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Introdução

Apesar de esforços consideráveis nos últimos anos, os 
crimes contra a vida selvagem continuam sendo um 
problema mundial crescente. Uma vez descritos como 
uma ameaça emergente, os crimes contra a vida selvagem 
se tornaram uma das atividades criminosas transnacio-
nais mais significativas e representam grandes impactos 
econômicos, sociais e ambientais. Embora muitas vezes 
eles sejam tratados como crimes sem vítimas, os crimes 
contra a vida selvagem contribuem para uma ampla gama 
de prejuízos, incluindo a destruição de recursos e ecoss-
istemas da vida selvagem, desertificação e degradação 
ambiental, além da redução e eliminação de espécies. Os 
crimes contra a vida selvagem também ameaçam os meio 
de subsistência das pessoas, impactam a segurança na-
cional e limitam o desenvolvimento social e econômico. 
Continua sendo um desafio quantificar a escala total do 
problema, mas ficou claro que os bilhões de dólares1 ger-
ados por esse negócio ilegal têm relação com corrupção, 
lavagem de dinheiro e violência. A comunidade inter-
nacional vem reconhecendo cada vez mais a gravidade 
dos crimes contra a vida selvagem e diversos chamados 
à ação levaram os Estados a fortalecer suas respostas 
jurídicas e sua capacidade de investigar, processar crimi-
nalmente e julgar crimes contra a flora e fauna selvagens. 
A necessidade de tomar medidas urgentes para dar fim 
à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas de flora e 
fauna foi reconhecida nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas.2

Os grupos criminosos envolvidos em crimes contra a 
vida selvagem frequentemente usam as mesmas rotas e 
técnicas utilizadas no contrabando de outros produtos 
ilícitos e estão explorando lacunas e discrepâncias na 

1 Veja, entre outras coisas, WWF/Dalberg, Combate ao tráfico ilíci-
to de vida selvagem: Um debate com governos (WWF International, 
Gland, Suíça, 2012) ou Myburgh, J. em: Haken, J., Crimes Trans-
nacionais no Mundo em Desenvolvimento (Integridade Financeira 
Global, Washington, D.C., 2011).
2 Veja a Meta 15.7, disponível em: https://sustainabledevelopment.
un.org/sdg15

legislação nacional e nos sistemas de justiça penal. Os 
grupos criminosos também estão fazendo uso de novas 
tecnologias e plataformas para traficar espécimes da vida 
selvagem. Ao mesmo tempo, os sistemas jurídicos ao re-
dor do mundo estão enfrentando diversos desafios para 
combater de modo eficaz os crimes contra a vida sel-
vagem. Esses desafios incluem estruturas jurídicas fracas 
ou inconsistentes que regulamentam o uso sustentável 
da vida selvagem e leis penais ineficazes que deixam de 
criminalizar a tentativa, a participação de cúmplices, e 
a posse e venda de espécimes de vida selvagem obtidos 
illegalmente. Muitas leis específicas ao setor da vida sel-
vagem são insuficientes e não harmonizadas com out-
ras leis. Algumas leis carecem de definições de “vida 
selvagem”, contêm penas insuficientes e não designam 
crimes contra a vida selvagem como crimes subsidiários 
nas leis contra lavagem de dinheiro.3

O objetivo principal deste Guia sobre Redação de Leis 
para Combater Crimes contra a Vida Selvagem (“o 
Guia”) é ajudar os Estados a proteger a vida selvagem 
através da criminalização de delitos graves contra a 
vida selvagem, conforme definido neste Guia, au-
mentando assim as capacidades dos Estados em ter-
mos de ação penal e justiça criminal. O Guia visa ser 
uma ferramenta de assistência técnica para auxiliar 
os Estados a revisar e aditar as leis existentes e adot-
ar novas leis contra os crimes à vida selvagem de for-
ma alinhada à Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional (Convenção sobre 
Crime Organizado) e a Convenção das Nações Unidas 
contra Corrupção. Através disso, o Guia apoia o ating-
imento de dois Objetivos de Desenvolvimento Suste-
ntável das Nações Unidas. Principalmente, o Guia se 
relaciona com a Meta 15.7 e pode ser utilizado pelos 

3 Simpósio África/Ásia Pacífico sobre Fortalecer as Estrutu-
ras Jurídicas para Combater Crimes contra a Vida Selvagem, 
Força-Tarefa Entre Agências das Nações Unidas sobre Comércio 
Ilícito de Vida Selvagem e Produtos Florestais, Relatório do Simpó-
sio.
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Estados para tomar medidas urgentes para dar fim à 
caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas da flora 
e fauna. O Guia também apoia o atingimento da Meta 
16.3, promovendo estado de direito em nível nacional e 
internacional e garantindo igualdade de acesso à justiça 
para todos.4 Neste sentido, é importante destacar que 
a criminalização dos delitos contra a vida selvagem é 
complementar à estrutura jurídica mais ampla e deve 
ser construída dentro de seu escopo para garantir uma 
abordagem equilibrada e evitar a criminalização exces-
siva de delitos menores.
O acesso à flora e fauna selvagem e o seu comércio de-
vem ser regulamentados por leis e normas para, entre 
outras coisas, garantir sua proteção. Estabelecer crimes 
penais, civis e/ou administrativos é um mecanismo 
através do qual os Estados podem usar leis e regula-
mentos para alcançar esses objetivos. O tipo adequa-
do de responsabilidade para cada crime irá necessar-
iamente variar de acordo com a gravidade do crime 
e conforme o sistema jurídico e a cultura jurídica do 
Estado em questão, mas os Estados podem ser obriga-
dos a punir por lei penal violações graves dessas leis 
e regulamentos sobre vida selvagem. Crimes graves 
incluem atos envolvendo grupos criminosos organi-
zados que são insustentáveis ou prejudiciais à biodi-
versidade ou à saúde pública. A principal estrutura 
internacionalmente acordada e legalmente vinculante 
sobre o comércio internacional de espécimes de ani-
mais e plantas selvagens é a Convenção sobre Comércio 
Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora 
Selvagem (CITES). A CITES distingue entre comércio 
lícito e ilícito de espécimes da vida selvagem e fornece 
uma estrutura internacional para garantir que o comér-
cio de espécimes da vida selvagem não ameace a sobre-
viência delas.5

Como usar este Guia
Os Estados devem usar este Guia como uma ferramen-
ta à medida que eles redigirem, aditarem ou revisarem 
as leis nacionais pertinentes dentro de suas estruturas 
constitucionais e legislativas. O Guia não fornece uma 
lei modelo “padronizada” pronta para ser introduzi-
da no sistema jurídico de um Estado. Em vez disso, o 
Guia  reconhece que as leis nacionais pertinentes de-
vem ser adaptadas à tradição jurídica e às condições 
sociais, econômicas, culturais e geográficas de cada Es-
tado. Os Estados devem adaptar as disposições e orien-
tações modelo fornecidas neste Guia para se adequar às 
condições locais, aos princípios constitucionais, à cul-
tura e às estruturas jurídicas, e aos planos de aplicação 
existentes. Este Guia recomenda que os Estados con-
sultem as partes interessadas pertinentes durante seu 
envolvimento no processo de redigir, aditar ou revisar 
as leis sobre vida selvagem.
Os Estados adotaram diferentes abordagens para crim-
inalizar os delitos contra a vida selvagem. Alguns Esta-
dos introduziram leis especializadas, enquanto outros 
incorporaram crimes contra a vida selvagem em códi-

4 Veja a Meta 16.3, disponível em: https://sustainabledevelopment.
un.org/sdg16
5 Há atualmente 183 Partes signatárias da Convenção (182 Estados 
e a União Europeia).

gos penais existentes. Os Estados também fizeram uso 
de uma combinação de crimes penais, civis e adminis-
trativos em leis especializadas sobre a vida selvagem. 
Seja qual for a abordagem adotada, os Estados devem 
garantir que os crimes contra a vida selvagem e que as 
disposições relacionadas sejam harmonizadas com o 
sistema jurídico nacional para evitar a criação invol-
untária de brechas, sobreposições ou contradições que 
inibam a eficácia da legislação relativa a crimes contra 
a vida selvagem.
Em todas as disposições legislativas modelo contidas 
neste Guia, colchetes são usados para indicar palavras 
ou expressões específicas que precisarão ser especial-
mente adaptadas ao Estado em questão. Por exemplo, 
o Guia usa colchetes quando as disposições modelo 
fazem referência ao nome do Estado, a outras dis-
posições contidas neste Guia, a outras leis nacionais, e 
a tribunais, ministérios e autoridades competentes na-
cionais. O Guia também usa colchetes para enfatizar 
situações em que um Estado pode selecionar a partir de 
uma série de redações alternativas.
O Guia é estruturado em cinco capítulos, sendo que 
cada um deles abrange uma categoria de disposições 
legislativas necessárias para combater eficazmente os 
crimes contra a vida selvagem. Essas categorias são:

• Capítulo 1: Disposições gerais 
• Capítulo 2: Crimes
• Capítulo 3: Ordens oficiais, inves-

tigação e coordenação nacional
• Capítulo 4: Cooperação internacional
• Capítulo 5: Ação penal contra crimes

Cada Capítulo inclui orientações legislativas e dis-
posições legislativas modelo. As disposições legislativas 
modelo são apresentadas em caixas azuis. Exemplos 
pertinentes retirados de leis nacionais também estão 
incluídos.

Terminologia
Como o conceito de vida selvagem é visto de modo dif-
erente em diversas partes do mundo, este Guia não ten-
ta definir o termo exaustivamente. Isso não quer dizer 
que as leis nacionais não devem definir o termo. Pelo 
contrário, definir o termo “vida selvagem” claramente 
é importante para a legislação nacional porque isso 
definirá o escopo da legislação e, portanto, sua eficácia. 
Este Guia deixa a definição exata de “vida selvagem” 
a critério de cada Estado. No entanto, o termo “vida 
selvagem”, conforme utilizado por este Guia, se refere 
a espécimes de espécies tanto vegetais quanto animais 
selvagens. Em algumas circunstâncias, os Estados po-
dem desejar incluir certos animais criados em cativeiro 
na sua definição de vida selvagem para fornecer um es-
copo de proteção mais amplo. É importante que os Es-
tados definam o termo “vida selvagem” precisamente, 
visto que a definição determinará o escopo exato da  
aplicação de suas leis.
Além disso, este Guia também não define exaustiva-
mente “crime contra a vida selvagem”. Em vez disso, o 
Guia propõe que cada Estado criminalize uma série de 
atos específicos relacionados à flora e fauna selvagem, 
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incluindo animais, pássaros e peixes, bem como produ-
tos florestais relativos a madeira ou não. Os Estados indi-
viduais podem optar por incluir tipos adicionais de ativi-
dades em seu conceito de “crime contra a vida selvagem”.
Embora esta ferramenta não tenha sido criada para 
abordar crimes no setor pesqueiro, os princípios incluí-
dos neste Guia visam ser compatíveis com os esforços 
legislativos nessa área.

Estrutura jurídica
A complexidade e a natureza global dos crimes contra a 
vida selvagem exigem uma abordagem multidisciplinar e 
legislativa progressiva projetada para fundamentar e com-
plementar as iniciativas existentes da comunidade inter-
nacional. Este Guia se baseia nos seguintes instrumentos:

2003: Convenção das Nações Unidas 
contra  Corrupção6

2000: Convenção das Nações Uni-
das contra Crime Organizado 
Transnacional7

1975: Convenção sobre Comércio Inter-
nacional de Espécies Ameaçadas de 
Fauna e Flora Selvagem8

6 Para informações sobre a situação de ratificação da Convenção 
das Nações Unidas contra Corrupção, veja: https://treaties.un.org/
Pages/ ViewDetails. aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-14&chap-
ter=18&lang=en
7 Para informações sobre a situação de ratificação da Convenção 
das Nações Unidas contra Crime Organizado Transnacional, veja: 
https://treaties.un.org/pages/viewdetails. aspx?src=ind&mtdsg_
no=xviii-12&chapter=18&lang=en
8 Para informações sobre a situação de ratificação da Convenção so-
bre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora 
Selvagem, veja: https://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php

Este Guia também se vale dos recursos existentes rel-
ativos a crimes contra a vida selvagem e questões rela-
cionadas, tal como a Lei Modelo sobre Comércio Inter-
nacional de Fauna e Flora Selvagem, desenvolvida pela 
Secretaria da CITES; leis modelo, guias e manuais leg-
islativos sobre crime organizado, extradição, assistên-
cia jurídica mútua e lavagem de dinheiro  desenvolvi-
dos pelo UNODC; e os processos e debates realizados 
durante o Simpósio África/Ásia Pacífico sobre Fortalecer 
as Estruturas Jurídicas para Combater Crimes contra a 
Vida Selvagem,9 organizado pela Força-Tarefa Entre 
Agências das Nações Unidas sobre Comércio Ilícito de 
Vida Selvagem e  Produtos Florestais e realizado em 
Bangkok em julho de 2017.

9 Veja http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/ 
Publications/wildlife/Africa-AsiaPac-Wildlife-law-symposium- RE-
PORT-FINAL-SHARE.PDF

INTRODUÇÃO

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
https://treaties.un.org/Pages/
https://treaties.un.org/Pages/
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/
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Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Suplementos de vida selvagem; 
armas, dispositivos e métodos 
proibidos e regulamentados; e 
áreas protegidas
Os crimes contra a vida selvagem podem envolver uma 
ampla variedade de plantas, animais e áreas protegidas. 
Eles também podem envolver o uso de uma ampla gama 
de armas, dispositivos e métodos. As disposições sobre 
crimes contra a vida selvagem devem ser suficientemente 
claras e compreensíveis para serem utilizadas eficazmente 
por tribunais, promotores de justiça e outras partes in-
teressadas pertinentes sem negligenciar a complexidade 
das questões subjacentes. Para atingir esse equilíbrio, este 
Guia recomenda o uso de suplementos legislativos, que 
então podem ser referidos em disposições legislativas es-
pecíficas. Os três suplementos são:

• suplementos de vida selvagem
• suplementos de armas, dispositivos e métodos 

proibidos e regulamentados
• suplementos de áreas designadas para proteção

Os suplementos legislativos são parte essencial dos in-
strumentos legislativos aos quais eles se relacionam e 
extraem sua validade jurídica através da(s) referência(s) 
contida(s) nas disposições materiais no corpo principal 
da legislação. Os suplementos são usados na legislação 
para prever detalhes que, para fins de usabilidade, não 
podem ser tratados de forma suficiente no corpo prin-
cipal da legislação. A forma jurídica adequada desses 
suplementos é uma questão para cada Estado deter-
minar. Dependendo do sistema jurídico em questão, 
os suplementos podem ser incluídos em instrumentos 
legislativos primários tais como leis, ou instrumentos 
legislativos subordinados ou delegados tais como reg-
ulamentos. Ao decidir sobre a forma do instrumento 
legislativo para os suplementos, os Estados também 
devem considerar os processos aplicáveis para aditar 
esse instrumento. Isso é importante porque a situação 
de preservação das espécies de vida selvagem e as car-
acterísticas dos crimes contra a vida selvagem mudam 

constantemente. As áreas que precisam de proteção – ou 
que precisam de diferentes formas ou níveis de proteção 
– mudam constantemente e as armas, dispositivos e 
métodos que os criminosos usam para cometer crimes 
contra a vida selvagem continuarão a evoluir. Os Estados 
devem atualizar suas leis de proteção à vida selvagem, 
inclusive os suplementos aplicáveis, para acompanhar 
essas mudanças. O processo de um Estado para aditar os 
regulamentos ou outras leis subordinadas normalmente 
será mais otimizado do que o processo envolvido em 
aditar a legislação. Portanto, apresentar os suplementos 
pertinentes em regulamentos ou outros instrumentos 
legislativos subordinados pode permitir aos Estados re-
agir mais prontamente aos desdobramentos. Na medi-
da em que for compatível com a estrutura legislativa de 
um Estado, este Guia também recomenda que as auto-
ridades competentes recebam uma função no processo 
de promulgar ou iniciar aditamentos aos suplementos. 
Esses poderes geralmente precisarão ser delegados pelo 
poder legislativo pertinente por legislação.

Exemplo – República Popular Democrática do 
Laos: Lei sobre Vida Selvagem e Aquática, art 22

A classificação e listagem da vida selvagem e aquática 
consistem em dividir os animais em diferentes 
categorias e diferentes espécies com referência à 
situação e tendência da população animal como: 
espécies ameaçadas, espécies raras e espécies ameaçadas 
por seus    habitats e reprodução.

