito de 

natureza. É senso comum entender natureza como algo separado da noção de ser 

humano, bem como enxergar qualquer espaço ou atividade que recebe atuação humana 

como “não natural”.  

A linguagem e o distanciamento conquistado com apoio dela são fundamentais 

na construção das objetificações de inúmeras vidas. E ao se transformar em objeto esse 

indivíduo é alçado à categoria de produto consumível.  

Retomando o estudo do poder simbólico apresentado por Bourdieu para 

compreensão da estruturação social e dinâmica das classes, percebe-se a necessidade de 

se avaliar a relação entre significantes e significados e, portanto, a importância de se 

vislumbrar a prática do consumo e os objetos consumidos não somente como meros 

frutos de decisões utilitárias racionais, mas, principalmente, como fontes de construção 

do indivíduo e da sociedade como um todo. 

 Nesse sentido, L. Wacquant ressalta que: 

 
A abordagem que Bourdieu faz de classe incorpora sua concepção 

marcadamente relacional da vida social. Para o autor de A distinção, 

da mesma forma que para Marx e Durkheim, o estofo da realidade 

social — e, portanto, a base para a heterogeneidade e a desigualdade 

— consiste de relações. Não de indivíduos ou grupos, que povoam 

nosso horizonte mundano, mas sim de redes de laços materiais e 

simbólicos, que constituem o objeto adequado da análise social. Essas 

relações existem sob duas formas principais: primeiramente, reificadas 

como conjuntos de posições objetivas que as pessoas ocupam 

(instituições ou "campos") e que, externamente, determinam a 

percepção e a ação; e, em segundo lugar, depositadas dentro de corpos 

individuais, na forma de esquemas mentais de percepção e apreciação 

(cuja articulação, em camadas, compõe o "habitus"), através dos quais 

nós experimentamos internamente e construímos ativamente o mundo 

vivido.  (WACQUANT, 2013, p. 88) 
 

Assim sendo, o entendimento do “eu” perpassa a noção de identificação social 

onde o indivíduo utiliza do consumo como meio de autoexpressão, autoafirmação e 

colocação na complexa dinâmica das estruturas sociais.  

Desse modo, o que se tem de mais relevante é que os objetos deixam de 

representar algo para serem centrais na criação do indivíduo, assim as relações 

constituídas através dos seres e grupos sociais com os objetos se tornam mais 

complexas e ultrapassam muito a visão econômica do fato.  
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Mais relevante do que a construção dessa relação entre “produto” consumido e 

significação do sujeito que o faz, esse estudo busca trabalhar como essa construção de 

relações sujeito-objetos se faz de forma a objetificar inúmeros sujeitos que acabam, pelo 

olhar social, tendo suas vidas vinculadas a potencialidade em gerar significado em 

outras vidas.  

Entendendo ser essa modelagem altamente nociva, mas enxergando que negá-la 

é criar mais uma barreira de invisibilização das pessoas objetificadas (sejam elas 

humanas ou não-humanas) passar-se-á a traçar uma pretensa linha de construção de 

significado entre os seres humanos e o domínio de subjugação dos animais não-

humanos através do domínio desses por aqueles.  

Desse modo animais não-humanos, compreendidos agora como propriedade, 

acabam simbolicamente sendo utilizados para expressar os mais diversos parâmetros 

sociais, vinculando-se essa relação tanto ao consumo utilitário de animais, como é o 

caso, por exemplo, da alimentação, quanto em usos variados, em geral associados à 

domesticação e ao lazer, como, por exemplo, os campeonatos de cantos de pássaros.  

Nesse sentido, C. Adams citando K. Thomas mostra que, desde da idade 

moderna esse fortalecimento na linha divisória entre homem e natureza, mais 

especificamente entre homens e animais não-humanos, foi utilizada como critério para 

reforçar as noções de distanciamento social: 

 

De acordo com Keith Thomas, os bebes, os jovens, os pobres, os 

negros, os irlandeses, os loucos e as mulheres eram considerados 

bestiais. “Uma vez percebidas como animais, possivelmente as 

pessoas eram tratadas como tal. A ética do domínio humano retirou os 

animais do interesse humano. Mas também legitimou o mal 

tratamento dado aos seres humanos que estavam numa suposta 

condição animal.  (THOMAS apud ADAMS, 2018, p. 82)   

 

Como figura de consumo, o papel social dos animais não-humanos continua se 

reproduzindo ao longo dos últimos séculos, perpetuando o que Annie Potts nomeia de 

“Meat Culture”: 

 

In all human cultures it is also symbolic: in the Western context it 

signifies important ideas about gender (Adams 2010; Parry 2010, 

Potts and Party 2010, Hovorka 2012), class and taste (Potts and White 

2008), socioeconomic position (Galobardes et al 2001), geographical 

and economic factors (Hovorka, 2008). Its acceptance is facilitated by 

beliefs about humans right to dominate nature, including the bodies of 
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animals and their reproductive lives (Luke 2007, Adams 2010, Joy 

2010)
2
. 

 

A mencionada “Meat Culture” trata não somente do consumo alimentar de 

animais não-humanos, mas também de todas as formas de utilização dadas a eles, 

representativas do seu reforço de objetificação. Seja engaiolar um pássaro ou comer sua 

“carne”, ambos os processos ilustram a opressão de seus corpos e deslegitimam sua 

existência como sujeitos.  

O consumo de carne é fundamentalmente ligado ao instinto primevo de 

sobrevivência e poder numa alegoria completa à noção de subjugação e expressão de 

conquista que se perpetua há milhares de anos em face dos animais não-humanos. 

Contudo, animais não-humanos vêm sendo explorados das mais diversas formas ao 

longo da história e a vinculação desse poder simbólico vinculado à caça continua sendo 

reproduzido de outras formas além da alimentação e, portanto, do consumo do animal já 

abatido e normalmente fragmentado. 

Os animais foram – e ainda são - utilizados como meios de transporte, 

representando, nesse sentido, na idade moderna um dos maiores símbolos de status 

social e até mesmo de desenvolvimento de diversos países europeus, conforme comenta 

K. Thomas: 

 
Os cavalos da época diferiam em matizes sociais tanto quanto os 

automóveis de hoje. Mas um cavalo qualquer era melhor que nada, e o 

número desses animais multiplicou-se. Um visitante estrangeiro 

notou, em 1557, que na Inglaterra nenhum homem andaria a pé se 

pudesse evitá-lo; num século depois, sir William Petty não era capaz 

de mencionar prova melhor de que o domínio inglês beneficiaria os 

irlandeses: “agora, na Irlanda, o homem mais pobre monta a cavalo 

quando, até aqui, mesmo o melhor deles andava a pé como animal 

(THOMAS, 2010, p. 39) 
 

Além da detenção da propriedade do animal representar por si só um símbolo de 

opulência social, o processo de adestramento e montaria traziam inúmeros significados 

aos homens que o realizavam. Mais uma vez K. Thomas ilustra: 

 

                                                           
2
 Em todas as culturas humanas também é simbólico: no contexto ocidental significa idéias importantes 

sobre gênero (Adams 2010; Parry 2010, Potts e Party 2010, Hovorka 2012), classe e preferências (Potts e 

White 2008), posição socioeconômica (Galobardes et al 2001), fatores geográficos e econômicos 

(Hovorka, 2008). Sua aceitação é facilitada por crenças sobre o direito humano de dominar a natureza, 

incluindo os corpos dos animais e suas vidas reprodutivas (Luke 2007, Adams 2010, Joy 2010).POTTS, 

Annie. What is meat culture?. In: Meat culture. Leiden: Boston, 2016. p, 18 
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Nos manuais equestres, montar a cavalo não era só um modo de 

transporte confortável. Em espírito, era como um espetáculo do tipo 

da Feira de São Bartolomeu, na qual se mostravam “feras amansadas”, 

simbolizava o triunfo humano; era a razão dominando as paixões 

animais. Assim, o espetáculo de um fidalgo “atemorizando um bicho 

feroz e cruel” criava “majestade e terror aos olhos das pessoas 

inferiores, ao contemplarem-no acima da marcha comum dos outros 

homens.", conforme declarava Sir Thomas Elyot. À medida que 

saltava e fazia corcovear, galopava e dava voltas, ou habilmente se 

movia de lado, o ginete do grande cavalo proclamava não só a sua 

superioridade social como o seu domínio da criação animal. 

(THOMAS, 2010, p. 35-36) 

 

Animais também foram utilizados – e ainda o são - como meios de tração nos 

mais diversos trabalhos, principalmente nas fazendas e zonas rurais. Tiveram seus 

corpos violados em inúmeros processos de testes dos mais diversos produtos voltados 

ao consumo humano e nas mais diversas pesquisas científicas. Além disso, têm suas 

peles, couro e pelos e penas arrancados objetivando a transformação desses em 

vestimentas, utilizadas pelos animais humanos.     

Contudo, embora a grande maioria dos animais não-humanos que se tornaram 

objetos de consumo tenham servido para alimentação humana e de apoio à produção e 

ao trabalho, a utilização de animais com fins culturais diversos também remonta à 

antiguidade. Segundo Nelson Aprobato Filho: 

 
A tradição de capturar e enjaular animais selvagens para fins não 

utilitários teve início na pré-história, no período conhecido como 

Neolítico, entre os anos de 8000 a 3000 antes da Era Cristã. 

Pesquisadores das áreas de paleozoologia e arqueologia encontraram 

vestígios da coexistência, em uma mesma localidade, tanto de animais 

selvagens, como de espécies domesticadas - como porco e cavalo, 

usados pelo homem como fontes de alimento e meios de transporte 

(APROBATO FILHO, 2013, p. 08) 

 

Como exemplo trágico e marcante na História temos as arenas romanas. 

Aprobato Filho destaca ainda que: 

 
Foi nessas arenas que muitos imperadores romanos desenvolveram 

uma forma única e particularmente cruel de demonstração de poder, 

prestígio e persuasão. Era nessas arenas que os cidadãos poderiam 

observar os animais de uma maneira inédita. Para o imperador e 

também para o público era uma experiência única, inédita e irresistível 

observar centenas de animais matando-se uns aos outros, dilacerando 

humanos e, principalmente, mortos por gladiadores (APROBATO 

FILHO, 2013, p. 09). 
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Nesses momentos, o animal não-humano tornava-se a paródia do âmago do 

próprio ser humano, o seu sentido de tragédia, e de caos, de dilaceramento e de 

abandono. 

 

 

1.2. COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL  

 

As mais diversas etnias indígenas que viviam no território que veio a se 

chamar de Brasil mantinham uma relação de dominação frente aos animais silvestres 

que habitavam o mesmo espaço.  

No que tange aos fins utilitários, a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de 

Animais Silvestres (RENCTAS), em seu relatório, traz que: 

 
As mais variadas espécies eram utilizadas para a alimentação, que 

incluía quase todos os mamíferos, aves, répteis, anfíbios e insetos, 

como também seus ovos. De suas partes (dentes, ossos, garras, peles e 

outras) se fabricavam instrumentos e ferramentas, utilizadas para 

diversos fins (RENCTAS, 2001, p.11). 
 

Contudo, os animais também tinham fins não-utilitários, nesse sentido eles 

foram incluídos na cultura indígena como importantes elementos sendo parte das 

canções, danças, mitos, lendas, superstições. Também foram criados como animais 

domesticados, utilizados unicamente para diversão e companhia, chamados de 

xerimbabos (coisa muito querida), vivendo dentro das aldeias, geralmente soltos 

(RENCTAS, 2001, p.11).   

O relatório nos apresenta que: 

 
Grande número de xerimbabos, das mais diferentes espécies, era 

encontrado nas aldeias indígenas, como araras, papagaios, periquitos, 

mutuns, bem-te-vi, diversos primatas, quatis, veados, jiboias e muitos 

outros. Os índios eram bastante apegados a esses animais, mas não se 

empenhavam em reproduzi-los. Domesticavam os espécimes e não as 

espécies. Os animais eram mantidos por motivos afetivos e circulavam 

livremente nas aldeias. Por terem perfeito conhecimento do modo de 

vida das espécies, os índios se preocupavam em manter a alimentação 

correta de cada animal (Nogueira-Neto, 1973; Sick, 1997b). 

(RENCTAS, 2001, p.11). 

 

As aves tinham grande importância na construção dos ornamentos indígenas, 

sendo suas penas e plumas utilizadas para enfeitar os objetos por ele utilizados para os 

mais diversos rituais e festas realizadas nas aldeias. A utilização de penas extravagantes 
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trazia uma vinculação simbólica de prestígio, motivo pelo qual esses animais eram 

caçados e, em alguns casos, mantidos em cativeiro para constante uso de suas penas.  

Nesse sentido H. Sick, nos traz que: 

 

Não só como forma de esporte, a caça também era usada para a 

produção de objetos usados em ocasiões especiais, uma delas era a 

caça aos pássaros com as penas mais extravagantes que pudessem 

encontrar, usando suas penas em adereços que eram vestidos nos 

rituais ou festas e em suas exibições aquele com os adornos mais 

bonitos eram os mais prestigiados, para isto não só a caça era 

utilizada, mas a criação dessas aves em suas tribos, quando 

capturadas, além de utilizadas como animais de estimação (SICK, 

1997, p. 2013). 

 

Ainda a esse respeito, o relatório do RENCTAS também apresenta importantes 

contribuições: 

 
Os animais, principalmente as aves, eram essenciais para a 

ornamentação indígena, que usava penas coloridas de qualquer 

espécie para enfeitar as flechas, cocares, braçadeiras, colares, brincos 

e diversos outros itens. Muitas aves, como as araras e a harpia, eram 

capturadas e mantidas nas aldeias como fornecedoras de penas para 

ornamentação. Esses adornos eram utilizados pelos índios em seus 

rituais, festas e comemorações, e os que usavam as peças mais bonitas 

eram mais prestigiados pela tribo (RENCTAS, 2001, p.11).  

 

De modo geral, a relação entre indígenas era feita de modo a manter 

determinado equilíbrio com a natureza. Isso porque a exploração era feita preservando 

as espécies, ainda que, como mencionado no relatório supracitado, houvesse exploração 

dos espécimes em si. Seguindo uma série de regra de manutenção do equilíbrio 

ecológico, por exemplo, fêmeas grávidas não eram abatidas (RENCTAS, 2001, p.11).   

Ademais não havia relação de exploração comercial entre os indígenas e a 

natureza, o que contribuía para a preservação do ambiente natural e, consequentemente, 

dos animais.  

Porém, com a chegada das expedições colonizadoras essa relação foi se 

modificando, os indígenas foram estimulados a manterem relações comerciais nas quais 

bens naturais eram trocados e, sendo profundos conhecedores do local, foram também 

instrumentalizados pelos colonizadores para que os ajudassem a encontrar esses, agora 

nomeados, recursos naturais (fossem eles vegetais, minerais ou animais).   

A dominação de animais de beleza exótica e deslumbrante era vista como 

motivo de orgulho para os viajantes europeus, a chegada em território europeu com 
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animais desconhecidos representava que a expedição havia atingido seu fim, ou seja, 

havia encontrado territórios novos (SICK, 1997, p. 45). 

Nas palavras de H. Sick: 

 
Os europeus impressionaram-se principalmente com os papagaios; 

estas são as primeiras aves citadas deste continente. Em vários dos 

primeiros mapas do Brasil, desenhados pelos Portugueses na época da 

descoberta constam araras, mais vistosas no mapa de Contino de 

1502.  (SICK, 1997, p. 45) 

 

Figura 1: Planisfério de Cantino - uma das mais antigas cartas náuticas que 

representam os descobrimentos marítimos portugueses 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Planisf%C3%A9rio_de_Cantino 

 

Figura 2: Detalhe do Planisfério de Cantino 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Planisf%C3%A9rio_de_Cantino 
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Os animais eram enviados as cortes, representando a exuberância das novas 

regiões conquistadas. Segundo E. Bueno: 

 
Em 27 de abril de 1500, pelo menos duas araras e alguns papagaios, 

frutos de escambo com os índios, foram enviados ao rei de Portugal, 

juntamente com muitas outras amostras de animais, plantas e 

minerais. A impressão que tais aves causaram foi tanta, que por cerca 

de três anos o Brasil ficou foi conhecido como Terra dos Papagaios 

(BUENO, 1998, p. 140). 

 

A manutenção de animais silvestres em cativeiro historicamente tem relação 

com o poder, a riqueza e a autoridade de um determinado reino, família ou pessoa. A 

relação entre a raridade, ferocidade do animal e dificuldade vinculam-se diretamente ao 

tamanho do prestígio de seu detentor\dominador.   

Dessa forma reis, rainhas, imperadores e nobres expressaram seu poderio 

utilizando-se de animais capturados principalmente nas regiões coloniais. No que 

remete especificamente às coleções de animais mantidas no Brasil, Aprobato Filho 

relata que: 

 
D. João VI, rei do reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, por 

meio de uma ordem régia exigia do governador de Angola que 

começasse a enviar, em todos os navios que partissem daquela região 

para o Brasil, “um viveiro de pássaros esquisitos”. [...] Em outubro de 

1819 a primeira remessa de Benguela, com 100 pássaros exóticos, 

seguia para o Brasil a bordo do bergantim Tejo, que também trazia 

396 escravos africanos. Em apenas três anos, de 1819 a 1823, D. João 

VI recebeu na Corte do Rio de Janeiro um total de 762 aves de 

diversas espécies.  (APROBATO FILHO, 2013, p. 07) 

 

Além do encantamento e da opulência simbólica que os animais representavam 

somou-se a ideia concebida pelos europeus colonizadores de que a natureza por eles 

encontrada nas colônias era ilimitada, fatos esses que geraram uma exportação massiva 

de diversos espécimes da natureza.   

Aqui cabe a importante menção que a excentricidade das vidas exóticas oriundas 

das colônias e expostas como mercadorias, simbolizando poder e desenvolvimento dos 

Impérios, não se limitava somente a animais não-humanos. Além de negros de inúmeras 

regiões colonizadas na África e indígenas das mais diversas etnias encontradas nas 

Américas terem suas vidas e corpos escravizados, tendo inclusive sua humanidade 

questionada em diversas ocasiões, também foram levados à Europa para serem 

expostos, em feiras e em casas europeias, como exemplares das primitivas terras 

colonizadas (BUENO, 1998, p. 200). 
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O fluxo de produtos originários das colônias era constante, sendo fácil encontrar 

em diversas cidades europeias mercadorias de luxos fabricadas com peles, penas e 

plumas. Animais vivos e empalhados eram também figuras constante das feiras 

comerciais espalhadas pela Europa (HANGENBECK, 1910, p. 483).  

Ainda nesse sentido, Mayrink mostra que: “O mais antigo traficante conhecido 

remonta ao ano de 1530: o navegador português Cristóvão Pires, o qual levou para 

Portugal 5.008 paus-de-tinta, 35 índios e 70 animais de penas coloridas” (MAYRINK, 

1996, p. 68-72). 

As vidas colonas, fossem elas humanas ou não-humanas, foram subjugadas e 

exploradas pelos colonizadores, das mais diversas formas possíveis.    

Especificamente em relação aos animais não-humanos, os números são 

impressionantes. Segundo H. Sick, somente no que se refere a coleção do botânico 

Natterer, convidado pela Princesa D. Leopoldina a participar de expedições 

naturalísticas no Brasil, tem-se que: 

 
As coleções de Natterer, encaminhadas pessoalmente pela Imperatriz, 

que estava muito interessada nos trabalhos dos naturalistas, 

compreenderam 12.293 aves empalhadas (representando 1.200 

espécies) mais de 1.000 mamíferos, peixes, 35.000 plantas secas, 

milhares de objetos indígenas, etc. St. Hilaire, que se encontrou com 

Natterer em Ipanerna, São Paulo, escreveu: "Era impossível deixar de 

admirar a beleza de suas aves; não vi uma só pena colada ou uma 

gota de sangue" (SICK, 1997, p. 52). 

 
No final do século XIX, após a percepção do interesse gerado pelos animais, o 

comércio da fauna silvestre se intensificou, tendo diversos comerciantes se 

especializado nas vendas dos animais.  

Com isso, os números se tornaram ainda mais alarmantes e o processo de 

extermínio de diversas espécies da fauna brasileira iniciou. Informações do RENCTAS 

mostram que: 

 
Os beija-flores eram exportados aos milhares para abastecerem a 

indústria de moda, como também eram utilizados, embalsamados, 

para ornamentação das salas europeias (Paiva, 1945; Fitzgerald, 

1989; Redford, 1992; Sick, 1997a). As penas de garças e guarás eram 

utilizadas como adornos de chapéus femininos na Europa e na 

América do Norte, e o abate desses animais foi tão excessivo que, em 

1895 e 1896, Emílio Goeldi (na época diretor do Museu Paraense de 

História e Etnografia), encaminhou duas representações ao governo 

do Estado do Pará, protestando contra a matança desses animais na 

Ilha de Marajó (Rocha, 1995; Polido e Oliveira, 1997). No ano de 

1932, cerca de 25.000 (vinte cinco mil) beija-flores foram mortos no 
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Pará e suas penas destinadas à Itália, onde eram utilizadas para 

enfeitar caixas de bombons. Em 1964, chegou-se ao absurdo de 

importar um canhão francês para se atirar nos bandos de marrecas na 

Amazônia, sendo registrada a morte de 60.000 (sessenta mil) 

marrecas em apenas uma fazenda no Amapá (Sick, 1997a). 

(RENCTAS, 2001, p. 13) 

 
O comércio de animais cresceu e se desenvolveu não só internacionalmente, mas 

também dentro do Brasil. Ao longo do século XX, a evolução tecnológica, que 

fortaleceu a expansão dos meios de transporte, e as políticas de integração nacional, 

contribuiu para facilitar a circulação entre os mais remotos pontos do país, 

influenciando também o comércio faunístico.  

Segundo relatório do RENCTAS: 

 
Na década de 60, esse comércio se encontrava estabelecido e era 

comum encontrar animais silvestres e seus produtos sendo vendidos 

em feiras livres por todo o Brasil e no mercado da Praça Mauá, na 

cidade do Rio de Janeiro, que sempre foi um pólo comercial de fauna 

silvestre (Santos, 1990; Sick, 1997a; Campello, 2000). A proporção 

era tão grande que alguns locais se destacavam pelas suas enormes 

"feiras de passarinhos". Esse comércio se encontrava estabelecido no 

Brasil e era muito grande, sobretudo o de aves. Era rara uma cidade 

brasileira que não possuísse uma feira ou loja que realizasse esse 

comércio (Carvalho, 1951; Sick e Teixeira, 1979; Vinícius e Soares, 

1998). (RENCTAS, 2001, p. 13) 

 

Revela-se, portanto, que importante base cultural na relação entre homem e 

natureza, em especial entre humanos e não-humanos silvestres se estabelecia, criando 

ilações presentes ainda na atualidade. Atuar numa perspectiva crítica a esse cenário, 

importa também relativizar as diferentes etnoculturas e esmiuçar em que medida é ou 

não possível postular uma quebra de paradigma. 

 

1.3. A CAÇA E O DESENVOLVIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

FAUNA NO BRASIL 

 

A caça, como ação antrópica, vem sendo realizada há milhares de anos. De certo 

modo, por representar a dominação do predador sobre suas presas, ela foi vista como 

característica de demonstração da superioridade humana sobre as outras espécies. 

Sendo que por caça, compreende-se, nas palavras de A. Nassaro, “a captura do 

animal no seu meio natural, abatido ou não” (NASSARO, 2015, p. 29). 
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A caça quando vinculada ao ser humano diferencia-se do que se apresenta nas 

outras espécies, pela necessidade que aquele tem de construir artefatos, armadilhas e 

tecnologias que permitam somar-se à sua força para realizar o abate do outro animal.  

Entender o processo do desenvolvimento e os tipos de caça existentes no Brasil é 

fundamental para compreender a evolução da legislação pátria de proteção à fauna, 

porque, como será apresentado adiante, ambos estão intrinsecamente vinculados.  

No território que veio a se chamar Brasil, a caça era praticada pelos indígenas 

bem antes da chegada dos portugueses, contudo prevalecia entre eles a caça de 

subsistência, qual seja: 

 
A caça de subsistência ou de sobrevivência não está prevista 

explicitamente pela lei. Praticam-na as populações indígenas nas 

reservas e lhes são reconhecidas, como também as populações 

interioranas, que não têm acesso fácil aos produtos oriundos da fauna 

domesticada (MACHADO, 2004, p. 736) 

 

Com a chegada dos europeus, como mencionado, iniciou-se o processo de 

comercialização da natureza brasileira. Desse modo, a economia da colônia se 

desenvolveu basicamente da extração dos mais diversos “produtos” vegetais, minerais, 

animais.  

O interesse constante pelos animais não-humanos fez com que se desenvolvesse 

uma cadeia produtiva, onde cidadãos autônomos se especializaram na caça de animais 

que passaram a ser francamente comercializados, fato que se tornou altamente nocivo à 

manutenção da biodiversidade brasileira. Nas palavras de A. Nassaro: 

 
O processo de colonização caracterizado pela extração de riquezas 

naturais mais conhecidas e requisitadas como o pau-brasil e o ouro 

explorou também a fauna silvestre, mantendo-se os atos de caça como 

fonte de alimentos para subsistência e de lucros, mesmo após a 

formação do Estado brasileiro. A análise de informações constantes na 

Coleção de Leis do Brasil, especialmente as Decisões de Governo e 

relatos de cronistas e viajantes que percorreram o Brasil na primeira 

metade do século XIX permite “visualizar os mecanismos de 

acumulação primitiva do capital, pelas pressões exercidas sobre os 

espaços, a natureza e a força de trabalho”, apresentando-se como 

exemplo de extrativismo animal a caça de animais como o macaco 

guariba, para a obtenção regular de peles utilizadas para o ornamento 

de barretes militares da cavalaria dos corpos de Guarda Cívica criados 

em 1823 e a caça de animais silvestres diversos para obtenção de 

carne para atender hábitos alimentares comuns, como descreveu 

Martinez (NASSARO, 2015, p. 19). 
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Além da caça de subsistência e da caça profissional, com fins comerciais, 

subsistem, no Brasil, ainda, a caça de controle, que representa o abate de animais que 

causem dano patrimonial ou risco à vida de humanos, ocorrendo, de modo geral, em 

meio rural e vinculando-se ao abate de animais de grande porte como onças e javalis. E 

a caça esportiva, atividade realizada de modo recreativo para satisfazer o desejo de 

dominação do homem pela natureza. Nessa última espécie de caça, os animais não-

humanos capturados podem ou não serem consumidos, seja como alimentação ou por 

terem suas partes vendidas.  

O ideário da caça, que se vincula a uma percepção de nobreza e astúcia, veio se 

construindo desde a pré-história com a passagem das sociedades humanas coletoras para 

caçadoras-coletoras.  

Com esse processo também as próprias sociedade foram se estruturando de 

forma a se dividir em “caçadores” e “não-caçadores”, sendo os caçadores escolhidos 

entre os seres humanos, geralmente do sexo masculino, que tinham força, coragem e 

inteligência para desenvolverem e utilizarem armas e armadilhas.  

Ana Lívia Vieira vincula essa capacidade de alguns seres humanos à existência 

dentro deles de sua métis, em suas palavras: 

 
A métis, ou seja, a capacidade de dissimulação, de flexibilidade, de 

rapidez – uma forma especial de inteligência – estava muito mais 

presente no pescador. Era ele que seria obrigado a possuir uma astúcia 

maior que a de sua presa, pois, do contrário, estava fadado ao fracasso.  

Dentro do universo da pesca, assim como no da caça, a métis possui 

um papel decisivo em vitórias e derrotas, escolhendo quem é caçador 

e quem é presa. Muito mais do que o tamanho, a força física ou a 

inteligência erudita, será a métis, astúcia e inteligência prática, que 

fará a diferença. É ela que inverte a regra e permite que o mais forte 

nem sempre saia vencedor (VIEIRA, 2008, p. 55). 

 

Percebe-se, desse modo, que a própria construção dessa pretensa divisão social 

do trabalho já estabelece parâmetros culturais valorizados desde as primitivas 

sociedades, que nitidamente permanecem sendo buscados nas mais diversas sociedades 

humanas.  

A destreza, a flexibilidade e, mais que isso, a habilidade em se colocar como 

predador e não como presa são traços de personalidade que, em maior ou menor grau, 

são vinculados ao ideal de ser humano almejado nas sociedades contemporâneas.  

Esse fato se confirma pela própria presença de representações de caçadores 

como verdadeiros heróis nas artes. Segundo A. Nassaro: 



39 

 

 
Ainda, na literatura, os relatos de caça buscaram demonstrar atos de 

heroísmo de personagens reais ou fictícios, ou registros em caráter 

autobiográfico no trabalho de memorialistas e de técnicas de um 

conhecimento particular dos iniciados em repertório identificado 

como uma verdadeira “arte da caça”.  (NASSARO, 2015, p. 22) 

 

Essa noção acerca da percepção comportamental vinculada à prática é 

importante para compreender, além do processo lucrativo vinculado ao negócio, os 

mecanismos simbólicos responsáveis pela manutenção das práticas dos atos de caça e 

comercialização de animais ainda que se tenha consciência da degradação ambiental por 

eles gerados.  

A legislação acerca da fauna no Brasil abarca as restrições e proibições a caça. 

Portanto, ao adentrar nela, é importante que se tenha em mente a citada divisão acerca 

dos diversos tipos de caça. Nas palavras de A. Nassaro: 

 
Por essa amostra das atividades de caça em suas dimensões econômica 

e sociocultural em perspectiva histórica, identificam-se alguns tipos 

ou modalidades: a de subsistência; profissional ou voltada ao 

comércio, regular ou não; a amadora ou esportiva; a de controle; a 

predatória (NASSARO, 2015, p. 21-22). 

 

Até 1934, a caça de animais no Brasil era liberada, sem maiores restrições. Isso 

significa que fora pontuais proibições quanto a espécies em extinção ou áreas coutadas 

[sejam elas: “áreas demarcadas e protegidas, geralmente pertencentes à Coroa, onde se 

criava caça e nas quais era proibido pescar e caçar” (LARA, 1999, p. 268)] podia-se 

caçar livremente. 

A legislação pertinente a fauna restringia-se a definição acerca da propriedade 

do animal não-humano capturado. Uma vez que os animais não-humanos sem dono 

eram considerados res nullius. Nesse sentido tem-se que: 

 
O Direito Romano fazia distinção entre res nullius, res derelictae e 

unes omnium. Res nullius são as coisas sem dono e que nunca foram 

apropriadas, res derelictae são as que o proprietário abandonou ou 

renunciou e res communes omnium “aquelas coisas comuns que são 

suscetíveis de apropriação parcial, como quando alguém apanha um 

pouco d'água de um rio público (MACHADO, 2004, p. 730) 

 

Ou seja, como algo ainda sem dono, o animal não-humano recém caçado 

passaria a ser propriedade do caçador, salvo quando a caça fosse realizada em terreno 

alheio, cercado ou murado, sem autorização do proprietário.  O Código Civil de 1916, 

assim trazia: 
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Art. 593. São coisas sem dono e sujeitas à apropriação: 

I - os animais bravios, enquanto entregues à sua natural liberdade; 

II - os mansos e domesticados que não forem assinalados, se tiverem 

perdido o hábito de voltar ao lugar onde costumam recolher-se, salvo 

a hipótese do art. 596; 

III - os enxames de abelhas, anteriormente apropriados, se o dono da 

colmeia, a que pertenciam, os não reclamar imediatamente. 

[...] 

Art. 594. Observados os regulamentos administrativos da caça, poderá 

ela exerce-se nas terras públicas, ou nas particulares, com licença de 

seu dono. 

Art. 595. Pertence ao caçador o animal por ele apreendido. Se o 

Caçador for no encalço do animal e o tiver ferido, este lhe pertencerá, 

embora outrem o tenha apreendido. 

Art. 596. Não se reputam animais de caça os domésticos que fugirem 

a seus donos, enquanto estes lhes andarem à procura. 

Art. 597. Se a caça ferida se acolher a terreno cercado, murado, 

valiado, ou cultivado, o dono deste, não querendo permitir a entrada 

do caçador, terá que a entregar, ou expelir. 

Art. 598. Aquele, que penetrar em terreno alheio, sem licença do 

dono, para caçar, perderá para este a caça, que apanhe, e responder-

lhe-á pelo dano, que lhe cause. 

 

A proteção do animal se fazia de maneira puramente econômica, vinculando-se, 

portanto, qualquer aspecto penal relacionado à fauna à apropriação indevida ou a 

geração de prejuízo ao patrimônio alheio e não a discussão acerca de proteção à vida do 

animal não-humano em si.  

Em 1934, foi decretado o Código da Caça e Pesca, regulando as atividades. Pela 

primeira vez foram instituídas restrições mais extensas ao exercício das práticas, bem 

como a comercialização dos animais capturados.  

O Código da Caça e Pesca – Decreto 23.672 de 02 de janeiro de 1934 -, em seus 

art. 128 a 130, traz que: 

Art. 128. É proibida em todo o território nacional a caça:  

 

a) exercida por profissionais; 

b) de animais uteis à agricultura; de pássaros canoros de 

ornamentação e outras de pequeno porte; 

c) nos imóveis do domínio público; 

d) em imóveis do domínio privado, sem autorização do 

proprietário ou seu representante 

e) sem licença concedida do acordo com este Código; 

f) nas zonas urbanas e suburbanas; 

g) com visgos, esparrelas, alçapões, arapucas, gaiolas com 

chamarizes; redes de qualquer espécie e denominação; laços, 

mundéus, armadilhas de qualquer espécie; armas que surpreendam a 

caça; explosivos, venenos, bem, como, à noite com fachos, faróis, etc.; 

h) nas zonas interditadas pelo Serviço de Caça e Pesca. 
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Art. 129. É também proibido:   

a) a venda de aves canoras, de ornamentação e de todo o qualquer 

outro animal silvestre, ressalvadas as disposições do art. 123; 

b) a venda de caça viva ou morta, durante o período de proteção, 

exceto a procedente de frigoríficos devidamente, fiscalizados pelo 

Serviço de Caça e Pesca; 

c) a destruição de ninhos, ovos e filhotes; 

d) a colheita de ninhos e ovos, salvo previa licença concedida pelo 

Serviço de Caça a Pesca para fins científicos: 

e) a venda, transporte e exportação de peles, penas e chifres das 

espécies nacionais protegidas e de outras que forem indicadas pelo 

Serviço de Caça e Pesca; 

f)      transporte de caça viva ou morta de qualquer natureza, durante o 

período de proteção, salvo nas 48 horas que se seguirem ao seu 

encerramento. 

g)      a caça em zonas interditadas por ato do Serviço de Caça e Pesca.  

 

Art. 130. É permitida a venda de quaisquer animais silvestres e dos 

seus produtos, quando procedentes de parques de criação, de refúgio e 

reserva, registrados no Serviço de Caça e Pesca, que os fiscalizará e 

baixará instruções, regulado as condições de instalação, bem como das 

dimensões mínimas dos compartimentos em que podem ser mantidos 

em cativeiro.  

Parágrafo único. A permissão de que trata o presente artigo será 

concedida somente para a venda em feiras semestrais, regulamentadas 

pelo Serviço de Caça e Pesca. 

 

Instituiu-se, portanto, a proibição da caça profissional, bem como da caça 

amadora sem a devida autorização legal, além de serem veiculadas restrições ao modo 

de realização e ao local da caçada.  

Contudo, mesmo a tímida melhoria trazida pela legislação foi cancelada poucos 

anos depois. Em 1939, a legislação sofreu um retrocesso sendo decretado o Código da 

Caça, que revogou o Código de 1934.  

O novo Código retomava a autorização da caça profissional, retirava as 

restrições anteriores, fazendo da caça à regra. Nas palavras de A. Nassaro: 

 
A transcrição de três dispositivos desse Código é suficiente para 

assinalar que a caça foi reconhecida como regra a partir de 1939: 

artigo 1º - “A caça pode ser exercida em todo o território nacional, 

desde que as disposições deste Código sejam observadas”; artigo 4º - 

“Os animais silvestres, observadas as proibições dos artigos 6º e 9º, 

podem ser objeto de caça”; artigo 9º, parágrafo segundo - “A caça 

com armas de repetição a bala, de calibre superior a 22, só é permitida 

para os grandes carniceiros e em distância superior a três quilômetros, 

de qualquer via férrea ou rodovia pública”. (NASSARO, 2015, p. 26) 
 

Mais uma vez, em 1943, foi decretado um novo Código de Caça, revogando o 

anterior. Contudo, a nova legislação não trouxe inovações significativas, mantendo a 
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caça como regra, fazendo inúmeros animais não-humanos de vítimas e impulsionando o 

desequilíbrio ecológico gerado com a atividade.  

Enfim, em 1967, foi promulgada a Lei de Proteção à Fauna (Lei 5.197/67) que 

voltou a proibir a caça profissional (embora ainda tenha mantido a autorização à caça 

amadora, mesmo com restrições).  

