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São Paulo, 08 de Maio de 2019 
 
Considerando a relevância dos impactos socioambientais decorrentes dos crimes 
de captura, guarda e comércio ou tráfico ilegais de espécies silvestres e que estas 
atividades acarretam grave violação ao bem-estar dos animais, que são seres 
sencientes e conscientes, nós, abaixo-assinados, participantes da Oficina de 
Trabalho “Legislação e Tráfico de Espécies Silvestres”, ocorrida no Ministério 
Público do Estado de São Paulo em 07 e 08 de Maio de 2019, entendemos que: 
 
. Para efeito de tutela penal, os animais são reconhecidos como bens com valor 
patrimonial pelo Código Civil, razão pela qual é possível aplicar o artigo 180, caput 
e § 2º ou 180-A do Código Penal, admitindo-se como crime anterior, o artigo 29 da 
Lei 9.605/1998; 
 
. Tendo em vista a proteção de bens jurídicos distintos, é possível o concurso formal 
entre o artigo 29 da Lei 9.605/1998 e o artigo 180 ou 180-A do Código Penal, assim 
como ocorre nos casos de extração ilegal de recursos minerais (artigo 55 da lei 
9.605/1998 e artigo 2o da Lei 8.176/1991); 
 
. Tendo em vista que o tráfico de animais silvestres é atividade organizada em rede, 
os responsáveis pela apuração do crime devem buscar elementos caracterizadores 
do artigo 288 do Código Penal, por exemplo, mediante apreensão e quebra de sigilo 
dos aparelhos celulares; 
 
. A repressão penal ao tráfico de espécies silvestres deve, sempre que possível, 
além dos artigos já mencionados, considerar a incidência dos artigos 296 e 334, do 
Código Penal, além do artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei 10.826/2003;  
 
. Todas as apreensões de animais da fauna silvestre devem ser comunicadas à 
Receita para a ação fiscal pertinente (eventual sonegação tributária). A repressão 
penal ao tráfico de espécies silvestres também deve, sempre que possível (nos 
casos de apreensões de maior vulto, seja pela quantidade, seja pelo valor das 
espécies), apurar eventual lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998); 
 
. Todas esses fatores (especialmente quando se tratar de apreensão de inúmeros 
animais), bem como as consequências do crime para os animais (seres sencientes 
e conscientes) e para o meio ambiente (supressão do exercício da função ecológica 
e risco de extinção de espécies), deverão ser levadas em consideração para efeito 
de registro da ocorrência policial, devendo ser buscados, ainda, meios legais de 
decretar a prisão do(s) autuado(s);  
 
. É possível a cumulação material do crime tipificado no artigo 29, caput e § 1º, III, 
da Lei 9.605/1998 com o de maus-tratos (artigo 32 da Lei 9.605/1998); 
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. O bem jurídico tutelado pelo artigo 32 da Lei 9.605/1998 (crime de maus-tratos) é 
a dignidade animal e sua integridade física e psicológica; 
 
. Os órgãos de fiscalização e guarda de animais silvestres, em casos de apreensão 
oriunda de caça, transporte ou comércio ilegais, devem sempre quesitar os maus-
tratos, quesitos estes a serem respondidos por médico veterinário, biólogo, 
zootecnista ou agrônomo, a fim de verificar a presença de sinais de desnutrição, 
desidratação, comportamentos anormais para a espécie, dentre outras situações 
indicativas de maus-tratos.  Nos casos em que o procedimento for encaminhado ao 
Ministério Público sem aquela quesitação, ela deverá ser exigida da instituição 
pertinente de guarda do animal; 
 
. Nos casos que envolvem a apreensão de animais silvestres, considerando a 
necessidade de apuração de maus-tratos, deverá ser instaurado Inquérito Policial, 
o qual sempre deve ser instruído com as folhas de antecedentes criminais ou 
pesquisas pertinentes; 
 
. A entidade que abrigar o animal deverá indicar os custos de tratamento e 
manutenção até sua liberação na natureza ou destinação, valor este que deverá ser 
exigido do autuado a título de reparação do dano; 
 
. A prévia reparação do dano sempre será condição para oferecimento de eventual 
proposta de transação penal (artigo 27, da Lei 9.605/98);  
 
. Os requisitos dos incisos I, II e III, do artigo 76, da Lei 9.099/1995, deverão ser 
analisados criteriosamente, com o fim de impossibilitar a proposta de transação 
penal. 
 
Consideramos relevante, ainda, para efeito de eventual e futura modificação 
legislativa, as seguintes diretrizes:  
 
. O artigo 225, § 3º, da Constituição da República impôs ao legislador a 
criminalização de condutas lesivas ao meio ambiente e a redução de penas 
cominadas pela Lei 9.605/1998 em comparação àquelas constantes da Lei 
5.197/1967 fere o princípio constitucional da vedação ao retrocesso socioambiental, 
razão pela qual se sugere ao Congresso Nacional alterações da legislação, a fim de 
compilar os tipos penais, atribuindo-lhes penas compatíveis com o seu elevado 
potencial ofensivo; 
 
. A regra do artigo 2°, § 3°, do Decreto 24.645/1934 ("Os animais serão assistidos 
em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos 
membros das sociedades protetoras de animais") continua em vigor, com status de 
lei ordinária, sendo ineficaz a revogação operada pelo Decreto 11/1991. 
 
As presentes conclusões devem ser amplamente divulgadas, em diferentes mídias, 
incentivando-as a exibir programas de educação ambiental e conscientização sobre 
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a nocividade da caça, coleta e transporte ilegais, assim como de manter animais 
silvestres em cativeiro, inclusive quanto à transmissão de zoonoses e risco à saúde 
pública, e sobre as redes criminosas que alimentam os pontos de venda desses 
animais. 
 
Subscrevem este entendimento os participantes da Oficina de Trabalho “Legislação 
e Tráfico de Espécies Silvestres”, ocorrido no Ministério Público do Estado de São 
Paulo em 07 e 08 de Maio de 2019. 
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