O governo considera e aprova mudar as listas de 
animais em termos de categorias de proibição e gestão 
por recomendação do Ministério da Agricultura e 
Silvicultura. Para a lista de animais de categoria comum 
ou geral, o Ministério da Agricultura e Silvicultura 
também está autorizado a mudar a lista.
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Suplementos de vida selvagem
Os suplementos de vida selvagem formam a base dos 
crimes relacionados a espécimes específicos de espécies 
listadas. Os Estados também podem utilizar os suplemen-
tos da vida selvagem em outras disposições, tais como 
disposições criando medidas para a proteção de certas 
espécies. O conteúdo e a categorização dos suplementos 
de vida selvagem de cada Estado são uma questão para 
esses Estados baseada, pelo menos em parte, na avaliação 
de cada Estado sobre que tipos de flora e fauna necessitam 
de proteção legislativa. Este Guia recomenda que os Esta-
dos recorram a listas internacionais existentes de vida sel-
vagem ao desenvolver seus suplementos de vida selvagem, 
mas também adaptem esses suplementos aos valores e 
realidades locais. As listas internacionais pertinentes ao 
desenvolvimento de suplementos nacionais incluem os 
Apêndices da CITES,10 os Apêndices da CMS11 e a Lista 
Vermelha da IUCN.12 Visto que essas listas são aditadas 
periodicamente, as leis nacionais podem estabelecer me-
canismos para atualizar e aditar regularmente os suple-
mentos nacionais para incorporar tais aditamentos. Isso 
é especialmente pertinente no contexto da CITES e da 
CMS. Os Estados que forem partes dessas convenções 
poderiam estipular, por exemplo, que quaisquer adita-
mentos feitos pela respectiva Conferência das Partes de 
cada Convenção sejam considerados como incluídos nos 
suplementos nacionais pertinentes. A relação entre a Lis-
ta Vermelha da IUCN e a legislação nacional é diferente 
porque a Lista Vermelha da IUCN não é um instrumento 
jurídico. Em vez disso, ela é uma avaliação científica de 
interesse de preservação. Como tal, certas listagens na 
Lista Vermelha da IUCN talvez não sejam pertinentes ou 
desejáveis para inclusão nos suplementos nacionais. Por 
exemplo, os Estados podem ver motivos válidos para não 
incluir nos suplementos nacionais uma espécie listada em 
vermelho se ela fosse uma espécie invasiva introduzida em 
seus territórios. A Lista Vermelha da IUCN também se 
baseia na condição de preservação global da espécie, que 
pode diferir da condição de preservação de uma determi-
nada espécie em um determinado Estado. Por exemplo, os 
Estados podem optar por aplicar a proteção mais rigorosa 
a espécies que não sejam consideradas em alto risco em 
nível global, mas estejam ameaçadas no próprio Estado.
Os suplementos de vida selvagem devem incluir tanto os 
nomes científicos quanto comuns de cada espécie. O uso 
dos nomes científicos garante que os suplementos iden-
tifiquem com precisão a espécie abrangida pelos suple-
mentos. Incluir os nomes comuns de cada espécie pode 
ajudar a tornar os suplementos mais acessíveis aos oper-
adores de justiça criminal e aos membros do público. Em 
alguns casos, os Estados podem desejar incluir em seus 
suplementos categorias de espécies abrangentes, sujeito 
a exceções específicas quando adequado (por exemplo, 
“qualquer espécie de ave, exceto…“). Os Estados tam-

10 Os apêndices anexados à Convenção sobre Comércio Interna-
cional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagem (CITES), 
concluídos em Washington, D.C. em 3 de março de 1973, conforme 
aditados em Bonn em 22 de junhho de 1979.
11 Os apêndices anexados à Convenção sobre a Preservação de Es-
pécies Migratórias de Animais Selvagens (CMS), conforme aditados.
12 Mantida pela União Internacional para Preservação da Natureza 
e Recursos Naturais (IUCN), disponível em: http://www.iucnredlist.
org/about/introduction

bém podem decidir introduzir suplementos abrangendo 
espécimes de espécies quando certas condições adicio-
nais forem cumpridas. Isso pode incluir, por exemplo, 
condições relativas a gênero, idade, gestação ou sazona-
lidade. Os espécimes somente seriam incluídos por tais 
suplementos quando a(s) condição(ões) pertinente(s) 
individual(is) a cada espécie fosse(m) cumprida(s). Em 
alguns casos, os Estados também podem desejar criar 
suplementos de animais criados em cativeiro de certas 
espécies. Finalmente, os Estados também podem decidir 
introduzir suplementos de espécies invasivas, regulam-
entando sua introdução e comércio, bem como outras 
formas de conduta relativas a tal espécie.
Os Estados têm liberdade para categorizar os suple-
mentos de vida selvagem como julgarem conveniente, 
mas podem fazer uso de categorias existentes, tais 
como aquelas utilizadas na Lista Vermelha da IUCN. 
Essas categorias podem incluir:

• A (ex.: espécie criticamente ameaçada): 
qualquer espécie enfrentando um risco ex-
tremamente alto de extinção na natureza

• B (ex.: espécie ameaçada): qualquer espécie 
enfrentando um alto risco de extinção na na-
tureza

• C (ex.: espécie vulnerável): qualquer espécie 
enfrentando um risco extremamente alto de 
ameaça na natureza

• D (ex.: espécie protegida): qualquer espécie que 
seja de alto valor em termos de preservação ou 
de importância nacional ou que exija regulam-
entação para garantir que a espécie seja mane-
jada de forma ecologicamente sustentável

Exemplo – Quênia: Lei de Manejo e Preservação da 
Vida Selvagem de 2013 – Suplemento 6 (trecho)

ESPÉCIES CRITICAMENTE AMEAÇADAS,  
VULNERÁVEIS, PRATICAMENTE AMEAÇADAS  
E PROTEGIDAS NACIONALMENTE LISTADAS

(A) MAMÍFEROS

Categoria e nome da espé-
cie criticamente ameaçada
Cephalophus adersi
Diceros bicornis
Beatragus hunter
Procolobus rufomitratus 
Cercocebus galeritus 
Hippotragus equines 
Hippotragus niger 
Ameaçada
Ceratotherium simunz simum 
Balaenoptera borealis 
Balaenoptera musculus 
Equus grevyi 
Lycaon pictus 
[…]

[…]

Nome comum

Antílope
Rinoceronte negro
Hirola
Colobo-vermelho-do-rio-Tana
Macaco do Velho Mundo
Palanca-vermelha
Palanca-negra

Rinoceronte branco
Baleia-boreal
Baleia-azul
Zebra-de-Grevy
Cão selvagem africano
[…]

GUIA SOBRE REDAÇÃO DE LEIS PARA COMBATER CRIMES CONTRA A VIDA SELVAGEM
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Suplementos de armas, dispositivos e 
métodos proibidos e regulamentados
Este Guia recomenda que os Estados introduzam 
suplementos de armas, dispositivos e métodos proibi-
dos e regulamentados que seriam aplicáveis a uma série 
dos crimes recomendados. Neste Guia, a palavra “mét-
odos” se refere a métodos de disparar tiros, aprisionar, 
caçar, capturar, matar, ferir, recolher, apanhar, coletar, 
cortar, decepar ou destruir espécimes. Esta definição 
não deve ser considerada exaustiva, no entanto, e os 
Estados são livres para determinar quais métodos são 
abrangidos em seus suplementos.
Como ocorre com os outros suplementos discutidos neste 
Guia, o número, a forma e o conteúdo dos suplementos de 
armas, dispositivos e métodos são questões para cada Es-
tado determinar. Isto posto, o Guia prevê que esses suple-
mentos se valeriam de normas internacionais existentes e 
seriam adaptados aos valores e realidades locais do Estado 
individual. Os suplementos visam abranger tanto (1) armas, 
dispositivos e métodos proibidos (para os quais licenças 
ou certificados jamais seriam permitidos – em razão, por 
exemplo, de sua natureza indiscriminada ou por serem es-
pecialmente desumanos) quanto (2) armas, dispositivos e 
métodos regulamentados (cujo uso possa ser autorizado 
por licença ou certificado em certas circunstâncias). Os 
suplementos visam ser específicos à legislação sobre vida 
selvagem, mas o conteúdo desses suplementos também 
pode se valer de leis sobre armas de fogo, quando pertinen-
te. Algumas das armas, dispositivos ou métodos proibidos 
ou regulamentados no contexto da vida selvagem podem 
ser legais em outros contextos. Por exemplo, equipamentos 

de visão noturna, certas armas de fogo, produtos químicos e 
armadilhas não proibidos podem ser de uso legal para out-
ros fins, mas um Estado, contudo, pode decidir criminal-
izar o uso de tais armas, dispositivos e métodos para caça 
à vida selvagem. Outras armas, dispositivos ou métodos a 
serem incluídos nos suplementos não teriam qualquer uso 
legítimo, tais como certos tipos de armadilhas de perna ou 
mandíbula. Os Estados podem desejar cogitar proibir a 
venda dessas armas e dispositivos na legislação pertinente.
O termo “armas” conforme utilizado nas disposições 
modelo neste Guia não se limita a armas de fogo mas, em 
vez disso, abrange outras ferramentas capazes de infligir 
lesão corporal ou dano físico. Os suplementos de armas, 
dispositivos e métodos proibidos e regulamentados tam-
bém devem abordar armas e dispositivos caseiros que não 
se prestem a uma fácil classificação. Isso pode ser alca-
nçado, por exemplo, através da descrição das característi-
cas materiais dessas armas ou dispositivos. Referências a 
venenos ou materiais venenosos abrangem substâncias 
com finalidades principais que não sejam veneno, mas 
que, todavia, podem ter efeitos venenosos. Isso deve in-
cluir, por exemplo, determinados fertilizantes que sabi-
damente contaminam carnes ou cacimbas. Alguns dos 
métodos que os Estados incluem nos suplementos de 
métodos proibidos ou regulamentados devem ser classi-
ficados de acordo com a espécie à qual eles se relacionam. 
Isto é, métodos ilegais com relação a algumas espécies po-
dem ser legais com relação a outras.
Alguns exemplos legislativos de armas, dispositivos e 
métodos que os Estados podem proibir ou regulamen-
tar através de suplementos são apresentados abaixo.

Exemplo – República Unida da Tanzânia: Lei de Preservação da Vida Selvagem, Parte IV, 65, Métodos de 
caça ilegais

(1) Nenhuma pessoa deve, exceto por e de acordo com a autorização escrita do Diretor previamente solicitada e obtida:

(a) usar para fins de caça a qualquer animal

(i) qualquer veículo com propulsão mecânica;
(ii) qualquer veneno, isca, isca envenenada, arma envenenada, estacas, rede, laço, armadilha, arma de 

acionamento, armadilha com cova coberta, projétil, explosivos, munições carregadas, esconderijo, 
cerca ou cercado;

(iii) um cão ou qualquer animal domesticado;
(iv) qualquer arma de fogo capaz de disparar mais de um cartucho em decorrência de uma pressão do 

gatilho ou capaz de se autorrecarregar mais de uma vez sem ação adicional pelo operador;
(v) qualquer dispositivo capaz de reduzir ou projetado para reduzir o som feito pelo disparo de qual-

quer arma de fogo;
(vi) qualquer luz ou sinalizador artificial; ou
(vii) qualquer dardo anestésico capaz de imobilização;

(b) com o objetivo de caçar qualquer animal, causar qualquer queimada;

(c) caçar qualquer animal

(i) a partir de qualquer veículo com propulsão mecânica ou dentro de duzentos metros de tal veículo, 
exceto ao caçar aves na água;

(continuação)

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
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Exemplo – República Unida da Tanzânia: Lei de Preservação da Vida Selvagem, Parte IV, 65, Métodos de 
caça ilegais

(continuação)

(ii) (exceto um hipopótamo, lontra, antílope ou pássaro) dentro de 500 metros de qualquer   
extensão de água, lago natural, cacimba ou saleiro permanente;

(iii) dentro de um quilômetro de um parque nacional, de um jardim zoológico, da Área de  
Preservação de Ngorongoro ou de um aeródromo;

(iv) durante as horas de escuridão.

Exemplo – Diretiva do Conselho da União Europeia – Categorias

Os Estados podem desejar agrupar as armas, dispositivos e métodos em diferentes categorias. Com base na Diretiva do 
Conselho da União Europeia 91/477/EEC (1991), um exemplo para tais categorias poderia ser assim:

Categoria I: Armas, dispositivos e métodos proibidos

Esta categoria deve incluir quaisquer armas, dispositivos e métodos capazes de matar, capturar ou ferir indiscriminada-
mente ou de uma forma especialmente desumana.

Categoria II: Armas, dispositivos e métodos sujeitos a autorização

Esta categoria deve incluir aquelas armas, dispositivos e métodos que apenas têm permissão para uso quando se possui 
licenças ou certificados cor respondentes ou com autorização legal, de acordo com a legislação pertinente.

Categoria III: Armas, dispositivos e métodos sujeitos a declaração

Esta categoria deve incluir aquelas armas, dispositivos e métodos que têm permissão de uso mediante declaração de sua 
utilização de acordo com a legislação pertinente.

Se os Estados desejarem adaptar tais categorias, elas precisariam ser adaptadas dentro das estruturas constitucionais e 
legislativas dos Estados, bem como de acordo com suas tradições jurídicas.

Suplementos de áreas protegidas
Uma área protegida é “um espaço geográfico clara-
mente definido, reconhecido, dedicado e gerenciado 
através de meios legais ou outros meios válidos para 
alcançar preservação de longo prazo da natureza 
com serviços de ecossistema e valores culturais asso-
ciados”.13 O termo “área protegida” inclui uma ampla 
gama de áreas. Os Estados podem optar por introduzir 
múltiplos suplementos relativos a diferentes categorias 
de áreas protegidas. Muitos Estados já terão designado 
uma série de categorias de áreas protegidas no âmbito 
da legislação nacional. Este Guia recomenda que os Es-
tados adotem um processo participativo e atuem com 
as partes interessadas pertinentes na criação, delinea-
mento, classificação e desclassificação das áreas prote-
gidas. As categorias específicas de áreas protegidas são 
uma questão para cada Estado determinar. Os Estados 
podem decidir fazer uso de materiais internacionais 
existentes tais como as Categorias de Área Protegida da 
IUCN ao desenvolver suas próprias categorias.

13  Nigel Dudley, Diretrizes para Aplicar Categorias de Manejo de 
Áreas Protegidas (Diretrizes de Melhores Práticas sobre Áreas Prote-
gidas – Série Nº 21, IUCN, 2008).

As Categorias de Área Protegida da IUCN são:
• Categoria Ia: Reserva Natural Estrita
• Categoria Ib: Parque Natural
• Categoria II: Parque Nacional 
• Categoria III: Monumento ou Característica 

Natural
• Categoria IV: Área de Manejo de Habitat/ 

Espécies
• Categoria V: Paisagem Terrestre/Marítima 

Protegida
• Categoria VI: Área Protegida com Uso  

Sustentável de Recursos Naturais

Mais informações sobre as Categorias de Área Protegi-
da da IUCN podem ser encontradas no site da IUCN 
e nas publicações da IUCN.14 Os Estados também po-
dem considerar o uso de zonas de separação ao redor 
das áreas protegidas.

14  Veja Nigel Dudley, Diretrizes para Aplicar Categorias de Manejo 
de Áreas Protegidas (Diretrizes de Melhores Práticas sobre Áreas 
Protegidas – Série Nº 21, IUCN, 2008); veja também https://www.
iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories

GUIA SOBRE REDAÇÃO DE LEIS PARA COMBATER CRIMES CONTRA A VIDA SELVAGEM



9

Exemplo – África do Sul: Regulamentos sobre 
Avaliação do Impacto Ambiental: Notificação de 
Listagem 3 de 2014, reg 2(1)
[…]

“zona de separação” significa, salvo definição 
específica, uma área estendendo-se 10 quilômetros do 
limite declarado de um local de patrimônio mundial 
ou parque nacional e 5 quilômetros do limite declarado 
de uma reserva natural, respectivamente, ou daquele 
definido como tal para um a biosfera;

[…]

Designação de uma autoridade 
competente
Uma abordagem bem-sucedida de combate aos crimes 
contra a vida selvagem envolve mais que uma nova 
legislação. Criar uma estrutura institucional eficaz é 
fundamental para garantir a implantação eficiente das 
leis sobre vida selvagem. Isso envolve a designação dos 
órgãos de Estado responsáveis por exercer funções es-
pecíficas relativas à vida selvagem. O Guia usa o termo 
“autoridade competente” para se referir a tais órgãos do 
Estado. A legislação deve designar os órgãos do Estado 
responsáveis por:

• criar e manter suplementos da vida selvagem,    
áreas protegidas, e armas, dispositivos e méto-
dos proibidos e regulamentados

• conceder e monitorar o uso de licenças e cer-
tificados

• detectar e investigar crimes contra a vida sel-
vagem

Cabe a cada Estado designar como autoridades com-
petentes os órgaõs mais adequados para realizar cada 
função. Essas autoridades competentes podem incluir 
ministérios de silvicultura, vida selvagem, meio ambi-
ente, recursos naturais, turismo ou do interior; agên-
cias especializadas ou independentes designadas para 
a gestão e proteção da vida selvagem; e agências de 
repressão ao crime com competências gerais. Pode ha-
ver casos em que, por motivos institucionais, possa ser 
desejável ou necessário que uma função específica seja 
exercida por mais de uma autoridade competente. Por 
exemplo, a autoridade que emite licenças para espécies 
aquáticas pode ser diferente da autoridade que emite 
licenças para espécies terrestres. No entanto, pode ser 
aconselhável não conceder funções de fiscalização a au-
toridades de gestão que talvez careçam de habilidades 
específicas de repressão ao crime.