Mesmo que a legislação em questão ainda não traga qualquer avanço em relação 

a compreensão dos animais como sujeitos, ela traz a definição de fauna silvestre e 

indica a propriedade desses animais pela União. Desse modo, a Lei 5.197 de 1967 em 

seu art. 1º traz que: 

 
Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, 

constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 

criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua 

utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha.  

 

Como o direito brasileiro vê os animais não-humanos como objetos semoventes, 

sua proteção se viu, ao longo de quase toda história legislativa brasileira, vinculada a 

quem obtinha sua propriedade. Assim sendo, deixar de ser coisa de ninguém, podendo 

ser apropriado a qualquer tempo, para ser coisa da União garantiu uma maior proteção a 

esses animais.   

Salienta A. Nassaro que: 

 
O primeiro artigo da lei tornou indisponível a apropriação do objeto 

jurídico tutelado na condição de bem público pertencente à União, 

refletindo a percepção de limitação do recurso natural “fauna 

silvestre” na segunda metade da década de 1960. Diante dessa 

avocação do Estado em uma verdadeira estatização dos recursos da 

fauna integrada pelos animais que “vivem naturalmente fora do 

cativeiro”, leis posteriores continuaram a estabelecer como condição 

de sua exploração a obtenção de autorização, licença e concessão 

expedidas pelo órgão público competente, circunstância harmonizada 

com a titularidade do Estado – como ente federal – em relação ao 

referido bem jurídico (NASSARO, 2015, p. 28). 

 

A construção legal de adequação dos animais à propriedade do Estado trouxe a 

abertura para a configuração contemporânea da fauna silvestre como bem ambiental. A 

classificação indica um bem cuja proprietário é indeterminado, mas não mais por 

representar uma res nullius, cuja apropriação poderia ser dar a qualquer tempo, uma vez 

que não havia proprietário. E sim por indicar um bem comum a toda coletividade, cuja 

proteção é dever e direito de todos, exercendo o Estado o papel de guardião.  
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Mais adiante, ao adentrarmos a esfera da natureza jurídica dos animais não-

humanos no ordenamento jurídico brasileiro atual, bem como as fragilidades de sua 

proteção, o assunto será aprofundado.   

No que tange especificamente ao comércio da fauna, a Lei 5.197/67 apresentou 

restrição objetiva à prática comercial de animais em seu art. 3º, leia-se: 

 

Art. 3º. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de 

produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição 

ou apanha. 

§ 1º Excetuam-se os espécimes provenientes legalizados. 

§ 2º Será permitida mediante licença da autoridade competente, a 

apanha de ovos, lavras e filhotes que se destinem aos estabelecimentos 

acima referidos, bem como a destruição de animais silvestres 

considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública. 

 

Esse artigo é importante marco legal no combate ao tráfico de animais silvestres 

no Brasil. Ainda que não use o termo (de fato, como trataremos mais à frente em 

capítulo específico, não há qualquer legislação brasileira que utilize o termo tráfico de 

animais silvestres), a norma traz, expressamente, a proibição do comércio como regra, 

excetuando os casos em que o animal estiver previamente legalizado (exceção 

apresentada no §1º).   

O que se percebe é que mesmo tendo alguns avanços em relação à proteção da 

fauna, a legislação em questão não pode ser classificada como protetiva, motivo pelo 

qual ela inclusive recebeu o nome informal de Código de Caça de 1967. Isso porque 

apesar da proibição da caça profissional, seu texto traz precisamente a regulamentação 

da caça amadora, mantendo o padrão das legislações anteriores onde se constituía a caça 

como regra e a proibição como exceção.  

Mesmo no que tange especificamente ao comércio de animais silvestres, onde a 

legislação foi taxativa na proibição, não se viu um resultado imediato ao seu 

cumprimento. Segundo T. Urban: 

 
Em 1969, com a Lei de Proteção à Fauna já em vigor, o Brasil 

exportou 1.670 toneladas de couros e peles de animais silvestres, um 

volume bem maior do que o de anos anteriores, quando a caça 

profissional ainda não era proibida. Somente em abril de 1971, quatro 

anos depois de promulgada a Lei de Proteção à Fauna, foi eliminada 

definitivamente a possibilidade de exportação de peles sob a 

justificativa de que se tratavam de “estoques antigos”. Calcula-se que 

as exportações de 1969 correspondam a setenta mil peças de peles de 

onça e gatos-do-mato, no mínimo (URBAN, 1998, p. 107) 
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A partir do ano de 1974, com a implementação da Secretaria de Meio Ambiente, 

vinculada à Presidência da República, as restrições veiculadas na Lei 5.197/67 

começaram a ser efetivamente postas em práticas, com apoio das estruturas estaduais de 

proteção ao ambiente que foram se constituindo.  

Até mesmo porque, em um país de dimensões continentais e pouca integração, 

como é o caso do Brasil, a realização de fiscalização e autuação de irregularidades por 

organismos centralizados é muito mais complexa.  

Cabe ressaltar aqui que, no que tange à legislação de responsabilização penal, a 

prática de caça irregular foi considerada contravenção penal, portanto, delito de menor 

potencial ofensivo até 1988.   

A partir da década de 1980, o movimento ambientalista ganhou força no país, 

trazendo importantes inovações legislativas no que tange à proteção à fauna. Em 1988, 

foi promulgada a Lei 7.653/88. O diploma trouxe diversas inovações à Lei de Proteção 

à Fauna, indicando a criminalização de diversas condutas relacionadas à caça, como 

perseguição, apanha, além de utilização de produtos e sub-produtos oriundos de animais 

silvestres (NASSARO, 2015, p. 29).  

Contudo, a lei foi criticada por implementar punições excessivamente severas e 

desproporcionais, tendo constituído as condutas de crimes contra a fauna como 

inafiançáveis, em nova redação dada ao art. 34 da Lei de Proteção à Fauna, leia-se: 

“Art. 34. Os crimes previstos nesta lei são inafiançáveis e serão apurados mediante 

processo sumário, aplicando-se, no que couber, as normas do Título II, Capítulo V, do 

Código de Processo Penal”. 

Sem a possibilidade de arbitramento de fiança, o acusado deveria responder ao 

processo recolhido à prisão, enquadramento que não é dado em delitos de maior poder 

ofensivo como é o caso dos homicídios. Nesse sentido, A. Nassaro apresenta a 

incongruência entre a penalização e a lesividade da conduta: 

 
Dessa forma, por exemplo, um morador da área rural surpreendido por 

um policial nos limites de sua propriedade caçando um tatu para se 

alimentar era preso em flagrante – prisão inafiançável – e poderia ser 

condenado a três anos de reclusão pela prática da caça ilegal. Se, 

porém, o mesmo indivíduo, com bons antecedentes e residência fixa, 

não tivesse caçado o tatu e sim praticado um homicídio, responderia a 

ação penal em liberdade. (NASSARO, 2015, p. 31) 

 

Cabe mencionar que, no Brasil, o acusado de homicídio pode ter prisão 

preventiva decretada no curso da ação penal que o julga, contudo, essa não é a norma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5197.htm#art34
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padrão, sendo necessário o cumprimento de diversos requisitos legais específicos para 

que haja decretação.   

Portanto, a determinação de prisão do acusado de crime ambiental, de forma 

inafiançável, gerava desequilíbrio no próprio sistema penal brasileiro, que via uma 

conduta menos gravosa obtendo uma punição mais rigorosa.  

Ademais, mesmo dentro do movimento ambientalista havia discussão acerca da 

norma, isso porque outras condutas criminosas envolvendo o meio ambiente, tinham 

menor potencial punitivo, muitas delas sendo consideradas ainda mais danosas ao 

desequilíbrio do ecossistema do que os crimes contra a fauna, como por exemplo o 

desmatamento de imensas áreas de florestas.  

Vale lembrar que mesmo a proteção à fauna fica prejudicada com um sistema 

jurídico tão fragmentado. Isso porque, ao se abordar a temática do meio ambiente, não 

há como se esquecer que os mais diversos organismos ali presentes são intrinsecamente 

conectados, sendo que o equilíbrio do ecossistema mantém a vida das mais diversas 

espécies que o compõem. Desse modo, não há como falar, por exemplo, em 

desmatamento, sem ter em mente que milhares de animais perderiam suas vidas nesse 

processo. 

Nas palavras de R. Rocco: 

 
[...] enquanto o Código Florestal punia seus infratores com as penas 

simples associadas às contravenções penais, a Lei de Proteção à Fauna 

impunha a reclusão do suspeito até o julgamento de seu processo pelo 

Poder Judiciário. Portanto, numa hipótese em que o sujeito ateasse 

fogo a uma floresta, sua punição seria de prisão simples, eis que a 

infração era considerada como contravenção penal. Já no caso do 

sujeito que efetuasse a caça de um único animal, seja qual fosse a 

motivação, a pena aplicável era de recolhimento prisional até o 

julgamento do processo criminal – que normalmente não conta com a 

desejada celeridade. Vale ressaltar que o incendiário poderia ter 

causado a morte de muitos animais, como é comum acontecer nas 

ocorrências de fogo em florestas, mas pouca integração havia entre a 

norma voltada à proteção dos animais com aquela voltada à gestão das 

florestas (ROCCO, 2012, p. 03-27). 

 

A Lei 5.197/67, ainda em vigor, foi mais uma vez modificada com a edição da 

Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). Contudo, as inovações ainda não foram 

suficientes para que se garanta um sistema de proteção ao meio ambiente justo e 

equilibrado. Dessa vez, a o abrandamento da legislação que se deu com a volta da 

colocação dos crimes à fauna no grupo de contravenções penais, as drásticas reduções 

das penas para seis meses a um ano de prisão, sendo processadas pelo rito sumaríssimo, 
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e a possibilidade do contraventor ter a pena convertida em prestação de serviços à 

comunidade ou ao pagamento de cestas básicas, constituiu-se como uma maiores 

críticas apresentadas pelos combatentes do tráfico de animais silvestres no Brasil, sejam 

policiais ou agentes dos serviços de proteção (como o IBAMA).   

Como será abordado no próximo capítulo, esses agentes entendem que as 

modificações geraram uma sensação de permissibilidade nos contraventores, 

incentivando a prática.  

Embora, a comercialização de animais silvestres tenha sido, via de regra, 

proibida no Brasil, desde a decretação da Lei 5.197/67, sendo a atividade altamente 

regulamentada ao redor do mundo, existem exceções compostas somente por animais 

cuja manutenção e venda são certificadas pelo IBAMA.  

A dinâmica de manutenção de animais não-humanos em cativeiro não teve uma 

grande mudança e o comércio ilegal tem sido a principal fonte de obtenção desses, que 

muitas vezes são retirados de seu habitat natural, enclausurados e maltratados.  

Ao longo desse trabalho será destrinchada toda a cadeia que compõe essa rede 

de comércio ilegal, bem como serão apresentadas as mais novas formas de atuação 

utilizando a internet, site de vendas e mídias sociais. Serão também analisadas as 

condições dos animais humanos e não-humanos que participam do processo para que 

seja possível compreender toda rede de exploração, opressão e silenciamento 

vinculadas.   

Contudo, nesse momento, para concluir a dinâmica da compreensão da 

existência de múltiplos significados nas relações entre animais humanos e não-humanos 

e, mais que isso, na apropriação, domínio e consumo desses por aqueles, cabe um 

aprofundamento no estudo do processo de objetificação ao qual os animais não-

humanos são submetidos. 

 

1.4. OBJETIFICAÇÃO ANIMAL 

 

Assim como nos versos múltiplos de significados de Gonçalves Dias, que 

servem de epígrafe a este capítulo, a arte brasileira em muitos momentos se apoiou na 

biodiversidade local. Os animais, as plantas, os rios, as montanhas e o mar foram pano 

de fundo e figura central para muitos artistas que representaram a valorização do 

imaginário coletivo brasileiro face ao meio ambiente.  
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Porém, ainda que muitas vezes nos poemas, nas crônicas, nas pinturas e nas 

cenas as relações entre seres humanos e não-humanos trouxessem uma certa reverência 

à natureza, a visão antropocêntrica dessas relações se mostrava prevalecente. A natureza 

onde desfilava o homem arcádico era subsumida por um ambiente naturalista e 

semanticamente romântico e, em seguida, tornava-se território para o exercício de uma 

modernidade plástica. 

É notório que o conhecimento adquirido em relação às outras espécies mostra 

que o distanciamento existente entre os seres humanos e os demais indivíduos é criado 

por uma barreira levantada pelo próprio homem. Mas, essa compreensão, por si só, 

ainda não foi suficiente para indicar uma transformação tamanha a ponto de garantir a 

vida digna aos animais não-humanos.  

I. Kant (1775, p. 240) já apontava que o tratamento não cruel para com os 

animais era fundamental, uma vez que o tratamento perverso dado ao animal não 

repercutia qualquer benefício para o ser humano, visto que os animais são desprovidos 

de valor em si. Naquele momento, diante da conquista histórica, representada num 

modelo de cidadania hasteado com a Revolução Francesa, tornava-se, para o filósofo 

alemão, nodal elaborar as bases de uma consciência moral sob padrões racionais e 

humanitários. 

De maneira correlata, salientam Paixão e Schramm: 

 
Portanto, para atender a qualquer finalidade humana, qualquer forma 

de utilização do “animal-objeto” estaria justificada[...] De fato, o “não 

ser cruel” permitiu os mais diferentes comportamentos em direção aos 

animais, dependendo da concepção individual de cada um, pois os 

animais não tinham de fato “status moral. (PAIXÃO; SCHRAMM, 

2007, p. 45) 

 

No campo da ética animal esse pensamento já se encontrava relativizado, tendo 

Jeremy Benthan inaugurado o posicionamento moral dos animais, ao trazer sua célebre 

frase: “A questão não é, eles raciocinam? Eles podem falar? Mas sim, eles podem 

sofrer?” (BENTHAN, 1994, p. 306). 

Contudo, muito embora a valoração moral dos animais tenha sido fortemente 

retomada pelo menos desde a década de 1970, através de debates liderados 

principalmente por Peter Singer e Tom Regan, os avanços substantivos no campo da 

ética ainda deixam muito a desejar.     

Os interesses humanos, principalmente os econômicos, servem, até hoje, para 

justificar a crueldade incessante para com esses seres. 
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O que acontece, portanto, nas palavras de Singer: 

 
Se os animais não estão mais completamente fora da esfera moral, 

ainda se encontram numa seção especial, próxima à borda externa. 

Seus interesses são levados em conta somente quando não se chocam 

com os interesses humanos. Quando há colisão – mesmo uma colisão 

entre uma vida de sofrimento por um animal não-humano e a 

preferência gastronômica de um ser humano – o interesse do não-

humano é desconsiderado. A atitude moral do passado está 

demasiadamente arraigada em nosso pensamento e prática para ser 

perturbada por uma mera mudança no conhecimento que temos de nós 

mesmos e de outros animais (SINGER, 2004, p. 239) 

 

As esferas jurídicas e políticas carregam em si algumas das maiores fontes de 

compreensão simbólica de uma sociedade, isso porque representam duas áreas em 

constantes disputas de poder. De modo geral, em ambas as esferas, os grupos 

dominantes das sociedades se fazem altamente presentes e atuantes, sendo basicamente 

esses espaços de garantia de manutenção das mais diversas formas de opressão do status 

quo vigente.   

Por assim ser, todos os grupos subjugados e inferiorizados sociais, muitas vezes 

denominados minorias (embora em grande parte dos casos sequer representem de fato 

uma minoria numérica, como são os casos das mulheres e das pessoas negras na 

sociedade brasileira), acabam tendo dificuldade de encontrar no universo político ou 

jurídico suas vozes.   

No caso dos animais não-humanos não é diferente. 

Nas teorias de justiça eles sequer são enquadrados como sujeitos de direitos. 

Acabam representando mais uma espécie de bens, os quais devem ser valorados pelas 

relações e utilidades dadas a eles pelos homens.  

O argumento mais comum para essa negação é que a inclusão dos não-humanos 

na esfera do direito exigiria que esses fossem agentes morais capazes de se fazerem 

representar e definir seus interesses a serem discutidos, pleiteados e conquistados o que 

não se torna possível devido à impossibilidade de comunicação verbal existente entre os 

humanos e não-humanos (GARNER, 2013).  

Diversos autores propõem estratégias para a solução desse impasse, contudo, 

ainda hoje não há nenhuma teoria que enfrente todos os empecilhos presentes nessa 

nova construção. Principalmente, porque, como demonstra Latour (2004), incluir os 

não-humanos em um modelo político dando voz a humanos que os representem, 

indicaria nada mais que criar figuras que se entendesse estarem acima de sua 
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compreensão pessoal, filósofos que fossem dotados de algum conhecimento superior 

que os permitissem compreender e lutar pelos interesses de seres os quais não 

conseguem com eles se comunicarem. 

A proposta ousada e irônica de Latour (2004), da criação de duas câmaras onde 

fossem lado a lado debatidos interesses dos humanos e dos não-humanos não se fez 

possível em nenhuma compreensão jurídico-teórica ou quiçá política até hoje. O autor 

nos deixa um desafio ainda maior ao apontar que essa insuficiência epistemológica está 

na raiz de uma Epistemologia de Polícia que estabelece a elaboração científica enquanto 

norma positivista, não democrática e excludente. 

O maior problema gerado por esse vazio teórico é a dificuldade de alocação dos 

animais como sujeitos de direito na esfera jurídica, fazendo com que a legislação 

vigente em grande parte dos países
3
 , incluindo o Brasil, continue tratando os animais 

como objetos de direito.  

Representando meramente bens e não sujeitos, normalmente os animais não-

humanos tem a legislação a seu respeito bastante enfraquecida em face do interesse 

humano, caso que ocorre até mesmo quando se tratam de bens difusos, como é o caso 

dos animais silvestres, focos principais nesse trabalho.  

Contudo, como diversamente discutido aqui, a construção da posição moral dos 

animais não é só política ou jurídica, mas sim ética e social. Então, mesmo nos poucos 

espaços onde a legislação traz pequenas aberturas à proteção animal, como é o caso dos 

animais silvestres (ainda que sua consideração jurídica de bens difusos esteja muito 

aquém do alcance de uma percepção de justiça, a qual almeja todo abolicionista animal) 

a própria aceitação social da conduta de exploração animal é um forte estimulador à 

prática.   

Ao buscar compreender o universo simbólico que permeia as mais diversas 

relações humanas nos deparamos com signos, significantes e significados plurais que 

formam uma colcha de retalhos. Assim sendo, trabalhar a dinâmica das relações 

humanas e não-humanas não poderia deixar de envolver toda essa amalgama.  

A compreensão da necessidade da alocação dos animais não-humanos nas 

esferas moral, política e jurídica é fundamental para que se possa debater qualquer 

                                                           
3
 Figuram no rol de países que fizeram a elevação do status quo dos animais não-humanos, colocando-os 

numa posição de sujeitos de direito suis generis: Alemanha, Áustria, Suiça, França e Portugal. 

Recentemente, a Espanha vem passando pelo trâmite legislativo para realizar a mesma transformação. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/12/internacional/1513066545_704063.html 
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melhoria relacionada à situação degradante desses animais sem que sejam o homem e 

suas necessidades enquadradas como centro do debate.  

Ainda assim, para que seja possível a realização de qual posição esses animais 

precisam se enquadrar é crucial que seja percebido que tipo de relação entre homem e 

natureza será considerada como real, ideal ou funcional.  

Por isso, começar esse estudo com a compreensão acerca da existência dessas 

conexões simbólicas se fez tão necessário. Pois só assim é possível tomar consciência e 

ultrapassar as barreiras de construções sociológicas e filosóficas que formam as 

sociedades em que vivemos.  

O especismo é um traço marcante da grande maioria das sociedades humanas. 

Espécie + ismo destaca que uma espécie, a espécie humana, tem o direito de explorar as 

demais espécies, consideradas inferiores, atribuindo ainda direitos ou valores 

diferenciados às demais espécies segundo sua afiliação. O termo, com a emergência do 

debate relativo ao direito dos animais não-humanos, recebeu derivações, destacando 

justamente a descriminação em atribuir a seres sencientes diferentes valores e direitos. 

Nas palavras de R. Ryder: 

 
Especismo significa ofender os outros porque eles são membros de 

outra espécie. Em 1970, eu inventei a palavra para desenhar um 

paralelo entre o racismo e o sexismo. Todas essas formas de 

discriminação, baseadas como elas são na aparência física, são 

irracionais. Elas dissimulam a grande similaridade entre todas as 

raças, sexos e espécies (RYDER, 1997, p. 45) 

 

Estudos acerca do tema apresentam que podemos identificar duas formas de 

especismo: o especismo eletista e o especismo seletista. Nesse caminho, H. Gordilho 

traz que: 

 
Em verdade, podemos identificar dois tipos distintos de especismo: o 

especismo elitista, que é o preconceito do homem para com todas as 

espécies não humanas, e o especismo seletista, quando algumas 

espécies são alvo do preconceito e discriminação (GORDILHO, 2017, 

p. 184) 

 

Marcando o papel que os animais representam nas sociedades e na compreensão 

das mesmas, M. Sahlins nos traz importante construção acerca dos usos dados às mais 

diversas espécies de animais, no contexto estadunidense: 

 
Como coabitantes domésticos, os cachorros são mais próximos do 

homem do que os cavalos, e seu consumo, portanto, é mais 
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inimaginável: eles são um “membro da família". Tradicionalmente, os 

cavalos têm, com as pessoas, uma relação mais de trabalho e mais 

servil; se os cachorros são como se fossem aparentados com o homem, 

os cavalos são como empregados e não-aparentados. Daí o consumo 

de cavalos ser pelo menos concebível, em ora não-generalizado, 

enquanto que a noção de comer cachorros compreensivelmente evoca 

alguma da repulsa do “tabu do incesto." Por outro lado, os animais 

comestíveis, como porcos e bois, geralmente têm o status de objetos 

para os sujeitos humanos, vivendo nem como complemento direto 

nem como instrumento de trabalho das atividades humanas. 

Normalmente, portanto, eles são anônimos, ou, se tem nomes, como 

algumas vacas leiteiras, são para servir de referência na conversa dos 

homens (SAHLINS, 2003, p. 194/195) 

 

Embora o texto faça menção à ideia de consumo animal somente no que tange a 

alimentação em si, percepção essa que diverge com a concepção abolicionista animal, 

não se pode negar que sua exemplificação acerca do papel social de cada espécie 

mencionada e sua conexão simbólica com a relação entre eles e os seres humanos é 

elucidativa de toda discussão até então trazida.  

A transferência da significação das relações entre animais humanos para os 

animais não-humanos ocorre todo o tempo. Isso se dá tanto na impossibilidade que os 

estadunidenses têm de se alimentar de cachorros, tendo em vista que esses fazem parte 

de sua família, o que segundo Leach remeteria ao imaginário de canibalismo (LEACH 

apud OSÓRIO, 2012, p. 235), quanto na conexão inversa que conecta a ideia de animais 

seres humanos que são marginalizados. 

Essa percepção exemplifica o que acontece com a construção do especismo 

seletista e nos esclarece acerca de sua construção simbólica. Não é difícil vislumbrar 

essa diferença de tratamento no dia-a-dia da observação das relações entre animais 

humanos e não-humanos. 

Do mesmo modo que encontramos o Brasil figurando como 4º país em números 

de animais domesticados vivendo como animais de estimação no mundo (GLOBO 

REPÓRTER, 2017), vemos também esses mesmos lares se alimentando de carne 

animal, levando seus filhos e filhas à zoológicos, criando pássaros em gaiolas, enquanto 

parte de um quadro cultural que não questiona acerca da dignidade e da preservação dos 

direitos fundamentais daqueles animais não-humanos.  

Mas não é só o especismo seletivo que é visível em nossa sociedade, o 

tratamento dispensado aos animais, mesmo os ditos de estimação, nem sempre é o mais 

adequado e o discurso de elitismo em relação aos não-humanos é constante. Por óbvio, 

essas características permeiam todas as relações comerciais que tem animais como 
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ponto central, sendo ainda mais gritantes quando se fala de comércio ilegal. Exemplo 

disso é que os números, embora alarmantes, ainda são poucos comentados e a 

impunidade é uma constante, ainda mais porque se fala de uma rede altamente 

articulada.  

É preciso perceber que da mesma forma que Gonçalves Dias usa seus versos 

para representar o seu exílio, milhares de animais, como este mesmo sabiá que cá 

gorjeia, também são vítimas da violência, têm sua fluidez ecosistêmica tolhida e acabam 

sendo traficados e, quando não mortos no caminho, exilados.  

Por hora passaremos então ao tratamento dado ao animal, conforme a legislação 

que o abarca. Sendo a objetificação animal e o especismo características fortemente 

presentes em nossa sociedade, não poderiam deixar de lançar suas influências para a 

própria concepção da natureza jurídica dos animais. 

 

1.5. POSIÇÃO DOS ANIMAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Para melhor compreender a legislação que trata do tráfico de animais silvestres, 

é fundamental que se visualize o que os animais representam no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

Contudo, antes de entrar especificamente no tratamento da natureza jurídica dos 

animais, é necessário que se entenda que há, no ordenamento jurídico pátrio, uma 

discussão referente ao conceito de fauna. Isso recai em uma divisão dos animais em dois 

grupos, sendo cada um destes considerado dentro de uma espécie de bem jurídico 

diferente. 

Primeiramente, é fundamental entender a competência para legislar acerca da 

fauna no Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal traz no inciso VI, do art. 24 que: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:  

[...] 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 

solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 

poluição 

 

Contudo, por força dos incisos I e II ao art. 30 do mesmo diploma legal, a 

competência pode ser estendida também aos municípios. Leia-se: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
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II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber 

 

Já no que tange especificamente à proteção à fauna, a competência encontra-se 

disciplinada no inciso VII, art. 23/CF 88, que assim diz: 

 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

[...] 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora 
 

Dessa forma, entende-se que a competência legislativa em relação a fauna é 

concorrente e a competência material é comum. Entendendo então esse ponto, voltar-se-

á agora diretamente para a questão da conceituação legal da fauna, buscando 

compreender a discussão sobre o tema bem como traçar o caminho que torne possível 

melhor interpretar as normativas que envolvam o comércio ilegal de animais silvestres.  

A Constituição Federal trata o tema da proteção aos animais no seu art. 225, §1º, 

inciso VII, que tem a seguinte redação: 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

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

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

§ 1º - 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 sua função ecológica, provoquem a 

extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

 

José Afonso da Silva (2008, p. 69) interpreta o artigo literalmente, considerando, 

portanto, que o termo fauna, no texto constitucional, refere-se aos animais silvestres e 

aos peixes. Sendo a proteção jurídica ditada pela Carta, a eles referentes. 

Divergem desse entendimento, juristas como Celso Antônio Pacheco Fiorillo, 

Edna Cardozo Dias, Laerte Fernando Levai (FIORILLO,2018), entre outros. Para estes 

doutrinadores, a expressão fauna silvestre inclui todos os animais não-humanos na sua 

mais completa classificação, sendo a garantia constitucional elencada no dispositivo em 

voga estendida a todos os animais que estejam no território nacional, sejam eles 

pertencentes ou não à fauna brasileira (RODRIGUES, 2008, p. 69).  

Essa falta de unidade conceitual também está presente na legislação, dificultando 

ainda mais a formulação de um entendimento convergente. A Lei 5.197/67 definiu, em 

seu art. 1º, caput, animais silvestres como: 
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Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, 

constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 

criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua 

utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 

 

Enquanto que a Lei 9.605/98, em seu art.29, §3º, traz: 

 
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às 

espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou 

terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo 

dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais 

brasileiras. 

 

Na concepção de C. Fiorillo: “conceitua-se a fauna como o coletivo de animais 

de uma dada região ou era particular (ART apud FIORILLO, 2018, p. 269), ou seja, 

organismos que pertencem ao denominado Reino Animalia.” (FERRAZ E VILELA 

apud FIORILLO, 2018, p. 269). Por assim ser, como a Constituição Federal não definiu 

qualquer limitação à fauna que seria vinculada como bem ambiental, não há que se 

discutir que isso seja realizado por legislação infraconstitucional.  

Sendo assim, ainda que haja a divergência de conceituação na legislação, não 

haveria que se considerar, haja vista que seria limitar conceito apresentado de forma 

aberta na Carta Magna. Nos dizeres do doutrinador: 

 
[...] o legislador constituinte não pretendeu delimitar a fauna a ser 

tutelada, porquanto objetiva-se que a lei busque preservá-la, 

colocando-a a salvo das práticas que representem risco a sua função 

ecológica e à extinção das espécies e que submetam os animais a 

crueldade.  

Aceitar que a única fauna a ser tutelada é a silvestre é distanciar-se do 

comando constitucional, porque, se assim fosse, os animais 

domésticos não seriam objetos de tutela. Deve-se observar em relação 

a estes que, embora não possuam função ecológica e não corram risco 

de extinção (porquanto são domesticados), na condição de integrantes 

do coletivo fauna, devem ser protegidos contra as práticas que lhes 

sejam cruéis, de acordo com o senso da coletividade (FIORILLO, 

2018, p. 267) 

 

O Ibama, através do art. 2º da Portaria 93, de 07.07.1998, também apresenta a 

conceituação de três tipos de faunas diferentes, sendo elas:  

 
Art. 2º - Para efeito desta Portaria, considera-se: 

I - Fauna Silvestre Brasileira: são todos aqueles animais pertencentes 

às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou 

terrestres, que tenham seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites 

do Território Brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras.  
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II - Fauna Silvestre Exótica: são todos aqueles animais pertencentes às 

espécies ou subespécies cuja distribuição geográfica não inclui o 

Território Brasileiro e as espécies ou subespécies introduzidas pelo 

homem, inclusive domésticas em estado asselvajado ou alçado. 

Também são consideradas exóticas as espécies ou subespécies que 

tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e suas águas 

jurisdicionais e que tenham entrado em território brasileiro. 

III - Fauna Doméstica: Todos aqueles animais que através de 

processos tradicionais e sistematizados de manejo e/ou melhoramento 

zootécnico tornaram-se domésticas, apresentando características 

biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem, 

podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre 

que os originou. 

 

A tipificação é didática e busca distinguir as especificidades da tutela, 

destacando a importância da fauna brasileira e eventual contraposição à fauna exótica, 

que pode vir a constituir uma ameaça ao ecossistema territorial; situação que pode levar, 

por exemplo, à perseguição de uma espécie em face da ameaça que esta passa a 

representar às demais no território nacional. A fauna doméstica, por sua vez, fica 

destacada das demais, por estar retirada do “estado de natureza” e, por consequência, 

perder em muito na sua dimensão ecossistêmica. Essa discussão culmina com a 

necessidade de se fazer uma categorização dos animais para sua efetiva proteção 

jurídica. Nas palavras de Rodrigues: 

 
Os animais são juridicamente protegidos mediante certa classificação 

segundo suas características físicas (...) e qualificados em categorias 

de selvagens ou não, domésticos ou domesticados, aquáticos, 

terrestres, migratórios ou não, exóticos ou não, ameaçados ou em 

extinção (RODRIGUES, 2008, p.70) 

 

Desta forma, em que pese entendermos pela adequação de todos ao animais não-

humanos no conjunto de fauna brasileira, uma vez que a conceituação se tornaria mais 

benéfica a proteção à fauna, sob a égide jurídica, a proteção dos animais é feita da 

seguinte forma: existe um primeiro grupo de animais, compreendendo os domésticos ou 

domesticados, que continuam sendo tratados como coisas ou semoventes ou como 

coisas sem dono, de acordo com sua situação e enquadramento no Código Civil 

Brasileiro.  Neste sentido, sua proteção é feita dentro do Direito de Propriedade, sendo 

estes considerados como propriedade privada do homem, sujeitos à apropriação.  

Já os animais silvestres, desde do advento da Lei 5.197/67, tiveram seu 

posicionamento jurídico modificado. Isso porque, nesse momento o legislador começou 

a apresentar em seus textos legais a preocupação concernente à necessidade de 

preservação sistêmica das espécies, devido à compreensão acerca da esgotabilidade do 
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bem (animal) e sua importância no equilíbrio do ecossistema (FIORILLO, 2018, p. 

273).   

Naquele primeiro momento, como explicado anteriormente, os animais silvestres 

passaram a ser caracterizados como bem público pertencente a União, cabendo a ela, 

portanto, sua defesa e proteção.  

Com a conjugação legislativa entre o art. 225, §1º, VII, da Carta e o art. 81, 

Parágrafo Único, I, do CDC, qual seja: 

 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 

coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

 

A fauna deixou de ser enquadrada como bem público e transformou-se em bem 

ambiental, sendo, portando, de natureza difusa . Como explica Fiorillo: 

 
O bem ambiental é, portanto, um bem de uso comum do povo, 

podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos limites 

constitucionais, e, ainda um bem essencial à qualidade de vida. 

Devemos frisar que uma vida saudável reclama a satisfação dos 

fundamentos democráticos de nossa Constituição Federal, entre eles, o 

da dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o art. 1º, III.  

É, portanto, da somatória dos dois aspectos – bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida – que se estrutura 

constitucionalmente o bem ambiental (FIORILLO, 2018, p. 161). 

 

Nesse mesmo âmbito, Luis Paulo Sirvinskas afirma que: 

 

[...] fauna é um bem ambiental e integra o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da CF. Trata-se de um 

bem difuso. Esse bem não é público nem privado. É de uso comum do 

povo. A fauna pertence à coletividade. É bem que deve ser protegido 

para as presentes e futuras gerações (SIRVINSKAS, 2009, p. 464). 

 

Nesse grupo, de bens ambientais, estão enquadrados os animais não-humanos 

que serão tratados ao longo dos demais capítulos desse trabalho, os animais silvestres.    

Como pode-se perceber, a proteção deles é dada de forma mais completa, uma 

vez que se torna obrigação do Estado proteger suas vidas. Contudo, essa construção 

jurídica ainda não veicula o devido tratamento e preservação de direitos básicos a esses 

animais.  
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Isso porque, como pode-se perceber na leitura dos extratos citados acima, a 

configuração desses animais como bens ambientais vincula à realização da função 

ecológica da fauna.  

A função ecológica é entendida como o exercício da participação da fauna na 

manutenção e no equilíbrio do ecossistema, é a responsável pela criação de um 

ambiente sadio, condição essencial à vida com qualidade (BORTOLOZI, 2011, p. 29-

31).  Como saliente Nassaro: 

 
Tais relações espontâneas e necessárias a um preconizado equilíbrio 

do meio ambiente capaz de garantir a continuidade da vida humana 

foram identificadas em seu conjunto, no ordenamento jurídico 

brasileiro, como função ecológica das espécies da fauna e da flora, 

uma construção normativa ainda sustentada pela visão antropocêntrica 

quanto aos desígnios da natureza. Algumas dessas relações 

espontâneas, em sua somatória, são reconhecíveis como a polinização, 

o ciclo da fotossíntese, o ciclo das águas, a cadeia alimentar, a residual 

fertilidade dos solos e inúmeros outros, mesmo invisíveis, mas 

representáveis em forma de sistema (NASSARO, 2015, p. 08) 

 

Nas palavras de Fiorillo: 

 
Na verdade, como tivemos oportunidade de verificar, é a função 

ecológica da fauna como bem de natureza difusa. A contrario sensu, 

isso implica dizer que nem toda fauna tem tais características e que 

somente as que não possuem são objetos de apropriação. Desse modo, 

quando ela não preencher os requisitos de ser essencial à sadia 

qualidade de vida e bem de uso comum do povo, não consistirá em 

bem difuso, estando sujeita ao regime de propriedade do direito civil. 

(FIORILLO, 2018, p. ?) 

 

Essa compreensão é fundamental tanto para o entendimento que passar-se-á a 

abordar no próximo capítulo acerca dos animais que são passíveis de comercialização 

legalizada, de modo geral, quais sejam, os animais que já nasceram em criadouros ou 

animais silvestres exóticos, quanto para a percepção de que os animais continuam tendo 

sua preservação vinculada ao benefício que trazem aos seres humanos, seja de modo 

particular, enquanto propriedade privada, seja de modo difuso, como garantidor de um 

ecossistema equilibrado para a sobrevivência humana.  

Animais não-humanos continuam tendo suas vidas vinculadas à satisfação 

humana, não sendo considerados sujeitos de direito. Como salienta Fiorillo, ao 

apresentar sua visão: 

 

Os animais são bens sobre os quais incide a ação humana. Com isso, 

deve-se frisar que animais e vegetais não são sujeito de direitos, 
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porquanto a proteção do meio ambiente existe para favorecer a própria 

pessoa humana e somente por via reflexa para proteger as demais 

espécies. (FIORILLO, 2018, p. 272) 

 

Por esse motivo, pode-se distinguir a tutela de proteção ambiental da tutela de 

proteção animal, na primeira se enquadraria a proteção à fauna até aqui veiculada, qual 

seja preservação de sua função ecológica, buscando manutenção do equilíbrio do 

ecossistema para melhor aproveitamento da vida humana, no segundo grupo teríamos a 

necessidade de compreender os animais como sujeitos de direito, os quais devem ter 

seus próprios interesses preservados. 