Direito de posse à vida selvagem
Direito de posse se refere à relação entre as pessoas – 
seja individualmente, em grupos, ou através do Estado 
– e a terra, flora e fauna, seja ela definida juridicamente 
ou com base em usos e costumes.15 Ao redigir dis-
posições relativas à proteção e gestão da vida selvagem, 

15 Veja Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agri-
cultura, Direito de posse a terras e desenvolvimento rural (FAO Estu-
dos sobre Direito de Posse a Terras Nº 3, 2002) 7.

os Estados devem considerar como sua jurisdição lida 
com questões de direito de posse, inclusive direitos de 
uso e controle da vida selvagem, a transmissibilidade 
desses direitos, e as responsabilidades, obrigações e 
limitações associadas. Em algumas jurisdições, a vida 
selvagem pode ser considerada res nullius – isto é, não 
pertencente a ninguém. Em outros sistemas, o Estado 
pode ser o proprietário da vida selvagem ou as pes-
soas locais e indígenas podem deter a vida selvagem 
em regime de gestão comunitária. A condição jurídica 
da vida selvagem também pode depender da condição 
jurídica da terra ou da floresta na qual ela está localiza-
da. Essas questões podem ter uma influência significa-
tiva em como a legislação sobre a vida selvagem deve 
ser redigida, incluindo tanto crimes materiais quanto 
disposições processuais relativas a questões tais como 
indenização por atos de crime contra a vida selvagem.
Muitos dos crimes materiais neste Guia excluem de re-
sponsabilidade penal condutas protegidas por um di-
reito de posse relevante. Dois tipos de direitos de posse 
são pertinentes para os fins destas disposições. O pri-
meiro consiste em direitos concedidos por uma auto-
ridade competente através de uma licença, certificado 
ou outro instrumento similar. O segundo consiste em 
direitos reconhecidos pela lei de um Estado sem a ne-
cessidade de uma licença, certificado ou outro instru-
mento similar. Este Guia usa o termo “autoridade legal” 
ou “autoridade jurídica” para se referir a tais direitos. 
Os legisladores precisam considerar como abordar os 
direitos de posse nas leis e regulamentos que estabele-
cem crimes contra a vida selvagem. As seções a seguir 
discutem cada uma dessas formas de direito de posse à 
vida selvagem.

Licenças, certificados e outros 
instrumentos similares
As licenças, os certificados e outros instrumentos simi-
lares fornecem um mecanismo através do qual os direit-
os de posse sobre a vida selvagem podem ser administra-
dos. Quando um Estado tem um regime para licenças ou 
certificados, um titular de tal instrumento pode ter um 
direito reconhecido por lei de praticar certas atividades 
em relação a espécimes de espécies listadas nos suple-
mentos de vida selvagem do Estado (“espécies listadas”), 
de entrar em áreas protegidas, ou de possuir ou usar ar-
mas ou dispositivos regulamentados específicos. Por ex-
emplo, um Estado pode usar um sistema de licenças ou 
certificados para regulamentar o número de espécimes 
que podem ser caçados em um determinado período ou 
para limitar a caça de certas espécies durante a época de 
reprodução. Esse sistema também poderia ser utiliza-
do para permitir que atividades específicas sejam real-
izadas em relação a espécimes de espécies listadas para 
fins científicos. Um sistema de licença pode permitir a 
um Estado adaptar os limites da conduta legal levando 
em conta o contexto geográfico e ecológico do Estado. 
Muitos dos crimes contidos neste Guia são definidos 
para abranger uma conduta específica por uma pessoa 
que não possui uma licença ou certificado pertinente ou 
que viola as condições de tal instrumento. A referência a 
licenças e certificados é importante paa evitar criminal-
izar o uso legítimo da vida selvagem e contribuirá para 
estabelecer os limites entre conduta legal e ilegal.

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS



10

A estreita interação entre legislação estabelecendo crimes 
contra a vida selvagem e as leis que regulamentam o 
direito de posse à vida selvagem também destaca a im-
portância de garantir que essas leis sejam harmonizadas. 
A importância de uma estrutura jurídica abrangente e 
bem desenvolvida é, pelo presente, manifestada, assim 
como na ausência de uma regulamentação clara de li-
cenças bem como de outras autorizações legais, a simples 
introdução de crimes contra a vida selvagem pode criar 
desequilíbrios tendendo para uma criminalização exces-
siva de condutas relacionadas ao uso da vida selvagem.
Vários outros termos, tais como “permissões”, “con-
cessões” e “autorizações”, podem ser usados para descre-
ver instrumentos que conferem tais direitos ao titular 
do instrumento. Para fins de simplicidade, este Guia usa 
o termo “licenças e certificados” para se referir a todos 
esses instrumentos, independentemente da descrição de 
acordo com a legislação nacional. O termo “licença ou 
certificado” é incluído em colchetes em todos os crimes 
para os quais disposições modelo estiverem contidas 
neste Guia para enfatizar que um Estado deve substitu-
ir este termo pela redação adequada de acordo com sua 
legislação nacional. A redação escolhida por cada Esta-
do deve ser adaptada à disposição específica e abrang-
er todas as licenças, certificados e outros instrumentos 
similares pertinentes. Diferentes regimes de licenças e 
certificados dentro de um Estado podem usar diferentes 
redações para descrever esses instrumentos. Por exem-
plo, o instrumento permitindo que uma pessoa remo-
va um espécime vegetal específico de um determinado 
país pode ser chamado de licença, mas o instrumento 
permitindo que uma pessoa porte uma arma específi-
ca pode ser chamado de permissão. Outros termos co-
muns incluem “autorização” e “concessão”. As diferenças 
de terminologia precisam ser refletidas nas disposições 
pertinentes sobre vida selvagem que fizerem referência 
a esses instrumentos. Este Guia incentiva os Estados a 
usarem uma terminologia uniforme para descrever esses 
instrumentos em todas as suas diversas leis.
Geralmente os direitos conferidos por licenças ou cer-
tificados estarão sujeitos a condições específicas.  Essas 
condições podem ser específicas à licença ou ao certifi-
cado individual concedido ou podem ser geralmente 
aplicáveis a todas as licenças ou certificados de uma classe 
específica. Por exemplo, as condições comuns para uma 
licença de caça podem se relacionar com a identidade do 
titular da licença, com o número e sexo dos espécimes 
caçados, com o período de validade, a área e a tempo-
rada às quais a licença se aplica, e com as informações 
a serem prestadas às autoridades pertinentes sobre as 
atividades realizadas de acordo com a licença. Também 
pode haver condições no sentido de que o titular da li-
cença marque o(s) espécime(s) pertinente(s) sujeito(s) à 
licença de alguma forma – por exemplo, através de uma 
marca indelével, uma etiqueta eletrônica ou microchip 
– e mencione essa marca na documentação fornecida à 
autoridade competente para que a licença não possa ser 
usada para outro espécime. Seria crime o titular de tal 
licença violar qualquer uma dessas condições.
O escopo das licenças e certificados e as circunstâncias 
nas quais eles serão concedidos é uma decisão de política 
geral para cada Estado tomar, preferivelmente em diálo-
go com todas as partes interessadas pertinentes. Para 

fins de clareza, este Guia não exige que os Estados esta-
beleçam regimes de licenças e certificados com relação 
a todas as atividades abrangidas por este Guia. Os Esta-
dos podem decidir proibir completamente certas ativi-
dades, armas, dispositivos e métodos. Por exemplo, os 
Estados podem decidir que licenças ou certificados para 
determinadas armas, dispositivos e métodos que causem 
morte ou destruição indiscriminada não devem estar di-
sponíveis. Em outros casos, os Estados podem optar por 
permitir que licenças ou certificados sejam concedidos 
em circunstâncias específicas, mas limitar sua disponibi-
lidade. Por exemplo, nos casos em que espécies específi-
cas precisarem de um alto nível de proteção, um Estado 
pode emitir somente um número limitado de licenças de 
caça em um determinado período de tempo. Os Estados 
podem decidir introduzir uma presunção de que as li-
cenças e certificados para caçar e recolher certas espécies 
de vida selvagem não serão concedidos.
Finalmente, os Estados também podem desejar con-
siderar a introdução de disposições regulamentando li-
cenças ou certificados referentes a manter e reproduzir 
espécies em cativeiro. Por exemplo, tal regime poderia 
ser útil para espécies propensas à mortalidade ou de difí-
cil reprodução, espécies que forem raras no território do 
Estado em questão, espécies listadas no Apêndice I da 
CITES, ou espécies invasivas introduzidas.
Autoridade legal
Os direitos de posse sobre a vida selvagem também po-
dem ser exercidos por meio de autoridade conferida ou 
reconhecida por lei. A autoridade legal é distinta de li-
cenças e certificados porque seu exercício não depende 
de uma autoridade competente conceder uma licença ou 
certificado pertinente. As circunstâncias nas quais uma 
pessoa deve ser capaz de exercer autoridade legal em 
relação à vida selvagem são uma questão para cada Estado 
determinar de acordo com sua tradição e cultura jurídi-
ca. A autoridade legal deve, no entanto, ser concedida aos 
agentes responsáveis por repressão ao crime e pela preser-
vação da vida selvagem que realizam atividades com o ob-
jetivo de investigar e promover ação penal contra crimes 
à vida selvagem. Os Estados também devem garantir que 
a legislação sobre vida selvagem introduzida no âmbito 
deste Guia leve em consideração os direitos de posse de 
populações indígenas à vida selvagem. Os Estados prefe-
rivelmente incluirão tais grupos na redação de leis sobre a 
vida selvagem que potencialmente impactem os direitos 
de posse delas. Ao redigir tais estruturas jurídicas regu-
lamentando autoridades legais sobre o uso sustentável da 
vida selvagem, é importante considerar as práticas de caça 
das populações indígenas e das comunidades locais.

Jurisdição
Os Estados devem promulgar disposições estabelecen-
do uma jurisdição abrangente para a promoção de ação 
penal e punição de crimes contra a vida selvagem. Juris-
dição refere-se ao poder de um Estado, através de seus 
promotores de justiça, tribunais e outras instituições, 
para exercer autoridade legal sobre um território, pessoa 
ou coisa. A criação de uma jurisdição abrangente é es-
pecialmente importante no contexto de crimes contra a 
vida selvagem porque os crimes contra a vida selvagem 
podem ocorrer para além das fronteiras do Estado.
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Os criminosos também podem se movimentar entre 
Estados e explorar lacunas jurisdicionais nas leis dos 
Estados para evitar prisão e ação penal. Por isso, é im-
portante articular claramente as bases jurisdicionais 
sobre as quais os tribunais nacionais podem determi-
nar ações judiciais para crimes contra a vida selvagem.
Mais obviamente, os Estados podem exercer jurisdição 
sobre atos cometidos dentro de seus territórios, inclu-
sive suas águas territoriais (o princípio da territoriali-
dade). A lei internacional também reconhece o direito 
dos Estados de exercer jurisdição extraterritorial em 
uma série de circunstâncias. Embora o escopo exato 
dessas circunstâncias permaneça não resolvido,16 de 
modo geral a comunidade internacional reconheceu a 
jurisdição de um Estado sobre seus cidadãos, mesmo 
quando fora de seu território (o princípio da personal-
idade ativa); a jurisdição de um Estado sobre atos prej-
udiciais a seus cidadãos (o princípio da personalidade 
passiva); e a  jurisdição de um Estado sobre atos com-
etidos fora do Estado, mas que visem ter um efeito con-
siderável dentro do  território do Estado (o princípio 
territorial objetivo).17

Disposição modelo 1: Jurisdição
(1) [Os Tribunais Nacionais] terão jurisdição para de-
terminar ações judiciais por crimes aos quais esta [Lei/
Capítulo etc.] se aplicar quando o crime for cometido:

(a) [no todo ou em parte] dentro do território do [insira o 
nome do Estado]; ou

(b) [no todo ou em parte] a bordo de uma embarcação que 
esteja exibindo a bandeira do [insira o nome do Estado] 
ou de uma aeronave que seja registrada de acordo com as 
leis do [insira o nome do Estado] ou de uma aeronave que 
seja registrada de acordo com as leis do [insira o nome do 
Estado] no momento em que o crime foi cometido; ou

(c) por um cidadão do [insira o nome do Estado] presente 
no território do [insira o nome do Estado] cuja extradição 
seja recusada unicamente por motivo de nacionalidade.

(2) [Os Tribunais Nacionais] terão jurisdição para 
determinar ações judiciais por crimes cometidos fora do 
território do [insira o nome do Estado] aos quais esta [Lei/
Capítulo etc.] se aplicar quando:

(a) a [vítima] for um cidadão [ou residente per manen-
te] [ou residente habitual] do [insira o nome do Estado];

(b) o crime for cometido por um cidadão [ou residente 
per manente] [ou residente habitual] do [insira o nome 
do Estado];

(c) o crime for cometido com vistas à prática de um 
crime grave dentro do território do  [insira o nome do 
Estado]; ou

(d) tal jurisdição for baseada em um acordo interna-
cional que vincule o [insira o nome do Estado].

16 Cedric Ryngaert, Jurisdiction in International Law, 2nd ed. (Ox-
ford, Oxford University Press, 2015) pp. 101, 110–113.
17 Veja Convenção sobre Crime Organizado, art 15(2); Convenção 
das Nações Unidas contra Corrupção, art 42(2); veja também David 
McClean, Transnational Organized Crime: A Commentary on the 
UN Convention and its Protocols (Oxford, Oxford University Press, 
2007) 164.

Visto que os crimes contra a vida selvagem podem 
ultrapassar fronteiras geográficas, o Guia propõe que 
os Estados promulguem disposições estabelecendo 
jurisdição sobre crimes contra a vida selvagem tanto 
com base no princípio da territorialidade quanto com 
base nos princípios reconhecidos de jurisdição extra-
territorial. A disposição modelo 1 abaixo fornece um 
exemplo de como um Estado pode estabelecer essas 
bases jurisdicionais.
O parágrafo (1) da disposição modelo 1 descreve a 
jurisdição territorial para a determinação judicial 
de crimes contra a vida selvagem. O parágrafo (1)(a) 
e (b) reflete as obrigações dos Estados membros no 
âmbito do Artigo 15(1) da Convenção sobre Crime 
Organizado. O parágrafo (1)(c) reflete o princípio de 
“extraditar ou promover ação penal” (aut dedere aut 
judicare) contido no Artigo 15(3) da Convenção so-
bre Crime Organizado em casos onde a extradição de 
cidadãos for recusada. O princípio exige que os Es-
tados, em casos de jurisdição cumulativa sobre um 
crime com outros Estados, extraditem ou promovam 
ação penal contra o suposto infrator.18  O parágrafo 
(2) prevê quatro bases para o exercício da jurisdição 
extraterritorial para arbitrar judicialmente quanto 
a crimes contra a vida selvagem. O parágrafo (2)(a) 
estabelece jurisdição sobre casos em que a vítima de 
um crime é um cidadão do Estado. O parágrafo (2)(a) 
reflete o princípio de personalidade passiva e o Arti-
go 15(2)(a) da Convenção sobre Crime Organizado. 
Os Estados também podem escolher estender a base 
jurisdicional no parágrafo (2)(a)  a residentes per-
manentes ou habituais do Estado.19 O parágrafo (2)
(b) estabelece jurisdição sobre crimes cometidos por 
um cidadão (ou residente permanente ou habitual) do 
Estado, refletindo o princípio de personalidade ativa e 
o Artigo 15(2)(b) da Convenção sobre Crime Organi-
zado. O parágrafo (2)(c) prevê jurisdição sobre crimes 
cometidos fora do território do Estado, mas com vis-
tas à prática de um crime grave dentro do território 
do Estado – isto é, o  princípio territorial objetivo, 
conforme indicado no Artigo 15(2)(c) da Convenção 
sobre Crime Organizado.20

O subparágrafo (d) prevê uma base para o arbitramen-
to judicial de casos para os quais a jurisdição tiver sido 
conferida por um acordo internacional que vincule o 
Estado. Tal acordo pode ser uma resolução vinculante 
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

18 Veja também Convenção sobre Crime Organizado, art 16(10); 
UNODC, Disposições Legislativas Modelo contra Crime Organizado 
(2012), pp. 26–27.
19 Veja também UNODC, Disposições Legislativas Modelo contra 
Crime Organizado (2012), p. 28.
20 Veja também UNODC, Disposições Legislativas Modelo contra 
Crime Organizado (2012), pp. 28–29.
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Responsabilidade de pessoas 
jurídicas
Os crimes contra a vida selvagem podem ser cometidos 
por organizações com personalidade jurídica. Personali-
dade jurídica é uma característica daquelas organizações 
que possuem alguns – mas não necessariamente todos 
– os direitos e obrigações de uma pessoa física em uma 
determinada jurisdição. As empresas são tipicamente o 
exemplo clássico de uma organização com personali-
dade jurídica, mas as pessoas jurídicas também podem 
incluir uma variedade de outras entidades, dependendo 
da lei de um determinado Estado. Grupos criminosos 
sofisticados e organizados muitas vezes usam estruturas 
corporativas complexas para ocultar as identidades dos 
atores humanos em crimes contra a vida selvagem, in-
cluindo tanto organizadores quanto clientes.
Combater de modo eficaz os crimes contra a vida sel-
vagem exige que as pessoas jurídicas sejam respons-
abilizadas por suas ações e omissões culpáveis. A Con-
venção sobre Crime Organizado também exige que 
os Estados criem uma estrutura jurídica que aborde 
a responsabilidade de pessoas jurídicas. O Artigo 10 
exige que os Estados membros adotem as medidas 
necessárias para determinar a responsabilidade de 
pessoas jurídicas por participação em crimes graves 
envolvendo um grupo criminoso organizado. Cabe a 
cada Estado decidir sobre a natureza jurídica da re-
sponsabilidade delas. O Artigo 10(2) especifica que a 
responsabilidade para pessoas jurídicas pode ser penal, 
civil ou administrativa. Duas ou na realidade todas es-
sas formas de responsabilidade para pessoas jurídicas 
também podem existir no âmbito do sistema jurídico.
A responsabilidade penal é a forma de responsabili-
dade mais grave que um Estado pode impor às pessoas 
jurídicas. Geralmente ela está relacionada a julgamento 
em varas criminais, a altos níveis de potenciais sanções 
e a altos níveis de proteção processual para os réus. A 
responsabilidade penal de uma pessoa jurídica tem o 
potencial de causar dispendiosos danos à reputação da 
entidade e também pode dissuadir as pessoas jurídicas 
de praticar condutas ilegais.21

A responsabilidade civil e administrativa para pessoas 
jurídicas são opções disponíveis para sistemas jurídicos 
que não reconhecem a capacidade de pessoas jurídicas 
de cometer crimes. Cada um desses termos tem um sig-
nificado diferente, mas em alguns Estados eles são uti-
lizados de modo intercambiável. Responsabilidade civil 
se refere a penas civis impostas por tribunais ou órgãos 
semelhantes. Responsabilidade administrativa é geral-
mente associada à responsabilidade imposta por um reg-
ulador, mas em alguns sistemas jurídicos os órgãos judi-
ciais podem impor penas administrativas. Assim como a 
responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa 
não resulta em uma condenação penal. Tanto a respons-
abilidade civil quanto a responsabilidade administrativa 
estão geralmente associadas a níveis de provas menores 
do que a responsabilidade penal.
Quando responsabilidade penal, civil ou administrati-
va para pessoas jurídicas envolvidas em crimes contra 

21 UNODC, Guia Legislativo para a Implantação da Convenção das 
Nações Unidas contra Crime Organizado Transnacional (2016)

a vida selvagem já não estiver prevista na lei nacional, 
os Estados devem incluir disposições específicas esta-
belecendo tal responsabilidade. A escolha sobre esta-
belecer responsabilidade penal, civil ou administrati-
va deve ser feita por cada Estado, levando em conta a 
tradição e cultura jurídica do país e se o sistema jurídico 
reconhece a capacidade das pessoas jurídicas de com-
eterem crimes. A disposição modelo 2 abaixo fornece 
um exemplo básico de uma disposição específica que 
estabelece responsabilidade para pessoas jurídicas com 
relação a crimes contra a vida selvagem abrangidos por 
este Guia. Seja qual for a forma de responsabilização 
escolhida por um Estado, o Estado deve garantir que as 
penas e sanções impostas ofereçam um fator impediti-
vo suficiente. As penas pertinentes para pessoas jurídi-
cas são debatidas no Capítulo II da seção D abaixo.
Os Estados também devem considerar a extensão na 
qual a legislação nacional, inclusive as disposições rel-
ativas à responsabilidade de pessoas jurídicas, abrange 
órgãos públicos, caso isso ocorra.22 Esses órgãos pode-
riam incluir agências governamentais, estatais e auto-
ridades locais. A responsabilidade de pessoas jurídicas 
será estabelecida sem prejuízo à responsabilidade penal 
ou outra responsabilidade de pessoas físicas envolvidas 
na organização que também tiver cometido crimes.23

Disposição modelo 2: Responsabilidade de 
pessoas jurídicas

As pessoas jurídicas [que não forem o Estado] podem 
estar sujeitas à responsabilidade [penal/civil/adminis-
trativa] por crimes contra esta [Lei/Capítulo etc.]. A 
responsabilidade de qualquer pessoa jurídica não ex-
clui a responsabilidade de uma pessoa física.

[Opção 1]

Uma pessoa jurídica é culpada de um crime cometido 
por um representante da pessoa jurídica agindo dentro 
do escopo de sua autoridade e pelo menos em parte em 
benefício da pessoa jurídica.

[Opção 2]

Para a finalidade de impor responsabilidade a uma 
pessoa jurídica, qualquer conduta e estado de espíri-
to associado de um representante é considerado como 
sendo aquele da pessoa jurídica quando a conduta 
estiver dentro da autoridade do representante e, pelo 
menos em parte, for em benefício da pessoa jurídica.

Um representante significa [um diretor, sócio, funcio-
nário, membro, agente ou contratado].

Os Estados também devem considerar se o devido 
cuidado de uma pessoa jurídica pode servir como def-
esa ou fator atenuante em uma ação penal. A diligência 
prévia refere-se às medidas que uma pessoa jurídica 
toma para garantir o cumprimento de uma lei espe-
cífica. Os Estados têm adotado diferentes abordagens 

22  UNODC, Guia Legislativo para a Implantação da Convenção 
das Nações Unidas contra Crime Organizado Transnacional (2016), 
disponível em: https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legisla-
tive-guide/index.html
23  Convenção sobre Crime Organizado, art 10(3).
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quanto ao impacto da diligência prévia de uma pessoa 
jurídica em seu tratamento em uma ação de execução. 
Em alguns Estados, as provas da diligência prévia for-
necem uma defesa absoluta à responsabilidade para 
pessoas jurídicas. Em outros Estados, a diligência 
prévia pode ser um fator pertinente ao exercício de 
prudente arbítrio pela acusação ao instaurar um caso 
contra uma pessoa jurídica ou pode fornecer um fa-
tor atenuante no momento de sentenciar. A parte sobre 
quem recai o ônus da prova da diligência prévia (ou 
da falta da mesmo) também pode diferir entre Estados.
O que constitui da diligência prévia diferirá de Estado 
para Estado e de caso para caso. Em geral, o exercício 
de diligência prévia envolverá um sistema de gestão de 
riscos para prevenir e detectar má conduta. Um sistema 
adequado de gestão de riscos geralmente incluirá siste-
mas para acessar informações, avaliar os riscos com base 
nessas informações, e mitigar os riscos com base nessa 
avaliação.24 A simples existência de políticas, procedi-
mentos e sistemas para prevenir e detectar má conduta 
de modo geral não será, no entanto, suficiente para ab-
solver uma pessoa jurídica de responsabilidade.25 Se uma 
pessoa jurídica exerceu diligência prévia ou não sempre 
dependerá dos fatos e circunstâncias do caso individual.

Glossário de termos
Este glossário contém definições de vários termos uti-
lizados nas disposições modelo deste Guia. Muitos 
dos termos abaixo são derivados da Convenção sobre 
Crime Organizado, da CITES, da Lei Modelo da CITES 
ou de leis modelo desenvolvidas pelo UNODC.
Os redatores legislativos devem garantir que a termi-
nologia usada pelas leis sobre vida selvagem seja clara, 
precisa e utilizada de modo uniforme. A redação de 
leis sobre vida selvagem deve ser realizada em pleno 
conhecimento da estrutura jurídica nacional existente 
a fim de evitar contradições e lacunas e para garantir, 
na medida do possível, consistência no uso de termos 
entre diversas leis.
Os termos utilizados neste Guia terão o significado 
atribuído a eles, a menos que o contexto exija de outra 
forma. As palavras ou expressões derivadas dos termos 
definidos devem ser consideradas como tendo os sig-
nificados correspondentes a menos que o contexto in-
dique o contrário. Ao redigir leis sobre a vida selvagem, 
os Estados devem adaptar os nomes e significados de 
todos os termos pertinentes, tendo em mente o escopo 
de aplicação pretendido de suas disposições.
“derivativo” significa qualquer parte, tecido, fragmento 
ou composto bioquímico de um animal, planta ou outro 
organismo, seja ele fresco, conservado ou processado;
“introdução a partir do mar” significa transportar 
para dentro do país espécimes de qualquer espécie que 

24 Veja, de modo geral, o Regulamento (União Europeia) Nº 
995/2010 do Parlamento e do Conselho Europeu, de 20 de outubro de 
2010, determinando as obrigações dos operadores que comercializam 
madeira e produtos de madeira, preâmbulo, arts 4 e 6; Reino Unido, 
Ministério da Justiça, Orientações sobre procedimentos que as orga-
nizações comerciais pertinentes podem implantar para impedir que 
pessoas ligadas a elas cometam suborno (seção 9 da Lei contra Sub-
orno de 2010) (2011) pp. 27–28.
25 Estados Unidos, Departamento de Justiça, U.S. Attorneys’ Man-
ual, 9-28.800.

foram retirados do ambiente marinho não de acordo 
com a jurisdição de qualquer Estado, incluindo o es-
paço aéreo acima do mar e o fundo do mar e o subsolo 
abaixo do mar;26

“grupo criminoso organizado” significa um grupo 
estruturado de três ou mais pessoas, existindo por um 
período de tempo e agindo em conjunto com o objetivo 
de cometer um ou mais crimes a fim de obter, direta 
ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro 
benefício material;27

“pessoa” significa uma pessoa física ou jurídica;
“proventos do crime” significa qualquer bem derivado 
ou obtido, direta ou indiretamente, através do cometi-
mento de um crime, quer tal crime tenha sido cometi-
do dentro ou fora do território do Estado;28

“reexportação” significa exportar um espécime 
que já foi previamente importado;29

“crime grave” significa um crime punível por uma 
privação da liberdade máxima de pelo menos quatro 
anos ou uma pena mais grave;30

“espécie” inclui:
(a) qualquer subespécie; e
(b) qualquer população geograficamente distinta da 

espécie ou de qualquer subespécie;31

“espécime” [significa/inclui, entre outras coisas]:

(a) qualquer animal, planta ou outro organsimo 
vivo ou morto;

(b) uma semente, ovo, gameta ou propágulo ou 
parte de um  animal, planta ou outro orga-
nismo capaz de propagação ou reprodução 
ou de qualquer forma capaz de transferir 
traços genéticos;

(c) qualquer derivativo de qualquer animal, plan-
ta ou outro  organismo; ou

(d) quaisquer produtos que:
i) contenham um derivativo de um animal, 

planta ou outro organismo; ou
ii) de um documento complementar, de emba-

lagem ou marca ou rótulo, ou de quaisquer 
outras indicações, que pareça ser ou conte-
nha um derivativo de um animal, planta ou 
outro organismo.

“tráfico”, em relação a um espécime, significa atos ilegais 
por uma pessoa, seja em benefício próprio ou de outra 
pessoa, para fins de importar, exportar, reexportar, intro-
duzir a partir do mar, enviar, enviar em trânsito, distribuir, 
mediar, oferecer, manter para oferta, negociar, processar, 
comprar, vender, fornecer, armazenar ou transportar.

26 CITES ML, p. 7.
27 Convenção sobre Crime Organizado, art. 2.
28 Adaptado da Convenção sobre Crime Organizado, art 2.
29 CITES, art I(d).
30 Convenção sobre Crime Organizado, art 2.
31 Veja CITES art I (a).
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Capítulo II
CRIMES

Elementos de crimes
Em geral, os crimes possuem dois componentes: os ele-
mentos físicos (também conhecidos como actus reus) e 
os elementos mentais (também conhecidos como mens 
rea). Esses dois tipos de elementos podem ser referidos 
por outros nomes em outras jurisdições. A maioria dos 
crimes requer tanto elementos físicos quanto mentais 
para estabelecer uma condenação.
Os elementos físicos de um crime são os atos que a  
pessoa acusada realmente praticou. Eles podem inclu-
ir, dependendo do sistema jurídico, a conduta (atos ou 
omissões), os resultados da conduta, e circunstâncias 
especiais relacionadas à conduta. Os elementos men-
tais de um crime se relacionam com o estado mental do 
acusado no momento do crime. Para um determinado 
crime, geralmente as provas de um elemento mental 
são exigidas para cada elemento físico do crime. Embo-
ra os elementos mentais exijam provas do estado men-
tal interno do réu, esse estado mental pode ser inferido 
das circunstâncias factuais objetivas.
Os tipos de estados mentais reconhecidos pelas leis 
penais dos vários Estados e os termos utilizados para 
descrever esses estados mentais variam significativa-
mente entre as jurisdições. Essas diferenças de termi-
nologia e os princípios jurídicos subjacentes tornam 
difícil fazer generalizações sobre elementos mentais 
em todo o conjunto de tradições jurídicas e sistemas 
jurídicos. No entanto, pode-se dizer que os elementos 
mentais geralmente diferem de acordo com o grau de 
intenção ou conhecimento dos fatos, probabilidades e 
riscos da parte do réu ou, em algumas circunstâncias, o 
conhecimento que razoavelmente pode ser imputado a 
ele ou ela. Em alguns sistemas jurídicos, alguns crimes 
podem ser estabelecidos sem prova de qualquer estado 
mental da parte do réu. Esses crimes são chamados de 
crimes de responsabilidade estrita ou absoluta.
Salvo especificação em contrário, o Guia contempla 
que as provas de um elemento mental ou de elemen-
tos mentais equivalentes à intenção ou, em algumas 
jurisdições, conhecimento seja exigido para uma con-

denação dos crimes contidos neste Guia. Visto que a 
redação de elementos mentais pode variar de país para 
país de acordo com suas tradições jurídicas, este Guia 
não adota uma posição sobre a redação que os Estados 
devem usar para estabelecer este requisito de prova do 
estado mental necessário. Isso se reflete na redação das 
disposições legislativas modelo, onde a expressão “com 
o estado mental necessário” é incluída em colchetes 
para enfatizar esta escolha aos redatores legislativos.
Os Estados podem considerar a adoção de medidas 
mais rigorosas e também podem permitir provas de 
elementos mentais menos estritos como sendo sufici-
entes para estabelecer uma condenação para determi-
nados crimes contra a vida selvagem.32 Esses elementos 
mentais menos estritos poderiam incluir imprudência 
e negligência. Embora diminuir os elementos men-
tais necessários para um crime facilite a obtenção de 
condenações penais, os Estados devem exercer muita 
cautela ao diminuir o limite por causa do prejuízo aos 
direitos dos réus que isso pode ocasionar. Além disso, 
em alguns sistemas jurídicos a remoção do elemento 
mental necessário para criar crimes de responsabili-
dade estrita é proibida exceto em circunstâncias limita-
das. Os direitos dos réus devem sempre receber a devi-
da consideração no processo de redação legal, inclusive 
para determinar os elementos mentais necessários para 
crimes abrangidos por este Guia. Alguns Estados po-
dem desejar reservar menos elementos mentais para 
crimes civis e administrativos.