J. Muniz Neto e D. Ferreira trazem que: 

 
[...] quando falamos da tutela constitucional da fauna, referimo-nos à 

proteção de espécies selvagens, como forma de manutenção do 

equilíbrio ecológico e, como destacado anteriormente, a partir da ideia 

do antropocentrismo mitigado, que é o predominante nas nossas 

legislações, esta tutela se dá em razão do interesse do próprio ser 

humano.  

Contrariamente, a tutela de animais pressupõe que estes sejam 

reconhecidos como possuidores de sensibilidade (possibilidade de 

sofrer e sentir dor), o que justificaria a tutela, inclusive penal, de 

condutas que afetassem estes interesses. Ora, falar em tutela dos 

animais é falar em direitos dos animais. (MUNIZ NETO; FERREIRA, 

2018, p. 4) 

 

Não se pretende aqui dizer que a tutela pelo direito dos animais é contrária a 

tutela de proteção ambiental, até mesmo porque é biologicamente ilógico fazer tal 

afirmação, uma vez que, como inúmeras vezes ressaltado, os animais não-humanos 

(bem como os humanos) estão inseridos no ecossistema terrestre sendo tanto a 

manutenção das mais variadas espécies fundamental para seu equilíbrio, como esse 

mesmo equilíbrio indispensável à preservação da vida dos mais diversos espécimes.  

Existe uma codependêcia sistêmica entre a proteção ambiental e a defesa pelos 

animais não-humanos. Contudo, o que precisa se compreender é que a preservação 

ambiental ou mesmo da fauna pelo simples interesse na manutenção de melhores 

condições de vida ao ser humano não é suficiente na garantia de direitos aos animais.  

A elevação dos animais a sujeitos de direitos é fundamental para que se efetive 

sua tutela, isso porque, somente assim, eles poderão ser considerados por si mesmos.  

Atendo-se as palavras de Oliveira: 

 
Vejamos. Se uma pessoa (humana) envenena o cão de outra, quem é a 

vítima? O cachorro, como se poderia supor, já que foi ele quem 

perdeu a vida? Não. Ele não tem direito à (própria) vida. A vítima é o 
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dono, porque ele tem direito sobre a (vida da) coisa, sua propriedade. 

Se traficantes ilegais de aves silvestres aprisionam, matam, mutilam, 

inúmeros pássaros, em um comércio que movimenta milhões, quem 

são as vítimas? Não são as aves, vez que não possuem direito à 

liberdade, à integridade física e à vida. É a sociedade (humana), o 

Estado. Não é direito individual (de cada um destes seres), é direito 

(humano) difuso. O peixe que morre asfixiado pela poluição de 

dejetos industriais ou o albatroz que falece intoxicado e/ou coberto 

pelo óleo derramado não são as vítimas do ato danoso. Os exemplos 

se multiplicam: a raposa que é morta para a extração da sua pele, o 

jacaré para a retirada do seu couro, o coelho que é contaminado em 

laboratório, o rato que é levado à vivissecção, os galos feridos ou 

mortos em rinhas, a pantera trancafiada em zoológico, o leão, o urso 

ou o elefante que são presos, feridos e deixados sem comer em circos 

para realizarem apresentações/malabarismos, os animais abandonados, 

os bovinos ou galináceos mortos por sua carne; nenhum deles é a 

vítima da dor, subjugação, sofrimento que padecem. E nem poderiam: 

não são sujeitos de direitos. (OLIVEIRA, 2011, p. 66) 

 

De acordo com os conceitos trabalhados pelo direito, as pessoas são os titulares 

de poder de ação nas relações jurídicas, desse modo consistem em sujeitos destas 

relações. Entende-se que, no direito subjetivo, tem-se uma relação jurídica estabelecida 

entre um sujeito ativo, titular do direito, e um sujeito passivo, ou vários sujeitos 

passivos, gerando uma prerrogativa para o primeiro em face destes (GONÇALVES, 

2010, p. 97).   Ou seja, a concepção ou não de um indivíduo como sujeito de direito 

implica diretamente na capacidade que este tem de adquirir direitos. O entendimento 

geral da doutrina civilista é de que os animais não são sujeitos de direito, seguindo esse 

entendimento mesmo quando eles são protegidos contra atos de crueldade, eles estão 

sendo objetos e é o homem que, de fato, tem seu direito tutelado (CHAVES; SOUZA, 

2019a,  p. 98).  

Mesmo que exista proteção ao animal incutida em nosso ordenamento, como 

bem mencionamos, essa é vinculada ao interesse humano de preservação daquele 

animal ou daquela coletividade de animais. Nesse sentido, Monteiro traz que: 

 
Nem por isso, entretanto, se tornam sujeitos de direitos. Como dizem 

Ruggiero-Maroi, os animais são tomados de consideração apenas para 

fins sociais, pela necessidade de se elevar o sentimento humano, 

evitando-se o espetáculo degradante de perversa brutalidade. Nem se 

pode dizer igualmente que os animais tenham semidireitos ou sejam 

semipessoas, como quer Paul Janet (MONTEIRO apud 

GONÇALVES, 2010, p. 98) 
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Estão evidentes os traços antropocêntricos que marcam esta teoria civilista e, 

muito embora essa ideia represente a corrente majoritária, resta patente que no esforço 

de efetiva preservação aos animais não-humanos ela deve ser superada.  

Ainda, no que tange aos sujeitos de direito e suas relações jurídicas, é 

fundamental também se esclarecer que nem todos os sujeitos de direito são pessoas, 

entendimento esse já pacificado e inclusive veiculado no sistema legislativo nacional.  

De acordo com Coelho: 

 
Sujeito de direito é o centro de imputações de direitos e obrigações 

referido em normas jurídicas com a finalidade de orientar a superação 

de conflitos de interesse que envolvem, direta ou indiretamente, 

homens e mulheres. Nem todo sujeito de direito é pessoa e nem todas 

as pessoas, para o direito, são seres humanos (COELHO, 2003, p. 

138). 

 

Desse modo, mesmo que toda pessoa natural seja sujeito de direito, nem todo 

sujeito de direito é pessoa. Coelho utiliza dois critérios para classificação dos sujeitos de 

direito: “o primeiro divide-os em personificados e despersonificados, pois os sujeitos 

podem ser pessoas ou não. O segundo distingue entre os sujeitos humanos e não-

humanos” (LOURENÇO, 2016, p. 499). 

Ainda utilizando as palavras do autor: 

 
(...) mesmo os sujeitos de direto despersonalizados são titulares de 

direitos e deveres. O atributo da personalização não é condição para 

possuir direitos ou ser obrigado a qualquer prestação. Recupere-se o 

conceito de sujeito de direito – centro de imputação de direitos e 

obrigações referidos pelas normas jurídicas. Todos os sujeitos nele se 

enquadram, de modo que também os despersonificados são aptos a 

titularizar direitos e deveres.  (COELHO apud LOURENÇO, 2016, p. 

499-500) 

 

Já, em relação ao conceito de pessoa cabe a menção de que, no ordenamento 

jurídico brasileiro, há dois tipos de pessoas: naturais e jurídicas. Aquelas, também 

chamadas de pessoas físicas, são os seres humanos. Já as jurídicas são entes formados 

pelo agrupamento de homens para determinados fins, como é o caso das associações, 

sociedades e fundações, por exemplo. 

Neste diapasão, no que tange às pessoas jurídicas, Rodrigues salienta: “A 

personalização desses grupos é a construção metodológica designada a possibilitar e 

favorecer as atividades individuais ou coletivas” (RODRIGUES, 2008, p. 186). 
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Seguindo esse entendimento, a noção de sujeito de direito trazida pela teoria 

moderna abre espaço para o desmoronamento das categorias clássicas, tendo a própria 

dogmática jurídica admitido a construção de personalidades jurídicas artificiais. 

Há que se ressaltar nesse ponto que ser sujeito de direito não indica que as 

pessoas sejam dotadas de capacidade jurídica. Em determinados casos, há que se evocar 

outros institutos jurídicos, para que funcionem como ferramentas onde serão 

expressados os direitos e obrigações desse titular.  Nesse sentido, o legislador brasileiro 

optou pela representação, para sanar essa incapacidade em juízo ou perante terceiros. 

Essa opção é veiculada no art. 120 do Código Civil, leia-se: 

 
Art. 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os 

estabelecidos nas normas respectivas; os da representação voluntária 

são os da Parte Especial deste Código. 

 

A representação, nas palavras de Gonçalves: 

 

(...) tem o significado, pois, de atuação jurídica em nome de outrem. 

Constitui verdadeira legitimação para agir por conta de outrem, que 

nasce da lei ou do contrato. A representação legal é exercida sempre 

no interesse do representado, enquanto a convencional pode realiza-se 

no interesse do próprio representante, como sucede, por exemplo, na 

procuração em causa própria. (GONÇALVES, 2010, p. 97) 

 

Portanto, mesmo que determinadas pessoas físicas sejam vistas como incapazes, 

isso não tira delas a titularidade de direitos. O mesmo entendimento pode ser estendido 

aos animais, que embora sejam incapazes, devem ser considerados como sujeitos de 

direito, haja vista que podem ser representados e ter seus direitos defendidos pelos 

órgãos competentes.  

Vale aqui ressaltar o enfoque trazido por Dias: 

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

doutrinadores jurídicos 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 registram seus atos 

constitutivos em órgão competente, e podem comparecer em Juízo 

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 Juízo para pleiteá-los, o Poder 

Público e a coletividade receberam a incumbência constitucional de 

sua proteção. O Ministério Público recebeu a competência legal 

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

forem violadas. Daí, pode-se concluir com clareza que os animais são 

sujeitos de direito, embora esses tenham que ser pleiteados por 
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representatividade, da mesma forma que ocorre com os seres 

relativamente incapazes ou incapazes, que, entretanto são 

reconhecidos como pessoas (DIAS apud RODRIGUES, 2008, 187) 

 

Ademais, é imprescindível mencionar que o conceito de pessoa: “é uma obra de 

personificação que exclusivamente a ordem jurídica pode perpetrar. Tanto as pessoas 

jurídicas quanto as pessoas naturais são construções do Direito.” (RODRIGUES, 2008, 

p. 188) Neste sentido, “ser sujeito de direito ou pessoa é ser um ‘ser’ ou ‘ente’ 

considerado fim nele próprio pelo ordenamento jurídico” (RODRIGUES, 2008, p. 189) 

Em contexto correlato, Wilson Madeira Filho explora a própria literalidade da 

classificação dos animais enquanto coisas, reclamando por um “direito das coisas”: 

 
Examinemos bem esse termo: “Direito das Coisas”. No que concerne 

aos preceitos normativos, esse diz respeito a uma subdivisão do 

Direito Civil em seu aspecto patrimonial; trata-se do direito da pessoa 

frente às coisas, entendidas essas como bens. Todavia, se fôssemos 

interpretar ao pé da letra o termo, as coisas se veriam como sujeitos de 

direitos, no sentido de que, afinal, os “Direitos...” são “das coisas”. 

Estaríamos, então, próximos à ideia do chamado Direito Natural, onde 

um cachorro, uma lombriga ou um homem teriam todos, 

indiferentemente, direito à vida; onde o direito sobrepaira, inalienável 

e soberano, sobre tudo e todos (MADEIRA FILHO, 1999, p. 31) 

 

Como ter-se-á a oportunidade de perceber ao longo dos próximos capítulos, a 

objetificação animal, característica marcante das relações entre animais humanos e não-

humanos, reforça a desconexão entre a existência de um sujeito ali envolvido.  Essa 

desconexão nomeada por C. Adams de referente ausente, faz com que o animal humano 

ao comercializar um animal não-humano não consiga identificar que ali encontra-se um 

indivíduo com interesses, emoções e sensibilidades próprios.  

A perda da capacidade de vislumbrar o animal como senciente, ou seja, como ser 

que sente, faz com que a crueldade presente na relação comercial se desenvolva, se 

tornando algo além de uma atividade corriqueira.  

A não individualização do sofrimento animal no Direito, através da elevação 

desses animais à categoria de sujeitos de direito, que tenham em litígio representados 

seus próprios anseios e sofrimentos, e não a vinculação da sua vida ao bem-estar 

humano, reforça a manutenção dessa ideia de referente ausente, onde esses animais 

acabam tendo sua individualidade e sua subjetificação apagadas.      
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Figura no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 6799/2013, que visa elevar os 

animais à categoria de sujeitos de direito despersonificados
4
. Contudo, enquanto a 

medida não é apreciada, ações propositivas pelos direitos não-humanos buscam reforçar 

a necessidade de uma tutela animal efetiva.  

Passar-se-á agora ao estudo mais aprofundado do comércio ilegal de animais 

silvestres, entendendo sua cadeia, as rotas, os atores envolvidos, as motivações e o 

combate, como são realizados atualmente.  

Portanto, ao longo dos próximos capítulos, utilizar-se-á a conceituação de 

animais silvestres como bens ambientais, porquanto é a classificação jurídica em vigor, 

embora tenham sido tecidas as críticas relevantes a ela relacionadas. 

 

  

                                                           
4
 O Projeto de Lei é de autoria do Deputado Ricardo Izar. O texto foi aprovado pelo Comissão de 

Constituição Justiça e Cidadania, em abril de 2018 e atualmente encontra-se em remessa ao Senado para 

apreciação. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=601739 
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2. DADOS DO TRÁFICO 

 

Em colapso o planeta gira, tanta mentira 

Aumenta a ira de quem sofre mudo 

A página vira, o são delira, então a gente pira 

E no meio disso tudo 

'Tamo tipo 

Passarinhos soltos a voar dispostos 

A achar um ninho 

Nem que seja no peito um do outro 

(Passarinhos – Emicida) 

 

Segundo dados da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres 

(RENCTAS)
5
, o Brasil é o país no mundo com maior número de espécies, ocupando a 

terceira posição no que se refere ao número de aves (RENCTAS, 2001, p. 6).  Contudo, 

essa biodiversidade vem sendo ameaçada, primeiramente pelo desmatamento, que gera 

perda do habitat natural das espécies, e logo após pela caça destinada a subsistência e ao 

comércio (ROCHA, 2006)
6
.   

De acordo com dados Ministério do Meio Ambiente, o Brasil possui 114.848 

espécies de animais. Sendo 8.967 vertebrados, dentre eles: 4.538 peixes, 1.924 aves, 

1.024 anfíbios, 761 répteis e 720 mamíferos
7
.  Dentre essas espécies, segundo trabalho 

de avaliação do estado de conservação das espécies e atualização das Listas Nacionais 

Oficiais de Espécies Ameaçadas de Extinção, realizado pelo ICMBio em 2014, 

encontram-se 1.173 espécies de fauna consideradas ameaçadas em diferentes categorias, 

quais sejam: extinta na natureza (1); criticamente em perigo (318); em perigo (406) e 

vulnerável (448). 

 

 

                                                           
5
 A respeito dos dados é importante mencionar, que não foi encontrado qualquer documento atualizado 

sistematizando as informações acerca da cadeia de comercialização de animais silvestre no Brasil. Seja 

esse documento produzido por órgãos governamentais, organizações não-governamentais ou mesmo 

pesquisadores. Por esse motivo, parte das informações aqui veiculadas é composta por dados veiculados 

no Relatório da RENCTAS, disponibilizado em 2001. Embora a própria organização traga no documento 

que objetiva realizar a atualização anual do documento, o procedimento não foi efetivado.   
6
 Em relação ao desmatamento, tem-se a realização de desmatamento e, consequente perda de habitat dos 

animais devido à expansão agrícola e grandes obras de infraestrutura. Já no que se refere a 

comercialização ilegal cabe uma menção de que além do tráfico figurar como uma das maiores causas de 

extinção de espécies, um outro fator que contribui é a chegada de espécies exóticas invasoras. Ocorre que, 

conforme iremos acompanhar ao longo do trabalho uma das consequências da comercialização de animais 

ilegalmente é a introdução desacautelada de animais exóticos em habitat diverso. Sendo assim, pode-se 

identificar que também esse fator de extinção tem ligação com o comércio ilegal.   
7
 Dados divulgados pelo site do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/biodiversidade. Acesso em: 23 jan. 2019 
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Tabela 1: Categorias de risco de Extinção 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.mma.gov.br/mma-em-

numeros/biodiversidade 

 

Figura 3: Número de espécies ameaçadas e suas categorias por grupos taxonômico 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.mma.gov.br/mma-em-

numeros/biodiversidade 

 

De acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, o Brasil tem 

cerca de 60% do total de espécies de aves da América do Sul
8
.  Aliadas essas condições 

ao tamanho pequeno das aves, se comparado a outros animais, existe grande facilidade 

para seu transporte e ocultação, sendo fácil entender porque o comércio de aves 

                                                           
8
 Dados retirados da  Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos. Revista Brasileira de Ornitologia / Sociedade Brasileira de Ornitologia. Vol. 20, n.1 

(2012). Disponível em: <http://www4.museu-goeldi.br/revistabrornito/revista/index. 

php/BJO/issue/viewIssue/66/pdf_888.  Acesso em: 30 jun. 2017 
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representa, segundo relatório do RENCTAS, cerca de 80% do total de animais 

contrabandeados no país (CHAVES; SOUZA, 2019b)  

O comércio ilegal de animais figura entre as atividades ilícitas que mais 

movimentam dinheiro no mundo, sendo responsável pela circulação de entre 10 a 20 

bilhões de dólares por ano, ficando atrás somente do tráfico de armas e drogas. Segundo 

a RENCTAS, o Brasil participa de cerca de 5 a 15% desse total comercializado.  

Estima-se que 38 milhões de animais não-humanos por ano são retirados da 

natureza pelo comércio ilegal, apenas no Brasil (GIOVANNI apud GAMA; SASSI 

2008).  Essa cadeia de tráfico envolve uma imensa teia internacional e reproduz os 

traços da estrutura de exploração do capitalismo, ou seja, os animais não-humanos, 

agora chamados de “produtos” e suas partes, quais sejam, “subprodutos”, são retirados 

de países capitalistas periféricos e exportados, ilegalmente, à países capitalistas centrais.    

Esse trabalho buscará abordar uma dentre as diversas formas de exploração e 

opressão de animais não-humanos, o comércio ilegal de animais silvestres.  

Optou-se por realizar o recorte abordando uma forma específica de exploração, 

para ultrapassar a perspectiva meramente teórica, de modo a tornar possível avaliar se  

os traços apresentados nas teorias animalistas representam acepções que podem 

ser vislumbradas empiricamente.  

A comercialização em si denota a objetificação dos corpos desses animais, que 

como mencionado, têm suas vidas vinculadas ao processo de beneficiar ou significar a 

vida de animais humanos.  

Ademais, especificamente, quando se aborda a construção de uma cadeia de 

comércio ilegal percebe-se que através de sua análise pode-se vislumbrar as mais 

diversas vidas vulnerabilizadas (sejam elas humanas ou não-humanas).  

A pesquisa teve como principal enfoque os animais não-humanos, contudo, para 

esclarecer as mais diversas questões acerca das cadeias de tráfico de animais, serão 

abordados também os atores humanos envolvidos e, nesse momento, como a situação de 

grave vulnerabilidade social que alguns desses atores se encontram pode ser crucial para 

seu envolvimento nessa atividade ilícita.   
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2.1. CONCEITO 

 

Embora a legislação brasileira não utilize a nomenclatura tráfico, no que tange a 

comercialização ilegal de animais silvestres, o termo é amplamente utilizado pela 

doutrina e pelos organismos de combate à prática nacional ou internacionalmente.  

No Dicionário Houaiss
9
, temos que:  

 

Tráfico: substantivo masculino 

1. ant. trato mercantil, negócio, comércio; tráfego 

2.  negócio clandestino, ilícito, ilegal ‹t. de entorpecentes› 

2.1. ant. o comércio de escravos 

3. B m.q. tráfego (no sentido de 'repartição ou pessoal')  

  

Originalmente o termo tráfico vinculava-se a qualquer tipo de comércio, fosse 

troca regular ou irregular, contudo a acepção foi modificada pelas associações de 

negócios ilícitos, que o utiliza sem adjetivação para denotar negócio proibido ou 

indecoroso.  A. Nassaro traz que: 

 
Com esse sentido, tornaram-se comuns as associações da palavra aos 

seguintes “objetos” de circulação: drogas, armas, animais silvestres, 

obras de arte, antiguidades e relíquias, órgãos humanos, escravos e, 

mais recentemente, também associado à circulação de crianças para 

adoção ilegal e mulheres para prostituição, como modalidade de 

lenocínio no conjunto do tráfico de pessoas, principalmente o 

internacional (NASSARO, 2015, p. 13). 

 

No que diz respeito especificamente aos animais silvestres, a nomenclatura 

vincula-se somente à comercialização ilegal, pois existem alguns casos em que o 

comércio de animais silvestres é autorizado. Para essas situações a palavra tráfico não é 

utilizada.  

O IBAMA define o tráfico como sendo a retirada de espécimes da natureza para 

que possam ser vendidos no mercado interno brasileiro ou para o exterior
10

.  O 

emprego comum do conceito tem interpretação sedimentada, inclusive no âmbito dos 

órgãos de fiscalização e dos atores envolvidos na atividade, que compõem o ciclo do 

tráfico de animais silvestres: os atos de caça (ou captura), o transporte, o cativeiro (ou 

guarda) e a negociação (que envolve os atos de compra e venda, ou seja, a 

comercialização propriamente dita). (NASSARO, 2015, p. 12). 

                                                           
9
 Conceito definido pelo Dicionário Houass. Disponível em: 

<https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#1 Acesso em: 20 jan. 2018 
10

 Definição retirada de: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente  

e dos Recursos Naturais Renováveis.. Tráfico de Animais Silvestres. Brasília, DF: IBAMA, 2009. 
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2.2. TIPOS DE TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES 

 

O tráfico de animais silvestres tem diferentes peculiaridades, conforme a 

destinação dada aos animais. De modo geral, a modalidade de tráfico é vinculada à 

espécie comercializada, isso porque a utilidade dada ao animal no destino de compra 

varia de acordo com sua especificidade. 

Divide-se o comércio ilegal em três modalidades:  

1. Animais destinados à colecionadores particulares e zoológicos. Essa é 

considerada a mais ameaçadora forma de comércio ilegal, porque ela é voltada à 

comercialização de espécies raras, quanto mais ameaçada uma espécie, maior o valor 

de mercado do animal.  

Segundo informações do RENCTAS, os principais colecionadores particulares 

da fauna silvestre brasileira situam-se na Europa (Alemanha, Portugal, Holanda, 

Bélgica, Itália, Suíça, França, Reino Unido e Espanha), Ásia (Singapura, Hong Kong, 

Japão e Filipinas) e América do Norte (EUA e Canadá).  

A tabela abaixo, retirada no Relatório do RENCTAS, apresenta os animais mais 

procurados por essa categoria e seus preços estimados no mercado internacional 

 

Tabela 2: Animais mais procurados e preços estimados no mercado internacional 

 

Fonte: RENCTAS, 2001, 17 
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2. Biopirataria ou comercialização ilegal de animais para fins científicos:  

encontram-se nessa modalidade as espécies que fornecem substâncias químicas, 

utilizadas como base para pesquisas científicas, bem como produção de medicamentos.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Direito do Comércio Internacional, da 

Tecnologia da Informação e Desenvolvimento (CIITED): 

 
[...] biopirataria consiste no ato de transferir recurso genético, seja ele 

de origem animal ou vegetal, bem como o conhecimento tradicional 

associado à biodiversidade, sem a expressa autorização do país de 

onde fora extraído, por pesquisadores ou instituições, sem a 

repartição justa dos benefícios provindos desses recursos. Em termos 

gerais, a biopirataria consiste na exploração e manipulação de 

recursos biológicos de um determinado país ou dos conhecimentos 

tradicionais associados a tais recursos, em desacordo com os 

princípios propostos pela CDB (PANCHERI, 2013, p. 457) 

 

É uma das modalidades mais complexas do tráfico de animais silvestres, pois 

normalmente envolve um grande número de pessoas, que utilizam sua influência para 

realizarem o comércio. 

 Conforme, apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar 

o Tráfico Ilegal de Animais e Plantas Silvestres da Fauna e da Flora Brasileira  

(CPITRAFI), diversos pesquisadores, inclusive funcionários do governo brasileiro e 

pesquisadores acabam envolvidos nas negociações e usam sua influência para realizar a 

prática impunemente.  

Segundo o Relatório, como as Universidades têm discricionariedade para 

realizar acordos de cooperação com instituições internacionais, o número de pesquisas 

realizadas no país cresce exponencialmente e, devido à falta de sistematização 

unificada dessas pesquisas e pesquisadores, o controle torna-se inviável.    

Destaca-se também, como atividade impactante na biopirataria, o ecoturismo. 

De acordo com oitiva realizada em audiência da CPITRAFI: 

 
O Dr. Sérgio Lauria Ferreira, na época Procurador da República, em 

audiência do dia 10 de dezembro de 2002 atribuiu ao ecoturismo a 

principal fonte de biopirataria e apontou a falta de um tipo penal de 

biopirataria e a impossibilidade de o IBAMA fazer avaliação de dano 

ambiental, sendo que não há estrutura mínima tanto em relação ao 

Ministério Público Federal, quanto ao IBAMA, ao INPA e à Justiça 

Federal para o combate à biopirataria.  (CPITRAF, 2003,p.24) 

  

É importante ressaltar que nem todo o tráfico de animais e seus produtos são 

biopirataria, mas toda biopirataria é tráfico.  
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Esta modalidade movimenta altos valores. Abaixo seguem duas tabelas 

informativas, uma apresenta os valores médios pelos quais os animais mais procurados 

dessa modalidade são vendidos e a outra os valores estimados das substâncias que deles 

são retiradas.   

Ambas as tabelas foram retiradas do Relatório do RENCTAS, sendo referentes 

aos animais mais vendidos e valores compreendidos na data de sua realização.   

a) Valor do animal vivo no mercado internacional: 

 

Tabela 3: Valor do animal vivo no mercado internacional 

 

Fonte: RENCTAS, 2001, p. 18 

 

b) Valor do grama de substâncias extraídas de alguns animais brasileiros:  
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Tabela 4: Valor do grama de substâncias extraídas de alguns animais brasileiros: 

 

Fonte: RENCTAS, 2001, p. 18 

 

Devido à especificidade dessa modalidade, que conta com um aparato de 

combate e legislação próprios, bem como ao fato de não representar a modalidade de 

maior impacto na comercialização das aves, no recorte feito por essa pesquisa não 

haverá um aprofundamento na temática, contudo era fundamental realizar sua 

caracterização para que pudesse ser compreendida dentro do tráfico.  

3. Animais para pet shop: essa modalidade refere-se aos animais silvestres 

que serão comercializados para domesticação. O maior volume de tráfico no Brasil é 

vinculado a esse tipo de comercialização. E, devido à opção do recorte da pesquisa 

fixar-se em aves, será a modalidade mais abordada ao longo desse trabalho.  

A grande procura a torna a modalidade que mais incentiva o comércio ilegal, 

tanto em volume de espécimes apreendidos, como em número de espécies envolvidas. 

Praticamente todas as espécies da fauna silvestres são comercializadas nessa 

modalidade.   

Os valores são variados, dependendo da espécie e da quantidade encomendada. 

Seguem abaixo alguns exemplos de espécies e a estimativa de seus respectivos preços 

no mercado internacional, conforme Relatório do RENCTAS 
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Tabela 5: Valores do mercado internacional para animais de petshop 

 

FONTE: RENCTAS, 2001, p. 19 

 

4. Produtos de Fauna: existe ainda a modalidade de venda dos subprodutos, 

que são os produtos oriundos de partes dos animais, utilizados para fabricação de peças 

de roupas, objetos de artesanato e decoração.  

Com as mudanças de padrões de moda
11

 e costume, o interesse pelas diversas 

espécies também tende a variar. Mas, de modo geral, são comercializadas: peles, 

couros, plumas, penas, garras, dentes, entre outras partes.  

Muitas vezes esses produtos entram no mercado da moda e são vendidos como 

souvenir aos turistas.  

Destacam-se, no país, como fornecedores de penas os psitacídeos e como 

fornecedores de peles os repteis e mamíferos apresentados na listagem abaixo 

 

 

 

 

                                                           
11

 Nesse sentido cabe mencionar, que ao longo dos últimos anos, diversas marcas de moda e designer 

conceituados, declararam que irão parar de produzir peças com utilização de peles animais entre eles 

figuram: Versage, Michael Kors, Chanel, Gucci, Maison Margiela, Giorgio Armani, Ralph Lauren, 

Vivienne Westwood, Stella McCartney, Tommy Hilfiger e Calvin Klein. 

https://www.revistalofficiel.com.br/moda/11-marcas-que-pararam-de-usar-pele-de-animais-em-suas-

criacoes 
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Tabela 6: Listagem dos nomes científicos  

 

FONTE: RENCTAS, 2001, p. 20 

 

Ou seja, animais silvestres são contrabandeados para serem utilizados como 

experimentos científicos, requintes culinários ou espetáculos, comprados por 

colecionadores de espécies raras e, muitas vezes, para serem criados como animais 

domésticos. 

Em todas as hipóteses mencionadas os animais silvestres são privados, de seu 

habitat natural e condições de vida adequadas para satisfazerem os anseios dos animais 

humanos. 
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2.3. ETAPAS DO TRÁFICO 

 

Figura 4: Etapas do Tráfico 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo o Coordenador de Operações do IBAMA, a captura de animais é 

realizada em zonas de mata fechada, por moradores do local, ou pessoas que tenham 

fácil acesso a região. Após o animal ser capturado, a cadeia segue por duas vias, que 

variam de acordo com a grau de estrutura e organização dos envolvidos.  

Na primeira hipótese: tem-se os casos em que os próprios capturadores 

(conhecidos como apanhadores) dirigem-se até feiras livres regionais, onde vendem os 

animais ou para consumidores finais ou para revendedores que irão levar os animais às 

feiras nas capitais.  

Os revendedores afirmam que realizam a transação de animais pois o dinheiro 

envolvido entre a compra nas feiras livres regionais e a venda nas feiras livres das 

capitais lhes garante o valor a ser gasto no deslocamento de uma cidade à outra, bem 

com a estadia e manutenção de suas vidas nas capitais por alguns dias.  Já, no local, 

costumam realizar outras negociações, como venda de motos, ou trabalhos esporádicos.  

Na segunda hipótese: tem-se os casos mais organizados, onde grandes 

comerciantes ilegais enviam pessoas (intermediários) às pequenas cidades para buscar 

os animais capturados, muitas vezes realizando antecipadamente a “encomenda” dos 

animais, que são capturados a seu critério. Nesse processo, os animais são 
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transportados diretamente às grandes cidades, onde são revendidos internamente ou 

exportados
12

. 

  

 

2.3.1. Captura 

 

Nessa etapa enquadra-se a ideia de caça propriamente dita, qual seja: a captura 

de animal em seu ambiente natural, vivo ou não.  A caça para comercialização de 

animais silvestres é caracterizada como caça profissional, que se opõe à caça para 

subsistência, caça esportiva e à caça de controle, ambas apresentadas no capítulo 

anterior. A atividade é, portanto, proibida no Brasil.  

Ocorre que a prova de que o animal silvestre capturado terá fins comerciais é de 

difícil realização. Conforme elenca Nassaro, de acordo com sua pesquisa realizada nos 

registros de ocorrência do polícia ambiental do Oeste Paulista, raramente essas provas 

são obtidas no percurso das investigações (NASSARO, 2015, p. 42).  Isso se dá, 

segundo o pesquisador, porque as etapas de realização do tráfico de animais, sejam elas 

a caça, o transporte, o cativeiro e a própria negociação, são concretizadas de forma 

discreta e dissimulada, muito porque os envolvidos sabem da ilicitude do fato.  

Especificamente em relação à caça, a conclusão acerca da finalidade a ser dada 

ao animal capturado, seja ele vivo ou morto, ainda que haja eventual flagrante, é 

improvável. Então, mesmo que a caça em si, via de regra
13

 , seja desautorizada no país, 

nem sempre o apanhador tem sua conduta enquadrada no fato típico de caça 

profissional (vinculada à cadeia de tráfico de animais)
14

 .   

Ao número de animais apreendidos, bem como o fato de estarem vivos, 

precisam ser somados outros fatos circunstâncias para que seja provado o caráter 

comercial da captura de animais e o provável envolvimento do apanhador (pegador) no 

ciclo do tráfico de animais silvestres. Nas palavras de A. Nassaro: 

 
A verificação sobre o propósito do caçador quanto ao objeto da caça 

sempre foi o recurso disponível ao agente policial para identificar a 

                                                           
12

 Entrevista realizada dia 21 jan. 2019, via telefone, com o Coordenador de Operações do IBAMA 
13

 A caça de subsistência e a caça de controle são autorizadas no Brasil sob circunstâncias especificas. 

Vinculam-se a elas comunidades tradicionais que praticam a caça de subsistência e proprietários de áreas 

rurais que fazem controle de espécies que ameaçam seus rebanhos, plantações ou famílias. NASSARO, p. 

164 
14

 Vale lembrar, que não existe tipo penal específico para tráfico de animais silvestres, sendo o ilícito 

vinculado aos diversos atos de tráfico que o compõe: captura, transporte e negociação. 
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vinculação ao tráfico e, na situação de flagrância delituosa, o infrator 

normalmente não colabora com informações. Nesse caso, a posse 

irregular de animais vivos ou mortos de determinadas espécies – ou 

produtos e subprodutos –, a quantidade ou volume desse objeto de 

crime, e as próprias circunstâncias da apreensão, formam um conjunto 

de informações indicativas relevantes. Por esse motivo, o raciocínio 

que identifica a ligação com o tráfico ilegal também se aplica em 

ocorrências durante o transporte ou cativeiro transitório envolvendo 

terceiras pessoas e que resultam em apreensão (NASSARO, 2015, 

p.48). 

 

Como irá ser abordado mais a frente, no estudo vinculado à legislação criminal, 

a finalidade profissional da caça é causa de aumento de pena, elencado no §5º, art. 29 

da Lei 9.605/98.   

As ocorrências de caça, embora possam indicar captura de animais que não 

terão como finalidade a comercialização ilegal, são um forte indicativo da existência da 

rede de tráfico. Isso porque a maior parte dos animais silvestres comercializados 

ilegalmente provém de atos de caça, mesmo que nem sempre eles sejam realizados no 

mesmo local de venda final, como apresentado no fluxograma.  

A retirada de animais silvestres de seu habitat natural costuma ser muito 

lucrativa para o traficante final, porque o apanhador (pegador) costuma vender os 

animais capturados por valores irrisórios, sendo possível encontrar animais sendo 

comercializados por R$1,00 (GAMA;SASSI, 2008)  . E, muitas vezes, esses animais 

são utilizados posteriormente como matrizes para reprodução em cativeiro, expectativa 

essa que também movimenta o tráfico.  

Sendo assim, a repressão à caça ilegal é utilizada como forma de coibição ao 

tráfico de animais, embora, pela dificuldade de se enquadrar a caça como profissional e 

pela maior eficácia de operações em outras fases do ciclo, como será abordado, essa 

não seja a forma mais utilizada de repressão. 

Segundo informações do IBAMA, os principais pontos de captura irregular de 

animais silvestres na natureza, no Brasil, são: 

 
[...] em Tocantins: Lizarda; Serra do Jalapão; Mateiros; Santa Rosa; 

Centenário; Recursolândia; Silvanópolis; Araguanã; Ponte Alta; 

Araguaçu; e Ilha do Bananal;  

em Goiás: Chapada dos Veadeiros; São Miguel do Araguaia; e 

Bonópolis;  

em Minas Gerais: Buritis; Serra das Araras; Serra dos Gaúchos; 

Parque Nacional Grande Sertão Veredas; e Urupuia; 

no Distrito Federal: “feira do rolo” de Samambaia Sul e Ceilândia 

Sul; 
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em Goiás: feira do Pedregal (entorno de Brasília). (MACHADO, 

2013, p. 8) 

 

2.3.1.1. Métodos de captura de aves e do sofrimento animal 

 

Os métodos de captura utilizados pelos apanhadores de aves são variados. São 

utilizadas técnicas diversas de acordo com a espécie a ser capturada, bem como a 

região onde a atividade é realizada.  

Com intuito de demonstrar como o procedimento pode ser prejudicial aos 

animais capturados serão abordadas algumas das principais técnicas listadas na 

literatura acerca do tema.  

1. Visgo: consiste na confecção, pelo apanhador, de material adesivo que é 

aplicado sobre um galho fino, fazendo com que o pássaro ao pousar fique preso. Para 

confecção são usados: seiva de jaqueira ou de mangaba e misturadas substâncias 

tonalizantes, com objetivo de camuflar a substância. Os animais são retirados do visgo 

com utilização de óleo de cozinha e querosene, uma vez que a substância não é solúvel 

em água. Como a substância é altamente adesiva, o animal precisa ser retirado 

rapidamente, pois quanto mais ele se debate, mais fica preso podendo ferir-se.  No 

processo, é comum a perda de penas e pode haver cegueira do animal, caso o visgo 

penetre seu olho (ROCHA, 2006).    