Crimes abrangidos por este Guia
Muitas vezes os crimes contra a vida selvagem envolvem 
uma cadeia de abastecimento que vai desde aque-
les envolvidos em capturar, matar ou remover a vida 
selvagem até os proprietários e consumidores finais 
de produtos ilícitos da vida selvagem. Junto com essa 
cadeia de abastecimento há uma variedade de atores 
praticando atividades prejudiciais à vida selvagem. O 
termo “crime contra a vida selvagem” pode incluir uma 

32 Veja também a Convenção sobre Crime Organizado, art 34(3).
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ampla gama de atividades tais como caça e exploração 
madeireira ilegal e a aquisição, processamento, tráfi-
co, posse e utilização ilegal da vida selvagem. A ampla 
gama de atividades envolvidas nos crimes contra a vida 
selvagem exige uma ampla resposta da justiça criminal.
A Seção A deste capítulo apresenta os crimes materiais 
relacionados a crimes contra a vida selvagem abrangi-
dos por este Guia. Eles incluem:

• crimes relacionados a espécimes de espécies 
listadas

• crimes relacionados a armas, dispositivos e 
métodos proibidos e regulamentados

• crimes relacionados a áreas protegidas
• crimes relacionados a licenças e certificados
• posse ilegal
• tráfico de vida selvagem
• venda eletrônica ou à distância

Os crimes contra a vida selvagem também podem estar 
intimamente relacionados a uma série de outros crimes 
graves, tais como participação em um grupo criminoso 
organizado, obstrução da justiça, lavagem de dinheiro 
e corrupção. Um exame abrangente de todos os crimes 
possíveis relacionados a crimes contra a vida selvagem 
está além do escopo deste Guia.33 Contudo, leis que 
estabelecem crimes contra a vida selvagem também 
poderiam ser elaboradas para criminalizar certas ativ-
idades criminais relacionadas. A Seção B deste capítu-
lo contém orientações legislativas sobre vários crimes 
desse tipo, incluindo participação em um grupo crim-
inoso organizado, obstrução da justiça e lavagem de 
dinheiro. A Seção B também contém orientações so-
bre a criação de formas de responsabilidade secundária 
para os crimes abrangidos por este Guia.
O mesmo ato criminoso pode ocasionar a infração de 
mais de um dos crimes previstos por este Guia. Por ex-
emplo, caçar utilizando um método proibido em uma 
área protegida pode acarretar a violação de várias dis-
posições. Isso é intencional. Para ajudar a garantir que 
as atividades envolvendo crimes contra a vida selvagem 
sejam punidas quando adequado, os crimes neste Guia 
visam criminalizar os crimes contra a vida selvagem 
a partir de uma variedade de ângulos. Ao adotar essa 
abordagem, é inevitável que haja alguns elementos em 
comum. Como os Estados lidam com a promoção de 
ação penal contra os infratores no caso de múltiplos 
crimes parcialmente em comum é uma questão para 
cada Estado de acordo com sua tradição jurídica. Em 
alguns Estados, múltiplas acusações parcialmente em 
comum são possíveis em uma denúncia criminal. Em 
outros Estados, isso não é possível.
As disposições modelo contidas neste capítulo não estip-
ulam a pena aplicável para cada crime. O arbitramento 
das penas adequadas fica a critério de cada Estado, de 
acordo com seu sistema jurídico e cultura jurídica. Para 
a maior parte dos crimes contidos neste Guia, a respons-

33 Para mais informações sobre a criminalização da corrupção, 
veja as publicações pertinentes das Nações Unidas em https://www.
unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html e https://www.
unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ Legislative-
Guide/UNCAC_Legislative_Guide_E.pdf.

abilidade penal será adequada. Em alguns casos, os Es-
tados podem desejar, também ou em vez disso, prever 
responsabilidade civil ou administrativa. Como as penas 
devem ser estruturadas dentro de uma determinada 
lei fica a critério do Estado individual. Alguns Estados 
podem optar por incluir a pena aplicável a cada crime 
dentro da disposição que estabelece o crime. Outros Es-
tados podem decidir estipular as penas aplicáveis para 
cada crime dentro de uma disposição de penas especial, 
separada dos próprios crimes. A Seção D deste capítulo 
contém algumas orientações gerais sobre questões perti-
nentes a penas e fixação de penas para os crimes abran-
gidos por este Guia.

Seção A  
Crimes materiais

Subseção 1
Atividades proibidas e  
regulamentadas
Crimes relacionados a espécimes 
de espécies listadas
A primeira categoria de crimes se relaciona com es-
pécimes de espécies listadas – isto é, espécimes de es-
pécies incluídas nos suplementos de vida selvagem do 
Estado.34 Os crimes – sejam eles de natureza penal ou 
administrativa – contra espécimes de espécies lista-
das inevitavelmente variarão em termos de gravidade 
de acordo com, entre outros fatores, as espécies em 
questão e a natureza da conduta contra elas. De modo 
compatível com seu sistema legislativo, os Estados de-
vem garantir que as penas aplicadas para crimes relati-
vos a espécimes de espécies listadas sejam proporcio-
nais aos fatos e circunstâncias de cada caso.

Os Estados podem introduzir diversos crimes para 
cada suplemento (ou classe de suplemento, quando 
pertinente) ou diversos tipos de conduta com penas 
variadas de acordo com a gravidade do crime con-
tra cada suplemento. Por exemplo, matar um animal 
listado no suplemento das espécies mais protegidas 
poderia resultar em uma pena mais dura do que ma-
tar um animal listado em outros suplementos, tais 
como suplementos de espécies vulneráveis. Os Esta-
dos também poderiam alcançar isso por elaborar leis 
sobre um crime único, mas redigir uma disposição de 
pena distinta para diferentes tipos de atos. Alterna-
tivamente, a discricionariedade sobre as penas po-
deria ficar a critério do judiciário, de acordo com as 
tradições jurídicas de um Estado. Em certos casos, a 
identificação e determinação das espécies envolvidas 
em crimes contra a vida selvagem pode ser um desa-
fio, visto que isso requer capacidades periciais, inclu-
sive o parecer de especialistas. Os Estados devem con-
siderar como lidar com este desafio na sua jurisdição.

34 Veja o capítulo I acima.

https://www.unodc.org/unodc/en/
https://www.unodc.org/unodc/en/
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/
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Disposição modelo 3: Crimes relacionados a 
espécimes de espécies listadas

Qualquer pessoa que [com o estado mental necessário] 
disparar tiros, aprisionar, caçar, capturar, matar, ferir, 
recolher, apanhar, coletar, cortar, decepar, arrancar ou 
destruir um espécime de uma espécie incluída em [in-
sira o(s) suplemento(s) pertinente(s)]:

(a) sem autorização legal ou um [insira a terminologia 
pertinente para licenças, certificados etc.] concedido 
por [insira a autoridade competente]; ou

(a) violando as condições do referido [insira a termino-
logia pertinente para licenças, certificados etc.]

comete um crime.

A definição de “espécime” usada neste Guia, apresenta-
da no glossário de termos acima, é descrita amplamente 
para incluir derivativos e produtos da vida selvagem. 
Ao utilizar a palavra “espécime”, a disposição modelo 
3 se estende assim a crimes envolvendo derivativos e 
produtos. Os Estados que empregarem uma definição 
mais limitada de “espécime” devem, todavia, garantir 
que os produtos e derivativos sejam abrangidos pela 
legislação aplicável.

A disposição modelo 3 contém exclusões de responsab-
ilidade penal para conduta praticada com autorização 
legal ou dentro das condições de uma licença ou cer-
tificado concedido pela autoridade competente. O es-
copo de cada uma dessas exclusões é uma questão para 
cada Estado decidir por meio do estabelecimento das 
circunstâncias de autorização legal e determinação da 
disponibilidade de licenças e certificados. Por exemplo, 
alguns Estados podem decidir introduzir uma proibição 
completa de caça de espécimes de espécies listadas. Out-
ros Estados podem decidir permitir a caça sustentável de 
certas espécies listadas através da concessão de licenças 
ou certificados em determinadas circunstâncias.
A disposição modelo 3 se refere a uma série de ativi-
dades (disparar tiros, aprisionar, caçar, capturar, matar, 
ferir, recolher, apanhar, coletar, cortar, decepar, arran-
car ou destruir) que são repetidas nos crimes relacio-
nados a métodos, armas e dispositivos proibidos e reg-
ulamentados (disposição modelo 4, abaixo) e crimes 
relacionados a áreas protegidas (disposição modelo 6, 
abaixo). Uma abordagem alternativa à redação desses 
crimes poderia ser os legisladores definirem cada uma 
dessas atividades por meio de termos tais como “ativ-
idade restrita” ou “atividade proibida” e depois incor-
porar esses termos nos crimes introduzidos de acordo 
com este Guia. Um exemplo de tal abordagem é incluí-
do abaixo.

Exemplo – África do Sul: Gestão Ambiental Nacional: Lei de Biodiversidade de 2004, s 1(1)

[…]

“atividade restrita” –

(a) em relação a um espécime de uma espécie listada ameaçada ou protegida, significa –

(i) caçar, pegar, capturar ou matar qualquer espécime vivo de uma espécie listada ameaçada ou protegida por 
qualquer meio, método or dispositivo, inclusive procurar, perseguir, dirigir veículos, esperar de embos-
cada, atrair, disparar um projétil ou ferir com a intenção de caçar, pegar, capturar ou matar qualquer tal 
espécime;

(ii) apanhar, coletar ou recolher qualquer espécime de uma espécie listada ameaçada ou protegida;

(iii) arrancar partes de, ou cortar, decepar, arrancar, danificar ou destruir qualquer espécime de uma espécie 
listada ameaçada ou protegida;

(iv) importar para a República, inclusive introduzir a partir do mar, qualquer espécime de uma espécie listada 
ameaçada ou protegida;

(v) exportar da República, inclusive reexportar da República, qualquer espécime de uma espécie listada amea-
çada ou protegida;

(vi) ter em posse ou exercer controle físico sobre qualquer espécime de uma espécie listada ameaçada ou pro-
tegida;

(vii) cultivar, reproduzir ou de qualquer outra forma propagar qualquer espécime de uma espécie listada 
ameaçada ou protegida, ou causar sua multiplicação;

(viii) transportar, movimentar  ou de outra forma mudar de lugar qualquer espécime de uma espécie listada 
ameaçada ou protegida;

(ix) vender ou ou de outra forma comercializar, comprar, receber, dar, doar ou aceitar como presente, ou de 
qualquer forma adquirir ou alienar qualquer espécime de uma espécie listada ameaçada ou protegida; ou

(x) qualquer outra atividade determinada que envolva um espécime de uma espécie listada ameaçada ou 
protegida; […]
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Crimes relacionados a armas, 
dispositivos e métodos proibidos e 
regulamentados
Os crimes contra a vida selvagem muitas vezes en-
volvem o uso de armas, dispositivos e métodos 
perigosos e prejudiciais. Este Guia recomenda que os 
Estados introduzam disposições que criminalizem o 
uso de determinadas armas, dispositivos e métodos 
para capturar ou recolher vida selvagem. Essas armas, 
dispositivos e métodos seriam listados em suplementos 
criados e mantidos por cada Estado.
A disposição modelo 4 abaixo estabelece o crime de 
usar uma arma, dispositivo ou método proibido ou 
regulamentado para aprisionar, caçar, capturar, matar, 
recolher, apanhar, coletar, cortar, decepar, arrancar ou 
destruir qualquer espécime sem autorização legal ou 
uma licença ou certificado concedido pela autoridade 
competente, ou excedendo as condições de tal  licença 
ou certificado. Diferentemente da disposição modelo 
3, a disposição modelo 4 não é limitada a espécimes 
de espécies listadas. Assim como com outros tipos de 
licenças e certificados debatidos neste Guia, as circun-
stâncias nas quais uma licença ou certificado para uso 
de uma arma, dispositivo ou método regulamentado 
pode ser concedida são uma questão para cada Estado 
determinar. Nenhuma licença ou certificado estaria di-
sponível para armas, dispositivos e métodos proibidos, 
então a isenção na disposição modelo 4 relativa a tit-
ulares de licenças ou certificados válidos nunca pode-
ria surgir em tais casos. Embora a disposição modelo 
4 combine crimes relacionados a armas, dispositivos e 
métodos proibidos e regulamentados por uma questão 
de simplicidade, os Estados também poderiam optar 
por separar tais crimes.

Disposição modelo 4: Crimes relacionados a 
armas, dispositivos e métodos

Qualquer pessoa que [com o estado mental necessário] 
disparar tiros, aprisionar, caçar, capturar, matar, ferir, 
recolher, apanhar, coletar, cortar, decepar, arrancar ou 
destruir qualquer espécime com o uso de qualquer 
arma, dispositivo ou método listado no [insira os su-
plementos pertinentes de armas, dispositivos e métodos 
proibidos e regulamentados]:

(a) sem autorização legal ou um [insira a terminolo-
gia pertinente para licenças, certificados etc.] concedido 
por [insira a autoridade competente]; ou

(b) violando as condições do referido [insira a ter-
minologia pertinente para licenças, certificados etc.];

comete um crime.

Os Estados podem optar por introduzir vários crimes 
do tipo descrito na disposição modelo 4, cada um en-
volvendo diferentes tipos de armas, dispositivos ou 
métodos e tendo diferentes penas máximas conforme 
adequado. Um Estado também poderia estabelecer 
crimes distintos para refletir o perigo representado à 
vida selvagem ou ao meio ambiente por determina-

das armas, dispositivos ou métodos. Os Estados tam-
bém poderiam promulgar diversas penas máximas 
para crimes relacionados a diferentes tipos de armas, 
dispositivos e métodos através da criação de um úni-
co crime, mas redigindo uma disposição sobre pena 
distinta contendo diferentes níveis de penas para os 
diversos tipos. Os Estados poderiam usar múltiplos 
suplementos para categorizar as armas, dispositivos e 
métodos dessas várias formas.
A disposição modelo 4 somente se relaciona com o uso 
de determinadas armas, dispositivos e métodos para 
caçar, capturar ou recolher espécimes de vida selvagem. 
Os Estados também poderiam optar por introduzir 
crimes adicionais criminalizando a posse ou o comér-
cio de certas armas ou dispositivos, seja sem uma li-
cença ou certificado ou em todas as circunstâncias. Tais 
crimes seriam adequados em situações nas quais as ar-
mas e dispositivos não têm usos legítimos. Esses crimes 
poderiam abranger, por exemplo, armadilhas de caça 
e outros tipos de armadilhas de perna ou mandíbula.
Os Estados podem optar por proibir o uso de determi-
nadas armas, dispositivos e métodos e a posse de certas 
armas ou dispositivos em áreas protegidas designadas 
de acordo com suplementos específicos. O escopo das 
armas, dispositivos e métodos proibidos para uso den-
tro de uma área protegida pode ser mais amplo do que 
o escopo das armas, dispositivos e métodos proibidos 
para uso em áreas não protegidas, e as penas aplicáveis 
a tais crimes podem ser maiores. Os crimes de posse 
arma ou dispositivo proibido ou regulamentado em 
uma área protegida são debatidos mais abaixo. A dis-
posição modelo 5 contém um exemplo de tal crime.
Os Estados também podem decidir introduzir crimes 
adicionais proibindo o uso de determinadas armas, 
dispositivos e métodos contra espécimes de espécies 
específicas. Esses crimes incluiriam armas, dispositivos 
e métodos cujo uso não seja ilegal em si, mas que se 
tornaria ilegal quando usados contra espécimes de de-
terminadas espécies levando em conta a crueldade de 
tal uso contra tais espécies.
Ao introduzir disposições legislativas proibindo o uso 
ou a posse de certas armas relacionadas com crimes 
contra a vida selvagem, os Estados devem garantir que 
a legislação esteja harmonizada com outras leis que reg-
ulamentam o uso de armas de fogo e outras armas. Os 
dois tipos de legislação devem ser complementares. As 
disposições sobre vida selvagem e aquelas disposições 
relativas a leis sobre armas e armas de fogo em geral 
podem estar contidas em um instrumento legislativo 
diferente. Em tais casos, os redatores legislativos devem 
considerar a inclusão de referências cruzadas a leis so-
bre armas e armas de fogo nas disposições que regula-
mentam o uso de certas armas no contexto de crimes 
contra a vida selvagem, e vice-versa, para melhor es-
clarecer a relação entre as diversas leis. Essas referên-
cias cruzadas não só ajudarão a estabelecer o escopo 
dos respectivos crimes, mas também a descrever as re-
spectivas responsabilidades da autoridade competente 
responsável pela investigação e/ou promoção de ação 
penal contra crimes de acordo com cada lei.
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Exemplo – Moçambique: Lei nº 5/2017: Alteração e Republicação da Lei nº 16/2014, art 61

1. Qualquer pessoa que praticar atividade ilegal em uma área de preservação usando armas proibidas conforme definido 
no Código Penal e em legislação específica será condenada a pena de prisão de longa duração de doze a dezesseis anos e a 
uma multa correspondente, se uma pena mais severa não se aplicar.

2. Qualquer pessoa que praticar uma atividade ilegal usando armadilha mecânica ou qualquer outro tipo de armadilha é 
condenada à mesma pena que aquela do parágrafo anterior.

Exemplo – África do Sul: Regulamentos sobre Espécies Ameaçadas ou Protegidas, reg 71

(1) Uma pessoa não pode caçar um espécime de uma espécie listada ameaçada ou protegida –
(a) em um ambiente controlado;

(b) enquanto tal espécime estiver sob a influência de qualquer agente tranquilizante, narcótico, imobilizador ou 
agente similar;
(c) por fazer uso de uma armadilha de caça, armadilha com cova coberta, gaiola, cercado, laço ou qualquer 
outro método ou dispositivo no qual ou pelo qual tal espécime vise a ser capturado antes de ser morto;
(d) por meio de veneno;

(e) por meio de lançamento de dardos;
(f) por meio das seguintes armas de fogo –  

(i) uma pistola de ar comprimido;
(ii)  uma arma de fogo que dispare um cartucho de percussão anular de .22 de uma polegada ou 

calibre menor, exceto por golpe de misericórdia;
(iii)  uma arma de fogo que, após ter sido disparada, se recarregue automaticamente e dispare quando o 

gatilho da mesma for puxado ou for mantido em posição de disparo; ou

(iv)  uma espingarda de caça, exceto para a caça de aves;
(g) por meio de isca, som, cheiro ou qualquer outro método de atração, exceto para a caça por meio de isca 
morta, de –  

(i) leopardo e hiena; ou

(ii) leão, sendo que neste caso tal leão –  

aa) pode ser caçado por meio de isca morta em um extenso sistema de vida selvagem com tama-
nho mínimo de somente 15.000 ha; e

bb) não pode ter sido criado em cativeiro;
(h) por meio de cães, exceto para

(i) seguir o rastro de um animal ferido; ou

(ii) fazer sair do esconderijo, indicar a presença e ir buscar um espécime;
(i) por meio de holofotes ou projetores luminosos, exceto para a caça de leopardo, hiena ou serval;
(j) por meio de um veículo motorizado, exceto

(i) para a localização de tal espécime em longas extensões; ou

(ii) para permitir que um pessoa com deficiência física ou idosa possa caçar; ou
(k) por meio de uma aeronave, exceto para a localização de tal espécime em longas extensões.

(2) Além das proibições contempladas no sub-regulamento (1), uma pessoa não pode caçar um espécime de um preda-
dor de grande porte listado, mas excluindo um leão (Panthera leo), rinoceronte branco (Ceratoutrosium simum simum), 
rinoceronte negro (Diceros bicomis), crocodilo do Nilo (Crocodylus niloticus) ou elefante africano (Loxodonta africana) 
por meio de ou pelo uso de um arco e flecha.

(3) Além das proibições contempladas no sub-regulamento (1) e (2), uma pessoa não pode caçar um espécime de um 
predador de grande porte listado que tiver sido solto em uma área adjacente a um local de manutenção de cativos para 
predadores de grande porte listados.
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Crimes relacionados a áreas 
protegidas
Este Guia recomenda que os Estados introduzam crimes 
especiais para determinadas condutas dentro de áreas 
protegidas designadas. Para facilitar isso, os Estados de-
vem usar suplementos descrevendo diversas categorias 
de áreas protegidas. Mais orientações sobre os tipos de 
categorias de áreas protegidas que poderiam potencial-
mente ser desenvolvidas pelos Estados são apresentadas 
no capítulo I acima.
A disposição modelo 5 abaixo estabelece crimes para 
três categorias de conduta dentro de áreas protegidas. O 
parágrafo (1) estabelece um crime relacionado à entrada 
ilegal em uma área protegida. O parágrafo (2) estabelece 
um crime para a posse de uma arma ou dispositivo proibi-
do ou regulamentado. O crime no parágrafo (3) estabelece 
responsabilidade por praticar certas atividades restritas 
em uma área protegida. Essas atividades são as mesmas 
que aquelas abrangidas pela disposição modelo 3. Assim 
como com os outros crimes contidos neste Guia, cabe 
a cada Estado determinar as circunstâncias nas quais a 
conduta estará dentro do escopo da autorização legal e as 
circunstâncias nas quais uma licença ou certificado pode 
estar disponível aos requerentes.
Os crimes de entrada ilegal em uma área protegida, tal 
como o crime contido no parágrafo (1) da disposição mod-
elo 5, em algumas circunstâncias podem ser vinculados a 
determinados períodos de tempo. Por exemplo, a entrada 

em certas áreas pode ser ilegal durante a época dos ninhos 
ou períodos de reprodução, mas legal em outros momen-
tos. Com relação a esse crime de entrada, os Estados tam-
bém podem considerar contar com respostas não penais 
em casos de menor gravidade. Um Estado pode decidir, 
por exemplo, que o simples acesso a uma área protegida 
pode ser punido eficazmente por meio de multas ou outras 
medidas administrativas em vez de responsabilidade penal. 
Isso não só garantiria que os infratores não recebam penas 
excessivas e desproporcionadas, mas também permitiria 
procedimentos mais racionalizados para emitir penas e 
freios mais eficientes. O tipo de responsabilidade e os tipos 
de penas desejáveis para um determinado crime também 
dependerão do nível de proteção que um Estado deseja 
destinar às áreas em questão. Em geral, a responsabilidade 
penal somente deve ser imposta quando a conduta envolver 
um nível de dano maior.
O parágrafo (2) da disposição modelo 5 abrange a posse 
de duas categorias amplas de armas e dispositivos em áreas 
protegidas: armas ou dispositivos possuídos em violação à 
legislação do Estado sobre armas e armas de fogo, e armas 
ou dispositivos listados nos suplementos introduzidos no 
âmbito da legislação sobre vida selvagem do Estado. Os 
Estados devem garantir que as disposições na legislação 
sobre vida selvagem regulamentando a posse de determi-
nadas armas ou dispositivos em certas áreas geográficas 
sejam harmonizadas com a legislação sobre armas de fogo 
mais geralmente aplicável e garantir que a relação entre os 
dois tipos de legislação seja esclarecida.

Disposição modelo 5: Crimes relacionados a áreas protegidas
(1) Qualquer pessoa que [com o estado mental necessário], entrar em um [insira a terminologia pertinente para áreas 

protegidas]:

(a) sem autorização legal ou uma [insira a terminologia pertinente para licenças, certificados etc.] conce-
dido por [insira a autoridade competente]; ou

(b) violando as condições do referido [insira a terminologia pertinente para licenças, certificados etc.]; co-
mete um crime.

(2) Qualquer pessoa que [com o estado mental necessário] possuir uma arma ou dispositivo listado em [insira os 
suplementos pertinentes de armas e dispositivos proibidos e regulamentados] em um [insira a terminologia 
pertinente para áreas protegidas]:

(a) em violação a [insira a legislação pertinente sobre armas ou armas de fogo]

(b) sem autorização legal ou um [insira a terminologia pertinente para licenças, certificados etc.] concedido por 
[insira a autoridade competente]; ou

(c) violando as condições do referido [insira a terminologia pertinente para licenças, certificados etc.]; comete 
um crime.

(3) Qualquer pessoa que [com o estado mental necessário] disparar tiros, aprisionar, caçar, capturar, matar, 
ferir, recolher, apanhar, coletar, cortar, decepar, arrancar ou destruir um espécime em ou mudar de lugar um 
espécime de um [insira a terminologia pertinente para áreas protegidas]:

(a) sem autorização legal ou um [insira a terminologia pertinente para licenças, certificados etc.] concedi-
do por [insira a autoridade competente]; ou

(b) violando as condições do referido [insira a terminologia pertinente para licenças, certificados etc.]; 
comete um crime.
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Assim como o crime na disposição modelo 4, a conduta 
regida pelo parágrafo (3) da disposição modelo 5 não se 
limita a espécimes de espécies listadas. Nesse sentido, ela é 
mais ampla que o crime na disposição modelo 3. A conduta 
proibida pelo parágrafo (3) da disposição modelo 5 inclu-
iria várias formas de destruição do habitat. Além de formas 
diretas de destruição, até mesmo fomas indiretas tais como 
o ato de capinar ou de plantar uma espécie podem prejudi-
car ou destruir um ecossistema e, portanto, se enquadrari-
am no escopo do parágrafo (3) da disposição modelo 5. Os 
Estados também podem optar por incluir textos adicionais 
proibindo expressamente atividades tais como o cultivo de 
terras em uma área protegida ou introduzir crimes mais 
gerais relativos à destruição do habitat. Os Estados tam-
bém podem desejar incluir crimes específicos por introdu-
zir animais ou plantas não nativos de uma área protegida. 
O parágrafo (3) também abrange a conduta de transferir 
espécimes da vida selvagem de áreas protegidas. Na me-
dida em que esta disposição se aplicar, transferência pode 
incluir o ato de perseguir, arrebanhar ou mover um ani-
mal ou um grupo de animais de uma área designada para 
outra. Tipicamente, os caçadores ilegais tentam driblar as 
restrições de caça por transferir os animais para fora das 
áreas protegidas para depois caçá-los. Além disso, os atos 
de perseguir, arrebanhar ou mover animais para uma res-
erva de caça com o objetivo de legalizar um ato de caça sob 
outros aspectos ilegal também podem exigir a atenção dos 
legisladores.
A extensão de áreas protegidas abrangida por cada um 
dos três tipos de crimes na disposição modelo 5 provavel-
mente variará. A extensão de áreas protegidas abrangida 
pelo crime de entrada ilegal no parágrafo (1) geralmente 
será mais limitada do que a extensão de áreas protegidas 
abrangida no âmbito dos crimes descritos nos parágrafos 
(2) e (3). Por exemplo, em algumas áreas protegidas tais 
como parques nacionais, a entrada será legal, mas a prática 
de certas atividades proibidas nessas áreas acarretaria re-
sponsabilidade. Embora cada um dos crimes na disposição 
modelo 5 seja redigido com áreas protegidas do governo 
em mente, os Estados têm liberdade para decidir até que 
ponto os crimes na disposição modelo 5 devem se estender 
a áreas protegidas privadas ou pertencentes à comunidade.

Exemplo – República Unida da Tanzânia:
Lei de Preservação da Vida Selvagem, 2009 s 15
(1) Qualquer pessoa que não seja uma pessoa viajan-

do pela reserva ao longo de uma rodovia ou via 
navegável designada não entrará em uma reserva 
ecológica exceto por e de acordo com a autorização 
escrita do Diretor previamente solicitada e obtida.

(2) Qualquer pessoa que violar qualquer disposição 
desta seção ou qualquer condição relacionada a 
qualquer autorização concedida no âmbito da sub-
seção (1) comete um crime e mediante condenação 
estará sujeita a uma multa não inferior a cem mil 
xelins, mas não superior a quinhentos mil xelins, 
ou a uma pena de prisão por um prazo não in-
ferior a um ano, mas não superior a três anos ou 
a ambos.

Os Estados podem optar por introduzir vários crimes 
desse tipo, com cada crime abrangendo uma categoria 
diferente de área protegida, e potencialmente impondo 
uma pena máxima diferente. Como uma alternativa, os 
Estados também poderiam criar um crime único, mas in-
cluir uma disposição de pena distinta com diversos níveis 
de penas para diferentes categorias de áreas protegidas.
Ao designar certas áreas como protegidas, os Estados 
também devem avaliar o impacto sobre as populações 
nativas locais com relações costumeiras ou tradicionais 
com a terra dentro da área. A legislação regulamentando 
a conduta dentro de áreas protegidas deve levar em conta 
os direitos dessas pessoas e equilibrar esses direitos com 
a necessidade de proteger a vida selvagem ameaçada. O 
equilíbrio adequado entre cada um desses dois interesses 
é uma questão para cada Estado determinar por si.

Exemplo – República Unida da Tanzânia:
Lei de Preservação da Vida Selvagem, 2009 s 45
(1) O Ministro pode, por ordem no Diário Oficial, 

declarar qualquer comunidade como sendo uma 
comunidade tradicional para os fins desta Lei e 
estabelecer condições para regulamentar a utili-
zação da vida selvagem.

(2) O Diretor pode conceder a uma comunidade tra-
dicional uma licença para caçar tal número espe-
cífico de animais sujeito aos termos e condições 
por tal período conforme possa ser especificado 
na licença.

(3) O Ministro pode, por ordem no Diário Oficial, 
designar áreas de terra para caça residente e as 
modalidades de caça de animais por residentes 
em tais áreas.

Subseção 2 
Fraude de documentos
Crimes relacionados a licenças, 
certificados e outros instrumentos 
similares
Licenças, certificados e outros documentos relaciona-
dos são passíveis de serem usados de forma fraudulenta 
por criminosos envolvidos em tráfico da vida selvagem. 
Uma parte significativa dos crimes contra a vida sel-
vagem no mundo ocorre notoriamente utilizando li-
cenças ou certificados fraudulentos.35 Os criminosos 
usam licenças e certificados fraudulentos para encobrir 
contrabando ilegal como mercadorias aparentemente 
legítimas.36 Os criminosos podem usar documentos 
fraudulentos para obter licenças ou certificados per-
mitindo a entrada em uma área protegida, a posse ou 
uso de certas armas, dispositivos ou métodos, e ativ-
idades relacionadas a caçar, recolher, aprisionar, pos-

35  UNODC, Relatório Mundial sobre Crimes contra a Vida Sel-
vagem: Tráfico de espécies protegidas (2016) p. 19.
36  UNODC, Relatório Mundial sobre Crimes contra a Vida Sel-
vagem: Tráfico de espécies protegidas (2016) p. 23.
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suir ou comercializar vida selvagem. Os criminosos 
podem cometer fraude de documentos relacionada a 
licenças e certificados de uma série de maneiras. Em 
alguns casos, os criminosos falsificam completamente 
licenças e certificados. Em outros casos, os traficantes 
alteram licenças e certificados autênticos. Os crim-
inosos também podem obter licenças e certificados 
autênticos através de afirmações falsas e fraudulentas 
às autoridades expedidoras. A fraude de documentos 
pode ocorrer quando pessoas que não o titular legítimo 
usam licenças ou certificados autênticos obtidos legal-
mente. Para combater crimes contra a vida selvagem 
de modo eficaz, os Estados devem eliminar cada uma 
dessas formas de fraude de documentos.
As disposições modelo 6 e 7 abaixo incluem crimes 
abordando cada um desses aspectos de fraude de doc-
umentos. A disposição modelo 6 criminaliza o ato de 
apresentar, oferecer, distribuir, obter, fornecer, vend-
er, adquirir, comprar, usar ou possuir uma licença ou 
certificado fraudulento ou parte do mesmo. Ela visa 
pessoas envolvidas em todas as fases da cadeia de for-
necimento de licenças e certificados fraudulentos, des-
de os produtores e intermediários de tais documentos 
fraudulentos até os usuários ou possuidores finais. Ela 
abrange tanto falsificação quanto alteração fraudulenta 
de licenças e certificados.

Disposição modelo 6: [Licenças e certificados] 
fraudulentos

Qualquer pessoa que [com o estado mental necessário] 
apresentar, oferecer, distribuir, obtiver, negociar, tro-
car, fornecer, vender, adquirir, comprar, usar ou pos-
suir um documento fraudulento [insira a terminologia 
pertinente para licenças, certificados etc.] ou uma parte 
do mesmo, comete um crime.

Disposição modelo 7: Conduta fraudulenta em 
conexão com [licenças e certificados]

Qualquer pessoa que [com o estado mental necessário]:

(a) fizer uma afirmação ou declaração falsa 
ou enganadora; ou

(b) apresentar um documento fraudulento;

à [insira as autoridades competentes] em, ou em cone-
xão com, um pedido para ou o uso de um [insira a 
terminologia pertinente para licenças, certificados etc.], 
comete um crime.

A disposição modelo 7 criminaliza a prática de afir-
mações ou declarações falsas ou enganadoras e a apre-
sentação de documentos fraudulentos a uma autori-
dade competente em conexão com um pedido para 
ou o uso de uma licença ou certificado. As autoridades 
competentes abrangidas por este crime devem inclu-
ir aqueles órgãos responsáveis por processar pedidos 
para licenças e certificados, bem como os órgãos re-
sponsáveis por inspecionar licenças e certificados.

A disposição modelo 7 abrange o uso de marcações ou 
rótulos falsos em conexão com o uso de uma licença ou 
certificado, mas os Estados também podem optar por 
introduzir disposições exclusivas visando marcações ou 
rótulos falsos de espécimes da vida selvagem. Os Esta-
dos devem garantir que todas as disposições referentes 
a fraudes em relação a licenças, certificados, rótulos e 
marcações sejam coerentes com crimes gerais de fraude 
no âmbito da lei penal do Estado, bem como com a leg-
islação aduaneira geral. Os Estados também devem anal-
isar a extensão em que as leis sobre corrupção incluiriam 
autoridades cúmplices de fornecer ilegalmente a crimi-
nosos licenças e certificados autênticos.