2. Rede: a rede é semelhante a uma rede de pesca, montada a uma certa 

altura formando duas telas, com auxílio de varas de bambu. Em uma das telas é 

colocado alimento para que o pássaro seja atraído a pousar. Os animais acabam presos 

nas redes, precisando serem soltos o mais rapidamente possível, assim como no visgo, 

já que o debater no animal na rede tentando se libertar pode gerar ferimentos graves e 

até morte. Esse método é considerado o mais prejudicial tanto aos animais quanto ao 

meio ambiente, uma vez que ficam presos nas redes inúmeros animais das mais 

diversas espécies.  (ROCHA, 2006) 
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Figura 5: Captura por rede 

 

Fonte: Imagem disponível em: https://br.depositphotos.com/21305795/stock-photo-bird-in-a-

net.html. Acesso em: 24 jan. 2019 

 

3. Campeamento ou gaiola de campo: consiste em colocar uma gaiola 

formada por diversos compartimentos onde, no compartimento central, é colocado um 

pássaro campeador (que canta muito). A gaiola é levada a um campo aberto, fazendo 

com que o animal cante ininterruptamente, de modo a atrair outros pássaros machos 

que vêm o confrontar, por seu território. Os pássaros acabam presos nos 

compartimentos e são capturados (ROCHA, 2006).  Essa técnica é bastante utilizada 

pelos apanhadores, porque acaba atraindo somente animais machos com “fibra”, o que 

é apreciado pelos passarinheiros e faz com que os animais sejam mais valorizados 

(GAMA; SASSI ,2008, p. 06). 

 

Figura 6: Gaiola de campo – Disponível à venda em anúncio do site Mercado Livre 
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Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1164675253-gaiola-pegadeira-profissional-7-

alcapoes-para-trinca-ferro-_JM  

 

4. Arapucas: também utilizadas como instrumentos de caça por armadilha, 

como é o caso da gaiola de campo. Consiste na construção de uma arapuca com 

pequenos pedaços de madeira, normalmente numa área onde os pássaros se alimentam. 

Ao tocar na isca o pássaro faz com que a armadilha caia, aprisionando-o (BARBOSAL, 

NOBREGA, 2010, p.43).   

Outras técnicas como captura com armadilha de laços, espingardas e até cães 

são utilizadas. As técnicas apresentam pequenas variações de uma região para outra 

tanto na forma como são aplicadas como na sua nomenclatura.  

Independente da técnica utilizada o que se percebe é que todas tem em comum a 

geração de sofrimento ao animal capturado. Ou seja, além do processo de captura, por 

si só, significar a perda de liberdade do animal, a forma como é realizada significa 

sofrimento e muitas vezes a perda de inúmeras vidas.   

Ainda que essa etapa visivelmente seja danosa ao animal, não é a etapa mais 

causadora de danos. É o transporte a etapa mais cruel da rede de tráfico.   

 

 

2.3.2. Rotas 

 

As rotas de tráfico não são estáticas, a variedade de pontos de captura e de 

venda torna mais complexo o trabalho de prevenção. São estimadas 13 rotas na via 

internacional e 28 nacionalmente. Entre os países que exportam animais ilegalmente 

encontram-se majoritariamente países da América Latina, África e Ásia. Enquanto que 

entre os principais países consumidores figuram principalmente países da Europa e 

América do Norte (INSAUDRADE, FELIX, n. d., p.4).   

 

2.3.2.1. Rotas Internacionais (2.3.2.1) 

 

Tem-se como principais países fornecedores: Brasil, Peru, Argentina, Guiana, 

Venezuela, Paraguai, Bolívia, Colômbia, África do Sul, Zaire, Tanzânia, Kenya, 

Senegal, Camarões, Madagascar, Índia, Vietnã, Malásia, Indonésia, China e Rússia. 

Enquanto que entre os principais países consumidores: os EUA, Alemanha, Holanda, 
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Bélgica, França, Inglaterra, Suíça, Grécia, Bulgária, Arábia Saudita e Japão 

(INSAUDRADE, FELIX, n. d., p. 4). 

Como principais rotas de escoamento internacional de mercadoria têm-se, 

segundo informações do IBAMA, coletadas na CPITRAFI: 

 
[...] a BR-116, saindo da região de Feira de Santana (BA) e indo via 

BR-290 para Santana do Livramento e Uruguaiana (RS), tendo como 

destino a Argentina, o Uruguai e o Paraguai; e 

os aeroportos de Fortaleza, Teresina, Palmas, Belém, Manaus, 

Brasília, Salvador, Ilhéus, Recife, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Foz do Iguaçu, além de vários campos de pouso de pequeno porte. 

(CPITRAFI, 2003, p. 106) 
 

Abaixo segue mapa produzido no sistema Traffic Trade, da organização 

internacional TRAFFIC, a partir de dados acerca das aves importadas e exportadas pelo 

Brasil de 1980 à 2017, constantes nas plataformas da CITES
15

 

 

Figura 7: Mapa das aves importadas e exportadas pelo Brasil de 1980 a 2017 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nas informações coletadas nos bancos de dados da CITES, 

disponível em: https://trade.cites.org/ 

 

                                                           
15

 Acerca do mapa vale ressaltar, que os dados constantes nas plataformas da CITES computam os 

animais que foram comercializados legalmente e informados à organização. Contudo, o que se percebe é 

que as rotas internacionais de tráfico legal e ilegal não variam muito, motivo pelo qual o mapa torna-se 

uma importante ferramenta capaz de ilustrá-las. 
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Como pode-se perceber, o contexto social de desenvolvimento é uma constante 

quando se trata do tráfico de animais ao redor de todo globo, não sendo diferente no 

Brasil. O país tem animais contrabandeados tanto para países não-signatários da 

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres 

Ameaçadas de Extinção (CITES), como para países signatários. Nesse segundo caso, os 

animais passam por um processo de “lavagem” onde recebem documentações falsas e, 

em seguida são exportados. 

Portugal, México, Arábia Saudita, Tailândia, Espanha, Grécia, Itália, França e 

Bélgica são citados como principais países de trânsito comercial de vida silvestre, onde 

geralmente é feita a legalização de vida silvestre contrabandeada (ROCHA,2006). 

Ainda assim, como pode-se perceber em análise do mapa, o Brasil também figura entre 

os países importadores, nesse caso os animais que constam nessa categoria, em sua 

maioria, estão em trânsito (ou seja, passando pelo processo de obtenção de certificações 

e documentos falsos). 

Muitas vezes os animais contrabandeados pelo Brasil também passam por essas 

etapas ainda no território brasileiro. Segundo Delegado da Polícia Federal no Rio de 

Janeiro, um dos métodos de realização desse procedimento, é o recebimento desses 

animais por criadouros comerciais legalizados, que fazem a sua “esquenta”, ou seja, os 

colocam como nascidos em cativeiro, gerando assim toda documentação necessária 

para legaliza-lo
16

.  Essa informação se confirma no relatório da RENCTAS que traz: 

 
Em alguns casos a "lavagem" de animais ocorre dentro do Brasil, por 

meio de alguns zoológicos, alguns criadouros científicos, 

conservacionistas e comerciais legalizados ou não, que atestam 

falsamente o nascimento de animais em cativeiro (RENCTAS, 2001, 

p. 25) 

 

Os animais também são escoados do Brasil pelas fronteiras dos estados 

amazônicos, principalmente em divisas com as Guianas, Venezuela e Colômbia. O 

comércio ilegal é intenso na região devido à ausência de fiscalização. São conhecidos 

centenas de pontos de contrabando da fauna silvestre brasileira nas regiões de fronteira, 

entre eles se destacam as cidades de Tabatinga (BR) e Letícia (CO). Outras cidades 

brasileiras importantes, de onde saem animais silvestres ilegalmente, são: Manaus 

(AM), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Bonfim (RR), Uruguaiana (RS) e Foz do 

Iguaçu (PR) (RENCTAS, 2001, p. 24). 

                                                           
16

 Entrevista realizada com Delegado da Polícia Federal, DELEMAPH – 18 de dezembro de 2018 
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O contrabando internacional conta com envolvimento de corrupção de fiscais e 

funcionário posicionados em diversos locais estratégicos, como portos, aeroportos e 

postos alfandegários nas fronteiras do país para facilitarem o processo. Além disso, 

como abordado no tópico acerca da biopirataria, existe a participação de pesquisadores, 

que utilizam seu conhecimento e trabalho para coletar e enviar ilicitamente animais 

para fora do país (FREIRE, 2001).  Identificar esses motivos, se é pura ganância 

particular, ou se existe ou não obstruções à pesquisas ou ausência de critérios éticos 

efetivos ensejará estudo específico. 

A esse respeito cabe mencionar, que o comércio ilegal de animais silvestres 

normalmente envolve a realização de outros crimes como corrupção e lavagem de 

dinheiro. Nesse sentido relatório da INTERPOL sobre combate ao comércio ilegal de 

animais silvestres traz que: 

 
These criminals act along the entire supply chain, exploiting 

institutional and legislative weaknesses. Corruption, fraud, legal 

loopholes, weak controls, porous borders and inefficient customs 

procedures undermine the rule of law and good governance.  

Wildlife crime is often perpetrated in connection with other crimes 

such as tax evasion, fraud, money laundering and firearms trafficking. 

Document fraud in particular is widely utilized to illegally obtain 

international permits regulated by international conventions. In 

addition, wildlife trafficking networks - across land, sea and air - are 

also commonly used to smuggle other illicit commodities, such as 

drugs and weapons. These links to other crime types further damage 

the environment as well as social and economic stability, increasing 

the urgent need for law enforcement action
17

. 
 

Vale dizer, é uma corrente complexa de relações, o que implica considerar que a 

estrutura existente para atender esse mercado é, em si, mais efetiva e organizada do que 

a estrutura estatal existente para coibir o tráfico de animais silvestres. 

 

                                                           
17

 Esses criminosos atuam ao longo de toda a cadeia de suprimentos, explorando fragilidades 

institucionais e legislativas. Corrupção, fraude, brechas legais, controles fracos, fronteiras porosas e 

procedimentos alfandegários ineficientes comprometem o Estado de Direito e a boa governança. O crime 

contra a vida silvestre é frequentemente cometido em conexão com outros crimes, como evasão fiscal, 

fraude, lavagem de dinheiro e tráfico de armas de fogo. A falsificação de documentos, em particular, é 

amplamente utilizada para obter ilegalmente licenças internacionais regulamentadas por convenções 

internacionais. Além disso, redes de tráfico de animais silvestres - em terra, mar e ar - também são 

comumente usadas para contrabandear outras mercadorias ilícitas, como drogas e armas. Essas ligações 

com outros tipos de crime prejudicam ainda mais o meio ambiente, bem como a estabilidade social e 

econômica, aumentando a necessidade urgente de ações de aplicação da lei. INTERPOL. GLOBAL 

WILDLIFE ENFORCEMENT Strengthening Law Enforcement Cooperation Against Wildlife Crime. 

Disponível em: https://www.interpol.int/en/News-and-media/Publications2/Leaflets-and-

brochures/Global-Wildlife-Enforcement/ Acesso em: 25 jan. 2019. p, 2 
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2.3.2.2. Rotas Nacionais (2.3.2.1) 

 

Dentro do país, as capturas de animais costumam se desenvolver com maior 

frequência nas regiões Norte e Nordeste e normalmente destinam-se à região Sudeste, 

principalmente aos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Pelas informações do IBAMA reunidas em investigações de campo e fornecidas 

à CPITRAFI, são rotas importantes do tráfico de animais silvestres no País: 

 
de Feira de Santana (BA), saindo pela BR-101 para Itabuna (BA), 

Serra (ES), e depois para o Rio de Janeiro; 

 de Barra do Tarrachil (BA), pela BR-116 para Feira de Santana (BA), 

e depois para São Paulo via Belo Horizonte;  

de Barreiras (BA) para Brasília via BR-020 e depois de Brasília para 

Belo Horizonte via BR-040;  

 a BR-230, saindo da Paraíba e passando por Picos (PI), até Carolina 

(MA), e do Maranhão entrando em Tocantins, via BR-010, rumo a 

Goiânia e São Paulo;  

 a BR-153, no Tocantins, passando por Goiânia e tendo por ponto final 

a cidade de Marília (SP); 

a BR-070, saindo de Cáceres (MT) para Jaraguá (GO) e indo, via 

BR153, para Anápolis e São Paulo;  

a BR-116/251, saindo de Cândido Sales (BA) para Montes Claros 

(MG) e, depois, para São Paulo e Rio de Janeiro. (CPITRAFI, 2003, p. 

105-106) 

 

Abaixo segue o mapa apresentado pelo IBAMA, onde são apresentadas as rotas 

principais de tráfico no país. 

 

Figura 8: Rota de tráfico no Brasil 
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Fonte:https://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/periodico/esforcosparaocombateaotraficod

eanimais.pdf  

 

2.3.3. Meios de Transporte  

 

Na maioria dos casos, os animais são transportados por via terrestre, através de 

caminhões, ônibus e até mesmo carros particulares (que têm maior facilidade por serem 

menos alvo de blitz policiais ao longo da estrada). Contudo, especificamente na região 

amazônica, o transporte de animais é feito por vias hidrográficas, devido à maior 

facilidade de circulação nesse meio da região (RENCTAS, 2001, p. 32) 

 As redes de tráfico montadas nas rodovias do país tecem teias de até cinco mil 

quilômetros de distância. Sendo algumas cidades brasileiras famosas pelo fornecimento 

de fauna silvestres para o comércio ilegal: Milagres, Feira de Santana, Vitória da 

Conquista, Curaçá, Cipó (todas no estado da Bahia), Belém (PA), Cuiabá (MT), Recife 

(PE), Almenara (MG) e Santarém (PA). 

A transferência de animais de suas regiões naturais gera duas sérias ameaças ao 

meio ambiente: a retirada do animal de seu habitat natural, impedindo o exercício de sua 

função ecológica, e o impacto de sua presença em um ecossistema diverso, onde ele se 

torna uma espécie invasora. Ou seja, um animal ao ser transportado de seu bioma 

natural para uma região diferente, sendo solto nessa nova região, pode causar um 

incalculável prejuízo ecológico.  

Inicialmente a libertação de espécies exóticas pode parecer alheia ao processo 

de comercialização ilegal de animais, contudo ocorre que muitas vezes animais 

comprados ilegalmente acabam sendo descartados por seus compradores, 

principalmente na idade adulta. Isso faz com que haja uma interferência abrupta no 

meio local onde ele é solto, geralmente local diverso de sua origem.  

Como duas consequências indesejadas que as espécies invasoras podem gerar 

tem-se: a competição com espécies locais, por comida e território; e a introdução de 

doenças com consequências negativas imprevisíveis. (NASSARO, 2015, p. 59). 

No âmbito internacional, a própria Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(CDB), de 1992, reconheceu a importância da questão da invasão biológica, 

estabelecendo em seu artigo 8º, letra h, que cada parte contratante (país signatário) deve 

impedir a introdução e deve controlar ou erradicar espécies exóticas que ameacem os 

seus ecossistemas, habitat ou espécies (NASSARO, 2015, p. 59). 
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2.3.4.  Condição dos animais transportados 

 

Para que os animais sejam transportados de modo sigiloso e em grandes 

quantidades são usadas cruéis estratégias de ocultação, por exemplo: a sedação e o 

acondicionamento de pássaros em tubos fechados ou em garrafas do tipo pet adaptadas 

no interior de malas de viagem, alojamento em pequenos compartimentos fechados, 

perfuração de seus olhos, administração de drogas para manter o animal dopado.  

De acordo com relatório da RENCTAS: 

 

[...] 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 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, 2001, p. 15) 

 

Como os animais das espécies de passeriformes são muito requisitados, devido 

ao interesse por pássaros canoros, e são vendidos por baixos preços individuais, quando 

comparados a outros animais silvestres, os transportadores acabam se aproveitando de 

seu pequeno tamanho para realizar o transporte de um número maior de animais, que 

faça o seu preço ser compensatório.  

Desse modo, os animais são colocados em espaços superlotados e, por esse 

motivo, muitas vezes as apreensões de maior número de animais se dá durante a fase do 

transporte.  

Em operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, veiculada em 

reportagem na Revista Veja, chegaram a ser apreendidos 1.000 de pássaros no porta-

malas de um carro, entre os estados da Bahia e Pernambuco 
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Figura 9: Apreensão de pássaros na Bahia e em Pernambuco 

Fonte: THOMAS, 2016. 

 

Além das situações de transportação degradantes mencionadas, tem-se também 

o envio de animais através de postagens ilegais dos Correios (IBAMA, 2017). Nesse 

caso, animais de diversas espécies (como salamandras, insetos, cobras), bem como seus 

subprodutos (como peles, dentes, ovos) são colocados em caixas, ou dentro de outros 

objetos, embalados e enviados via Correios.  

Na Operação Marraquexe (PACHECO, 2018), realizada em 2018, pela Polícia 

Federal, por exemplo, foram apreendidas quatro cobras exóticas enviadas da Indonésia 

para Macapá (AP). Os animais eram comercializados virtualmente e, após a negociação, 

enviados via postagem ilegal para o país.  

 

Figura 10: Cobra encontrada pela Polícia Federal na Operação Marraquexe 
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FONTE: https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/pf-interroga-homem-no-ap-que-receberia-

cobras-exoticas-da-asia-pelos-correios.ghtml 

 

Figura 11: Caixa na qual os animais estavam armazenados, junto com um rádio e fios  

FONTE: https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/pf-interroga-homem-no-ap-que-receberia-

cobras-exoticas-da-asia-pelos-correios.ghtml 

 

 

2.3.5. Crueldade em face do animal 

 

Como pode-se perceber através da averiguação das informações, bem como da 

visualização das imagens, a crueldade com que os animais são tratados durante as etapas 

de comercialização e mais precisamente durante o transporte é contrária a qualquer 

padrão ético desejável na relação atemporal entre homens e outros animais. 

 Por esse motivo, além de ser imputado ao transportador a conduta vinculada 

ao transporte irregular de animais silvestres também pode ser imputada a conduta de 

maus-tratos contra os animais, estipulada no art. 32 da Lei 9.605/98, qual seja: 

 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou 

cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 

quando existirem recursos alternativos. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 

animal. 
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Ao chegarem ao destino os animais são comercializados em feiras livres, 

encaminhados ao exterior ou, como tem acontecido cada vez com mais frequência, 

encaminhados a criadouros, de onde são posteriormente vendidos vitualmente.  

Ocorre que devido às práticas cruéis perpetradas na cadeia do tráfico, cerca de 

90% dos animais capturados nem sequer chegam a ser vendidos, pois morrem antes de 

chegar ao consumidor final (RENCTAS, 2001, p. 32). 

 

2.4. ATORES 

 

O comércio ilegal de animais silvestres vincula-se majoritariamente a dois 

fatores: o cultural e o econômico.  

Em relação ao primeiro fator, o primeiro capítulo desse trabalho abordou as 

principais nuances das relações entre animais humanos e não-humanos e como, nessas 

relações, os animais acabam perdendo sua subjetividade, sendo ressignificados como 

objetos simbólicos.  

No que tange mais especificamente às aves, o Brasil tem, nas suas mais 

diversas regiões, o hábito cultural de criá-las em cativeiro, geralmente em gaiolas. 

 Segundo veiculados pelo IBOPE, em pesquisa virtual realizada em 2013: 

 
80% dos internautas brasileiros possuem animal de estimação, dos 

quais 63% têm cachorros. Os gatos são os animais de 27% dos 

internautas, seguidos das aves (12%), peixes (6%), tartarugas (4%) e 

roedores (3%). 

[...] 

Entre as aves, a mais comum é o periquito, citado por 28%, seguido 

do canário (26%), calopsita (21%) e papagaio (14%). 

 

 

Os psitacídeos
18

, devido a sua capacidade de imitar a voz humana, combinada 

com sua inteligência e docilidade acabam sendo as aves mais procuradas para servirem 

de animais de estimação (RENCTAS, 2001, p. 39)  

                                                           
18

 Segundo informações do Projeto Arara Azul: “É nessa família que encontramos as araras, papagaios, 

periquitos, jandaias, maracanãs, tuims, agapornis, etc. No mundo, as espécies encontram-se distribuídas 

pela área tropical do globo terrestre (neotropical, afrotropical, oriental e australiano) e irradiam-se para as 

áreas subtropicais e frias. O Brasil é o país mais rico do mundo nesta família, possuindo desde exemplares 

menores como o tuim com 12 cm até o maior representante, como a arara-azul, com 1 m de comprimento. 

Na época do descobrimento de nossas terras, essa abundância já era reportada, sendo o nosso país 

designado como “Terra dos papagaios” (Brasília sive terra papagallorum). As principais características 

dessas espécies são possuir uma cabeça larga e robusta onde se apoia um bico forte, alto e curvo 

especializado em quebrar e descascar sementes. Para ajudar na manipulação dessas sementes, eles ainda 

possuem uma musculatura na mandíbula e na língua muito desenvolvidas. Possuem pés curtos, mas muito 

articuláveis, que além de sustentarem o corpo dos animais, auxiliam na manipulação dos alimentos que 
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Contudo, além delas, os pássaros canoros, conhecidos por apresentarem canto 

harmonioso, também são muito procuradas pelos consumidores e consequentemente 

pelos traficantes.  

Nas palavras de T. Gama & R. Sassi: 

 

No Brasil, em especial no Nordeste, já se trata de uma atividade 

tradicional criar pássaros de gaiola. Este hábito já mencionado nos 

versos do poeta paraibano Augusto dos Anjos (O corrupião) (Anjos, 

1998), pode ser verificado em praticamente todas as cidades do Brasil, 

desde os grandes centros urbanos até as pequenas cidades onde é 

possível ver e ouvir passeriformes em gaiolas sobre balcões de bares, 

pendurados em mercearias, chaveiros e sapatarias. É muito comum 

também, em diversos lugares, o costume de se ter gaiolas decorativas 

vazias ou com falsos pássaros dentro. (GAMA;SASSI, 2008) 

 

Segundo informações do Núcleo de Fiscalização do IBAMA, somente no Rio 

de Janeiro, estão cadastrados como criadores cerca de 70 mil pessoas. Embora esse 

cadastro seja realizado no processo de legalização para manutenção dos animais, os 

agentes afirmam que a grande maioria dos criadores cadastrados possui também animais 

ilegais em suas dependências
19

. Em relação à questão econômica, a compreensão acerca 

dos atores envolvidos na cadeia do tráfico de animais silvestres e da sua estrutura social, 

torna mais clara a compreensão de sua influência na manutenção da prática criminosa. 

A pobreza, a falta de oportunidades e a necessidade de garantia da mantença de 

sua própria vida e seus familiares fazem com que inúmeros indivíduos acabem se 

envolvendo na rede (DIBLASI, 2009). Esses grupos constituem a base da estrutura de 

comercialização ilegal de animais silvestres. 

A rede é formada por três grupos: fornecedores, intermediários e 

consumidores.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
consomem. Tanto os machos como as fêmeas possuem lindas plumagens com cores exuberantes, 

conferindo-lhes uma beleza inigualável. Usualmente os sexos são bem parecidos. Esta família é 

constituída de 78 gêneros (divisão dentro da família), onde são distribuídas 332 espécies de psitacídeos. 

Estudos realizados em 1994 mostram que 86 dessas espécies estão criticamente muito próximas da 

extinção e outras 36 ameaçadas de extinguirem se medidas não forem tomadas. Só no Brasil vivem cerca 

de 84 espécies distribuídas em 24 gêneros, segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos.” 

Disponível em: http://www.institutoararaazul.org.br/a-arara-azul/#a-arara-azul-psitacideos  Acesso em: 

26 jan. 2019. 
19

 Entrevista realizada no Nucleo de Fiscalização do IBAMA/RJ em 25 jan. 2019. 
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2.4.1. Fornecedores 

 

Os fornecedores, também conhecidos como apanhadores ou pegadores, são os 

caçadores propriamente ditos. Eles são responsáveis pela caça dos animais, além do 

recolhimento de ovos e outros produtos a serem comercializados.  

Segundo relatórios da RENCTAS, da CPITRAFI e da Comissão Parlamentar 

de Inquérito Destinada a Investigar o Tráfico de Animais e Plantas Silvestres 

Brasileiros, a Exploração e Comércio Ilegal de Madeira e a Biopirataria no País 

(CPIBIOP), a maior parte dos animais retirados de seu habitat natural são capturados 

por moradores de baixa renda da região onde o animal é apanhado (RENCTAS, 2001, p. 

28)
20

. Grupos compostos por ribeirinhos, populações indígenas, garimpeiros, lavradores, 

posseiros, entre outros, pessoas essas que geralmente já tem a prática da caça para 

subsistência incutida em seus hábitos de vida e veem a caça para comercialização de 

animais como uma oportunidade para complementar sua precária renda familiar 

(CPITRAF, 2003) 

Muitas vezes, a atividade é praticada por não existirem na região quaisquer 

outras oportunidades de sustento para essas pessoas. Soma-se a isso, o convívio 

próximo ao ambiente natural que traz para alguns a ideia de que os recursos ali 

presentes são inesgotáveis, não acreditando o apanhador que sua ação de retirar alguns 

animais da natureza irá trazer grande impacto ao ecossistema local (RENCTAS, 2001, 

p. 29). 

Esses indivíduos costumam trocar os animais capturados por alimentos e 

medicamentos ou por quantias ínfimas de dinheiro. Em alguns casos recebem 

encomendas dos animais a serem capturados e em outros, ao realizarem a captura, se 

direcionam para estradas ou feiras livres da localidade para fazerem a venda ou troca.   

Nas palavras de E. Carvalho: 

                                                           
20

 Aqui cabe trazer uma ressalva, no que tange especificamente ao tráfico vinculado a Biopirataria 

também foram identificados na CPIBIOPI inúmeros indivíduos com alto grau de instrução e traquejo 

social fazendo apanha de animais em ambientes naturais. Ademais no que se refere ao indivíduo que 

realiza a coleta, de material vegetal ou animal, para fins de biopirataria, a CPI, em seu relatório, traz a 

denominação de coletor, diferenciando-o assim do apanhador ou pegador. Relatório de CPIBIOPI. 

Disponível em: http://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/cpi/Rel_Fin_CPI_Biopirataria.pdf 

Acesso em: 27 jan. 2019. p, . 110, 173 e 449 
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A questão socioeconômica é um desafio para a implementação 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 difícil dissuadir os traficantes da 

venda ilegal de pássaros. (CARVALHO, 2006, p.213) 
 

 

2.4.2. Intermediários 

 

Os intermediários são o grupo mais vasto na rede de comercialização ilegal.  

Inicialmente, tem-se pessoas que têm transito entre as regiões onde o animal é 

capturado e as áreas urbanas, sendo eles desde ambulantes, que circulam na região para 

realizar as comercializações, levando alguns poucos animais de feiras regionais à feiras 

em capitais, com intuito de adquirir dinheiro para realizar a viagem e se manter por 

alguns dias na cidade.  Contam também nesse grupo fazendeiros que captam animais e 

fazem o transporte e revenda. Estão inclusos, ainda, barqueiros (que transitam na região 

amazônica), motoristas de ônibus e caminhoneiros (RENCTAS, 2001, p.29)  

No segundo grupo temos os traficantes pequenos e médios que fazem a 

interlocução com grandes traficantes do dentro e fora do país.  

No último grupo temos os grandes traficantes, que podem ser brasileiros ou 

estrangeiros. Eles são responsáveis não só pela venda dos animais ao consumidor final, 

como a realização de todo procedimento de corrupção que envolve a transferência de 

animais internacionalmente. De modo geral, esses indivíduos conseguem se transferir 

de um país para outro com grande facilidade, tornando ainda mais complexa sua 

investigação.  

Segundo investigações realizadas pela CPITRAFI (2003) existe envolvimento 

de criadores comerciais legalizados e zoológicos nessa etapa do processo de 

contrabando de animais. Havendo informações inclusive de, como citado anteriormente, 

confecção de documentos falsos que pressupõe a legalidade do animal contrabandeado.  

 

2.4.3. Consumidores 

 

Como consumidores também se tem uma gama enorme de pessoas e interesses. 

Como foi apresentado na seção sobre as finalidades do tráfico, os consumidores variam 

conforme a espécie do animal comercializado e a finalidade que lhe será dada. 
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A maior parte dos animais comercializados ilegalmente é mantida como animal 

domiciliado de estimação. São animais comprados por pessoas que podem ser criadores 

de outros animais legalizados ou não, que, de modo geral, desenvolvem uma relação 

afetiva com o animal comprado ilegalmente.   

Contudo, embora haja essa relação de proximidade entre o comprador e o 

animal, o que se percebe é que por serem animais silvestres e exigirem cuidados 

diferenciados, uma vez que seus hábitos e necessidade não são conhecidos em geral pela 

população, esses animais acabam não recebendo o tratamento adequado. Soma-se a isso 

a dificuldade de o portador do animal transitar com o animal comprado ilegalmente, o 

que faz com que a visita à veterinários capacitados para dar suporte ao tratamento 

adequado seja quase inexistente (GONÇALVES, 2008). Desse modo, percebe-se que 

esses animais muitas vezes ficam sem o correto atendimento de suas necessidades 

vitais.   

Além de pessoas que compram os animais para estimação temos ainda 

criadouros, zoológicos e aquários que mantem animais ilegais; animais que são 

encaminhados para servirem de espetáculos circenses; colecionadores particulares; 

estilistas de moda, indústrias farmacêuticas, enfim, uma ampla gama de consumidores 

aos quais os animais são destinados (RENCTAS, 2001, p.30)  

A compreensão dos consumidores acerca da prejudicialidade de sua prática é 

fundamental para que se possa modificar o quadro do tráfico de animais silvestres no 

país. Isso porque devido ao incentivo de consumo gerado pelo constante interesse pelos 

animais comercializados mantem a cadeia altamente lucrativa e, portanto, operante.  

 

 

2.5. COMBATE AO TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES 

 

O combate ao tráfico de animais silvestres é complexo e multinível, exige a 

participação ativa tanto da população, como de organizações internacionais e diversos 

organismos internos.  

Para que se possa avaliar como essa repressão é realizada e quais as estratégias 

de prevenção que vem sendo construídas para redução da prática passar-se-á a analisar a 

estrutura utilizada na atividade combativa.  
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2.5.1. Legislação  

 

Compreender a legislação que perpassa o tema se faz fundamental para que se 

possa apresentar as estratégias utilizadas para combate da prática criminosa, bem como 

para estabelecer se e em que pontos a legislação pode se tornar um entrave a efetividade 

da repressão da conduta.  

Assim sendo, começar-se-á a analisar as normativas relacionadas ao comércio 

ilegal de animais silvestres, avaliando primeiro a perspectiva internacional.  

 

2.5.1.1. Cenário Internacional  

 

A emergência das lutas ambientalista na década de 1960 deu origem às 

discussões acerca do Direito Internacional Ambiental. Esse processo colocou em pauta 

diversas discussões preservacionistas em prol do meio ambiente. As pautas versavam 

sobre desmatamento, poluição dos oceanos, aquecimento global e, entre elas, figurava 

também a necessidade de regulação do comércio da vida silvestre.  

Nas palavras de T. Martins:  

 

Em razão das inquietações levantadas, na década de 1960, pela 

comunidade mundial e, principalmente, pela UICN, acerca da 

necessidade de regulamentação do comércio internacional da 

vida silvestre, o projeto de uma Convenção sobre este tema 

intensificou-se até a entrada em vigor da CITES, no ano de 

1975. (MARTINS, 2007, p. 66) 

 

A CITES objetiva criar um mecanismo que torne possível a comercialização de 

animais sem que haja ameaça à existência de nenhuma das espécies. Para tal, ela prevê 

um sistema de licenças de importação e exportação e acordos de proteção que abarca 

mais de 34 mil espécies (GOMES, 2012). 

Segundo Guido Fernando Silva Soares: 

 

A Cites tem por finalidade a regulamentação minuciosa do 

comércio internacional das espécies protegidas e, para tanto, 

adota a técnica de diferenciar os regimes de controle em três 

categorias, conforme a espécie e espécimes estejam incluídas em 

listas constantes dos Anexos à Convenção, Anexos I, II e III; 

além de definir o regime jurídico aplicável a cada Anexo, a 

Convenção ainda especifica os critérios pelos quais se fazem a 
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inclusão, exclusão ou passagem de um Anexo para outro, dos 

animais e plantas protegidos. (SOARES, 2001, p. 351). 

 

Como uma das maiores críticas apresentadas à Convenção tem-se a sua ênfase 

na manutenção da comercialização de animais, inclusive os que são apresentados como 

espécies em grande perigo de extinção, componentes do Anexo I do próprio documento.  

À título de exemplificação do impacto trazido pela saída de animais do país, 

ainda que se considere somente os animais legalmente comercializados, ou seja 

registrados nos bancos de dados da CITES, apresenta-se gráfico demonstrativo de aves 

exportadas pelo Brasil desde 1980 até 2017 

 

Gráfico 1: Demonstrativo de aves exportadas pelo Brasil desde 1980 até 2017 

Fonte: Elaboração própria baseada nas informações coletadas nos bancos de dados da CITES, 

disponível em: https://trade.cites.org/ 

 

Como salienta T. Martins: 

 

Em primeiro lugar, os Estados contratantes, que assinam e ratificam a 

CITES, reconhecem que a fauna selvagem constitui "[...] em suas 

numerosas, belas e variadas formas um elemento insubstituível dos 

sistemas naturais [...]" (preâmbulo, CITES). Se a fauna selvagem, em 

seu conjunto, é insubstituível, o que dizer de uma espécie da fauna que 

se encontra ameaçada de extinção? Esta espécie deveria, 
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evidentemente, estar fora do comércio, mas não é essa a garantia que a 

Convenção lhe confere.  

Todas as espécies ameaçadas de extinção, "[...] que são ou possam ser 

afetadas pelo comércio [...]" (art. II, 1, CITES) estão agrupadas no 

Anexo I da CITES; porém, o artigo II, 1 da Convenção limita-se a 

estabelecer que o comércio destas espécies é submetido a uma série de 

regulamentações e que será autorizado “somente em circunstâncias 

excepcionais” (MARTINS, 2007, p. 69) 

 

O que ocorre na prática é que ainda que a Convenção regule a comercialização 

e que as espécies com maior grau de ameaça de extinção tenham um regime próprio de 

venda, que exige uma gama vasta de documentos (licenças de exportação e de 

importação; certificados de reexportação e introdução procedente do mar, veiculados 

nos art. 2º a 5º da CITES
21

), a vastidão de interpretações que pode ser dada ao termo 

“circunstâncias excepcionais” limita significativamente o alcance do tratado, deixando 

às partes interessadas o arbítrio de decidir quais fatos ensejariam essas circunstâncias. 

                                                           
21

 2. “A exportação de qualquer espécime de uma espécie incluída no anexo I requererá a concessão e 

apresentação prévia de uma licença de exportação, a qual se concederá somente após terem sido 

satisfeitos os seguintes requisitos: a) que uma autoridade científica do estado de exportação, tenha emitido 

parecer no sentido de que tal exportação não prejudicará a sobrevivência da espécie de que se trata; b) que 

uma autoridade administrativa do estado de exportação tenha verificado que o espécime não foi obtido em 

contravenção à legislação vigente desse estado sobre a proteção de sua fauna e flora; c) que uma 

autoridade administrativa do estado de exportação tenha verificado que todo espécime vivo será 

acondicionado e transportado de maneira a que se reduza ao mínimo o risco de ferimentos, danos à saúde 

ou tratamento cruel, e d) que uma autoridade administrativa do estado de exportação tenha verificado que 

foi concedida uma licença de importação para o espécime. 3. A importação de qualquer espécime de uma 

espécie incluída no anexo I requererá a concessão e apresentação prévia de uma licença de importação e 

de uma licença de exportação ou certificado de reexportação. A licença de importação somente se 

concederá uma vez satisfeitos os seguintes requisitos: a) que uma autoridade científica do estado de 

importação tenha dado parecer no sentido de que os objetivos da importação não são prejudiciais à 

sobrevivência da espécie de que se trata; b) que uma autoridade científica do estado de importação tenha 

verificado que, no caso de espécime vivo, o destinatário dispõe de instalações apropriadas para obrigá-lo 

e dele cuidar adequadamente, e c) que uma autoridade administrativa do estado de importação tenha 

verificado que o espécime não será utilizado para fins, principalmente, comerciais. 4. A reexportação de 

qualquer espécime de uma espécie incluída no anexo I requererá a concessão e apresentação prévia de um 

certificado de reexportação, o qual somente será concedido uma vez satisfeitos os seguintes requisitos: a) 

que uma autoridade administrativa do estado de reexportação haja verificado que o espécime foi 

importado no referido estado em conformidade com as disposições desta convenção; b) que uma 

autoridade administrativa do estado de reexportação tenha verificado que todo espécime vivo será 

acondicionado e transportado de maneira a que se reduza ao mínimo o risco de ferimentos, dano à saúde 

ou tratamento cruel, e c) que uma autoridade administrativa do estado de reexportação tenha verificado 

ter sido concedida uma licença de importação para qualquer espécime vivo. 5. A introdução procedente 

do mar de qualquer espécime de uma espécie incluída no anexo I requererá a prévia concessão de um 

certificado expedido por uma autoridade administrativa do estado de introdução. O certificado somente 

será concedido uma vez satisfeitos os seguintes requisitos: a) que uma autoridade científica do estado de 

introdução tenha manifestado que a introdução não prejudicará a sobrevivência de que se tratar; b) que 

uma autoridade administrativa do estado de introdução tenha verificado que o destinatário de um 

espécime vivo dispõe de instalações apropriadas para abrigá-lo e dele cuidar adequadamente, e c) que 

uma autoridade administrativa do estado de introdução tenha verificado que o espécime não será utilizado 

para fins principalmente comercias”. (CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO INTERNACIONAL DAS 

ESPÉCIES DA FLORA E FAUNA SELVAGENS EM PERIGO DE EXTINÇÃO – Disponível em: 

http://www.ibama.gov.br/phocadownload/cites/legislacao/convencao_citesconf1115.pdf Acesso em: 29 

jan de 2019. 
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Não só esse como outros termos como: "quando for apropriado e factível" (art. 