Exemplo – Quênia: Lei de Preservação e Manejo 
da Vida Selvagem 2013 s 91

Qualquer pessoa que, com o objetivo de obter, seja 
para si ou para outros, a emissão de uma licença ou 
autorização –  

(a) fizer de modo consciente ou imprudente 
uma afirmação ou declaração que for falsa 
em um detalhe relevante; ou

(b) fornecer de modo consciente ou impru-
dente um documento ou informação que 
for falso em um detalhe relevante; ou

(c) para qualquer finalidade em conexão com 
esta Lei, utilizar ou fornecer de modo 
consciente ou imprudente uma licença ou 
autorização falsa, falsificada ou inválida 
ou alterada sem autorização; ou

(d) violar conscientemente qualquer condi-
ção ou  requisito de uma licença ou auto-
rização,

comete um crime e estará sujeita, após condenação, a 
uma multa não inferior a duzentos mil xelins ou a uma 
pena de prisão não inferior a um ano ou estará sujeita 
tanto a multa quanto pena de prisão.

Subseção 3
Crimes de posse e relaciona-
dos a comércio
Posse ilegal
Este Guia recomenda que os Estados introduzam crimes 
relacionados à posse de espécimes da vida selvagem 
protegidos e obtidos ilegalmente. Para evitar lacunas na 
legislação, este Guia recomenda que esses crimes inclu-
am tanto a posse ilegal de espécimes de espécies listadas 
quanto a posse de espécimes obtidos ilegalmente. Neste 
contexto, os Estados devem considerar os direitos da 
população nativa e das comunidades locais a possuir e 
comercializar vida selvagem para fins de subsistência, 
conforme adequado. Deixar de fazer isso pode prejudi-
car o sustento das pessoas e comunidades nativas. As dis-
posições modelo 8 e 9 abaixo descrevem dois crimes de 
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posse ilegal. O crime na disposição modelo 8 se relaciona 
à posse ilegal de um espécime listado em suplementos es-
pecíficos da vida selvagem. O crime na disposição mod-
elo 9 se relaciona à posse de um espécime obtido em vio-
lação à legislação do Estado sobre vida selvagem. Os dois 
crimes se complementam. A disposição modelo 9 con-
tribui para a implementação do Artigo 6 da Convenção 
sobre Crime Organizado a respeito da criminalização da 
lavagem de proventos do crime. O Artigo 6(1)(b)(i) da 
Convenção sobre Crime Organizado exige que os Esta-
dos membros, sujeito aos conceitos básicos de seus siste-
mas jurídicos, criminalizem a aquisição, posse ou uso de 
bens quando se tiver conhecimento, no momento do re-
cebimento, da origem ilegal dos referidos bens. O motivo 
por trás desta disposição modelo é evitar a proliferação 
de mercados ilícitos lidando com a parte da demanda, 
impondo responsabilização aos destinatários que fizerem 
a aquisição de bens ilícitos.

Disposição modelo 8: Posse ilegal de um espé-
cime de uma espécie listada

Qualquer pessoa que [com o estado mental necessário] e:

(a) sem autorização legal ou um [insira a 
terminologia pertinente para licenças, 
certificados etc.] concedido por [insira a 
autoridade competente]; ou

(b) violando as condições de um [insira a 
terminologia pertinente para licenças, 
certificados etc.] concedido por [insira a 
autoridade competente];

possuir qualquer espécime de uma espécie listada em 
[insira o(s) suplemento(s) pertinente(s) da vida selva-
gem] comete um crime.

A legislação sobre lavagem de dinheiro normalmente 
inclui tanto a parte da demanda quanto da oferta por 
criminalizar também os fornecedores de proventos ilíci-

tos. Ao considerar a introdução de um crime tal como 
aquele incluído na disposição modelo 9, os Estados de-
vem garantir que o crime seja compatível com sua legis-
lação sobre lavagem de dinheiro.

Disposição modelo 9: Posse de um espécime 
aprisionado, possuído, transportado, compra-
do ou vendido ilegalmente

Qualquer pessoa que [com o estado mental necessá-
rio] possuir qualquer espécime aprisionado, possuído, 
distribuído, transportado, comprado ou vendido em 
violação a esta [Lei/Capítulo etc.], sabendo no mo-
mento do recebimento que tal espécime foi aprisiona-
do, possuído, transportado, comprado ou vendido em 
violação a esta [Lei/Capítulo etc.] comete um crime.

Assim como ocorre com outras disposições contidas 
neste Guia, a redação para os elementos mentais dos 
crimes nas disposições modelo 8 e 9 fica a critério de 
cada Estado. Há dois elementos mentais para o crime 
na disposição modelo 8. Para ser condenado por este 
crime, um réu deve ter o estado mental necessário (tal 
como conhecimento) em relação tanto ao fato da posse 
quanto ao fato de que a posse era do tipo de espécime 
de fato possuído. Não é necessário que um réu tenha 
tido qualquer elemento mental com relação à condição 
da espécie do espécime possuído. Isto é, se o elemento 
mental necessário for o conhecimento, não é necessário 
que a promotoria prove que o réu sabia que o espécime 
era de uma espécie listada em um dos suplementos de 
vida selvagem pertinentes; apenas que o réu sabia que ele 
ou ela possuía o espécime e que ele ou ela sabia que tipo 
de espécime era possuído. Para o crime na disposição 
modelo 9, além do elemento mental referente ao fato da 
posse, também há um elemento mental claro de saber 
que o espécime foi aprisionado, possuído, distribuído, 
transportado, comprado ou vendido em violação à leg-
islação sobre vida selvagem do Estado. Os Estados tam-
bém devem abordar se o termo “possuir” inclui permitir 

Exemplo – Estados Unidos da América: Código 16 dos EUA § 3372(a)
É ilegal para qualquer pessoa –  

[…]
(3)  dentro da jurisdição marítima e territorial especial dos Estados Unidos (conforme definido na seção 7 do 

título 18) –  
(A) possuir qualquer espécie de peixe ou de vida selvagem aprisionada, possuída, transportada ou 

vendida em violação a qualquer lei ou regulamento de qualquer Estado ou em violação a qualquer lei es-
trangeira ou lei de tribos indígenas, ou

(B) possuir qualquer planta –  
(i) retirada, possuída, transportada ou vendida em violação a qualquer lei ou regulamento de qualquer 

Estado, ou de qualquer lei estrangeira, que proteja plantas ou que regulamente –  
(I) o roubo de plantas;
(II) a retirada de plantas de um parque, reserva florestal, ou outra área oficialmente protegida;
(III) a retirada de plantas de uma área oficialmente designada; ou
(IV) a retirada de plantas sem a autorização exigida ou de forma contrária à autorização exigida;

(ii) retirada, possuída, transportada ou vendida sem o pagamento dos devidos royalties, impostos 
ou taxas relativas ao direito de derrubar árvores de corte exigidos para a planta por qualquer lei 
ou regulamento de qualquer Estado ou qualquer lei estrangeira; ou

(iii) retirada, possuída, transportada ou vendida em violação a qualquer limitação no âmbito de 
qualquer lei ou regulamento de qualquer Estado, ou de acordo com qualquer lei estrangeira, 
regendo a exportação ou o transbordo de plantas; […]
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que terceiros possuam em nome da pessoa.
Os Estados também devem considerar se há circun-
stâncias nas quais a posse para fins de consumo pessoal 
deve ser abordada através de apreensão, confisco/per-
da, penas civis ou outras medidas, em vez de através de 
responsabilização penal.
Os Estados também podem decidir estabelecer is-
enções à responsabilização penal em circunstâncias 
especificadas. Por exemplo, os Estados podem desejar 
introduzir isenções legislativas permitindo a garantia 
de direitos humanos básicos, tais como casos nos quais 
a segurança alimentar dependa do uso de espécies lis-
tadas. Isenções para uso da vida selvagem quando isso 
for necessário para a garantia de direitos de participar 
da vida cultural também podem ser introduzidas. Is-
enções legislativas também podem ser necessárias 
para partes e derivativos que forem bens pessoais ou 
domésticos, e espécimes de espécies listadas adquiri-
dos antes da listagem dessas espécies naquele Estado.37 
Nesse sentido, os Estados também devem considerar 
e determinar a condição de antiguidades tais como 
marfim antigo.

Tráfico de vida selvagem
A criminalização de tráfico nacional e transfronteiriço 
é um componente essencial de qualquer lei penal para 
combater crimes contra a vida selvagem. A disposição 
modelo 10 abaixo contém dois crimes de tráfico, um 
crime básico e um adendo opcional estabelecendo um 
padrão mais forte para criminalização. O parágrafo 
(a) do crime básico criminaliza o tráfico de espécimes 
listados em suplementos específicos da vida selvagem 
sem autorização legal ou uma licença ou certificado 
pertinente ou em violação às condições de tal licença 
ou certificado. O parágrafo (b) do crime básico crimi-
naliza o tráfico de espécimes retirados, possuídos, dis-
tribuídos, transportados, comprados ou vendidos em 
violação à legislação sobre vida selvagem do Estado. 
O potencial conteúdo desses suplementos de vida sel-
vagem foi discutido acima no capítulo I.
Além desse crime básico de tráfico, o Guia também 
apresenta duas opções mais fortes para consideração 
do Estado. Essas opções servem para criminalizar: (a) a 
importação ou o tráfico de qualquer espécime aprisio-
nado, possuído, distribuído, transportado, comprado 
ou vendido em violação a qualquer acordo internacio-
nal vinculante; ou (b) qualquer lei estrangeira aplicável 
referente à proteção e manejo da vida selvagem. Os 
acordos internacionais vinculantes podem incluir a 
CITES e a Convenção sobre a Preservação de Espécies 
Migratórias de Animais Selvagens, bem como outros 
acordos regionais e internacionais aplicáveis relativos 
à proteção e manejo da vida selvagem. O termo “lei es-
trangeira aplicável” introduz no crime um requisito de 
um nexo jurisdicional entre a lei estrangeira e o ato de 
aprisionar, possuir, distribuir, transportar, comprar ou 
vender.38 Deve ser enfatizado que nenhuma das abord-
agens requer ou envolve que os Estados imponham leis 
estrangeiras. Em vez disso, é a lei estrangeira aplicável 

37 Veja CITES art VII; CITES ML, pp. 15–16.
38 Veja o capítulo I, “Jurisdição”, acima.

que informa a condição ilegal do espécime e torna a 
importação ou o tráfico do espécime ilegal no âmbi-
to da lei nacional. O foco do crime está em proteger 
o mercado nacional contra a entrada de contrabando. 
Ambas as abordagens mais fortes vão além do crime 
básico de tráfico, imediatamente acima do adendo. O 
adendo tem duas opções: criminalizar a simples impor-
tação de qualquer espécime ou criminalizar o tráfico de 
qualquer espécime. A segunda opção de tráfico é a mais 
ampla das duas abordagens visto que a definição de 
tráfico usada por este Guia é ampla e inclui importação 
entre uma série de outras atividades.39 Em outras pala-
vras, tráfico abrangeria o ato de importar, embora a im-
portação represente somente um ato possível de tráfico. 
Os Estados podem desejar introduzir uma das normas 
mais fortes contidas no adendo porque elas podem ser-
vir como uma ferramenta poderosa para combater o 
tráfico transfronteiriço, afetando as organizações crim-
inosas e protegendo os mercados nacionais. Ao mes-
mo tempo, aplicar essas disposições mais fortes muitas 
vezes exigirá que as autoridades de repressão ao crime 
e que as autoridades de acusação obtenham provas das 
autoridades estrangeiras e obtenham e entendam a leg-
islação estrangeira pertinente.
Todos os crimes de tráfico contidos na disposição 
modelo 10 abaixo, incluindo o adendo opcional, fazem 
uso da definição de “tráfico” contida no glossário de 
termos acima. O glossário de termos define “tráfico”, 
em relação a um espécime, como “atos ilegais por uma 
pessoa, seja em benefício próprio ou de outra pessoa, 
para fins de importar, exportar, reexportar, introduzir 
a partir do mar, enviar, enviar em trânsito, distribuir, 
mediar, oferecer, manter para oferta, negociar, proces-
sar, comprar, vender, fornecer, armazenar ou transpor-
tar”. Diferentemente do comércio de espécimes da vida 
selvagem, que pode ser lícito ou ilícito, a definição de 
“tráfico” deixa claro que “tráfico” sempre se refere a 
atos ilegais. No caso do parágrafo (a) do crime básico 
de tráfico, abaixo, por exemplo, esse elemento de ile-
galidade é especialmente importante para excluir a re-
sponsabilidade pelo comércio lícito de vida selvagem. 
O que o termo “atos ilegais” significa para os fins da 
definição de tráfico variará de Estado para Estado. 
Isso pode incluir atos sem autorização legal e atos sem 
uma licença ou certificado ou em violação aos termos 
de uma licença ou certificado pertinente, quando tal 
autorização ou instrumento fosse necessário para ga-
rantir legalmente os direitos em questão. No caso do 
parágrafo (b) do crime básico de tráfico, bem como dos 
crimes no adendo opcional, também há elementos adi-
cionais de ilegalidade que se relacionam com as circun-
stâncias nas quais o espécime foi aprisionado, possuí-
do, distribuído, transportado, comprado ou vendido.

39 Veja a definição de “tráfico” no glossário de termos, acima.
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Disposição modelo 10: Tráfico de vida selvagem

Qualquer pessoa que [intencionalmente/com o estado 
mental necessário] traficar qualquer espécime:

(a) de uma espécie listada em [insira o(s) suple-
mento(s) pertinente(s) de vida selvagem];

(b) sabendo que o espécime foi aprisionado, pos-
suído, distribuído, transportado, comprado 
ou vendido em violação a qualquer lei de [in-
sira o nome do Estado] referente à proteção 
ou manejo de fauna ou flora selvagem;

comete um crime.

Adendo opcional:
Qualquer pessoa que [intencionalmente/com o estado 
mental necessário] [importar/traficar] qualquer espéci-
me, sabendo que o espécime foi aprisionado, possuído, 
distribuído, transportado, comprado ou vendido em 
violação a:

(a) qualquer acordo internacional que vincule o 
[insira o nome do Estado]; ou

(b) qualquer lei estrangeira aplicável referente à 
proteção ou manejo de fauna ou flora selvagem;

comete um crime.

Os Estados devem observar que este Guia define o ter-
mo “espécime” em termos amplos.40 Isso também in-
clui qualquer produto que, a partir de um documento 
complementar, a partir da embalagem ou marca ou 
rótulo, ou a partir de quaisquer outras indicações, 
parecer ser ou contiver um derivativo de um animal, 
planta ou outro organismo. Devido ao amplo escopo 
de aplicação deste crime, os Estados podem desejar 
exigir provas de um elemento mental equivalente à 
intenção para o crime de tráfico.
Os seguintes exemplos de legislação do Canadá, Aus-
trália e dos Estados Unidos da América demonstram 
como uma das normas mais fortes no adendo opcion-
al pode ser realizada na prática.
Os Estados podem optar por introduzir um crime 
distinto relativo ao tráfico de espécimes animais vi-
vos com penas adequadas que levem em conta as es-
pecificidades de cada caso, inclusive penas máximas 
maiores quando adequado. Os Estados também po-
dem alcançar tal aperfeiçoamento por elaborar leis 
sobre um único crime, mas incluir uma pena qualifi-
cada nas situações em que o tráfico se relacionar a um 
espécime animal vivo.

40 Veja o glossário de termos acima.

Exemplo – Canadá: Lei sobre Proteção de 
Plantas e Animais Selvagens e Regulamentação 
do Comércio Internacional e Interprovincial, 
S.C. 1992, c. 52, s 6(1)

Nenhuma pessoa importará para o Canadá qualquer 
animal ou planta que tiver sido aprisionado, ou 
qualquer animal ou planta, ou qualquer parte ou 
derivativo de um animal ou planta, que tiver sido 
possuído, distribuído ou transportado em violação a 
qualquer lei de qualquer estado estrangeiro.

Exemplo – Austrália: Lei de Proteção Ambiental 
e de Preservação da Biodiversidade de 1999 
(Cth) s 303GQ
(1) Uma pessoa não deve importar intencionalmente 

um espécime se a pessoa souber que:

(a) o espécime foi exportado de um país 
estrangeiro; e

(b) no momento em que o espécime foi 
exportado, a exportação do espécime era 
proibida por uma lei do país estrangeiro que 
corresponde a esta Parte.

Pena: 5 anos de prisão.