VI, 7, CITES), "na medida do possível" (art. VIII, 3, CITES), acabaram tornando a 

redação da convenção propositalmente esvaziada, contribuindo a linguagem imprecisa 

para o não cumprimento das obrigações estabelecidas (LE PRESTRE, 2000, p. 197), 

uma vez que confere autonomia aos Estados à implementação dos dispositivos em seu 

território (MARTINS, p. 69). Claro está, todavia, que os Estados são soberanos e que a 

aplicabilidade da Convenção se sujeita a mecanismos legislativos em cada sistema 

nacional. Contudo, quando o próprio texto da Convenção apresenta excessivas 

flexibilidades, o que se crítica aqui é justamente o fato de que posturas mais incisivas 

deixam de estar tão bem delineadas. 

No âmbito nacional a CITES salienta que cada país deve estabelecer 

internamente suas próprias políticas de proteção e uso de seus recursos naturais, 

apresentando somente uma base metodológica e orientação prática para revisão de suas 

políticas. Segundo Gomes e Oliveira: 

 

Entrementes, deve ser mencionado que qualquer país que tenha 

aderido à convenção deve possuir em sua legislação nacional: (1) a 

designação de uma autoridade de gestão e de uma autoridade 

científica da CITES; (2) a regulamentação do comércio em 

conformidade com a convenção; (3) as sanções ao comércio ilegal; e 

(4) a previsão da possibilidade de confisco dos espécimes que são 

ilegalmente comercializados ou possuídos (CITES, 2009) 

 

No que tange a legislação brasileira a vinculação do país à CITES é percebida 

em dois Decretos promulgados no Brasil (além é claro do próprio Decreto nª 

76.623/1975, que ratificou a assinatura do Brasil à Convenção) (ABDALLA, 2007, p. 

136). 

O primeiro deles é o Decreto nº 3.179/1999
22

, onde são estabelecidas sanções 

aplicáveis a infrações contra a fauna e a flora, sendo considerado agravante o fato de 

tratar de espécies abrangidas pela CITES
23

.  

                                                           
22

 O Decreto 3.179/1999, de 21 de setembro de 1999 dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis 

às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União. 

Brasília, DF, 22 de setembro de 1999. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3179.htm>. Acesso em: 25 ago. 2018. 
23

 Embora essa Decreto tenha sido revogado pelo Decreto nº 6.514/2008, essas disposições foram também 

incorporadas no novo diploma legal. 
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E o segundo é Decreto nº 3.607/2000, que ratificou a necessidade de 

cumprimento da CITES, bem como estabeleceu o IBAMA como autoridade 

administrativa e cientifica da convenção
24

.  

Esses documentos são fundamentais para que possa se perceber a intenção 

legislativa brasileira em buscar se enquadrar aos parâmetros internacionais.  

Isso porque, muito embora a CITES possa apresentar sérios problemas quanto 

a sua estrutura, uma vez que sob sua vigência a comercialização persiste e torna-se 

impactante para o exercício da função ecológica da fauna e, mais importante, mantem 

ativa a relação de objetificação de humanos para com não-humanos, uma vez que que os 

conserva como produtos vendáveis, ela funciona como um importante marco no que 

tange à diminuição
25

 das práticas cruéis envolvidas na operação.  E, para que o diploma 

seja efetivo é fundamental que haja cooperação de todos os Estados-partes envolvidos. 

 

2.5.1.2. Cenário Nacional  

 

Primeiramente, é importante lembrar que no ordenamento jurídico brasileiro, 

bem como na grande maioria dos países, os animais não obtêm o status de sujeitos de 

direito. Portanto, sua proteção é vinculada à previsão de interesse humano na garantia 

de seus direitos.  

De todo modo, entende-se que os animais traficados, compreendidos como 

animais silvestres, estão no rol dos bens difusos, sendo, portanto, protegidos como bem 

ambientais.  

Como mencionado anteriormente, a prática de tráfico de animais silvestres não 

tem tipificação específica na legislação brasileira, sendo sua coibição realizada através 

da proibição de realização de diversas condutas que configuram os atos de tráfico, tais 

como apanha, comercialização e transporte irregular.  

Em relação à penalidade criminal, a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), 

traz a menção a esses atos: 

 

                                                           
24

 O Decreto 3.607/2000, de 21 de setembro de 2000 dispõe sobre a implementação da Convenção sobre 

Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES, e dá 

outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 22 de setembro de 2000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3607.htm>. Acesso em: 25 ago. 2018. 
25

 Cabe ressaltar que a permanência de animais em espaços exíguos e sua utilização para submissão a 

testes científicos, bem como a venda de suas partes (couro, plumas, penas, ossos, entre outros) torna 

impossível a discussão acerca da coibição da crueldade com a efetividade da Convenção, uma vez que ela 

autoriza a comercialização de animais para esses fins. 
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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 - detenção 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. 
 

Como pode-se depreender da leitura do texto legal, o diploma visa à proteção 

não só dos animais adultos, mas durante toda fase do seu desenvolvimento, punindo 

igualmente quem impede ou obsta seu desenvolvimento.  

Para manter também a preservação dos animais o dispositivo determina também 

a punição de quem atenta contra seu habitat, seja através de destruição de abrigos, 

ninhos ou criadouros naturais (REGIS, 2005, p.223).  

O artigo citado tem sido duramente criticado, principalmente em dois pontos: o 

montante de tempo estipulado na pena e a não diferenciação das penas.  

 Em relação ao primeiro ponto, a exímia pena apresentada no documento legal, 

não coíbe a prática, que envolve dois grupos de pessoas aos quais ela não intimida: os 

trabalhadores extremamente explorados, que vivem em condições degradantes da vida, 

onde lutam todos os dias para obter sua subsistência, encontrando muitas vezes na 

apanha a única forma de garanti-la; e os responsáveis pelo comando dos carteis que 

envolvem toda rede do comércio ilegal de animais, pessoas que se beneficiam 

imensamente pela prática que movimenta milhões, ou seja, que têm à sua disposição 

recursos suficientes para arcar com toda blindagem política e jurídica sem que cheguem 

a ser efetivamente responsabilizados e enquadrados na conduta tipificada.  

Já no que diz respeito à diferenciação das penas de acordo com as condutas, a 

grande discussão é o enquadramento na mesma pena de condutas que tem grau de 

gravidade tão diversa, qual seja, quem realiza a apanha de animais pode ser penalizado 

no mesmo montante de tempo daquele que mata e comercializa animais.   

Para V. Freitas e G. Freitas: 
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O legislador fixou a mesma pena atribuída à caça de animais, ou 

seja, seis meses a um ano de detenção e multa. Esse foi um dos 

piores erros da Lei Penal Ambiental. O comércio, ato grave que 

causa, efetivamente, o maior dano à proteção dos espécimes, 

acabou se tornando um crime de bagatela (FREITAS, 2006, p. 

97); 

 

Não há enquadramento na conduta tipificada quando se trata de comercialização 

de animal realizada legalmente, cabendo ao IBAMA realizar o procedimento de 

legalização de criadouros e de animais.  

Os procedimentos variam de acordo com o grupo taxonômico e a espécie do 

animal a ser comercializado. No que tange aos pássaros, há exigência além do animal 

ser proveniente de criadouro comercial, que o criador amador (comprador do animal) 

vincule seu cadastro no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação 

Amadora de Pássaros (SisPass).  

A garantia da proveniência do animal de um criadouro legalizado, no caso dos 

pássaros, se dá por duas vias, além da nota fiscal de compra (documento indispensável à 

legalidade da venda) exige-se a anilha constante no animal, colocada com autorização 

do IBAMA, que atesta a proveniência do espécime. 

Vale ressaltar ainda que, para fins de estruturação do IBAMA, diversos animais 

silvestres exóticos foram equiparados à animais domésticos, pela IN nº 93/98, podendo 

estes serem domicialiados e vendidos legalmente no país.  

No que tange aos pássaros, mesmo os animais presentes nessa lista precisam ser 

anilhados e devidamente cadastrados no IBAMA para serem considerados legalizados.  

Vale ressaltar ainda que no §2º do art. 29, o próprio legislador abre uma 

possibilidade na inimputabilidade, no caso de animal silvestres não ameaçado de 

extinção, sob guarda doméstica, leia-se: 

 
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada 

ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, 

deixar de aplicar a pena. 

  

Essa delimitação torna-se um problema no que tange a aplicação da lei, por parte 

do Judiciário. Isso porque fica a critério do juiz determinar em quais situações o animal 

vai ser considerado apto a ser deixado sob a guarda do seu ora ilegal possuidor, havendo 

significativa divergência quanto ao tema. Claro está que a trajetória cultural em cada 

região do país pode levar a uma diversidade de posicionamentos, assim como a 

subsunção do direito animal ao direito ambiental na lógica hermenêutica irá postular 
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seys critérios. Contudo, o que importa frisar é justamente o fato de que os elementos 

culturais em geral são subsumidos por pseudo critérios dogmáticos. 

Para exemplificar a diversidade jurídica que o dispositivo abre oportunidade, 

seguem abaixo dois acórdãos diametralmente opostos, abordando situações semelhante 

e oriundos do mesmo Tribunal: 

  
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. POSSE DE ANIMAL 

SILVESTRE (PAPAGAIO). IRREGULARIDADE. 1. Seria 

desarrazoado relegar a um segundo plano o bem-estar do animal, a 

importância da educação ambiental e da preservação das espécies 

(com expressa previsão legal, visando também coibir o tráfico 

ilícito), tão-somente em nome de possível laço afetivo de animal 

silvestre com a parte autora. 2. A Lei nº 5.197/67, que tratava da 

proteção à fauna, em seu artigo 3º já proibia o comércio (e via de 

consequência a guarda irregular) de espécimes da fauna silvestre, 

excetuando apenas "os espécimes provenientes de criadouros 

devidamente legalizados". Assim, não havendo qualquer prova 

quanto a aquisição lícita da ave, presume-se que a mesma se deu ao 

arrepio da lei. 

(TRF-4 - APELREEX: 8012 RS 2006.71.00.008012-9, Relator: 

FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 

27/04/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

19/05/2010)
26

 

 

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DE MANTER A POSSE DE 

ANIMAL SILVESTRE. PAPAGAIO. Caso em que a ave está na 

posse e guarda da autora há mais de 09 (nove) anos, recebendo todos 

os cuidados necessários. A devolução da ave ao seu habitat natural 

não seria razoável, uma vez que a mesma está protegida e sob 

cuidados adequados e necessários à garantia e manutenção de sua 

saúde e bem-estar, sendo que, devido ao longo período de tempo em 

que permanece sob a guarda da autora, dificilmente se habituaria em 

outro local fora do cativeiro. Por essa razão, dano maior ao animal 

seria causado na hipótese de sua devolução à vida selvagem, o que 

se contrapõe ao objetivo legal, de proteção ao meio ambiente, 

incluída a fauna (CF, art. 225, § 1º, VII). Sentença de procedência 

mantida. 

(TRF-4 - APL: 50012853220134047115 RS 5001285-

32.2013.404.7115, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO 

CAMINHA, Data de Julgamento: 19/05/2016, QUARTA TURMA)
27

 

 

O artigo 29, da Lei de Crimes Ambientais traz também no seu § 4º e § 5º as 

causas de aumento de pena: 

                                                           
26

 Integra da decisão disponível em: 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=34275

21&hash=c4715a969477d420044fca069521c4f4  
27

 Integra da decisão disponível em: 

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=4147399710

7309221015560494235&evento=490&key=2377d097258dbccca3c57c582eea46c474eb1aae0beb15804d6

fe31f10214fa2&hash=c0d9cf3b254063e8d4789b762ace5bfe  
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§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 

I - contra espécie rara ou considerada 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. 

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício 

de caça profissional. 

 

A Constituição Federal em seu art. 3º traz a necessidade de estipulação também 

e sanções administrativas para as condutas lesivas ao meio ambiente, leia-se: 

 

§ 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. 

 

Em cumprimento ao ditame constitucional, as condutas tipificadas na Lei 

9.605/98 são sujeitas também a sanções administrativas, conforme disciplina o Capítulo 

VI da citada lei. Assim sendo, o diploma traz em seu art. 70 que: “Art. 70. Considera-se 

infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 

uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”.  

As infrações e sanções administrativas referentes ao meio ambiente estão 

dispostas no Decreto 6.514/08, sendo as infrações contra a fauna tratadas na Subseção I 

da Seção III do dado diploma. Assim apresenta-se o artigo 24, considerado o mais 

relevante para compreensão da temática de pesquisa, sendo selecionados os dispositivos 

que mais impactam as atividades comerciais ilegais: 

 

Art. 24.  Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, 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: 

Multa de: 

I - R$ 500,00 (quinhentos reais) por indivíduo de espécie não 

constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção; 

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante 

de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive 

da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e 

Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES. (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.686, de 2008). 

§ 1
o
  As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada 

com finalidade de obter vantagem pecuniária.  
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§ 2
o
  Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por 

espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por quilograma ou fração.  

§ 3
o
  Incorre nas mesmas multas: 

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; ou 

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, 

sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 

ambiental competente ou em desacordo com a obtida.  

[...] 

§ 5
o
  No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade 

competente deixar de aplicar as sanções previstas neste Decreto, 

quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão 

ambiental competente.  

 [...] 

§ 9
o
  A autoridade julgadora poderá, considerando a natureza dos 

animais, em razão de seu pequeno porte, aplicar multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) quando a 

contagem individual for de difícil execução ou quando, nesta situação, 

ocorrendo a contagem individual, a multa final restar desproporcional 

em relação à gravidade da infração e a capacidade econômica do 

infrator. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008). 

 

A respeito do artigo trabalhado, cabe aqui um levantamento de questão 

altamente relevante, qual seja, no §5º a simples devolução dos animais de forma 

espontânea abona o infrator da sanção imposta.  

Importante ainda salientar que as penas foram estipuladas em reais, não tendo 

sido atualizadas monetariamente, característica essa que em um país capitalista 

periférico significa a certeza da defasagem do valor em poucos anos.  

Ademais, como apresentado pelos dados levantados pela RENCTAS o preço de 

diversos animais chega a milhares de dólares. Por assim ser, em muitos casos o valor da 

multa sequer alcança o valor do espécime no comércio ilegal, o que acaba garantindo a 

perpetuação da prática.  

Segundo informações do Núcleo de Fiscalização do IBAMA
28

, bem como do 

Delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro
29

, o baixo tempo estipulado na pena, 

assim como a possibilidade de conversão de seu cumprimento em pagamento de multa e 

                                                           
28

 Entrevista realizada no Nucleo de Fiscalização do IBAMA/RJ 
29

 Entrevista realizada na DELEMAPH/RJ 
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ainda a mais recente alteração, feita pelo Decreto nº 9.179/17
30

, que permite a conversão 

da multa em prestação de serviço ambiental, acabam deixando a conduta atrativa para o 

praticante, que como informado anteriormente, ou tem muito a ganhar com a sua 

realização ou pouquíssimo a perder, diante da situação em que se encontra.  

Ambas as equipes (IBAMA e Polícia Federal) acreditam que o aumento do 

potencial punitivo dado à lei de crimes ambientes é fundamental para que haja uma 

coibição nesse tipo de prática delitiva.  

Buscando causar um maior impacto punitivo ao comerciante ilegal, o Delegado 

da Polícia Federal informou que seus agentes tentam enquadrar a conduta do 

contrabandista em tipos penais mais gravosos, como formação de quadrilha, falsidade 

ideológica ou estelionato.  

Os agentes entendem, portanto, que a reelaboração da lei buscando 

estabelecimento de sanções mais condizentes com a realidade e lesividade da prática são 

fundamentais para que se possa efetivar a repressão.  

 

2.5.1.3. Competência e órgãos de repressão  

 

Para compreender a estruturação dos atores envolvidos no combate ao tráfico de 

animais silvestres, precisamos indicar quem são eles e como é realizada a distribuição 

de competência. 

 Acerca dessa estrutura B. Ortiz-von Halle traz que: 

 

Enforcement in Brazil is a complex task as there are several police 

forces with different competencies depending on the type and location 

of the crime. Enforcement agencies include Highway Police (Policia 

Rodoviaria) for crimes committed on federal highways, Military State 

Police (Policias Militares Estaduais) dealing with infringements 

within the borders of each of the 26 States of the country with 

specialized environmental units, Metropolitan Police (Policia 

Metropolitana) who keep order and capture in fraganti criminals 

caught committing an offense such as when spotted selling birds in a 

street in a major city, and Federal Police (Policia Federal), who are 

involved when the criminal activity happens across State or 

international borders. IBAMA also has an armed unit—the Grupo 

                                                           
30

 Art 139. Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais emitidas por órgãos e 

entidades da União integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama. Parágrafo único.  A 

autoridade ambiental federal competente para a apuração da infração poderá converter a multa simples 

em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, observado o disposto 

no § 4o do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998.” (NR). DECRETO Nº 9.179, DE 23 DE OUTUBRO DE 

2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9179.htm 

Acesso em: 30 jan. 2019 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art139
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art72%C2%A74
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.179-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.179-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9179.htm
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Especializado de Fiscalizaçao (GEF) or Specialized Intervention 

Group—with powers to intervene and capture offenders within 

protected areas, indigenous territories and national forests. Insufficient 

co-ordination between all of these law enforcement agencies results in 

duplication of effort which hampers activities, including the 

development of identification guides, capacity building and efficient 

sharing of information
31

. 

 

 O autor mostra como é complexo o aparato de repressão criminal no Brasil, 

composto por diversas equipes de polícias diferentes, bem como órgãos administrativos 

que se ocupam da fiscalização, como é o caso, no que tange aos crimes ambientais, do 

IBAMA, por exemplo. Bem como, indica que a falta de coordenação entre essas 

diversas equipes gera inefetividade no trabalho. Sendo assim, reforça-se, a ideia de que 

o entendimento acerca do combate dos crimes ambientais no Brasil precisa ser pensado 

de forma multinível, primeiro para que se torne possível a própria compreensão de todas 

essas conexões e imbricamentos de órgãos, depois para que se possa construir um plano 

que permita a atuação conjunta e coordenada de todas essas equipes, dentro de suas 

competências.  

 Ainda sobre a composição do aparato repressivo M. Albuquerque explica que: 

 

Segundo dados oferecidos pelo sítio eletrônico da Polícia Militar 

Ambiental Brasileira, o Ibama, um dos órgãos mais importantes na 

luta para erradicar o comércio ilícito de animais silvestres, possui a 

função de gerir, controlar, proteger e preservar os espécimes silvestres 

da fauna e flora brasileira. Possui ainda a função de fiscalizar o 

controle e o transporte de animais comercializados. Entretanto, pela 

falta de agentes suficientes de fiscalização, o Ibama vem delegando 

suas competências à Polícia Ambiental Estadual. Esta é composta por 

integrantes da Polícia Militar que, dentro de sua ampla atribuição de 

preservar a ordem pública, possuem também competência para 

praticar atos de proteção da ordem ambiental brasileira (entre eles, 

atos de prevenção e repressão às condutas relacionadas ao tráfico de 

animais silvestres) (ALBUQUERQUE, 2014, p. 164). 

 

                                                           
31

 A aplicação de lei no Brasil é uma tarefa complexa, pois existem várias forças policiais com diferentes 

competências, dependendo do tipo e da localização do crime. Agências de fiscalização incluem Polícia Rodoviária 

por crimes cometidos em rodovias federais, Polícias Militares Estaduais, que lidam com infrações dentro das 

fronteiras de cada um dos 26 estados do país com unidades ambientais especializadas, Guarda Municipal que mantêm 

a ordem e a captura em criminosos que foram flagrados cometendo uma ofensa, como quando viram aves em uma rua 

de uma grande cidade, e Polícia Federal, que estão envolvidas quando a atividade criminosa acontece em fronteiras 

estaduais ou internacionais. O IBAMA também possui uma unidade armada - o Grupo Especializado de Fiscalização 

(GEF) ou o Grupo de Intervenção Especializada - com poderes para intervir e capturar infratores dentro de áreas 

protegidas, territórios indígenas e florestas nacionais. A coordenação insuficiente entre todas essas agências de 

aplicação da lei resulta na duplicação de esforços que dificultam as atividades, incluindo o desenvolvimento de guias 

de identificação, capacitação e compartilhamento eficiente de informações. ORTIZ-VON HALLE, Bernardo. Bird’s-

eye view: Lessons from 50 years of bird trade regulation & conservation in Amazon countries. Disponível em: 

https://www.traffic.org/site/assets/files/11517/birds-eye-view.pdf Acesso: 30 jan. 2019, p. 56. 

https://www.traffic.org/site/assets/files/11517/birds-eye-view.pdf
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Segundo informações do Núcleo de Fiscalização do IBAMA/RJ
32

, as atuações 

de repressão em feiras livres e áreas de comércio exigem que a equipe do IBAMA seja 

acompanhada por policiais, o que acaba fazendo com que as fiscalizações não tenham a 

discrição necessária para serem efetivas. Por esse motivo, as equipes do IBAMA não 

têm feito acompanhamento em feiras, tendo deixado a cargo da polícia militar ambiental 

as incursões.  

Ficam com o IBAMA as funções de acompanhamento estratégico das operações, 

bem como o exercício investigativo de inteligência. São os agentes do órgão que 

planejam e investigam as grandes operações de combate ao tráfico de animais, 

orquestrando a atuação com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Policia 

Civil Ambiental e a Polícia Militar Ambiental. Entre algumas das principais operações 

(FERNANDES, 2018) realizadas nos últimos anos podem-se destacar: Operação 

Arapongas (JUSTI, 2011), Operação São Francisco, Operação Jaguar(QUEIROZ, 

2011), Operação Notas Frias e Operação Teia (PF, 2018).  

A Secretaria da Receita Federal atua também na luta contra o tráfico de animais 

silvestres através do controle realizado sobre os impostos incidentes sobre o comércio 

exterior. Desse modo, as autoridades alfandegárias são responsáveis pelo controle do 

comércio internacional de animais silvestres, buscando coibir a entrada e saída ilegal de 

animais do país através do contrabando, fato que pode gerar prejuízos irreversíveis para 

a fauna e o ecossistema, como amplamente abordado (ALBUQUERQUE, 2014 p, 165). 

 A Polícia Federal atua em apoio ao IBAMA ou realizando operações 

individualmente, fica sobre seu encargo a apuração de infrações penais contra a ordem 

pública ambiente no que se refere à crimes de repercussão interestadual ou 

internacional, que exijam uma repressão uniforme.  

No que concerne à competência judiciária para julgamento de crimes quanto a 

fauna, há especificações múltiplas que precisam ser observadas. Segundo a Súmula 91 

do STJ era competência federal julgar crimes contra a fauna, contudo a Súmula foi 

cancelada em 2000, devido, principalmente, à falta de aparato da justiça federal de 

assumir todos os casos de crimes contra fauna inclusive, os referentes à fauna 

doméstica.    

 
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL. CRIME CONTRA A FAUNA. ADVENTO DA LEI 

9.605/98. CANCELAMENTO DA SÚMULA 91 DESTE 

                                                           
32

 Entrevista realizada no Núcleo de Fiscalização do IBAMA/RJ 
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TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS SERVIÇOS 

OU INTERESSE DA UNIÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De 

acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não mais se 

aplica o enunciado sumular nº 91/STJ, editado com base na Lei 

5.197/67,em face da superveniência da Lei 9.605/98. 2. Sob o prisma 

constitucional, tem-se que a proteção ao meio ambiente constitui 

matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, conforme art. 23, incisos VI e VII, da 

Constituição da República. 3. Para configurar a hipótese de 

competência da Justiça Federal, inscrita no art. 109, inciso IV, da 

Constituição Federal, exige-se que o interesse seja direto e específico. 

4. A norma constante do art. 82 da Lei 9.605/98 ensejou a revogação 

da Lei 5.197/67, haja vista que toda a matéria anteriormente versada 

foi tratada pela nova lei. 5. Agravo regimental improvido. 

 

Sendo assim, a competência regra geral será da Justiça Estadual. Nem o fato de 

o IBAMA ter lavrado o auto de infração referente ao ilícito, nem o fato de ser atribuição 

do IBAMA fiscalizar a preservação do meio ambiente atraem a competência da ação 

penal à Justiça Federal.  

Nas ações referentes ao tráfico de animais silvestres internacional tem-se 

indiscutivelmente a competência da Justiça Federal. Vincula-se ele ao art. 109, V, da 

CF/88: 

 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

[...] 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, 

quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter 

ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.    
 

O Brasil é signatário da CITES, motivo pelo qual vincula-se o tráfico 

internacional à Justiça Federal.  

Cabe ainda a Justiça Federal julgar os crimes de tráfico interestaduais, o tráfico 

dentro de unidades de conservação federal, dentro de áreas de regiões consideradas 

“patrimônio nacional” e reservas indígenas, de acordo com a LC/140:  

 
Art. 7

o
  São ações administrativas da União:  

[...] 

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades:  

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país 

limítrofe;  

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma 

continental ou na zona econômica exclusiva;  

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;  

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação 

instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs);  



107 

 

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados 

 

Cabe ainda à Justiça Federal julgar o tráfico que envolve espécies de animais em 

extinção, havendo caráter transnacional na transação. O caráter transnacional se dá 

quando a conduta criminosa começa no Brasil e o resultado vêm (ou viria) a ser 

realizado fora do país, ou quando a conduta inicia fora do país e o resultado se 

concretiza (ou se deveria se concretizar) dentro do território nacional.  

 
Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de 

caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de 

extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil. 

STF. Plenário. RE 835558-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

09/02/2017 (repercussão geral).(STF, 2017) 

 

Tabela 7: Competência para julgamento de crimes contra à fauna 

Justiça Estadual Justiça Federal 

Regra geral 

Tráfico Internacional (art. 109, V CF/88) 

Tráfico Interestadual (Art. 7º, XIV, e, LC/140) 

Tráfico em Unidades de Conservação Federais (Art. 7º, 

XIV, d, LC/140) 

Tráfico em áreas consideradas patrimônio nacional do 

Brasil (Entendimento STF) 

Tráfico em Reserva Indígena (Art. 7º, XIV, c, LC/140) 

Tráfico vinculado à espécies ameaçadas de extinção, 

veiculado em listas oficiais, quando o crime for de caráter 

transnacional (Entendimento STF) 

Fonte: Elaboração Própria  

Segundo informações do Delegado da Polícia Federal entrevistado, a questão da 

competência gera um forte entrave ao procedimento de coibição e tráfico, isso porque, 

como as regras de competência foram se desenvolvendo ao longo do tempo e ainda não 

se apresentam de forma clara, de modo a abordar todos os casos possíveis das situações 

criminosas, muitas vezes os órgãos de atuação precisam elaborar pareceres técnicos 

complexos para corroborarem suas atividades, o que faz com que mais tempo e recurso 

(já exíguos) sejam gastos na realização da atividade.  
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2.6. DESTINAÇÃO DO ANIMAL RECUPERADO 

 

Para fechar a abordagem da rede que atua na repressão ao tráfico de animais 

silvestres é fundamental que se aborde a destinação dada aos animais apreendidos.  

De acordo com informações apresentadas pela RENCTAS somente cerca de 

10% dos animais circulantes no tráfico de animais silvestres chegam a ser 

comercializados, isso porque a taxa de mortalidade durante o processo é altíssima.  

O número de animais que chega a ser apreendido e recuperado pelos órgãos de 

repressão é ainda menor, segundo o relatório somente cerca de 0,45% dos animais 

envolvidos no tráfico no país chegam a ser apreendidos (RENCTAS, 2001, p. 33). 

Abaixo segue gráfico informativo de animais apreendidos durantes os anos de 1992 a 

2000 (RENCTAS, 2001, p. 33).  

 

Gráfico 2: Animais apreendidos durante os anos de 1992 a 2000 

 

Fonte: RENCTAS, 2001, p. 33 

 

Percebe-se que, embora os números estejam longes de representar o todo de 

animais silvestres envolvido no tráfico, apresenta um número bastante significativo de 

animais.  

Devido ao grande número de animais e à especificidade das espécies envolvidas, 

a destinação a ser dada ao animal após a apreensão é uma das partes mais complexas da 

operação de combate ao tráfico de animais silvestres.  

Com objetivo de recepcionar os animais silvestres apreendidos, resgatados ou 

doados, para que possam ser prestados a esses animais os cuidados necessários e 
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avaliada a melhor destinação a ser dada a cada espécime, foram criados os Centros de 

Triagem de Animais Silvestres (CETAS) 

Ocorre que existem no Brasil somente 24 CETAS
33

, número ínfimo diante da 

extensão territorial do país e do impacto da comercialização ilegal dentro das fronteiras 

nacionais.  

Soma-se isso a dificuldade de manutenção de financiamento 

(ALBUQUERQUE, ano, p. 164) desses espaços seja no que tange aos próprios gastos 

exigidos na manutenção dos animais e espaços seja no pagamento adequado à 

funcionários capacitados. 

Segundo informações do Núcleo de Fiscalização do IBAMA/RJ, somente no 

ano de 2018, 6.000 animais foram destinados ao CETAS RJ.  

Em visita realizada no espaço (que fica na cidade de Seropédica), pode-se 

constatar que dentro do espaço do CETAS há também uma espécie de depósito de 

carros, onde são abandonados veículos que foram apreendidos junto com os animais 

que ali estão sendo tratados, bem como alguns veículos da União que estão sem 

condições de uso. 

 

Figura 12: Carros apreendidos em operações abandonados no terreno do Centro de 

Triagem de Animais Silvestres – Seropédica/RJ 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

                                                           
33

 http://www.ibama.gov.br/noticias/436-2018/1772-ibama-devolve-a-natureza-233-animais-silvestres-

vitimas-do-trafico 
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Figura 12: Carro do IBAMA abandonado no terreno do Centro de Triagem de Animais 

Silvestres – Seropédica/RJ 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Há também diversas gaiolas abandonadas oriundas da apreensão de animais. 

 

Figura 13: Gaiolas abandonadas   

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Ou seja, o espaço que abriga centenas de animais serve também como depósito, 

o que demonstra a dificuldade estrutural desses órgãos, que têm de lidar com 

vicissitudes orçamentaárias, logísticas e e de gestão  
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O CETAS/RJ abriga diversos animais das mais diversas espécies, abaixo 

seguem algumas imagens feitas no local para compreender a diversidade da fauna ali 

tratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Araras – Animais 

no CETAS 

Figura 15: Gralha do Cerrado – 

Animal no CETAS 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

Figura 16: Arara – Animal no 

CETAS 

Figura 17: Tartaruga – Animais  

no CETAS 
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Figura 18: Puma – Animal no CETAS 

Fonte: Foto tirada pela autora 

 

A destinação dada aos animais após o tempo de permanência nas instalações 

também enseja análise. Nas palavras de Albuquerque: 

 

Os animais apreendidos conhecem três destinos possíveis: a 

reintrodução na natureza, após uma análise dos que estão prontos para 

serem reintroduzidos; a entrega a zoológicos, fundações ou entidades 

ambientais, desde que sob responsabilidade de técnicos habilitados; e 

a entrega provisória a um guardião, como fiel depositário, após 

autorização judicial, no caso da impossibilidade de o animal ter as 

destinações anteriores. (ALBUQUERQUE, 2014, p. 168). 

  

 Segundo dados do RENCTAS e do Núcleo de Fiscalização do IBAMA a maior 

parte dos animais é devolvido a natureza 

 

Gráfico 3: Destinação dos animais apreendidos 
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Fonte: RENCTAS, 2003. 

 

De acordo com informações de agentes do CETAS, o objetivo da equipe atuante 

é devolver o máximo de animais possíveis à natureza, contudo fazê-lo de forma a 

respeitar a individualidade do animal (que muitas vezes devido ao tempo em convívio 

com humanos e ao sofrimento a que foi submetido não consegue ser recuperado) e a 

preservação da fauna (nesse caso, muitas vezes trata-se de animais exóticos ou ao Rio 

de Janeiro ou mesmo ao país, sendo por isso fundamental a análise acerca da 

possibilidade de envio do animal ao seu espaço natural, para que ele não se torne uma 

ameaça a fauna local).  

Quando se trata de animais exóticos da região que, contudo, são animais da 

fauna silvestres brasileira, de modo geral são organizadas operações de reenvio desses 

animais ao seu habitat natural. Segundo informações do Núcleo de Fiscalização do 

IBAMA
34

, existentes convênios realizados inclusive com empresas aéreas que atuam no 

Brasil para que o transporte seja realizado de forma gratuita.  

Porém, quando se trata de animais exóticos à fauna brasileira (ou seja, animais 

que não são oriundos do país) a destinação costuma ser à zoológicos ou criadores 

conservacionistas, isso se dá porque o custo de reenvio dos animais ao seu habitat 

natural torna inviável a operação.  

Os animais que são devolvidos a natureza em geral são encaminhados para uma 

das áreas de soltura de animais silvestres existentes no estado. Para que uma região se 

constitua como área de soltura é necessário que ela seja classificada como uma Reserva 

de Privada de Patrimônio Natural, todos os custos e trâmites necessários à realização da 

conversão de um terreno em RPPN e posteriormente em área de soltura serão arcados 

pelo responsável pela área, seja pessoa física ou jurídica (INEA, n.d.).  

Nessas áreas há realização de parceria público-privada, onde profissionais 

especializados (biólogos ou veterinários) se responsabilizam pela readaptação desses 

animais naquele espaço e fazem todo o processo necessário a essa readaptação.   

Segundo informações do Núcleo de Fiscalização, o monitoramento nessas áreas 

é constante, buscando evitar que esses animais recém capturados e devolvidos à 

natureza, voltem a ser vítimas do tráfico.  

Como nem todos os animais podem ser reintroduzidos cabem então as duas 

outras soluções: encaminhamento dos animais a zoológicos ou criadouros 
                                                           
34

 Entrevista Núcleo de Fiscalização do IBAMA/RJ – realizada dia 25 de jan. 2019 



114 

 

conservacionistas e o encaminhamento a um depositário fiel (caso que só é autorizado 

não se tratando de animal em lista de extinção).  

No que tange especificamente ao depositário fiel existe uma grande discussão 

levantada pela Resolução nº 457/2013, do CONAMA. Isso porque, bem como figura no 

art. 29, § 2º, mas em diferentes termos, ela estabelece a possibilidade de manutenção do 

animal silvestre pela própria pessoa que cometeu a infração (ainda que nesse caso a 

guarda seja provisória, enquanto que no enquadramento do art. 29,§ 2º ela se dê de 

forma permanente).   

Essa questão é controversa, porque indica uma alternativa para tornar legal a 

posse de um animal fruto do comércio ilícito, entendo alguns doutrinadores o fato como 

uma benesse e incentivo ao cometimento da prática.  

Ainda que se possa argumentar sobre a plausibilidade da afirmação enfrentar a 

questão de forma prática, a coibição da conduta do tráfico torna fundamental a 

modificação da relação de dominação estabelecida a partir dos animais humanos para 

com os não-humanos.  

Isso porque dialogar acerca da destinação a ser dada a um animal não-humano 

que já teve sua vida atravessada pela comercialização e pelo encarceramento de seu 

corpo está longe de fazer com que seja sanado o problema. 

Diante da não obtenção de melhor espaço para recolocação desse espécime já 

limitado à vida na natureza não existe dúvida que a manutenção desse animal com o 

humano dele mantenedor a quem já estabeleceu uma relação de afeto é a melhor opção 

para sua vida.  

Desse modo, entende-se que em casos já constituídos não há o que se dialogar 

acerca da melhor alternativa, uma vez que ambas (envio a zoológico, criadouro 

conservacionista ou manutenção com depositário fiel) impedem que aquele animal viva 

sua liberdade plena.  

A solução que deveria ser dialogada, não se encontra no limite de animais que 

não tem mais condição de vida em natureza, mas sim na coibição da prática comercial 

de modo que ela se torne possível a que nenhum animal não-humano tenha sua vida 

engaiolada e sua liberdade tolhida.  

Somente com a efetiva inexistência do tráfico é que se pode falar em melhoria à 

condição dos animais vítimas.  
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3. VENDA VIRTUAL  

 

Passarim quis pousar, não deu, voou 

Porque o tiro partiu mas não pegou 

Passarinho me conta então me diz 

Porque que eu também não fui feliz 

(Passarim – Tom Jobim) 

 

O advento da internet veio trazendo inúmeras transformações nas formas de 

relacionamento, comunicação, interação entre as pessoas. Um dos espaços onde esse 

impacto foi mais significativo foi na construção das relações comerciais. 

Como a rede de tráfico de animais silvestres é construída através dessas relações 

comerciais, não podia deixar de se imaginar que suas etapas fossem se modificar ao 

longo desse processo.  

O fenômeno de combate ao crime de tráfico de animais silvestre, como 

apresentado no capítulo anterior, é complexo e multifacetado e ainda carece de 

desenvolvimento de um longo caminho para que possa se falar em efetividade. Nesse 

sentido, as transformações trazidas pela inclusão do ambiente virtual nesse processo 

tornaram a dinâmica ainda mais elaborada, sendo necessário inclusive a reformulação 

do mapeamento de etapas de tráfico. 

Por esse motivo, esse capítulo final inicia com a compreensão acerca das 

transformações trazidas pela internet e as relações em rede na comunicação e no 

comércio, para depois passar a avaliar como essas mudanças influenciaram no 

comércio ilegal de animais silvestres, entendendo como são realizadas as transações na 

web, como são feitas as comunicações entre os agentes e como o fenômeno das 

plataformas virtuais de rede sociais reconstrói a relação de exploração desses animais 

não-humanos.  

Em seguida, serão apresentados os principais marcos legislativos acerca da vida 

no ambiente virtual, para que se possa compreender como (e se) esses aparatos são 

suficientes para coibir os crimes virtuais e mais precisamente o tráfico de animais 

silvestres no ambiente cibernético
35

. 

                                                           
35

 Vale ressaltar que a ideia de ambiente virtual não implica uma contraposição ao ambiente real, assim 

como o próprio comércio virtual não implica a não realização fática da transação, mas sim a sua não 

realização na forma de presença tradicional. A virtualidade apresentada, que neste trabalho será vinculada 

diretamente ao ambiente da internet, nada mais significa do que uma relação realizada de forma 

desterritorializada. Nas palavras de Levy, ao tratar da ideia de campo virtual: “quando diz-se que algo é 
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3.1. A INTERNET E A TRANSFORMAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 

 

O acesso à internet vem transformando as formas de se relacionar em sociedade, 

principalmente as estratégias de comunicação. Nesse sentido L. Capobianco, ao 

conceituar o termo, diz que: 

 

O desenvolvimento tecnológico e científico, acelerado por ocasião da 

Segunda Guerra, propiciou a integração das potencialidades de 

recursos que resultaram na Internet, uma estrutura global que interliga 

os computadores e outros equipamentos para possibilitar o registro, 

produção, transmissão e recepção de informações e a comunicação 

entre indivíduos independentemente da posição geográfica. O termo é 

usado tanto para definir a infraestrutura (redes públicas de TCP/IP e 

outras redes de grande abrangência) como o uso público (WWW, e-

mail, espaços virtuais que permitem a comunicação). 

(CAPOBIANCO, 2010, p. 175) 

 

As formas de interação virtuais, bem como, os impactos gerados por elas variam 

em cada sociedade, contudo a transformação das sociedades em sociedade de 

informações
36

  e a emergência das sociedades em redes, construídas a partir de redes 

sociais e organizacionais baseadas nas tecnologias eletrônicas de comunicação 

(CASTELS apud CARDOSO, 2007)  trazem impactos globais. 

Segundo dados da Internet World Stats
37

, o Brasil figura entre os países do 

mundo com maior número de internautas, fazendo com que o fenômeno da interação 

virtual seja ainda mais significativo dentro do território nacional 

 

                                                                                                                                                                          
virtual ‘uma espécie de desengate o separa do espaço físico ou geográfico ordinários e da temporalidade 

do relógio e do calendário.” LEVY, Pierre. O que é o virtual. São Paulo: Ed. 34, 1996.p, 21 
36

 “Sociedade da informação” também denominada de “sociedade do conhecimento”, é expressão 

utilizada para identificar o período histórico a partir da preponderância da informação sobre os meios de 

produção e a distribuição dos bens na sociedade que se estabeleceu a partir da vulgarização das 

programações de dados utiliza dos meios de comunicação existentes e dos dados obtidos sobre uma 

pessoa e/ou objeto, para a realização de atos e negócios jurídicos..” Lisboa, Roberto Senise. “Direito na 

Sociedade da Informação”. RT847, p. 78-95. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Maio2006. pp. 

85. 
37

 Disponível em: https://www.internetworldstats.com/top20.htm Acesso em: 02 fev. 2019. 
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Tabela 8: Top 20 países com maior número de usuários de internet

 

Fonte: Internet World Stats Disponível em: https://www.internetworldstats.com/t 

op20.htm  Acesso em: 02 fev. 2019. 

 

As interações cibernéticas trouxeram o processo de relativização do tempo e 

espaço, no qual as fronteiras se encurtaram e o dinamismo das interações sociais se 

intensificou. Com as ferramentas proporcionadas pelo acesso à internet tornou-se 

possível interagir com pessoas dos mais longínquos espaços em tempo real e conectar-

se a regiões antes inatingíveis em poucos cliques.  

Ainda a esse respeito C. Fernandes traz que: 

Entende-se que devido as características peculiares do ambiente 

digital, com a ressignificação de noções como tempo e espaço, de 

intensa velocidade e fluxos de informação, e de liberdade de 

expressão, gerou-se um ambiente virtual, uma 9+rede adequada para a 

comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões, a partir do 

contato com informações, e outros pontos de vista, em uma esfera 

pública de discussões, onde fluxos de comunicação são filtrados, 

absorvidos, modificados e condensados em ideias e opiniões 

(FERNANDES, 2016, p. 37). 

No ambiente virtual não há a consolidação de uma nova realidade, mas sim a 

ressignificação de uma realidade já existente, agora consolidada através de outros 

instrumentos de interação.  
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Como uma das principais características trazidas pela virtualidade online tem-se 

a possibilidade da emergência de uma cultura participativa, onde os indivíduos 

interagem livremente, remodelando as mídias tradicionais.  

Como salienta C. Fernandes: 

 

Indo além de uma mudança tecnológica, a convergência das mídias 

vem a alterar a relação entre todas as tecnologias já existentes, 

modificando a lógica segundo a qual a indústria midiática opera e a 

forma que indústria, mercados e públicos consumidores processam 

informações – notícia e entretenimento. 

[...] 

Cada vez mais consumidores aprendem a utilizar ferramentas para se 

inserirem no fluxo da mídia, interagindo com outros indivíduos com 

liberdade de ideias e conteúdos. Nesse panorama têm-se, também, as 

grandes empresas de mídia descobrindo novas maneiras de acelerar 

esse fluxo, porém comercialmente direcionado.(FERNANDES, 2016, 

p. 42) 

 

Quando se fala mais precisamente das plataformas de redes sociais, essa 

alteração de relação permite a construção de espaços de conexão pessoais, onde 

constantemente são desenvolvidos nichos de interesse.  

Para maior aprofundamento acerca das novas dinâmicas relacionais trazidas 

pelo advento da internet e intensificadas pela efervescência das plataformas de redes 

sociais virtuais, é fundamental que incialmente se compreenda o que o conceito de 

redes sociais representa.  

Nesse sentido, segundo R. Marleto: 

 

Entre as diversas significações que “rede” (network) vem adquirindo, 

apesar de não se limitar somente a elas [...]: sistema de nodos e elos; 

uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não geográfica; um 

sistema de apoio ou um sistema físico que se pareça com uma árvore 

ou uma rede. A rede social, derivando deste conceito, passa a 

representar um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e 

recursos em torno de valores e interesses compartilhados. 

(MARTLETO, 2001) 

 

Assim sendo: 

 
Nas redes sociais, cada indivíduo tem sua função e identidade cultural. 

Sua relação com outros indivíduos vai formando um todo coeso que 

representa a rede. De acordo com a temática da organização da rede, é 

possível a formação de configurações diferenciadas e mutantes.  

As redes sociais, segundo Marteleto (2001, p.72), representam “[...] 

um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em 

torno de valores e interesses compartilhados”. A autora ressalta, ainda, 



119 

 

que só nas últimas décadas o trabalho pessoal em redes de conexões 

passou a ser percebido como um instrumento organizacional, apesar 

de o envolvimento das pessoas em redes existir desde a história da 

humanidade. 

A rede, que é uma estrutura não-linear, descentralizada, flexível, 

dinâmica, sem limites definidos e auto organizável, estabelece-se por 

relações horizontais de cooperação. Costa et alii (2003, p. 73) atestam 

que a rede “é uma forma de organização caracterizada 

fundamentalmente pela sua horizontalidade, isto é, pelo modo de 

inter-relacionar os elementos sem hierarquia” (TOMAEL et al; 2005, 

p. 94). 

 

 

As tecnologias desenvolvidas pelas empresas que suportam ou operam nessas 

plataformas virtuais de redes sociais fazem com que as ferramentas de busca se tornem 

cada vez mais personalizadas, desenvolvendo e possibilitando o encontro de interesses 

mais específicos entre os indivíduos ali presentes.  

Nesse sentido A. Jurno e C. D`Andrea explicam que: 

 
Segundo um dos executivos responsáveis pela engenharia do FN do 

Facebook, por exemplo, o “Feed de Notícias” seria programado para 

mostrar todos os posts que as pessoas querem ver, na ordem que elas 

querem lê-los (BACKSTROM, 2013). 
Para existir, o FN conta com o agenciamento de algoritmos que 

elencam e selecionam os posts para serem exibidos (ou não) para os 

usuários. Esses atores trabalham com rastros deixados pelos usuários 

durante a utilização da plataforma, conteúdos pagos para serem 

exibidos e, principalmente, dezenas de variáveis e prioridades pouco 

divulgadas para os usuários. Assim, o FN é uma composição opaca e 

complexa, pois mesmo uma agência pontual, como uma curtida em 

um post, pode desencadear várias outras ações que se ramificam e 

influenciam na composição de outros FNs. (JURNO; D’ANDREA, 

2017, p. 464-465) 
 

Embora a explicação se dê mais precisamente acerca do roteamento de 

informações realizado pela plataforma do Facebook, processos semelhantes são 

utilizados pelas mais diversas plataformas de redes sociais virtuais, aproximando os 

usuários com interesses semelhantes, conectando iniciativas, empresas, organizações e 

estimulando o desenvolvimento de conexões entre perfis que se encaixem.   

Essa possibilidade de interação entre grupo de interesses semelhantes torna mais 

fácil o estabelecimento de relacionamentos entre as diversas partes envolvidas, 

intensificando a formação de redes maiores e mais específicas. O desenvolvimento 

fortalece o estabelecimento de relações comerciais, uma vez que faz com que seja mais 

certeiro o envolvimento no nicho de mercado.   
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Por assim dizer, as pessoas conseguem, com razoável facilidade, tendo em vista 

inclusive que as plataformas de redes buscam se apresentar cada mais intuitivas, 

encontrar outros indivíduos e coletivos com interesses semelhantes (como acontece, por 

exemplo, no desenvolvimento de comunidades virtuais, como os grupos do Facebook), 

onde podem desenvolver tanto relações pessoais (permeando troca de informações de 

cunho íntimo, marcação de encontros dentro e fora do ambiente virtual), como relações 

comerciais (com a utilização das plataformas para compra e venda de produtos 

constantemente).  

A transformação relativa da ideia de tempo e espaço, bem como a possibilidade 

de desenvolvimento de redes muito mais robustas e com maior alcance, faz com que o 

comércio nas plataformas digitais seja estimulado.  

Soma-se a isso a existência de um espaço relativamente democrático
38

  onde 

uma pessoa antes desconhecida em um determinado seguimento profissional, por 

exemplo, consegue estabelecer-se.  

Dando o exemplo do comércio de animais, caso um indivíduo faça a apanha de 

um animal e venda ele fora do ambiente virtual, é necessário que ele estabeleça sua 

própria rede de contatos, conheça diretamente pessoas que tenham interesse na compra 

do animal a ser vendido.  

Caso ele opte por realizar a venda em um ambiente virtual, usando o exemplo 

do Facebook, ele poderá facilmente acessar um (ou mais) dos diversos grupos 

existentes dentro da plataforma, onde encontram-se pessoas com interesses em animais 

silvestres e fazer o anúncio da venda. 

Tendo em vista que existem grupos de admiradores de pássaros, onde 

frequentemente são realizadas trocas e vendas, com mais de 70 mil participantes
39

 , o 

alcance da sua venda em meios virtuais é bem superior ao alcance que teria em sua rede 

de contatos offline. 

 

 

 

                                                           
38

 Diz-se relativamente, porque as ferramentas disponibilizadas pelas plataformas conseguem estabelecer 

mecanismos de privilégio de determinadas informações divulgadas, no que costumam chamar de anúncio. 

Sendo assim, um perfil com investimento financeiro e dedicação de profissionais especializados 

desenvolve-se mais, promovendo e alcançando um número maior e mais específico de perfis e canais, o 

que faz com que exista uma hierarquização dos conteúdos apresentados. 
39

 Grupo apaixonados por pássaros rj. Disponível em: 

https://www.facebook.com/groups/144648839039062/?multi_permalinks=915730208597584&notif_id=1

549206249824722&notif_t=group_highlights Acesso: 05 fev. 2019 
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Figura 19: Imagem do Grupo Apaixonados por Pássaros RJ no Facebook 

 

Fonte: Facebook 

 

De certo modo, as ferramentas virtuais ao fortalecerem as relações em rede e 

ampliarem significativamente os alcances das inter-relações pessoais, em comparação 

às realizadas pessoalmente, ou seja, de modo territorializado, são capazes de 

transformar qualquer pessoa em um potencial comerciante.  

 

3.2. COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

Segundo P. Tigre, o comércio eletrônico é “uma aplicação das tecnologias da 

informação direcionada para apoiar processos produtivos e transações de bens e 

serviços” (TIGRE,1999,p. 84-104) 

Ainda, nas palavras do autor:  

 

O comércio eletrônico contribui para articular o desenvolvimento, a 

produção, a distribuição e as vendas de bens físicos como livros, 

discos, automóveis e computadores, tornando as transações mais 

rápidas e econômicas. (TIGRE, 1999, p. 85) 

 

Nesse sentido, buscando conceituar o termo P. Pinheiro traz que: 

 

O comércio por via eletrônica já é muito antigo. Nesse sentido, é até 

pouco apropriado definir o comércio por operação via Internet como 

Comércio Eletrônico, que é uma terminologia mais abrangente — 

inclui meios eletrônicos como um todo como fax, machine-machine, 
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etc. Mas, para fins didáticos, vamos utilizar o termo Comércio 

Eletrônico para definir as operações comerciais via Internet. 

[...] 

A sociedade digital já assumiu o comércio eletrônico como um novo 

formato de negócios. Já existem o e-commerce, o m-commerce e o t-

commerce, dependendo se o veículo de transação eletrônica é um 

computador, um celular ou dispositivo de comunicação móvel, ou a 

televisão. A tendência é que esse formato se amplie cada vez mais, 

conforme a tecnologia se torne mais acessível, a rede mais estável e as 

normas-padrão mais aplicáveis. (PINHEIRO, 2013) 

  

O desenvolvimento das ferramentas virtuais e o reforço das relações de rede 

dadas pelo advento da internet, revolucionou os padrões sociais de compra, trazendo a 

centralidade cada vez maior para o comércio virtual.  

Essas transformações permitiram a inserção de diversos outros agentes no 

processo de comercialização de produtos, bem como fez com que as estratégias 

desenvolvidas por antigos comerciantes se aprimorassem.   

Claro mostra que: 

 
O comércio eletrônico mudou a forma de as pessoas comprarem e 

acabou mudando a estratégia de diversos negócios. O comprador não 

precisa mais sair de sua casa para adquirir aquilo que deseja, o 

vendedor não precisa estar em uma loja física ou mesmo “bater perna” 

atrás do consumidor, não é necessário manusear papel ou moeda, nem 

possuir a mercadoria em estoque na hora da transação. 

[...] 

O e-commerce possibilita que qualquer pessoa visualize bens e 

serviços disponíveis em qualquer parte do mundo, auxiliando no fato 

de as mercadorias se tornarem conhecidas em diversos lugares, antes 

nem imaginados, criando novas possibilidades de público. (CLARO, 

2013, p. 16)  

 

As operações de comércio virtual podem se desempenhar de maneira 

estritamente virtual, como acontece no caso da compra de produtos virtuais como 

softwares, ebooks, músicas em formato mp3. Ou se dar de forma que as etapas de 

negociação e contratação se realizem virtualmente, contudo que o produto seja 

material, real.  

Esse segundo modelo de negócios virtuais é o que abrange o comércio de 

animais silvestres, uma vez que o processo se dá obrigatoriamente com a tradição física 

do animal. 

Nesse sentido, a venda de animais vem se proliferando em larga escala na 

internet sendo encontrados, utilizando a ferramenta de busca do Google 
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aproximadamente 449.000.000 resultados, quando apresentado como campo de 

pesquisa: “compra de animais” 

 

Figura 20: Resultado de pesquisa no site Google sobre “compra de animais”  

Fonte: Google 

 

Como pode-se vislumbrar ao analisar a imagem da página, existem múltiplas 

opções que permitem a compras de animais, entre elas sites próprios de empresas 

especializadas (como petshops), bem como apresentação de anúncios avulso em sites 

especializados em vendas online, como o Mercado Livre e a OLX.  

O emergir de sites que hospedam contas de vendas online, bem como o 

crescimento das plataformas virtuais de redes sociais foi também fundamental para que 

a comercialização de animais virtualmente se alastrasse com tamanha facilidade. Isso 

porque um dos maiores impedimentos ao comércio eletrônico está no custo envolvido 

no desenvolvimento das ferramentas utilizadas em seu processamento. 

 L. Mazzali e R. Padilha mostram que: 
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Por se tratar de uma nova tecnologia, a aplicação bem-sucedida da 

internet exige a superação de vários desafios. Mehta e Shah (2001) 

ressaltam a capacidade de gerar demanda, o desenvolvimento de uma 

interface fornecedor/cliente atrativa e fácil de usar, incentivando a 

concretização de pedidos, o suprimento das exigências de entrega, em 

tempo e sem erros, o processo de pagamento – transferência de fundos 

de cartões de crédito e de contas bancárias – e a oferta de serviços – 

pré-venda, durante e pós-venda. (MAZZALI, 2006, p. 70) 
 

A possibilidade de estabelecimento de uma página virtual dentro desses sites de 

vendas e das plataformas de mídias sociais, tornou o processo de venda online mais 

prático e barato para o comerciante, tornando possível que qualquer pessoa com 

interesse na venda de um produto, tendo acesso à um computador e à internet, possa 

anuncia-lo e vendê-lo, sem que haja necessidade de utilização de conhecimento técnico 

especializado.  

Assim sendo, entre os sites que mais fazem venda de animais figuram: Animal 

On-Line, Animais de Estimação, Classificados de Animais, Bichos do Mato e Mercado 

Livre. Entre eles inúmeras vezes é possível se deparar com alguma oferta de animais 

oriundos de comércio ilegal.  

No que tange às redes sociais, atualmente o Facebook, figura como maior 

espaço de venda de animais no país, segundo informações do Coordenador de 

Operações do IBAMA
40

. Contudo, antes mesmo da ascensão da plataforma, outra rede 

social o Orkut, já apresentava anúncios de comercialização de animais, incluindo 

animais ilegais
41

.  

Pelo importante papel que essas empresas têm na comercialização de animais, 

tanto domesticados, como silvestres, tanto legais quanto ilegais, optou-se por realizar o 

desdobramento de duas delas (Mercado Livre e Facebook), cada uma em uma seção 

específica desse capítulo, onde serão abordados os regulamentos de autorização dos 

usuários da empresa em questão, a possibilidade ou não de se encontrar animais 

silvestre não legalizados à venda e a relação da empresa com os órgãos de combate ao 

tráfico de animais silvestres no país. 

   

3.3. COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS SILVESTRES 

 

                                                           
40

 Entrevista realizada com o Coordenador de Fiscalização do IBAMA, em 21 jan. 2019, via telefone 
41

 Informação  retirada de: PINHEIRO, Paula e KINDEL, Andreas. Comércio de Répteis através do Orkut 

brasileiro. Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/48286/Poster_11772.pdf?sequence=2. Acesso em: 14 

fev. 2019. 
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A prática de venda ilegal de animais silvestres por meio virtual vem crescendo 

vertiginosamente, isso porque a estratégia de utilização da rede dá aos interlocutores 

uma maior sensação de segurança, tendo em vista que há maior facilidade na ocultação 

dos dados dos envolvidos. Além de que o grande contingente de pessoas realizando a 

mesma prática simultaneamente faz com que o indivíduo acredite que ele não será 

criminalizado, essa postura é chamada pelo Coordenador de Fiscalização do IBAMA 

como comportamento de manada
42

.  

Seguindo a mesma linha, em tratamento acerca dos crimes virtuais, P. Peck traz 

que: 

 
O maior estímulo aos crimes virtuais é dado pela crença de que o meio 

digital é um ambiente marginal, um submundo em que a ilegalidade 

impera. Essa postura existe porque a sociedade não sente que o meio é 

suficientemente vigiado e que seus crimes são adequadamente 

punidos. O conjunto norma-sanção é tão necessário no mundo digital 

quanto no real. Se houver essa falta de crédito na capacidade punitiva 

da sociedade digital, os crimes aumentarão e os negócios virtuais 

serão desestimulados. Muitas pessoas que não cometem crimes no 

mundo real por medo de serem pegas, acabam, de algum modo, 

interessando-se pela prática delituosa virtual (PINHEIRO, 2013) 

 

Além disso, a internet proporciona a facilidade de venda de animais em 

pequenas quantidades, o que torna ainda mais diluída a rede e mais complexa a atuação 

dos órgãos de proteção e combate ao tráfico (CAMPBELL, n.d.).   

 

3.3.1. Dados do comércio virtual ilegal 

 

Em 1999, a RENCTAS já apresentava dados de 4.892 anúncios envolvendo 

comércio de animais ilegais no mundo (RENCTAS, 2001, p. 29).   

O Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW), apresentou, em 

relatório de 2014, denuncia de mais de mais de 33 mil anúncios de animais 

comercializados ilegalmente, tendo a instituição compilados dados da França, 

Alemanha e Reunido Unido (O GLOBO, 2014)
43

. A pesquisa mostra ainda que cerca de 

11 milhões de dólares eram movimentados anualmente com as práticas.  
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 Entrevista realizada com o Coordenador de Fiscalização do IBAMA, em 21 jan. 2019, via telefone 
43

 Importante informação sobre essa pesquisa é que ela computou anúncios captados pelos pesquisadores 

em um período de tempo de somente seis semanas, ou seja, são números alarmantes levantados em um 

curto espaço de tempo, o que se faz presumir que o número total seja ainda maior do que o apresentado. 
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Em novo relatório de 2017, a organização trouxe dados mais atualizados. Abaixo 

segue Figura com resumo das informações apresentadas pelos pesquisadores. 

 

Figura 21: Descobrindo a dimensão do tráfico virtual de animais 

FONTE: IFAW 

 

Em relação especificamente aos animais que figuram nas listas de proteção do 

CITES e da União Europeia (uma vez que a pesquisa se concentra em anúncios da 

França, Alemanha e do Reino Unido), tem-se que: 

 

Figura 22: Informações das espécies - CITES 
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Fonte: CITES 

 

Já quanto a divisão de animais por categoria, apresenta-se: 

 

Figura 23: Animais e produtos disponíveis para venda 

Fonte: CITES 

 

No Brasil não há qualquer relatório compilado que apresente esse levantamento 

de dados, sendo a maior parte das informações colhidas com apoio de agentes do 

IBAMA e da polícia federal que atuam diretamente no combate.  

Em pesquisa encomendada pela Revista Veja ao instituto BTB Data, foram 

verificados cerca de 28.522 mil anúncios de animais silvestres online no país, constando 

apenas dados coletados pelo comércio que se dá na web regular, ou seja, não é sequer 

necessário adentrar na esfera da deep web para que se realize a transação ilícita de 

animais silvestres (REVISTA VEJA, 2018) .    

Em relação aos dados apresentados pela pesquisa da IFAW e os apurados no que 

diz respeito as operações realizadas no Brasil, cabe a menção de duas breves análises 

comparativas.  

Embora na pesquisa realizada pela IFAW, os anúncios apresentem um alto 

índice de comercialização de repteis, ultrapassando a comercialização de aves, essa 

referência não se faz verdadeira no Brasil. Segundo informações do Coordenador de 
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Fiscalização do IBAMA
44

, mesmo em meios virtuais, as aves, mais especificamente os 

passeriformes, figuram como animais mais comercializados ilegalmente.  

Ademais, outro dado que diverge da realidade brasileira é a comercialização por 

meio de mídia sociais, enquanto o relatório apresenta que somente 6,2% dos anúncios 

(IFAW, n.d., p.30)  encontrados eram veiculados em mídia sociais, tanto o Delegado da 

Polícia Federal, como o Coordenador de Fiscalização do IBAMA
45

, trouxeram que a 

maior parte da comercialização ilegal de animais no Brasil se dá através de plataformas 

virtuais, entre as quais figuram como principais o Facebook e o WhatsApp.  

Segundo informações do IBAMA, figuram entre as páginas do Facebook, 95%  

das denúncias recebidas pela realização do crime na modalidade virtual (VALENTE, 

2018). Embora a plataforma social apresente em suas regras informações claras acerca 

da proibição de realização de venda de animais
46

 , são facilmente encontrados vários 

perfis e comunidades que o fazem.  

Por esse motivo, inclusive, as operações desses órgãos se concentram nesses 

meios. 

 

3.3.2. Operações de Fiscalização e Combate ao Tráfico de Animais 

Silvestres por Meios Virtuais 

 

 

Duas operações de combate ao tráfico de animais silvestres foram deflagradas no 

Rio de Janeiro. A maior delas foi uma operação organizada pelo IBAMA, que contou 

com apoio da Polícia Federal denominada Operação Teia (2017/2018). A segunda foi 

deflagrada já no ano de 2019, sendo orquestrada e realizada pela Polícia Federal.   

A Operação Teia foi uma operação realizada simultaneamente em quinze 

estados brasileiros (Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 

Sergipe e São Paulo), focada no comércio virtual na plataforma do Facebook, iniciada 

em 2017.  

Depois da realização de uma robusta pesquisa por parte do IBAMA, foram 

encontrados 1.277 animais para venda de animais silvestres, entre esses anúncios 85% 

                                                           
44

 Entrevista realizada com o Coordenador de Fiscalização do IBAMA, em 21 jan. 2019, via telefone 
45

 Entrevista realizada com o Delegado da Polícia Federal (DELEMAPH/RJ), em 20 dez. 2018. Entrevista 

realizada com o Coordenador de Fiscalização do IBAMA, em 21 jan. 2019, via telefone 
46

 Informação retirada da central de ajuda do Facebook. Disponível em: 

https://www.facebook.com/help/130910837313345?helpref=faq_content Acesso em: 15 fev. 2019 

https://www.facebook.com/help/130910837313345?helpref=faq_content
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dos animais encontravam-se em cativeiros e 30% tiveram sua venda comprovada. Além 

dos espécimes, foram encontradas também vendas de anilhas falsas, utilizadas para dar 

ar de legalidade a animais comercializados ilegalmente (ESTADÃO, 2018). 

Assim sendo, em maio de 2018, foram emitidos 34 mandados de busca e 

apreensão e de prisão que foram cumpridos nos mais diversos estados no país, no 

mesmo dia e horário, por diversos agentes de fiscalização do IBAMA e das polícias 

federal, civil e militar ambiental, o que resultou na detenção de 12 pessoas, apreensão 

de 137 animais vivos (IBAMA, 2018), lavrados 97 autos de infração e aplicadas multas 

que totalizaram o montante de R$ 1,88 milhão de reais (VALENTE, 2018).  

No caso da operação realizada pela Polícia Federal, em 2019, as atuações se 

concentraram no Rio de Janeiro, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em 

Paciência, Zona Oeste do Rio de Janeiro e em Itaguaí, na Região Metropolitana. A 

operação contou com a apreensão de diversos animais, contudo não realizou nenhuma 

detenção.  

Segundo informações apresentadas pelos policiais, as vendas eram todas 

realizadas virtualmente e entre os animais silvestres comercializadas figurava uma 

arara-azul grande (espécie ameaçada de extinção, que figura no quadro do apêndice I, 

da CITES), sendo vendida pelo montante de R$60.000 (G1, 2019).  

A esse respeito dessa operação cabe ressaltar que uma das identificações 

realizadas é que os comerciantes vendiam os animais com notas fiscais no nome de um 

criadouro do Estado de São Paulo (G1, 2019). 

Segundo informações obtidas em entrevista no Núcleo de Fiscalização do 

IBAMA/RJ, a pratica de venda de animal com emissão de nota fiscal falsa é comum, 

motivo pelo qual eles indicam que ao transacionar um animal o comprador busque 

verificar as informações sobre ele antes de finalizar o procedimento, para assim evitar 

que seja posteriormente autuado pela manutenção de animal ilegal sem que tenha sequer 

conhecimento da irregularidade do fato
47

. 

Para melhor compreender como se dão esses anúncios e as transações de venda 

ilegais será apresentado relatório de levantamento de dados empíricos, em sites de 

venda virtual e na plataforma do Facebook, realizado pela pesquisadora.  
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 Entrevista realizada no Núcleo de Fiscalização do IBAMA/RJ, em 25 jan. 2019 
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3.4. FACEBOOK 

 

Com o fim de demonstrar a facilidade em encontrar páginas, perfis e grupos 

direcionados à prática de venda e troca de animais em mídias sociais como o Facebook, 

foi realizado um breve levantamento feito nessa comunidade virtual durante cerca de 

quatro meses.  

Decidiu-se por utilizar somente uma categoria de animais para que fosse mais 

simples o aprofundamento da pesquisa, tendo em vista que são milhares de grupos
48

 que 

contém dezenas de publicações diárias.  

Optou-se por pássaros, por ser esse o comércio ilegal de animais mais 

quantitativo no país. Para tanto, foram utilizadas as ferramentas de buscas apresentadas 

no próprio site, onde foram digitadas palavras como: pássaros, venda de pássaros, 

pássaros silvestres, troca de pássaros, comércio de pássaros.  

O resultado apresentou um número exorbitante de comunidades, que variam 

desde comunidade de admiradores de pássaros, fotógrafo de pássaros, protetores, 

criadores até comunidades efetivamente de comércio de animais.  

Focando mais especificamente nas comunidades relacionadas ao comércio ainda 

se podem relacionar dezenas delas, tendo grupo de todos os perfis e tamanhos.  

Quanto ao perfil, existem comunidades formadas por vendedores legalizados 

que representam criadouros legalizados, indicando, ao menos em sua descrição, que ali 

só serão comercializados animais que cumpram todas as exigências legais. Contudo, a 

grande maioria dos grupos encontrados não apresenta qualquer menção à procedência 

dos animais ou faz qualquer controle das condições de tratamento e dos espaços onde 

esses estão sendo mantidos.  

Já no que se refere ao número de membros elas variam significativamente 

algumas chega a mais de 77 mil membros e outras com menos de 50
49

. 

                                                           
48

 Nesse sentido cabe ressaltar que o Facebook não apresenta ao usuário o número de páginas encontradas 

com as informações pesquisadas, como acontece no Google, sendo assim externamente é impossível 

precisar o número fechado de grupos. Em tentativa de acessar esses dados, bem como os dados 

demográficos que são disponibilizados aos administradores dos grupos na plataforma, buscou-se entrar 

em contato com o Facebook. Contudo, os poucos funcionários com os quais a pesquisadora conseguiu 

conversar, informaram que não tinham autorização da plataforma para sequer responderem a mensagem, 

tendo enviado por outros perfis mensagens que diziam que eles não poderiam apresentar dados a 

ninguém. Informaram ainda que a empresa tem um modelo de gestão diferenciado que faz com que não 

haja responsáveis diretos por cada setor, sendo assim não há como saber quem teria autoridade para ser 

entrevistado ou oferecer qualquer tipo de declaração. 
49

 Grupo no Facebook – Apaixonados por pássaros RJ. Disponível em: 

https://www.facebook.com/groups/144648839039062/ 
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Nesse ponto, é importante fazer duas considerações. Como mencionado 

anteriormente, o Facebook se recusa a abrir a forma de atuação de seus algoritmos que 

são responsáveis pela apresentação do conteúdo ao usuário dentro da plataforma. O que 

ocorre é que devido às especificações realizadas por essas ferramentas, duas pessoas 

que pesquisarem a mesma informação dentro da plataforma podem obter resultados 

diferentes. Também por esse motivo, a ordem apresentada nas ferramentas de busca nos 

parece relativamente aleatória, no sentido de que não são exatamente as maiores 

comunidades virtuais ou as com maior número de interação que aparecem nos primeiros 

campos da pesquisa.  

A apresentação dos dados se dá de forma a apresentar o que é traçado como 

mais relevante para o usuário. Essa informação é gerada de acordo com as páginas pelas 

quais o usuário se interessa, os grupos dos quais ele faz parte e as publicações que 

realiza. Contudo, mais do que isso, também se realiza por meio de busca de informações 

no histórico de navegação do computador utilizado.  

Abaixo segue foto dos dados apresentados quando pesquisada a palavra 

pássaros. 

 

Figura 24: Imagem da busca por grupos no Facebook sobre pássaros 

Fonte: Facebook 
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A título de comparação, para demonstrar como pode apresentar-se de modo 

diversos o mesmo conteúdo buscado por dois usuários diferentes, segue abaixo a mesma 

consulta, da palavra “pássaros” realizada pelo perfil pessoal da pesquisadora 

 

Figura 25: Pesquisa de grupos no Facebook com uso da palavra pássaros. 

Fonte: Facebook 

 

As comparações apresentadas corroboram o recorte de conteúdo realizado pela 

plataforma, o que faz com que as pesquisas nas redes virtuais tornem-se ainda mais 

complexas, uma vez que qualquer busca realizada pelo pesquisador pode influenciar nos 

resultados posteriores de dados a ele apresentados, ainda que se tenha, como é o caso 

em questão, uma conta específica só utilizada para fins de pesquisa. 

Outra questão importante para o acesso aos dados no Facebook é a existência de 

inúmeros grupos fechados, que podem não aparecer nas ferramentas de pesquisa. Para 

ter acesso a um desses grupos é necessário ou que outro usuário te envie o link para que 

seja realizada a solicitação de entrada ou que a própria plataforma ao verificar seus 

dados apresente o grupo como opção de página do seu interesse.  

Foi através de entrelaçamento de opções com conversas com usuários pelo perfil 

de pesquisa e aceitando diversas solicitações da plataforma ao perfil apresentado que a 
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pesquisadora conseguiu acessar a página com mais de 77 mil acessos, aqui acima 

apresentada.  

Por esse motivo, não é possível confirmar se existem páginas que realizem as 

transações de pássaros com ainda mais membros dentro da plataforma. Somente pode-se 

afirmar que ao longo dos quatro meses de acompanhamento semanal do perfil, a página 

com maior número de usuários e mais movimentação encontrada foi essa, qual seja: 

“apaixonados por pássaros RJ”. 

 

3.4.1. Grupos de Facebook 

 

Como mencionado, embora não seja unânime, o comércio ilegal acontece 

regularmente sem qualquer tipo de punibilidade para as partes envolvidas nessas mídias, 

fazendo com que milhares de animais sofram em todo processo de comercialização.   

Alguns detalhes encontrados foram extremamente marcantes, o primeiro deles é 

que existe uma comunidade chamada: Feira Livre (><) Duque de Caxias. Como se pode 

verificar abaixo: 

Figura 26: Grupo no Facebook chamado Feira Livre (><) Duque de Caxias 

 

Fonte: Facebook 

 

Ou seja, a Feira onde se realizava um grande número de comercializações ilegais 

de animais migrou no campo físico para o virtual, mas as relações continuam 

acontecendo.  
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Ademais, não é raro encontrar comunidades onde são feitas trocas de animais 

pelos mais diversos objetos (celulares, vídeo games, motocicletas, entre outros), no 

lugar de vendas propriamente ditas.  

Até mesmo os nomes dados aos grupos representam claramente essa relação de 

consumo objetificada, tem-se como exemplo: JOGA PRA ROLO PASSÁROS 

 

Figura 27: Grupo no Facebook chamado Jogo pra rolo Pássaros 

 

Fonte: Facebook 

 

Não há qualquer limitação quanto ao objeto trocado, sendo fácil encontrar desde 

trocas entre pássaros ou materiais para criadores até celulares, videogames, bicicletas e 

motocicletas.  

Abaixo seguem fotos “printadas” de algumas transações realizadas no grupo 

 

Figura 28: Troca por Iphone 
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Fonte: Facebook 

 

Figura 29: Troca por Playstation 

 

Fonte: Facebook 

 

Figura 30: Troca por Aquário 

 

Fonte: Facebook 

 

Demonstra-se relação de escambo de um objeto com um ser vivo, trocado muitas 

vezes de forma a parecer um leilão, onde cada indivíduo lança o animal que oferece 

seguido de suas atribuições (o animal canta? Irá cantar? Qual entretenimento ele 

proporciona?) e o valor em dinheiro a ser dado a maior ou retribuído (caso seja 

necessário).  

Reforçando o processo simbólico de objetificação animal são encontrados ainda 

anúncios que esclarecem a ideia de que se trata de um processo comercial, onde a 

qualidade do “produto” precisa ser garantida. Sendo assim, anúncios onde são 
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garantidas trocas de animais que não cantam ou que morrem dentro do prazo de 

“garantia” (que varia nos anúncios de 12h a 5 dias) são facilmente encontradas 

 

Figura 31: Anúncio de venda de animais capturados ilegalmente com “garantia” de 

canto e de vida 

Fonte: Facebook 

 

O caráter promocional também é incluído nas transações, tanto no que diz 

respeito à formação de preços diferenciados com compras de mais de um animal, como 

apresentado na figura acima, como no barateamento para “queima de estoque 

 

Figura 32: Anúncio de venda de animais em “queima de estoque”  
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Fonte: Facebook 

 

Demonstrando certa confiabilidade nos grupos, é comum os participantes 

indicarem o local onde moram, passarem contatos de telefones pessoais e criarem 

grupos de Whatsapp para realização de novas transações. 

Além disso, são comuns também divulgação de vídeos mostrando a captura de 

animais, que o comerciante usa para afirmar que o animal foi fruto de captura.  Isso se 

dá, porque, segundo informações encontradas nos grupos online e confirmadas pelos 

agentes do Núcleo de Fiscalização do IBAMA/RJ, os passarinheiros preferem animais 

que vieram da natureza, porque eles possuem mais fibra   

 

Figura 33: Anúncio de venda de animal “pego na raça” 

 

Fonte: Facebook 

 

A gravação de vídeos onde o usuário demonstra a prática da conduta ilícita torna 

claro a expectativa de impunibilidade.   

A empresa, desde maio de 2018, traz em seu regulamento a proibição de venda 

de animais em seu marktplace ou em grupos, embora indique que é possível a 

divulgação de anúncios indicando a venda de animais em páginas e perfis pessoais. 

 

Animal à venda: a venda de animais não é permitida no 

Marketplace ou em grupos de compra e venda. Isso inclui 

publicações sobre animais para adoção. No entanto, é possível 
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criar anúncios ou publicações do Feed de Notícias sobre a venda 

de animais
50

. 

 

Contudo, conforme exposto, a comercialização continua ocorrendo livremente 

dentro da plataforma. Buscando burlar a descrição das regras de uso, alguns 

administradores das comunidades trazem informações indicando estratégias para não 

reconhecimento das publicações como irregulares, como a apresentada a seguir 

 

Figura 34: Anúncio do administrador do grupo “apaixonados por pássaros RJ”, 

informando para os usuários colocarem “doação” e não indicarem preço dos animais 

vendidos 

 

Fonte: Facebook 

 

A estratégia utilizada pelo Facebook para controle do conteúdo postado por seus 

usuários se baseia na denunciação. Sendo assim, para que seja apurada a irregularidade 

de uma publicação ou mesmo sua ilicitude é necessário que exista outro usuário que 

realize a denúncia e identifique qual prática foi efetuada.  

Ou seja, não há controle ativo por parte da empresa acerca do conteúdo 

veiculado por seus meios. 

Segundo informações do Coordenador de Fiscalização do IBAMA, bem como 

do Delegado Federal da DELEMAPH/RJ, o Facebook não contribui ativamente para o 

combate ao tráfico de animais silvestres, mesmo que, como informado boa parte das 

transações ocorra em sua plataforma.  

                                                           
50

 Informações retiradas da central de ajuda fo Facebook. Disponível em: 

https://www.facebook.com/help/130910837313345?helpref=faq_content 
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A esse respeito o Coordenador de Fiscalização do IBAMA
51

 traz duas 

considerações, a primeira delas é que a busca ativa realizada pelo órgão com 

levantamento de publicações realizadas na plataforma, bem como a identificação dos 

usuários e de suas identidades (uma vez que nem sempre os perfis são verdadeiros, 

cabendo ao órgão avaliar se não for, se há possibilidade de identificar o sujeito por trás 

do perfil falso), é um trabalho incansável e inefetivo. 

Primeiro porque, como informado, a quantidade de anúncios é muito expressiva, 

o que demanda um trabalho longo e o envolvimento de muitas pessoas (ideia que por si 

só torna o trabalho complexo, uma vez que, segundo os mesmo personagens acima 

aduzidos, o baixo número de servidores nos órgãos e a carência de recursos é uma 

realidade com que precisam lidar). E depois porque, como demonstrado, o perfil de 

identificação de interesses realizados pelos algoritmos da plataforma faz com que não 

seja possível ter certeza se os dados apresentados representam realmente o número total 

de anúncios de animais, ou mesmo os grupos mais expressivos de venda.  

Assim sendo, o Coordenador indica que sem o apoio ativo da empresa os 

agentes acabam não fazendo mais do que, em suas palavras, “enxugar gelo”.  

Ele reforça ainda que uma empresa de tecnologia com programações tão 

avançadas que fazem identificação facial de usuários, com certeza tem mecanismos 

eficientes que poderiam ser utilizados para a coibição da prática.  

O processo de negociação entre o IBAMA e o Facebook está sendo realizado. 

Este passa pelo intermédio da Embaixada Americana e começou em 2018. A 

expectativa do IBAMA é que o Facebook concorde em realizar um maior controle dos 

anúncios de animais silvestres, bloqueando os anúncios de animais ilegalmente 

comercializados de toda sua plataforma. 

 

3.5. WHATSAPP 

 

O WhatsApp é outra ferramenta virtual bastante utilizada para comercialização 

ilegal de animais. Segundo informações da Delegacia de Prevenção e Repressão a 

Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico, da Polícia Federal 

(DELEMAPH/RJ), a atuação da polícia federal no combate ao crime virtual vem se 

dando mais especificamente nos grupos da plataforma do whatsapp.  

                                                           
51

 Entrevista Coordenador de Fiscalização do IBAMA 
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Segundo ele, isso se dá porque a necessidade de vinculação de um telefone 

celular, com uma conta registrada faz com que as pessoas se sintam mais a vontade para 

realização das transações, uma vez que para que alguém entre nos grupos precisa  

vincular seu número, que acaba tendo um cadastro na operadora telefônica.  

Ocorre que se infiltrar em um desses grupos é relativamente simples e só exige 

uma conta telefônica que seja fornecida pela própria polícia, tornando difícil a 

vinculação ao agente/usuário/policial investigador. Assim sendo, os investigadores 

conseguem participar dos grupos e verificar os usuários que ali realizam as transações, 

gerando documentos necessários à comprovação da prática ilícita.  

Como a entrada nesses grupos exige um trabalho mais complexo e arriscado, não 

foi realizado o acompanhamento desses grupos, sendo todas as informações aqui 

veiculadas fruto das entrevistas realizadas ao longo da pesquisa.  

Ademais, uma informação extremamente importante para a configuração dos 

entrelaçamentos que perpassam a virtualidade é que o Whatsapp é uma empresa do 

grupo do Facebook, motivo pelo qual a atuação (ou inação) de ambas as plataformas no 

combate à conduta se dá de forma semelhante.  

Do mesmo modo, a negociação que vem sendo realizada pelo IBAMA busca 

trazer resultados nas atividades realizadas em ambas as plataformas.  

 

3.6. MERCADO LIVRE 

 

O Mercado Livre figura também como um dos espaços onde encontra-se a 

prática de venda de animais silvestres. Contudo o processo se dá de forma um pouco 

diferenciada se comparada com o modelo do Facebook. 

Inicialmente a diferença se dá porque na plataforma há liberação de venda de 

animais, existindo inclusive uma página veiculada para comércio de animais, onde 

apresentam-se seções indicando alguns animais específicos como cachorros, cavalos, 

bem como produtos para animais, livros e demais itens relacionados
52

. 

Em relação aos artigos de Fauna e Flora proibidos, o regulamento do provedor 

diz que: 

 
Não é permitido anunciar e/ou solicitar 

                                                           
52

 Informações retiradas do site do Mercado Livre. Disponível em: 

https://home.mercadolivre.com.br/animais/ 
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- Flora ou fauna em extinção ou cuja a venda está proibida por lei ou 

normativa vigente. 

- Restos ou partes de animais em desacordo com a legislação vigente. 

- Cavalos marinhos ou corais. 

- Marfim de qualquer espécie. 

- eles de animais, exceto as sintéticas. 

- Produtos ou serviços contrários à legislação ambiental brasileira, seja 

com objetivo de burlar, violar ou descumprir tais Leis em detrimento 

do Meio Ambiente. 

- Acessórios para galos de briga. 

- Animais em que há evidências de violação da legislação vigente. 

 O que é permitido anunciar? 

- Cachorros. 

- Peixes e frutos do mar sempre com o número de licença do IBAMA. 

- Animais de granja: bovinos, porcos, cavalos, cabras, ovinos, 

galinhas, frangos, patos, perus, coelhos, codornas etc. 

- Roedores: hámster, chinchillas, porquinhos da Índia etc. desde que 

sejam autorizados pelo órgão competente. 

- Gatos somente se forem domésticos. 

- Galos que não sejam para rinhas. 

- Vermes e insetos. 

- Minhocas e larvas de farinha. 

- Restos de animais de espécies autorizados. 

- Carnes de animais oferecidas como alimento, quando sejam de 

espécies permitidas. 

- Ovos de espécies autorizadas
53

 

 

De modo geral, a atuação parece menos restritiva que a do Facebook, tendo em 

vista que aquela plataforma proíbe a comercialização de qualquer animal. Contudo, o 

que se percebe é que não é fácil encontrar anúncios vendendo animais ilegalmente 

dentro da plataforma.  

Segundo o Coordenador de Fiscalização do IBAMA, isso se deu porque foi feita 

uma negociação entre o órgão e o provedor, nos moldes do que busca se realizar com o 

Facebook.  Desse modo, a própria empresa exerce rígido controle dos anúncios 

efetuados, atuando em parceria com o IBAMA para combate da prática.  

Ainda assim, de alguma forma há a manutenção da conduta. Contudo, para que 

ela possa ser efetivada, o usuário, seja ele vendedor ou comprador, precisa de uma certa 

experiência com a prática ilícita, que o leva ao desenvolvimento de uma série de 

códigos convencionados que permitem a transação.  

Como informou o Delegado da DELEMAPH/RJ, o que se tem no Mercado Livre 

em relação à venda de animais silvestres ilegais, é uma prática que ocorre de forma 

semelhante para a comercialização de diversos produtos ilegais, incluindo armas e 

                                                           
53

 Informações retiradas do Mercado livre. Flora, fauna e derivados. 

https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/Flora-fauna-e-derivados_1463 Acesso em: 15 fev. 2019 
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drogas, qual seja o anúncio de determinados produtos que funcionam como símbolos 

para as vendas ilegais.  

 Por exemplo, existem diversos anúncios de gaiolas ou venda de 

hormônios para trinca-ferros disponibilizadas no site. Os usuários já conhecedores da 

prática conseguem identificar as fotos de uma gaiola específica que indicam que um 

vendedor vende não só a gaiola como também o animal. Sendo assim, o usuário 

vendedor disponibiliza um contato pessoal, seja telefone ou e-mail, pelo qual os 

possíveis compradores, ao verificarem o sinal, podem encontrá-lo e realizar a transação 

completa.  

 Por se comportar como uma operação mais complexa, a investigação e o 

combate a esse perfil de prática é mais complexo. Contudo, pelo mesmo motivo, a 

prática se realiza com menos frequência do que nos meio de plataformas onde ela é 

aberta.  

 Até mesmo porque essa complexidade faz com que o comerciante ilegal 

perca parte da sua possível rede de venda, que é composta de pessoas que não fazem 

parte dos grupos onde figuram com facilidades os signos indicativos dos produtos 

encobertamente comercializados.  

 

3.7. CRIME ELETRÔNICO 

 

Quando se fala em crime eletrônico pode-se vincular dois modelos: aqueles 

crimes que ocorrem completamente dentro das estruturas virtuais, como são os casos 

dos crimes cometidos por hackers
54

, bem como aqueles que ocorrem parcialmente 

dentro da rede, como é o caso da prática nesse texto trabalhada.  

Por esse motivo, os crimes eletrônicos são considerados. à princípio
55

, crimes de 

meios, ou seja, crimes que são realizados parcial ou completamente dentro do espaço 

virtual.       

                                                           
54

 “Esse universo paralelo é composto por sistemas que trabalham com redes anônimas, fornecedoras de 

conteúdos escondidos. Nenhuma de suas páginas é localizada através de mecanismos usuais de buscas, 

como o Google, por exemplo, mas ele está longe de ser uma parte pequena ou insignificante da internet. 

A base da aparente invisibilidade das informações é a criptografia, propriedade usada por seus usuários 

para fortalecer o espaço e alterar o status de cada integrante para ‘anônimo’ ”. ABREU, Giovanna e 

NICOLAU, Marcos. A estética do anonimato na Deep Web: a metáfora das máscaras e do homem 

invisível aplicada ao “submundo” da internet. In: Revista do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Universidade federal da Paraíba. Disponível em: 

http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/viewFile/19746/10908 Acesso em: 15 fev. 2019.   
55

 Diz-se aqui à princípio porque as condutas cibernéticas, devido a suas peculiaridades exigiu a 

constituição de alguns tipos penais próprios, crimes que são exercidos completamente no ambiente virtual 

http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/viewFile/19746/10908
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Nesse sentido, Pinheiro observa que: 

 
Isso quer dizer que o meio de materialização da conduta criminosa 

pode ser virtual; contudo, em certos casos, o crime não. A maioria dos 

crimes cometidos na rede ocorre também no mundo real. A Internet 

surge apenas como um facilitador, principalmente pelo anonimato que 

proporciona. Portanto, as questões quanto ao conceito de crime, delito, 

ato e efeito são as mesmas, quer sejam aplicadas para o Direito Penal 

ou para o Direito Penal Digital. (PINHEIRO, 2013) 

 

O que acontece nos tipos penais que apresentam parcialmente sua prática por 

meios virtuais, é que eles acabam sendo configurados igualmente aos crimes praticados 

no ambiente territorializado. Ou seja, a venda ilegal de um animal silvestres, seja por 

meio virtual ou não, é veiculada ao mesmo tipo penal.  

A diferenciação, que acaba se tornando uma dificuldade, está na constituição e 

apuração das provas tanto da materialidade da conduta como na autoria do crime e na 

averiguação da competência territorial.  

 

3.7.1. Autoria 

 

Em relação a autoria do crime, tem-se a construção de que a identidade virtual é 

vinculada ao endereço de IP56. Desse modo, apesar de a internet parecer um ambiente 

anônimo, não o é em sua completude. Contudo, um endereço de IP pode se vincular a 

diversas identidades reais, bem como acontece na formação de diversas outras 

identidades virtuais, conhecidos como perfis fake
57

. 

Acerca disso P. Pinheiro mostra que: 

 

Para o Direito Digital, IP constitui uma forma de identificação virtual. 

Isso significa que o anonimato na rede é relativo, assim como muitas 

identidades virtuais podem não ter um correspondente de identidade 

real. Como analogia, é o mesmo que ocorre quanto a contas e 

empresas fantasmas, cuja identidade física pode ser falsa. Isto na rede, 

                                                                                                                                                                          
e que, como são interdependentes da existência , não podem ser considerados crimes de meio, o ambiente 

virtual não é só o meio de constituí-lo, mas indispensável a sua existência. 

56 IP significa "Internet Protocol" e é um número que identifica um dispositivo em uma rede (um 

computador, impressora, roteador, etc.). Estes dispositivos são parte de uma rede e são identificados por 

um número de IP único na rede. O endereço IP é composto por 4 números (até 3 dígitos) e separados por 

"." (ponto). Os valores que podem assumir estes números variam entre 0 e 255, por exemplo, um 

endereço de IP pode ser 192.168.66.254 (quatro números entre 0 e 255 separados por pontos). Disponível 

em: https://meuip.eu/ Acesso em: 18 fev. 2019.  
57

 Nesse sentido, cabe ressaltar que o perfil fake só configura atividade criminosa (mas precisamente 

falsidade ideológica) quando ele é vinculado a uma identidade real. Assim sendo, não é lícito se passar 

por outra pessoa em meio virtual, mas não há configuração de crime ao criar um ou até mesmo inúmeros 

personagens. 

https://meuip.eu/
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devido a sua dimensão e caráter globalizado, faz com que a facilidade 

para “criar laranjas” seja ainda maior. (PINHEIRO, 2013) 

 

Isso torna difícil identificar a identidade real por trás da realização da conduta 

criminosa. A construção de parâmetros de identidade digital vem sendo amplamente 

discutido ao longo dos últimos anos ao redor do mundo. No Brasil, o PL n. 5.403/2001, 

busca criar uma identidade virtual obrigatória para utilização de internet em locais 

públicos, como lanhouses, cybercafés, entre outros.  

Como não há no ordenamento jurídico brasileiro qualquer definição do que seria 

suficiente para configurar o uso de uma identidade digital, ou seja, caso um crime seja 

praticado a partir de um sistema que aciona senha já se poderia comprovar a autoria? Ou 

seria necessário um dispositivo vinculado a certificação digital? Essas respostas não são 

dadas, cabendo, portanto, ao judiciário resolvê-las, o que acaba sendo feito 

casuisticamente e de acordo com a discricionariedade do juiz.  

Nesse sentido P. Pinheiro diz que: 

 
Definitivamente, um dos assuntos mais importantes a tratar no Direito 

é o tema da Identidade Digital obrigatória. Não adianta ter qualquer 

outra lei, se não pudermos gerar prova de autoria, seja para questões 

civis, criminais, trabalhistas, tributárias, entre outras. Isso deve ser 

consolidado, unificado, senão cada vez que pára no Judiciário corre-se 

o risco de o juiz ter um entendimento distinto. Há juiz que entende que 

senha é suficiente para provar identidade, outros aplicam isso apenas 

quando há o certificado digital da ICP-Brasil, e há ainda os que dizem 

que só com assinatura do papel (como se isso trouxesse uma garantia 

maior, sendo que, na verdade, o papel é cópia quando a relação 

original foi manifestada no ambiente digital primeiramente).  

(PINHEIRO, 2013) 

    

 No caso de práticas de criminosas de baixo potencial delitivo e que ocorrem 

parcialmente por meio virtual, como é o caso trabalhado ao longo do texto, tem-se que 

os envolvidos costumam ter baixo conhecimento informático, o que faz com que a 

identificação da localização do IP do usuário costume levar diretamente ao autor da 

prática delitiva.  

  Acontece que o acesso ao IP é dado pelos provedores da internet aos quais se 

vinculam os meios utilizados, por exemplo, o Facebook no caso das contas vinculadas à 

sua plataforma virtual e em muitos casos, esses provedores se recusam a prestar as 

informações acerca das identidades dos agentes.  

 Muito embora o judiciário brasileiro já tenha determinado a quebra do sigilo 

diversas vezes, as decisões acabam não sendo cumpridas pelos provedores, que muitas 
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vezes arcam com as sanções estipuladas (sejam elas multas ou restrições a suas 

atividades) em prol da suposta preservação de sigilo das informações dos usuários.  

 Diante do impacto do caso, o STF declarou, no dia 03 de abril de 2018, a 

Repercussão Geral de Recurso Extraordinário nº 1.037.396/São Paulo, impetrado pelo 

Facebook, em face da decisão que determinou de que a empresa fornecesse as 

informações de IP de um usuário que havia criado perfil falso de um outro usuário, 

configurando, portanto, conduta criminosa.  

 
EMENTA Direito Constitucional. Proteção aos direitos da 

personalidade. Liberdade de expressão e de manifestação. Violação 

dos arts. 5º, incisos IV, IX, XIV; e 220, caput, §§ 1º e 2º, da 

Constituição Federal. Prática de ato ilícito por terceiro. Dever de 

fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços. 

Reserva de jurisdição. Responsabilidade civil de provedor de internet, 

websites e gestores de aplicativos de redes sociais. 

Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei 

nº 12.965/14) e possibilidade de se condicionar a retirada de perfil 

falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente 

somente após ordem judicial específica. Repercussão geral 

reconhecida. 

(RE 1037396 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 

01/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-

2018 PUBLIC 04-04-2018)58 

 

 O mérito do recurso ainda não foi julgado, mas com a resolução da questão 

tornar-se-ão mais claros os limites para a imputação da responsabilidade aos provedores 

de internet pela divulgação das informações dos usuários que cometem práticas 

delitivas, bem como do combate ativo dessas empresas à realização dos crimes através 

de seus meios.  

 

3.7.2. Territorialidade 

 

O segundo entrave ao combate aos crimes eletrônicos é a questão da 

territorialidade.  

No Direito brasileiro, tem-se a regra, do princípio da territorialidade, leia-se: 

 

                                                           
58 STF. Disponível em: 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28FACEBOOK%29&base=baseRepercussao&url

=http://tinyurl.com/yayz3t86 Acesso: 18 fev. 2019.  

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28FACEBOOK%29&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/yayz3t86
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28FACEBOOK%29&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/yayz3t86
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 Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, 

tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no 

território nacional. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)
59

 

 

Nos dizeres de F. Toledo: 

 

[...] são submetidos à lei brasileira os crimes cometidos dentro 

da área terrestre, do espaço aéreo, e das águas fluviais e 

marítimas, sobre as quais o Estado brasileiro exerce sua 

soberania, pouco importando a nacionalidade do agente. Porém, 

nos dias atuais, o conceito de território para fins de aplicação da 

jurisdição deve englobar também o espaço virtual, com todos os 

serviços de Internet prestados no Brasil. (TOLEDO, 1991, p, 

45). 

 

Agrega-se, portanto, os crimes eletrônicos cometidos dentro do país. Contudo, a 

questão torna-se insolúvel quando se tratam de crimes eletrônicos realizados fora do 

ambiente nacional, que tenham repercussão em qualquer uma de suas etapas no país.  

Essa discussão perpassa a ideia de soberania nacional, uma vez que cada Estado-

nação é responsável pela configuração legislativa dentro do seu território, garantindo 

assim sua autonomia.  

À exceção da extrapolação dos limites do território nacional na aplicação do 

direito penal, se dá nos casos onde há acordos entre os países envolvidos. São casos em 

que há, por exemplo, políticas de extradição ou até mesmo de execução de pena no 

exterior em caráter transnacional.  

Nos crimes eletrônicos, existe um movimento diplomático buscando estabelecer 

negociações de acordos internacionais focados na apuração e repressão aos crimes 

eletrônicos (PINHEIRO, 2013) 

Como a prática se dá em um espaço desterrirorializado e pode ser realizado em 

escala global, para que seu combate se faça de modo efetivo é fundamental que haja um 

acordo de cooperação internacional na execução repressiva.  

Nesse sentido, o documento de maior impacto acerca do tema é a Convenção de 

Budapeste
60

 (também denominada Convenção do Cibercrime). Ela propõe-se a traçar 

diretrizes de atuação e cooperação dos estados-partes para combate aos crimes 

                                                           
59

 Há ressalva as condutas constituídas no art. 7º, §2º do mesmo diploma legal. Contudo, não figura entre 

elas as condutas nesse trabalho apuradas. 
60

 Integram a Convenção de Budapeste, além dos países da União Europeia, outros que estão fora do 

bloco, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Entre os latinos países latino-americanos tem-se: 

Chile, Argentina, Panamá e Costa Rica. http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/representantes-do-mpf-

participam-de-reuniao-internacional-que-discutiu-a-convencao-de-budapeste  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art5
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eletrônicos. Contudo, o Brasil ainda não é signatário, embora haja uma movimentação 

interna no Ministério das Relações Exteriores, corroborada pelo apoio dado pelo 

Ministério Público Federal, para que a adesão do país se concretize (MPF, 2018)  

Desse modo, a atuação brasileira no combate ao tráfico de animais silvestres 

acaba, por enquanto, se vinculando somente às práticas que ocorram, ainda que 

parcialmente, dentro do território brasileiro (seja ele física ou virtualmente).  

 

 

3.7.3. Marco Civil da Internet 

 

Buscando regular as práticas que ocorrem no meio virtual, foi instituído, em 

abril de 2014 o Marco Civil da Internet, que traz princípios, garantias, direitos e deveres 

para o uso da internet no Brasil.  

Entre alguns dos elementos mais importantes na configuração apresentada pelo 

Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014, está a liberdade de expressão, que vem defesa 

no seu art. 2º, no art. 3º, inciso I, quais sejam: 

 

Art. 2
o
 A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento 

o respeito à liberdade de expressão [..].  

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes 

princípios: 

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de 

pensamento, nos termos da Constituição Federal.  

 

Como os provedores de acesso tem em suas redes informações dos usuários ali 

cadastrados, a lei traz em seus art. 10, os requisitos a vinculação à guarda, 

armazenamento e disponibilização dessas informações. Leia-se: 

 
Art. 10.  A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de 

acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de 

dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem 

atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. 

§ 1
o
 O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a 

disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma 

ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam 

contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante 

ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, 

respeitado o disposto no art. 7
o
. 

§ 2
o
 O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser 

disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 

a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7
o
. 
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§ 3
o
 O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais 

que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da 

lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal 

para a sua requisição. 

§ 4
o
 As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem 

ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma 

clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu 

direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. 

 

Nesse artigo, tem-se, portanto, as exceções à inviolabilidade da rede, sendo elas: 

a determinação judicial, em casos de cometimento de crimes ou averiguação de 

informações que figurem em caráter probatório de investigações; ou a solicitação por 

entidades administrativas que tenham competência para tal.  

Contudo, como abordado anteriormente, nem sempre os provedores cumprem as 

decisões judiciais vinculadas, na maioria das vezes alegando que a internet é um 

ambiente livre e que a liberação das informações de usuários de sua parte faria com que 

houvesse perda da confiabilidade dos usuários em sua plataforma.  

Buscando coibir essa recusa de fornecer informações por parte dos provedores, 

os legisladores estabeleceram sanções ao não cumprimento das diretivas impostas no 

art. 10. Trata-se então de: 

 
Art. 12.  Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou 

administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 

ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de 

forma isolada ou cumulativa: 

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; 

II - multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo 

econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, 

considerados a condição econômica do infrator e o princípio da 

proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção; 

III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos 

previstos no art. 11; ou 

IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos 

previstos no art. 11. 

Parágrafo único.  Tratando-se de empresa estrangeira, responde 

solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua 

filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País. 

 

Desse modo, caso o provedor se recuse a prestar as informações requeridas cabe 

a aplicação de multa. 

No que tange especificamente ao controle de publicações realizadas pelos 

usuários nas plataformas dos provedores, o entendimento veiculado no art. 18 da Lei do 
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Marco Civil na Internet, Lei 12.965/2014, é o de que não se pode responsabilizar o 

provedor pela conduta, trazendo o art. 19 uma possível exceção. 

 
Art. 18.  O provedor de conexão à internet não será responsabilizado 

civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. 
Art. 19.  Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e 

impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente 

poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 

conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 

tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 

serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 

apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em 

contrário. 
   

Ou seja, no caso de descumprimento de decisão judicial que determine a retirada 

do ar, poderia haver a responsabilização. Contudo, não haveria que se falar em controle 

ativo por parte do provedor para que evitasse extrajudicialmente a prática.  

Isso não impede que o provedor crie determinadas limitações ao conteúdo que 

circula em sua plataforma (política essa que é constante na maioria dos provedores 

atuais). Todavia, antes que haja qualquer determinação judicial não há que se falar em 

responsabilização do provedor.  

No que tange à responsabilização civil por conteúdo de terceiro veiculado pelo 

provedor, já resta estabelecido que, enquanto não houver qualquer decisão judicial 

descumprida acerca do fato, não há que se falar em responsabilização.  

Por outro lado, há o entendimento que o provedor deve ser responsabilizado 

objetivamente pelas condutas praticadas pelos usuários dentro de sua rede, uma vez que 

seria a ele aplicada a teoria do risco da atividade (PINHEIRO). 

No que tange especificamente aos crimes virtuais, mais precisamente, ao tráfico 

de animais silvestres, o posicionamento trazido pelo Coordenador de Fiscalização do 

IBAMA é o de que caso não haja colaboração por parte do provedor para coibição da 

prática delitiva, há possibilidade de autuá-lo pela coautoria da conduta
61

. Sendo assim, 

caso as tratativas de negociação com o Facebook, acima mencionadas, não gerem 

resultados frutíferos, a possibilidade vislumbrada seria a criminalização do provedor.  

 Isso seria válido, segundo ele, porque o Facebook teria ferramentas 

suficientes para impedir a circulação do conteúdo criminoso, uma vez que é detentor de 

tecnologias inovadoras, como as ferramentas de identificação facial, que poderia com 

facilidade identificar imagens de anúncios de animais silvestres sendo vendidos, o que 
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torna sua inação uma resposta audível à sua preocupação e interesse em manutenção do 

meio ambiente, bem como no respeito à legislação criminal pátria.  

Embora a posição do Coordenador tenha apoio tanto em entendimento 

doutrinário como jurisprudencial (uma vez que, como foi informado anteriormente, a 

jurisprudência não é uniforme quanto ao tema), há a tendência à consagração da 

responsabilidade do provedor como subjetiva, através de uma análise de julgados e 

posicionamentos recentes do Superior Tribunal de Justiça, impossibilitando assim a 

responsabilização dele por conduta realizada por terceiro.  

Nesse sentido, em julgado de 2017, veiculado como notícia no site do STJ, 

transmitindo entendimento do Tribunal
62

, tem-se que: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.501.603 - RN (2014/0290071-6) 

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI  

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 

ADVOGADOS : EDUARDO MENDONÇA - RJ130532, MARIANA 

CUNHA E MELO E OUTRO(S) - RJ179876 

RECORRIDO : SANDRA MARIA DA ESCÓSSIA ROSADO 

ADVOGADO : SAMARA MARIA MORAIS DO COUTO E 

OUTRO(S) - RN003982 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

GOOGLE. BLOGGER. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. 

MONITORAMENTO PRÉVIO. 

AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

AFASTAMENTO. 

1. Ação ajuizada em 09/07/2010. Recurso especial interposto em 

08/08/2014 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. 

2. A verificação do conteúdo das imagens postadas por cada usuário 

não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores 

de compartilhamento de vídeos, de modo que não se pode reputar 

defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, a aplicação que não exerce 

esse controle. 

3. Aos provedores de aplicação, utiliza-se a tese da responsabilidade 

subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se 

responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo 

se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação 

causa, não tomar as providências necessárias para a sua remoção. 

Precedentes. 

4. Na hipótese dos autos, não houve determinação de monitoramento 

prévio, mas de retirada do conteúdo de blog, nos termos da 

jurisprudência deste STJ. 

5. Recurso especial conhecido e não provido
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Mais precisamente acerca do entendimento ao que tange a responsabilização do 

provedor no que se refere à prática em sua plataforma de crime ambiental, também há 

julgados, cujo entendimento é desfavorável à configuração da responsabilidade do 

provedor. 

 
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO 

Edição nº 112/2016 - São Paulo, terça-feira, 21 de junho de 

2016SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCESSO Nº 0003504-65.2015.403.6144 - (DISTRIBUÍDO POR 

DEPENDÊNCIA AO PROCESSO 0003503- 80.2015.403.6144) 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA(SP258500 - JAYME MARQUES DE SOUZA JUNIOR E 

SP291230A - DENIS KALLER ROTHSTEIN E RJ163491 - MARCO 

ANDRE KATZ E SP315604 - LARISSA RICCIARDI JACOBUCCI) 

X INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE REC NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA(Proc. 2117 - FABIO CARRIAO DE 

MOURA) Trata-se de embargos à execução fiscal distribuídos por 

dependência à execução fiscal n. 0003503-80.2015.403.6144, opostos 

por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. 

em face do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. 

[...] 

Não há elementos que deem guarida ao prosseguimento da cobrança 

empreendida na execução fiscal, pois: (a) a atividade identificada no 

contrato social da embargante é de "venda de espaço virtual para 

propaganda on-line de terceiros", e não para propaganda de 

produtos ou serviços próprios; (b) a política comercial adotada pela 

embargante veda anúncios para venda de animais "em risco de 

extinção" ou que "sejam de comércio proibido"; (c) a embargante 

adota mecanismos que permitem identificar a autoria de anúncios 

veiculados em seus sites
64

.    

 

Percebe-se, portanto, que com os instrumentos normativos que são encontrados 

no ordenamento jurídico brasileiro atualmente não há instrumentos suficientes para que 

se possa efetivar a coibição da prática.  

Isso se dá porque realizar uma busca ativa por parte dos órgãos ambientais 

demandaria tempo e recursos maiores do que o que se tem disponível, até mesmo 

porque, ainda que se possa averiguar todas os anúncios encontrados virtualmente, a 

inclusão de novos anúncios se faz quase que instantaneamente, pela característica da 

dinamicidade da rede.  

Ou seja, sem que haja participação ativa dos provedores a conduta se perpetuará. 

Assim sendo, caso não haja apoio voluntário por parte dos provedores em realizar esse 
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processo, a ausência de qualquer normativa que possibilite a responsabilização das 

empresas, bem como a tendência apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

garantir a responsabilização somente de forma subjetiva ao provedor fará com que a 

conduta não seja controlada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sou feliz 

E devo a Deus 

Meu éden tropical 

Orgulho dos meus pais 

E dos filhos meus 

Ninguém me tira nem por mal 

Mas posso vender 

Deixe algum sinal 

(Bancarrota Blues – Chico Buarque e Edu Lobo) 

 

Os animais não-humanos têm suas vidas e corpos objetificados pelos inúmeros 

processos simbólicos de construção das relações entre os humanos e entre eles e os 

não-humanos (sejam eles animais ou não). Esse processo de subalternização das vidas 

não-humanas é percebido no que tange às construções morais, éticas, sociais e jurídicas 

de uma dada sociedade.  

A prática de criação de pássaros engaiolados, bem como sua utilização para 

campeonatos de cantos, retirada de suas penas para confecção de enfeites, além do 

próprio processo de empalhamento de seus corpos para se tornarem souvenir, 

representa como esses animais são considerados consumíveis e suas vidas vinculadas a 

obtenção de prazer pelos humanos.  

  Mas mais do que isso, o processo de crueldade envolvido em toda cadeia de 

animais silvestres, que levam a mutilação de vários desses animais, durante a apanha e 

o transporte, fazendo com que 90% dos espécimes comercializados sequer consiga 

chegar ao consumidor final, mostra que essas vidas são descartáveis.  

Esse descarte impacta a vida de milhares de sujeitos não-humanos, que perdem 

sua referencialidade ecossistêmica e liberdade ao longo do processo de engaiolamento, 

mas também degrada o meio ambiente, desequilibra ecologicamente os mais diversos 

biomas e faz com que inúmeros outros animais (humanos e não-humanos) sejam 

impactados indiretamente pela retirada desses animais do seu habitat natural.  

A naturalidade com que o processo é tratado, sendo o acesso às feiras abertas 

encontradas inclusive em grandes centros urbanos e agora a existência de uma estrutura 

elaborada de venda virtual demonstra como, ainda que ilícita, socioculturalmente a 

prática é aceita. 

O processo de denunciação vinculado ao Facebook, no qual o usuário exerce o 

papel de polícia investigativa e informa ao provedor as atividades irregulares (ou 
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mesmo ilícitas, trata-se aqui do termo irregular, pois por ser proibida a venda de 

animais dentro da plataforma, a restrição torna-se mais ampla, não vinculando-se 

apenas ao animais comercializados de forma ilícita), também não vem sendo realizado, 

uma vez que é possível encontrar inúmeras páginas onde a prática se dá regularmente. 

Essa “não-denúncia” torna mais uma vez audível a desqualificação social dessas vidas. 

Ainda, a colocação dos animais não-humanos na posição de mercadoria é ao 

mesmo tempo representativa e mantenedora dessa hierarquia relacional. Essa percepção 

é fundamental também na análise das construções de políticas públicas que veiculem a 

proteção e as garantias de bem-estar desses animais.  

Ao construir um percurso legislativo ou estipular a elaboração de uma 

determinada política pública, o agente estatal está estabelecendo (e/ou fortalecendo) 

padrões de valorização sociais. Demonstra com essas práticas o que o Estado elenca 

como prioridade. Sendo assim, o não estabelecimento de estratégias executivas ou 

legislativas,  torna bastante factível o quadro de ilicitude e a inação torna-se por si só 

uma ação, de demarcação do não-valor.     

Outros elementos se conjugam nesse quadro: a dificuldade do desenvolvimento 

de políticas de combate ao tráfico de animais silvestres, a falta de transparência acerca 

dos dados coletados, bem como a falta de um mecanismo nacional que possa 

sistematizar essas informações. A inexistência de grupos financiados para pensarem e 

desenvolverem novas estratégias de combate, bem como a falta de viabilidade 

econômica para que os agentes dos organismos de repressão possam agir (computando-

se aqui o ínfimo número de profissionais dedicados exclusivamente ao assunto, a falta 

de equipamentos para realização das operações e também a falta de recursos para 

manutenção dos animais apreendidos antes de sua recolocação na natureza, ou durante 

sua vida, caso não sejam possíveis seus restabelecimentos), gerando um processo de 

assoberbamento e desgaste, mesmo por parte dos mais comprometidos agentes que 

atuam no combate à cadeia do tráfico de animais, uma vez que eles veem seu trabalho 

como inefetivo.  

Somadas ao alto desenvolvimento das redes de tráfico de animais que operam 

no país, ao desenvolvimento de relações ilegais de corrupção que viabilizam a sua 

operacionalidade, as condições socioeconômicas da população que vê na prática do 

ilícito uma oportunidade de se estabelecer economicamente e ao alto potencial 

biodiverso brasileiro, composto por um território extremamente variado em riquezas 
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ecossistêmicas, coloca o país em uma posição onde comercializar animais ilegalmente 

parece ser excelente estratégia de negócio.  

A estrutura de repressão não se concretiza, uma vez que conta com a falta de 

visibilidade por parte do Estado em relação à prática, bem como com a 

permissibilidade cultural da sociedade para a conduta. Aquelas vidas ali envolvidas 

foram marcadas como não relevantes e, portanto, não há dispêndio de tempo ou 

dinheiro em sua manutenção.  

Contudo, dizer que o sistema de combate ao tráfico de animais silvestres é 

inefetivo não se considera o mais apropriado diante de todas as informações apuradas 

com a pesquisa. Na verdade, o que se vislumbra é uma estratégia bastante elaborada e 

bem construída que garante, na verdade, a manutenção da prática, a efetividade da 

cadeia de comercialização ilegal, e o sucesso do empreendimento. 

Mais do que isso, a pesquisa empírica sobre o tráfico virtual de animais 

silvestres apenas revela, em pequena escala, como esse antropocentrismo além de ser 

extremamente nocivo aos animais não-humanos, tem raça, gênero e classe social no 

que tange ao próprio ser humano.  Diante do exposto, ao longo dessas páginas o que 

se percebe é que ainda que se tenha formalmente uma estrutura que constitui a 

atividade como ilícita, na prática o que se vê é a existência de um aparato convidativo 

aos comerciantes ilegais. Se fosse possível a concretização de uma propaganda ainda 

mais eficiente do que a própria estrutura de não-repressão - onde nossa forte legislação 

e proteção ambiental é subsumida pelo jeitinho do “posso vender, deixa algum sinal”, - 

assumiria ela um outdoor com os seguintes dizeres: “Brasil de portas abertas e animais 

à solta, aqui em se pagando tudo dá”. 

Essa indignação final reflete o libelo da militante vegana pelo abolicionismo 

animal, mas também reflete um fenômeno sociológico: o desespero humano por se 

afastar da natureza, habitando cenários artificiais.  Na impossibilidade de domesticar 

todas as espécies, qual a aptidão milenar entre humanos e caninos, resta a natureza 

minimalista na forma do canto de um pássaro numa gaiola, cuja função, transmitida por 

nosso DNA, é nos remeter à semiótica da natureza, somatório de linguagens sensoriais 

hoje esfacelado. Não é de todo consciente esse ato, é intuitivo, é primitivo, é uma forma 

delirante de amor. Resta-nos recobrar esse instinto, aprimorá-lo, como a descoberta da 

chama, e reerguer o nosso pertencimento nessa natureza e na multi-espécie, que nunca 

se foi, pois sempre aqui esteve. 

  



156 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABDALLA, Annelise Varanda Dante. A proteção da fauna e o tráfico de animais 

silvestres. Dissertação de mestrado. UNIMEP, São Paulo. 2007. p, 136. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp055586.pdf  Acesso em: 30 

jan. 2019 

 

ABREU, Giovanna e NICOLAU, Marcos. A estética do anonimato na Deep Web: a 

metáfora das máscaras e do homem invisível aplicada ao “submundo” da internet. In: 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 

Federal da Paraíba. Disponível em: http://www.periodicos.ufpb.br/ 

index.php/cm/article/ viewFile/19746/10908 Acesso em: 15 fev. 2019.   

 

ADAMS, Carol J. A política sexual da carne: uma teoria feminista-vegetariana. 

Tradução: Cristina Cupertino. 2 ed. São Paulo: Alaúde Editorial, 2018 

 

ALBUQUERQUE, Márcia Fajardo Cavalcanti. O comércio de animais silvestres no 

Brasil e a Resolução Conama n. 457. In: Boletim Científico ESMPU, Brasília, a. 13 – 

n. 42-43, p. 147-176 – jan./dez. 2014. p, 164.  

 

APROBATO FILHO, Nelson. A surpreendente história do Jardim Zoológico – 

Elementos históricos de uma das mais controversas relações entre o homem e os outros 

animais. In: Scientific American. Edição Especial Vida Animal. Brasil, 2013. p, 8. 

 

BARBOSAL, José Aécio Alves Barbosa1; NOBREGA, Veruska Asevedo;  Rômulo 

ALVES, Romeu da Nóbrega. Aspectos da caça e comércio ilegal da avifauna silvestre 

por populações tradicionais do semi-árido paraibano. In: Revista de Biologia e Ciência 

da Terra. Volume 10 - Número 2 - 2º Semestre 2010. Disponível em: 

https://www.redalyc.org/html/500/50016922004/ p, 43  

 

BENTHAN, Jeremy. The Principle of Utility, In: Ethics (P. Singer ed.), Oxford: Oxford 

University Press, 1994. p.306 

 

BORTOLOZI, Emerson. A tutela da fauna silvestre como efetivação do direito 

fundamental ao meio ambiente. Dissertação apresentada à banca examinadora do 

Centro universitário FIEO - UNIFIEO, para obtenção do título de mestre em Direito. 

Orientação: Professor Doutor Antônio Cláudio da Costa Machado.   

 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. Lisboa: Editora 

Bertrand, 1989. p, 10.   

 

BRASIL, Código Civil de 1916. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm 

 

BRASIL, Código da Caça e Pesca. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23672-2-janeiro-1934-

498613-republicacao-78362-pe.html . Acesso em: 15 jan. 2019 

 



157 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm> 

Acesso em: 25 ago. 2018 

 

BRASIL. Decreto nº 9.179 de 23 de outubro de 2017. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9179.htm Acesso 

em: 30 jan. 2019 

 

BRASIL, Lei 7.653/67. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7653.htm Acesso em: 16 jan. 2019. 

 

BRASIL. Lei 5.197/67, de 3 de janeiro de 1967. Dispõe sobre a proteção à fauna e dá 

outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 5 de janeiro de 1967. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197compilado.htm> 

Acesso em: 24 ago. 2018. 

 

BRASIL. Lei 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 1998. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em: 24 ago. 2018.  

 

BRASIL. Lei Complementar nº 140. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp140.htm Acesso em: 30 jan. 2019. 

 

BRASIL. Portaria IBAMA nº 93, de 7 de julho de 1998. Diário Oficial da União. 

Brasília, DF, 8 de julho de 1998. Disponível em: 

<http://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/042200.htm>. Acesso em: 24 ago. 2018 

 

BRASIL. Lei 10.406/02, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm 

 

BRASIL, Projeto de Lei PL 6799/2013. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133167 Acesso em: 20 

jan. 2018. 

 

BRASIL. Decreto 3.179/1999, de 21 de setembro de 1999. Dispõe sobre a 

especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 22 de setembro de 1999. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3179.htm>. Acesso em: 

25 ago. 2018.  

 

BRASIL. Decreto 3.607/2000, de 21 de setembro de 2000. Dispõe sobre a 

implementação da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e 

Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União. Brasília, DF, 22 de setembro de 2000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3607.htm>. Acesso em: 25 ago. 2018. 

 

BRASIL. Lei 9605/98. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm Acesso em: 25 jan. 2019 



158 

 

 

BRASIL. Lei 12.965/2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 

uso da Internet no Brasil. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l12965.htm 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis. Tráfico de Animais Silvestres. Brasília, DF: IBAMA, 

2009. 

 

BUENO, Eduardo. A viagem do descobrimento: a verdadeira história da expedição 

de Cabral. Objetiva, Rio de Janeiro, 1998, p. 140: il. 

 

BUENO, Eduardo. Náufragos, traficantes e degredados: as primeiras expedições ao 

Brasil. Objetiva, Rio de Janeiro, 1998, p. 200: il 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 677/2013. Disponível em:  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=601739. 

Acesso em: (data). 

 

CAMPBELL, Ulisses. Tráfico de Animais invade a internet. Correio Braziliense. 

Disponível em: http://www.renctas.org.br/correio-braziliense-trafico-de-animais-

invade-a-internet/  Acesso em: 20 fev. 2018 

 

CAPOBIANCO, Ligia. A Revolução em Curso: Internet, Sociedade da Informação e 

Cibercultura. N: Estudos em Comunicação nº7 - Volume 2, 175-193 Maio de 2010. 

Disponível em: http://ec.ubi.pt/ec/07/vol2/capobianco.pdf Acesso em: 02 fev. 2019 

 

CARVALHO, Emanuelle dos Santos. Revista Brasileira de Direito dos animais, vol. 

01. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/33676164/Revista-Brasileira-de-

Direito-Dos-Animais-Vol-1 . Acesso em 25 jan 2019.p, 213 

 

CARDOSO, Gustavo. A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines, notícias. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2007. 

 

CHAVES, Luiza Alves. Direito dos animais: o especismo e sua repercussão no 

cenário jurídico brasileiro. Monografia apresentada como pré-requisito para obtenção 

do título de Graduação em Direito da Universidade Federal Fluminense.  Prof. 

Orientador: Wilson Madeira Filho, 2013 

 

CHAVES, Luiza Alves. MADEIRA FILHO, Wilson. SIMON, Alba. Relações 

simbólicas: animais humanos e não-humanos. In: CONFLUÊNCIAS Revista 

Interdisciplinar de Sociologia e Direito vol. 20, n° 3, Niterói: Editora PPGSD-UFF, 

dezembro de 2018. p, 198—210.  

 

CHAVES, Luiza Alves. SOUZA, Mylena Devezas. Animais não-humanos como 

sujeitos de direito: uma transformação fundamental à obtenção da dignidade. In: 

Boletim Jurídico nº 890 (Ano XI) 2019a Disponível em: 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,animais-nao-humanos-como-sujeitos-de-

direito-uma-transformacao-fundamental-a-obtencao-da-dignidade,591610.html  

 



159 

 

CHAVES, Luiza Alves. SOUZA, Mylena Devezas. Tráfico de animais silvestres: mais 

uma veia aberta na América Latina.. In: Revista Científica Semana Acadêmica 

ISSN 2236-6717 - Edição 000156 - Vol. 01 – 2019b. Disponível em: 

https://semanaacademica.org.br/artigo/trafico-de-animais-silvestres-mais-uma-veia-

aberta-na-america-latina-0 

 

CLARO, Alberto. Comércio eletrônico. São Paulo : Know How, 2013.  

 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 1.v., p, 138.  

  

COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLOGICOS. Lista comentada das 

aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Revista Brasileira de 

Ornitologia / Sociedade Brasileira de Ornitologia. Vol. 20, n.1 (2012). Disponível em: 

http://www4.museu-goeldi.br/revistabrornito/revista/index.php/BJO/issue/viewIssue 

/66/pdf_888  Acesso em: 30 jun. 2017 

 

CROSBY, Alfred. W. Prólogo. Em: Imperialismo ecológico: a expansão biológica da 

Europa 900-1900. Tradução de José Augusto Ribeiro e Carlos Afonso Malferrari. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 13-19. 

 

CPITRAF. Relatório da Comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar o 

tráfico ilegal de animais e plantas silvestres da fauna e da flora brasileiras. Disponível 

em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpitrafi/relatorio/relatoriofinal.pdf. 

Acesso em: 25.01.2019. 

 

 

DESTRO, Guilherme Fernando Gomes. PIMENTEL, Tatiana Lucena. SABAINI, 

Raquel Monti. BORGES, Roberto Cabral. BARRETO, Raquel.  Esforços para o 

combate ao tráfico de animais silvestres no Brasil (Publicação traduzida do original 

“Efforts to Combat Wild Animals Trafficking in Brazil. Biodiversity, Book 1, chapter 

XX, 2012” - ISBN 980-953-307-201-7) Dispoonível em: 

https://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/periodico/esforcosparaocombateaotraficodeanim

ais.pdf Acesso em: 25 jan. 2019 

 

Dicionário Houass. Disponível em: < https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-

3/html/index.php#1> Acesso em: 20 jan. 2018 

 

EL PAÍS. Parlamento da Espanha apoia por unanimidade considerar os animais como 

seres vivos e não objetos. Publicado em 13/12/2017. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/12/internacional/1513066545_704063.html 

 

ESTADÃO. Ibama identifica 1.277 animais silvestres oferecidos por perfis no 

Facebook. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2018/06/05/ 

interna_nacional,964695/ibama-identifica-1-277-animais-silvestres-oferecidos-por-

perfis-no-fac.shtml Acesso em: 26 ago. 2018. 

 

FACEBOOK. Grupo apaixonados por pássaros RJ. Disponível em: 

https://www.facebook.com/groups/144648839039062/. Acesso em: 12 dez. 2018 



160 

 

 

FACEBOOK. Resultado da busca da palavra “pássaros”. Disponível em: 

https://www.facebook.com/search/groups/?q=p%C3%A1ssaros&epa=SERP_TAB. 

Acesso em: 15. fev. 2019. 

 

FACEBOOK. Grupo joga pra rolo pássaros. Disponível em: 

https://www.facebook.com/groups/caleiro/. Acesso em: 10 nov. 2018 

 

FACEBOOK. Central de ajuda – que tipos de itens não podem ser vendidos no 

facebook ou no marketplace? Disponível em: 

https://www.facebook.com/help/130910837313345?helpref=faq_content Acesso em: 15 

fev. 2019. 

  

FACEBOOK. Grupo joga pra rolo pássaros zona oeste RJ. Disponível em: 

https://www.facebook.com/groups/133139070708479/. Acesso em: 10 dez.2018. 

 

FACEBOOK. Grupo apaixonados por pássaros RJ – lista de membros. Disponível em: 

https://www.facebook.com/groups/144648839039062/members/. Acesso em: 15 fev. 

2019. 

 

FERNANDES, Cristiane de Souza. Esfera pública em ambiente virtual: as tensões e 

implicações do Marco Civil da Internet como meio de regulamentação. Dissertação 

de mestrado. Orientador: Prof. Dr. Eder Fernandes Monica. 2016. P, 37. Disponível em:  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4lldltBN94KUEQzUGlpNkRnOXc 

 

FERNANDES. Thais Michele. Tráfico de animais silvestres. Disponível em: 

http://www.spvs.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Tr%C3%A1fico-de-Animais-

Silvestres-e-Biopirataria-SPVS-Pol%C3%ADcia-Ambiental-SC-jun-2018.pdf. Acesso 

em: 12 fev. 2019. 

 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 18. Ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018. p, 269 

 

FREIRE, W. (2001) "Suspeita de biopirataria". Jornal A Crítica, Manaus, 17 de agosto 

DE 2001. 

 

FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a 

natureza: de acordo com a Lei 9.605/98. 8.ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006. p, 97 

 

GAMA, Taciana P. e SASSI, Roberto. Aspectos do comércio ilegal de pássaros 

silvestres na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. In: Gaia Scientia 2008, 2(2): p-01 - 

p-20, p. 9.Disponível em: http://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/cpi/Rel_ 

Fin_CPI_Biopirataria.pdf Acesso em: 27 jan. 2019. p, . 110, 173 e 449 

 

GARNER, Robert. A Theory of Justice for Animals: Animal Rights in a Nonideal 

World, Oxford University Press, 2013 

 

GIOVANNI apud GAMA, Taciana P. SASSI, Roberto. Aspectos do comércio ilegal de 

pássaros silvestres na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Revista Gaia Scientia. 



161 

 

Vol.2 n.2 (2008). Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia 

/article/view/2543. Acesso em: 21 ago. 2018 

 

GLOBO REPORTER. Brasil tem a 4ª maior população de animais de estimação do 

mundo. Publicado em 17/03/2017. Disponível em: http://g1.globo.com/globo-

reporter/noticia/2017/03/brasil-tem-4-maior-populacao-de-animais-de-estimacao-do-

mundo.html Acesso em: 18 jan. 2019 

 

GODOY, Ana. O modelo da natureza e a natureza do modelo. São Paulo em 

Perspectiva. vol.14 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2000.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-88392000000400015&script=sci_arttext 

Acesso em: 21 ago. 2018 

 

GOMES, Cárita Chagas. OLIVEIRA, Raisa Lustosa. O Tráfico Internacional de 

Animais: tratamento normativo e a realidade brasileira. Revista Direito e Liberdade – 

RDL – ESMARN – v. 14, n. 2, p. 33-49, jul./dez. 2012. Disponível em: < 

http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/vie

w/516> Acesso em: 25 ago. 2018 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 1: Parte Geral. 8ª 

edição. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

GONÇALVES. Paulo Eduardo Machado. Caracterização de criadores amadores e 

determinação de indicadores associados ao bem-estar de pássaros canoros criados em 

gaiolas. Tese de doutorado. Belo horizonte: UFMG-EV, 2008. Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-

9KHGSR/tese_final_para_impressao.pdf?sequence=1. Acesso em: (data). 

 

GORDILHO, Heron José de Santana. Abolicionismo animal: habeas corpus para 

grandes primatas / Heron J. Santana Gordilho; Tradução, Nicole Batista Pereira, 

Elizabeth Bennett – 2ª ed. – Salvador: EDUFBA, 2017. 

 

G1. Polícia Federal faz operação para combater venda ilegal de animais silvestres no 

Rio. Publicado em: 17.01.2019. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2019/01/17/policia-federal-faz-operacao-para-combater-venda-ilegal-de-

animais-silvestres-no-rio.ghtml. Acesso em: (data). 

 

HANGENBECK, Carl. Animales y Hombres. Hijos de Carlos Hagenbeck   Editores, 

Hamburgo-Stellingen, 1910, p. 483. 

 

IBAMA. Fiscalização conjunta de remessas ilegais pelos Correios apreende mil 

animais. Publicado em 11/07/2017. Disponível em: 

http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1134-operacao-conjunta-fiscaliza-

remessas-ilegais-pelos-correios-e-apreende-mil-animais  

 

IBAMA. Ibama identifica 1.277 animais à venda em redes sociais e realiza operação em 

15 estados. Publicado em: 05.07.2018. Disponível em: 

http://www.ibama.gov.br/noticias/436-2018/1482-ibama-identifica-1277-animais-a-

venda-em-redes-sociais-e-realiza-operacao-em-15-estados. Acesso em: 13 fev. 2019 



162 

 

IFAW. Disrupt: Wildlife Cybercrime. Disponível em:   https://www.ifaw.org/sites/ 

default/files/IFAW%20-%20Disrupt%20Wildlife%20Cybercrime%20-%20English.pdf  

Acesso em: 25 fev. 2019 

 

INSAURADE, Ana Ligia da Silva. FELIX, Giselle Dalla Nora. GUIA, Marcielly 

Moura Reis. O tráfico dos animais e suas consequências. Anais XVI Encontro 

Nacional de Geógrafos – Crise, práxis e autonomia: espaços de resistência e de 

esperanças. Espaço de diálogos e práticas.. Disponível em: 

http://www.agb.org.br/xvieng/anais/edp.php?orderBy=inscricoes.nome . Acesso em: 20 

ago. 2018 

 

IBAMA. Ibama devolve à natureza 233 animais silvestres vítimas do tráfico. Publicado 

em: 20.11.2018. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/noticias/436-2018/1772-

ibama-devolve-a-natureza-233-animais-silvestres-vitimas-do-trafico. Acesso em: (data). 

 

IBAMA. Convenção sobre o comércio internacional das espécies da flora e fauna 

selvagens em perigo de extinção. Disponível em: 

http://www.ibama.gov.br/phocadownload/cites/legislacao/convencao_citesconf1115.pdf

. Acesso em: 29.01.2019. 

 

INEA. Biodiversidade e território. Disponível em: 

http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/destinacao-de-fauna-silvestre/area-

de-soltura-asas/. Acesso em: 22 jan. 2019 

 

INSTITUTO ARARA AZUL. Psitacídeos. Disponível em: 

http://www.institutoararaazul.org.br/a-arara-azul/#a-arara-azul-psitacideos. Acesso em: 

26 fev.2019. 

 

INTERPOL. GLOBAL WILDLIFE ENFORCEMENT Strengthening Law Enforcement 

Cooperation Against Wildlife Crime. Disponível em: https://www.interpol.int/en/News-

and-media/Publications2/Leaflets-and-brochures/Global-Wildlife-Enforcement/ Acesso 

em: 25 jan. 2019. p, 2 

   

JURNO. Amanda Chevtchouk; D’ANDRÉA. Carlos Frederico de Brito. (In)visibilidade 

algorítmica no “feed de notícias”. In: Contemporânea – Revista de comunicação e 

cultura - v.15 – n.02 – maio-ago 2017 – p. 463-484 | ISSN: 1809-9386. p, 464-465. 

Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/ 

article/view/17796/15142. Acesso em: 05 fev.2019. 

 

JUSTI. Adriana. PF prende chefes de quadrilha que vendia animais pela internet. G1, 

10.08.2011. Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2011/08/operacao-

arapongas-prende-30-por-trafico-de-animais-diz-policia-federal.html. Acesso em: 03 

fev. 019 

 

KANT, Immanuel. Lições de Ética, 1775-1780, trad. de Pedro Galvão, p. 240 

 

LARA, Silvia Hunold (Org.). Ordenações Filipinas, Livro V. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1999, p. 268 

 



163 

 

LATOUR, Bruno. Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia. 

Tradução de Carlos Aurélio Mota de Souza. Bauru SP: EDUSC, 2004.p. 25 -105.  

 

OSÓRIO, Andrea. Alguns aspectos simbólicos acerca do gato. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/viewFile/2175-8034.2010v12n1-

2p233/20809 Acesso em: 20 ago. 2018 

 

LE PRESTRE, Philippe. Ecopolítica internacional. Trad. Jacob Gorender. São Paulo: 

SENAC, 2000. p, 197 

 

LEVY, Pierre. O que é o virtual. São Paulo: Ed. 34, 1996.p, 21 

 

Lisboa, Roberto Senise. “Direito na Sociedade da Informação”. Revista dos Tribunais 

nº 847, p. 78-95. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Maio2006. pp. 85. 

 

L’OFFICIEL. 11 marcas que pararam de usar pele de animais em suas criações. 

Publicado em 04.04.2018. Disponível em: https://www.revistalofficiel.com.br/moda/11-

marcas-que-pararam-de-usar-pele-de-animais-em-suas-criacoes 

 

LOURENÇO, Daniel Braga. As propostas de alteração do estatuto jurídico dos animais 

em tramitação no Congresso Nacional brasileiro. In: Revista Derecho Animal. Março, 

2016. Disponível em: https://ddd.uab.cat/pub/da/da_a2016v7n1/da_a2016v7n1a3.pdf 

Acesso em: 13 fev. 2019 

 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 12. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2004. 

 

MACHADO, Renato de Freitas Souza. Tráfico de Animais Silvestres. Disponível em: 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-

atuacao/eventos/encontros/encontros-estaduais/encontro-em-minas-mg-go-e-df-

2013/Trafico_Animais_Silvestres_Dr.%20Renato%20de%20Freitas.pdf Acesso em: 10 

jan. 2019 

 

MADEIRA FILHO, Wilson. Do direito das coisas. In: Revista Consulex, ano III, 

Volume I, n. 27. Brasília: Consulex, 31 de março de 1999, p. 31. 

 

MARTINS, Tiago de Souza. A convenção sobre o comércio internacional das espécies 

da fauna e flora selvagens em perigo de extinção (cites) e sua implementação no brasil: 

das expectativas de proteção à mercantilização da vida. Dissertação de mestrado. Santa 

Catarina: UFSC, 2007. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/ 

123456789/90542. Acesso em: 27.01.2019. 

 

MARTLETO, Regina Maria. Análise de redes sociais - aplicação nos estudos de 

transferência da informação. In: Ci. Inf., Brasília, v. 30, n. 1, p. 71-81, jan./abr. 2001. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v30n1/a09v30n1.  Acesso em: 05.02.2019 

 

MAYRINK, G. Feras feridas. Revista Veja, Editora Abril: Rio de Janeiro, p. 68-72, 24 

de julho de 1996. 

 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/eventos/encontros/encontros-estaduais/encontro-em-minas-mg-go-e-df-2013/Trafico_Animais_Silvestres_Dr.%20Renato%20de%20Freitas.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/eventos/encontros/encontros-estaduais/encontro-em-minas-mg-go-e-df-2013/Trafico_Animais_Silvestres_Dr.%20Renato%20de%20Freitas.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/eventos/encontros/encontros-estaduais/encontro-em-minas-mg-go-e-df-2013/Trafico_Animais_Silvestres_Dr.%20Renato%20de%20Freitas.pdf


164 

 

MAZZALI, Leonel e PADILHA, Roberto. O comércio eletrônico e a competência 

logística: estudos de casos em pequenas empresas varejistas. In: Revista Gestão & 

Regionalidade - No 63 - jan-abr/2006. P. 69-82. Disponível em: 

http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/viewFile/52/13.  Acesso em: 

14.02.2019.  

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Biodiversidade – Fauna. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/biodiversidade. Acesso em: 23 jan. 2019 

 

MERCADO LIVRE. Anúncio  de Gaiola Pegadeira Profissional 7 Alçapões Para Trinca 

Ferro. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1164675253-gaiola-

pegadeira-profissional-7-alcapoes-para-trinca-ferro-_JM. Acesso em 24 jan. 2019 

 

MERCADO LIVRE. Categoria de anúncios “animais”. Disponível em: 

https://home.mercadolivre.com.br/animais/. Acesso em:  23 jan. 2019. 

  

MERCADO LIVRE. Regras de anúncios da categoria “flora, fauna e derivados”. 

Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/Flora-fauna-e-derivados_1463. 

Acesso em: 15.02.2019 

MONTEIRO, Washington de Barros. apud. GONÇALVES. op. cit. p. 98 

 

MPF. Representantes do MPF participam de reunião internacional que discutiu a 

convenção de Budapeste. Publicado em 13/07/2018. Disponível em: 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/representantes-do-mpf-participam-de-reuniao-

internacional-que-discutiu-a-convencao-de-budapeste  

 

MUNIZ NETO, José e FERREIRA, Daniel de Lima. Tutela penal do ambiente e direito 

à cultura: análise a partir da ADIN 4.893. In: Direito Animal e Ciências Criminais. 

Org.: Giselle Kronhardt Scheffer – Porto Alegre: Canal Ciências Criminais, 2018. 

   

NASSARO, Adilson Luís Franco. Tráfico de Animais Silvestres e Policialmente 

Ambiental – Oeste do Estado de São Paulo (1998 – 2012). São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2015. p, 29.  

 

O GLOBO.  Mais de 33 mil animais silvestres e em extinção estão à venda na internet - 

Relatório de organização estima que comércio giraria em torno de US$ 11 milhões. 

Publicado em 25/11/2014. https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/mais-

de-33-mil-animais-silvestres-em-extincao-estao-venda-na-internet-14652887. Acesso 

em: 14 fev. 2019 

 

OLIVEIRA. Fábio Côrrea Souza de. Direitos humanos e direitos não-humanos. 

Direito Público e Evolução Social, 3ª Série. Organizado por: Nilton César Flores e 

Renata Braga Klevenhusen. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p.66. Disponível em: < 

http://portal.estacio.br/media/4024361/livro%20eletronico%20-

%20direito%20publico%20e%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20social.pdf> Acesso em: 

17 de novembro de 2013. 

 

ORTIZ-VON HALLE, Bernardo. Bird’s-eye view: Lessons from 50 years of bird 

trade regulation & conservation in Amazon countries. Disponível em: 



165 

 

https://www.traffic.org/site/assets/files/11517/birds-eye-view.pdf Acesso: 30 jan. 2019, 

p. 56. 

 

PACHECO, John. PF interroga homem no AP que receberia cobras exóticas da Ásia 

pelos Correios. GLOBO.COM. Publicado em 14/05/2018. Disponível em: 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/pf-interroga-homem-no-ap-que-receberia-cobras-

exoticas-da-asia-pelos-correios.ghtml  

 

PAIXÃO, Rita Leal. SCHRAMM, Fermin Roland. Uma nova ética para os animais. In: 

A Ciência entre bichos e grilos – Reflexões e ações da Biossegurança com animais. 

Organização: CARDOSO, Telma Abdalla de Oliveira. NAVARRO, Marli B. M. de 

Albuquerque.São Paulo: Editora HUCITEC, 2007. p, 45.   

 

PANCHERI, Ivanira. Biopirataria: Reflexões sobre um tipo penal. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/67993/pdf_18/ . Acesso em: 21 jan. 

2018 

 

PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 5. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as 

Leis n. 12.735 e 12.737, de 2012 — São Paulo : Saraiva, 2013. 

 

PINHEIRO, Paula e KINDEL, Andreas. Comércio de Repteis através do Orkut 

brasileiro. Disponível em: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/ 

48286/Poster_11772.pdf?sequence=2. Acesso em: 14 fev. 2019. 

 

POLÍCIA FEDERAL. PF deflagra operação para combater venda ilegal de animais 

silvestres.  Publicado em: 05.06.2018. Disponível em: http://www.pf.gov.br/ 

agencia/noticias/2018/06/pf-deflagra-operacao-para-combater-venda-ilegal-de-animais-

silvestres. Acesso em:  22 jan. 2019.  

 

POTTS, Annie. What is meat culture?. In: Meat culture. Leiden: Boston, 2016.  

 

QUEIROZ. Tatiane. Ibama descobre esquema de caça ilegal em fazenda do Pantanal de 

MS. G1, 06.05.2011. Disponível em: http://g1.globo.com/mato-grosso-do-

sul/noticia/2011/05/ibama-descobre-esquema-de-caca-ilegal-em-fazenda-do-pantanal-

de-ms.html. Acesso em: 22 jan. 2019 

REGIS, Luiz Prado. Direito penal do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2005. p.223. 

 

RENCTAS (Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres). 1º Relatório 

Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre. 2001. Disponível em:  

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

Acesso em: 20 ago. 2018 

REVISTA VEJA. Tráfico de animais: O crime a um clique. Publicado em 12/10/2018. 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/tveja/em-pauta/trafico-de-animais-o-crime-a-

um-clique/  

 

ROCCO, R. G. . História da Legislação Ambiental Brasileira: um passeio pela 

legislação, pelo direito ambiental e por assuntos correlatos. In: Ronaldo Coutinho; 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/67993/pdf_18/


166 

 

Flávio Ahmed. (Org.). Curso de Direito Ambiental. 1ed.Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2012, v. , p. 03-27. 

 

ROCHA, Michelle da Silva Pimentel; CAVALCANTI, Priscila Cordeiro de Miranda; 

SOUSA, Romero de Lima Sousa; ALVES, Rômulo Romeu da Nóbrega. Aspectos da 

comercialização ilegal de aves nas feiras livres de Campina Grande, Paraíba, Brasil. In: 

Revista de Biologia e Ciências da Terra. ISSN 1519-5228 Volume 6- Número 2 - 2º 

Semestre 2006. Disponível em: https://www.redalyc.org/html/500/50060213/. Acesso 

em: 23 jan. 2019 

 

RODRIGUES. , Danielle Tetü. O Direito & os Animais: Uma Abordagem Ética, 

Filosófica e Normativa. 2ª Edição. Curitiba: Juruá, 2008.  

 

RYDER, Richard. Speciesism and ´painism´. The Animal`s Agenda, Westport, 1997 

 

SAHLINS, Marshall. La pensée Bourgeoise. In: Cultura e Razão Prática. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2003. p, 194 e 195.  

 

SICK, Helmut. Tukani: entre os animais e índios do Brasil central. Marigo 

Comunicação Visual, Rio de Janeiro, 1997. 

 

SICK, Helmut. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

 

SILVA, José Afonso da. apud RODRIGUES. Danielle Tetü. O Direito & os Animais: 

Uma Abordagem Ética, Filosófica e Normativa. 2ª Edição. Curitiba: Juruá, 2008. p. 69 

 

SINGER. Animal. Tradução Marly Winclker, revisão técnica: Rita Paixão. Edição 

Revisada. Porto Alegre, São Paulo: Lugano, 2004, p.239 

 

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 464. 

 

SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente. São Paulo: 

Atlas, 2001.  

 

STJ. Provedores têm responsabilidade subjetiva por conteúdos gerados por terceiros. 

Publicado em: 20.12.2017. Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/STJ/ 

default/pt_BR/ Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Provedores-

t%C3%AAm-responsabilidade-subjetiva-por-conte%C3%BAdos-gerados-por-terceiros. 

Acesso em: 22 fev. 2019 

STJ. Íntegra do REsp. nº 1.501.603/RN. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequenc

ial=1668833&num_registro=201402900716&data=20171218&formato=PDF. Acesso 

em: 19 fev.2019. 

 

STF. Resultado de pesquisa de jurisprudência sobre “facebook”. Disponível em: 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28FACEBOOK%29

&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/yayz3t86 Acesso: 18 fev. 2019. 

 



167 

 

STF. Compete à Justiça Federal julgar crime ambiental de exportação de animais. 

Publicado em 09/02/2017. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335834 

 

THOMAS, Jennifer Ann. Traficante é preso pela 13ª vez com 1 000 pássaros em porta-

malas. Revista Veja. - Publicado em 31 maio 2016. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/brasil/traficante-e-preso-pela-13a-vez-com-1-000-passaros-em-

porta-malas/ Acesso em: 25 jan. 2019 

 

THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às 

plantas e aos animais (1500-1800). Tradução João Roberto Martins Filho. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010, p. 27-28.   

 

TIGRE, Paulo Bastos. Comércio Eletrônico e Globalização: Desafios para o Brasil. In: 

Informação e Globalização da Era do Conhecimento. p, 84 - 104 Disponível em: 

http://www.liinc.ufrj.br/fr/attachments/055_saritalivro.pdf#page=84. Acesso em: 

05/02/2019. p, 84   

 

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 1991. 

 

TOMAEL. Maria Inês; ALCARÁ, Adriana Rosecler; DI CHIRARA, Ivone Guerreiro. 

Das redes sociais à inovação. In: Ci. Inf., Brasília, v. 34, n. 2, p. 93-104, maio/ago. 

2005 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v34n2/28559.pdf/. Acesso em: 

05.02.2019. 

 

URBAN, Teresa. Saudades do matão: relembrando a história da conservação da 

natureza no Brasil. Curitiba: UFPR; Fundação O Boticário de proteção à natureza; 

Fundação MacArthur,1998. 

 

VALENTE, Roberto.  Facebook vira feira ilegal de animais silvestres e ignora alerta do 

Ibama. Folha de São Paulo, 17.06.2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ 

ambiente/2018/06/facebook-vira-feira-ilegal-de-animais-silvestres-e-ignora-alerta-do-

ibama.shtml. Acesso em (data). 

 

VIEIRA, Ana Lívia Bonfim. Entre a “métis” da pesca e a honra da caça. . Rio de 

Janeiro: Revista Phoînix, 2008. Disponível em: 

http://phoinix.historia.ufrj.br/media/uploads/artigos/4_-_Entre_a_Metis_da_pesca_e_a_ 

honra_da_caca_-_Ana_Livia_Bonfim.pdf> Acesso em: 18 ago 2018. 

 

WACQUANT, Loïc. Poder simbólico e fabricação de grupos: como Bourdieu reformula 

a questão das classes.  Tradução: Sérgio Lamarão. Novos estudos - CEBRAP  no.96 

São Paulo July 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

33002013000200007&script=sci_arttext#nt02 Acesso em: 20 ago 2018.      

 

 

 

 

 