(2) Uma ação penal não deve ser instaurada por 
um crime contra esta seção a menos que 
uma autoridade pertinente da CITES do país 
estrangeiro tenha solicitado:

(a) a investigação do crime; ou

(b) assistência em relação a uma classe de crimes 
na qual o crime estiver incluído.

Os Estados também podem decidir estabelecer is-
enções à responsabilização penal por conduta que con-
stituiria, sob outros aspectos, tráfico nacional or trans-
fronteiriço. Por exemplo, os Estados podem escolher 
introduzir isenções legislativas relacionadas a emprés-
timos, doações e trocas não comerciais entre institu-
ições científicas, exposições itinerantes de zoológicos 
e organizações similares, espécimes mortos, partes e 
derivativos que forem bens pessoais ou domésticos, e 
espécimes de espécies listadas adquiridos antes da lista-
gem daquela espécie naquele Estado.41 Os Estados tam-
bém podem regulamentar tais circunstâncias através 
de um sistema de licenças ou certificados. No exemp-
lo a seguir uma isenção de espécimes trabalhados que 
foram adquiridos mais de 50 anos antes está incluída.

41 CITES ML, pp. 15–16.
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Exemplo – Estados Unidos da América: Código 16 dos EUA § 3372

(a) Crimes exceto crimes de marcação

É ilegal para qualquer pessoa – 

(1) importar, exportar, transportar, vender, receber, adquirir ou comprar qualquer peixe ou vida selvagem ou planta apri-
sionada, possuída, transportada ou vendida em violação a qualquer lei, tratado ou regulamento dos Estados Unidos ou 
em violação a qualquer lei de tribos indígenas;

(2) importar, exportar, transportar, vender, receber, adquirir ou comprar em comércio interestadual ou estrangeiro –  

(A) qualquer peixe ou vida selvagem aprisionada, possuída, transportada ou vendida em violação a qualquer lei ou 
regulamento de qualquer Estado ou em violação a qualquer lei estrangeira;

(B) qualquer planta –  

(i) retirada, possuída, transportada ou vendida em violação a qualquer lei ou regulamento de qualquer Esta-
do, ou qualquer lei estrangeira, que proteja plantas ou que regulamente  –  

(I) o roubo de plantas;
(II) a retirada de plantas de um parque, reserva florestal, ou outra área oficialmente protegida;
(III) a retirada de plantas de uma área oficialmente designada; ou
(IV) a retirada de plantas sem a autorização exigida ou de forma contrária à autorização exigida; 

(ii) retirada, possuída, transportada ou vendida sem o pagamento dos devidos royalties, impostos ou taxas re-
lativas ao direito de derrubar árvores de corte exigidos para a planta por qualquer lei ou regulamento de qualquer 
Estado ou qualquer lei estrangeira; ou

(iii) retirada, possuída, transportada ou vendida em violação a qualquer limitação no âmbito de qualquer lei 
ou regulamento de qualquer Estado, ou de acordo com qualquer lei estrangeira, regendo a exportação ou o trans-
bordo de plantas; ou

(C) qualquer espécie de vida selvagem proibida (sujeito à subseção (e));

[…]

Exemplo – União Europeia: Regulamentação do Conselho (CE) Nº 338/97 (1996) sobre a proteção de 
espécies de fauna e flora selvagem regulamentando o seu comércio, art. 8
(1) A compra, oferta de compra, aquisição para fins comerciais, exibição ao público para fins comerciais, o uso para 

lucro comercial e venda, manter para venda, oferecer para venda ou transporte para venda de espécimes das es-
pécies listadas no Anexo A serão proibidos.

(2) Os Estados Membros podem proibir a captura de espécimes, especialmente de animais vivos das espécies listadas 
no Anexo A.

(3) De acordo com os requisitos de outras leis da Comunidade sobre a preservação de fauna e flora selvagem, a isen-
ção das proibições mencionadas no parágrafo 1 pode ser concedida pela emissão de um certificado nesse sentido 
por uma autoridade de gestão do Estado Membro no qual os espécimes estiverem localizados, caso a caso, quando 
os espécimes:

(a) tiverem sido adquiridos na Comunidade ou introduzidos na Comunidade antes que as disposições rela-
cionadas às espécies listadas no Apêndice I da Convenção ou no Anexo CI da Regulamentação (EEC) Nº 
3626/82 ou no Anexo A se tornem aplicáveis aos espécimes; ou

(b) forem espécimes trabalhados que tiverem sido adquiridos mais de 50 anos antes...

OBS.: Esta medida somente se aplica a comércio dentro da União Europeia, visto que o comércio para a União Europeia 
e da União Europeia geralmente não é permitido.



29

CAPÍTULO II CRIMES

Venda eletrônica e à distância
Os compradores e vendedores estão usando cada vez 
mais meios eletrônicos, inclusive a dark web, para orga-
nizar a venda de espécimes de vida selvagem ilícitos.42 
A legislação que combate os crimes contra a vida sel-
vagem deve seguir o mesmo ritmo da natureza variável 
dos crimes contra a vida selvagem na era digital, inclu-
sive abordando de forma adequada a venda eletrônica 
e à distância ilícita de vida selvagem.
A venda de espécimes da vida selvagem adquiridos de 
modo ilegal utilizando meios eletrônicos comumente 
será regulamentada por disposições gerais abrangendo 
a venda ou tráfico. Neste Guia, a disposição modelo 
10 criminaliza o tráfico de vida selvagem, e “tráfico” 
é definido no glossário de termos para incluir venda. 
Venda, para os fins deste Guia, inclui vender por meios 
eletrônicos. Em algumas jurisdições, a venda talvez não 
inclua automaticamente venda por meios eletrônicos. 
Quando esse for o caso, os Estados podem introduzir 
disposições específicas declarando que o tráfico de vida 
selvagem inclui vendas por meios eletrônicos.
Muitas vezes a venda eletrônica e à distância será fa-
cilitada por uma série de pessoas físicas ou jurídicas, 
incluindo prestadores de serviços mediante pagamen-
to eletrônico; prestadores de serviços bancários, finan-
ceiros, de pagamento e de transferência de dinheiro, 
prestadores de serviços de transporte, correio e entrega 
logística; prestadores de serviços de Internet (ISPs) e 
prestadores de serviços de hospedagem de sites; e pro-
prietários de redes sociais e de outros sites de Internet 
e pessoas que operam essas ferramentas. A disposição 
modelo 11 abaixo visa abranger a variedade de diversas 
pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços necessári-
os para a venda eletrônica e à distância de vida selvagem. 
A disposição modelo 11 cria um crime para qualquer 
pessoa que prestar serviços a outra pessoa quando tiver 
conhecimento ou consciência que o serviço está sendo 
utilizado para o tráfico eletrônico ou à distância de vida 
selvagem. As disposições estabelecendo penas adequa-
das para este crime devem levar em conta a ampla gama 
de prestadores de serviços que têm o potencial de com-
eter este crime. As penas para pessoas jurídicas devem 
refletir tanto a gravidade do crime quanto ser suficientes 
para servir de freio eficaz.

Disposição modelo 11:
Venda eletrônica e à distância

Qualquer prestador de serviço que, sabendo que um 
serviço prestado por ele está sendo usado direta ou in-
diretamente para o tráfico eletrônico ou à distância de 
vida selvagem, deixar de tomar providências razoáveis 
para impedir que o serviço seja utilizado dessa forma, 
comete um crime.

A omissão criminalizada pela disposição modelo 11 é 
limitada às circunstâncias nas quais um prestador de 

42 Anita Lavorgna, “Tráfico de vida selvagem na era da Internet” 
(2014) 3 Ciência Criminal 1; UNODC, Relatório Mundial sobre 
Crimes contra a Vida Selvagem: Tráfico de espécies protegidas 
(2016), p. 46.

serviço tiver conhecimento ou consciência real de que 
um serviço prestado por ele está sendo usado para tráf-
ico eletrônico ou à distância. A disposição modelo 11 
não impõe qualquer obrigação geral a prestadores de 
serviços de monitorar o uso de seus serviços para de-
tectar tráfico eletrônico ou à distância de vida selvagem. 
O conhecimento ou consciência na disposição 11 se 
relaciona ao uso de um determinado serviço prestado 
pelo prestador de serviço. Agir de outro modo imporia 
um dever de fato a grandes prestadores de serviços no 
sentido de tomar providências para monitorar e detec-
tar o tráfico eletrônico ou à distância de vida selvagem. 
Para os fins da disposição modelo 11, o uso do serviço 
para tráfico eletrônico ou à distância pode ser direto 
ou indireto. Isso incluiria situações em que o tráfico 
eletrônico ou à distância está sendo realizado por uma 
pessoa que não a pessoa em cujo nome o serviço está 
sendo prestado, tais como situações em que os trafi-
cantes registram serviços nos nomes de intermediários.

Seção B 
Crimes relacionados
Conspiração ou associação criminosa
O Artigo 5 da Convenção sobre Crime Organizado ex-
ige que os Estados membros adotem medidas legislativas 
para criminalizar a participação em um grupo crimino-
so organizado. O Artigo 5(1)(a) dá aos Estados mem-
bros uma escolha de um modelo ou de dois modelos 
diferentes para alcançar isso. Esses modelos refletem as 
diferentes abordagens tradicionalmente adotadas pelas 
jurisdições de direito consuetudinário e pelas jurisdições 
de direito civil para criminalizar a participação em gru-
pos criminosos organizados. O crime tipo concordân-
cia no Artigo 5(1)(a)(i) reflete o modelo de conspiração 
tradicionalmente adotado por jurisdições de direito 
consuetudinário, ao passo que o crime no Artigo 5(1)(a)
(ii) reflete o modelo de associação criminosa tradiciona-
lmente adotado por jurisdições de direito civil.43

As disposições modelo 12 e 13 abaixo refletem esses 
dois modelos alternativos de criminalizar a partici-
pação em um grupo criminoso organizado. As dis-
posições são baseadas na redação do Artigo 5(1)(a) 
da Convenção sobre Crime Organizado, mas foram 
adaptadas para se relacionar com os crimes contra a 
vida selvagem contidos neste Guia. Como ocorre com 
os dois modelos contidos na Convenção sobre Crime 
Organizado, os Estados têm a escolha de introduzir um 
ou ambos desses crimes.
Para estabelecer responsabilidade penal pelo crime de 
conspiração na disposição modelo 12, os seguintes ele-
mentos físicos devem ser comprovados:

43  Veja também UNODC, Guia Legislativo para a Implantação da 
Convenção das Nações Unidas contra Crime Organizado Transnacio-
nal (2016), disponível em: https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/ 
legislative-guide/index.html; David McClean, Transnational Orga-
nized Crime: A Commentary on the UN Convention and its Protocols 
(Oxford, Oxford University Press, 2007) pp. 62–64.

https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/
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(a) um acordo em cometer um crime con-
tido neste Guia;

(b) o acordo ter sido entre o acusado e pelo 
menos uma outra pessoa; e

(c) quando exigido pela lei nacional, um ato 
manifesto em apoio ao acordo.

Os Estados podem escolher incluir um elemento 
físico adicional, isto é, que o acordo tenha envol-
vido um grupo criminoso organizado.

Há dois elementos mentais para este crime:
(a) uma intenção de concordar com uma 

ou mais outras pessoas para cometer o 
crime; e

(b) o objetivo do acordo ser obter um benefício 
financeiro ou outro benefício material.

A disposição modelo 12 não inclui expressamente 
a palavra “intenção”. Contudo, a redação do crime 
implica um elemento mental (a) da intenção. O 
ato de concordar em cometer um crime somente 
pode ser praticado intencionalmente.

A disposição modelo 13 contém dois crimes de 
associação criminosa. O primeiro desses crimes 
diz respeito à participação nas atividades crimi-
nosas de um grupo criminoso organizado, ao 
passo que o segundo se relaciona com a partici-
pação em outras atividades do grupo criminoso 
organizado. O elemento físico do crime no pará-
grafo (1) é o acusado participar ativamente das 
atividades criminosas de um grupo criminoso 
organizado. Os elementos mentais do crime no 
parágrafo (1) são:

(a) a intenção de participar ativamente; e
(b) conhecimento de um desses dois:

(i) o objetivo e a atividade crimi-
nosa geral do grupo criminoso 
organizado; ou

(ii) a intenção do grupo criminoso 
organizado de cometer um ou 
mais crimes contra este Guia.

O elemento físico do crime no parágrafo (2) é o 
acusado participar ativamente de quaisquer ou-
tras atividades de um grupo criminoso organiza-
do. Os elementos mentais do crime no parágrafo 
(2) são:

(a) a intenção de participar ativamente;
(b) conhecimento de um desses dois:

(i) o objetivo e a atividade crimi-
nosa geral do grupo criminoso 
organizado; ou

(ii) sua intenção de cometer os cri-
mes em questão; e

(c) o conhecimento de que os atos ou 
omissões do acusado contribuirão 
para o atingimento do objetivo cri-
minoso descrito acima.

As “outras” atividades para os fins do crime no 
parágrafo (2) não precisam ser sob outros aspec-
tos ilegais para que os elementos do crime sejam 
atendidos. Os Estados podem desejar esclarecer 
este fato na sua legislação. Mais informações sobre 
cada modelo de criminalizar a participação em um 
grupo criminoso organizado podem ser encontra-
das no guia legislativo da Convenção sobre Crime 
Organizado, publicado pelo UNODC.44

Disposição modelo 12: Conspiração

Qualquer pessoa que concordar com uma ou mais ou-
tras pessoas em cometer qualquer crime [grave] con-
tido nesta [Lei/Capítulo etc.] [envolvendo um grupo 
criminoso organizado] a fim de obter, direta ou indi-
retamente, um benefício financeiro ou outro benefício 
material, comete um crime.

[A ser incluído se exigido pela lei nacional] Para uma 
pessoa ser condenada no âmbito desta seção, um ato 
que não seja a realização da concordância deve ser 
praticado por um dos participantes em apoio à con-
cordância.

Disposição modelo 13: Associação criminosa

(1) Qualquer pessoa que participar intencionalmente 
de atividades criminosas de um grupo criminoso or-
ganizado, conhecendo ou o objetivo e a atividade geral 
do grupo criminoso organizado, ou sua intenção de 
cometer um ou mais crimes contra esta [Lei/Capítulo 
etc.], comete um crime.

(2) Qualquer pessoa que participar intencionalmente 
de [quaisquer outras] atividades de um grupo crimi-
noso organizado em relação a esta [Lei/Capítulo etc.]:

a) com conhecimento ou do objetivo e da 
atividade geral do grupo criminoso orga-
nizado, ou de sua intenção de cometer os 
crimes em questão; e

b) sabendo que seus atos ou omissões con-
tribuirão para o atingimento do objetivo 
criminoso descrito acima;

comete um crime.

(3) Para a finalidade de estabelecer responsabilidade pe-
nal no âmbito do [parágrafo (2)], os atos ou omissões 
praticados não precisam ser ilegais sob outros aspectos.

44  UNODC, Guia Legislativo para a Implantação da Convenção 
das Nações Unidas contra Crime Organizado Transnacional (2016), 
disponível em: https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legisla-
tive-guide/index.html
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Responsabilidade secundária
Além dos infratores principais, há uma série de atores 
envolvidos nos crimes contra a vida selvagem que orga-
nizam, dirigem e participam da prática de crimes. A leg-
islação que combate crimes contra a vida selvagem deve 
criminalizar a conduta desses infratores secundários. 
Em muitas jurisdições, a responsabilidade secundária é 
estabelecida para todos os crimes por disposições da lei 
penal geral. Nessas jurisdições, disposições específicas 
sobre responsabilidade secundária na legislação sobre 
vida selvagem talvez não sejam necessárias. Quando este 
não for o caso, a legislação sobre vida selvagem deve es-
tabelecer expressamente responsabilidade secundária.
As disposições modelo 14 e 15 abaixo contêm dois 
crimes que estendem a responsabilidade por envolvi-
mento em crimes contra a vida selvagem a infratores 
secundários. Essas disposições são baseadas no Artigo 
5(1)(b) da Convenção sobre Crime Organizado, que ex-
ige que os Estados membros criminalizem o ato de or-
ganizar, dirigir, ajudar na prática de crimes, facilitar ou 
orientar o cometimento de um crime grave envolvendo 
um grupo criminoso organizado.
A disposição modelo 14 estabelece responsabilidade se-
cundária por organizar, dirigir, promover, supervisionar 
ou administrar a prática de qualquer crime contido neste 
Guia. A disposição modelo 15 estabelece responsabili-
dade secundária por ajudar na prática de qualquer crime 
contido neste Guia. Ambos os crimes exigem provas de 
um determinado estado mental, por isso a disposição 
modelo 15, por exemplo, não abrangeria assistência in-
voluntária ou negligente. Essas disposições permitem a 
promoção de ação penal contra líderes, organizadores 
e cúmplices, bem como pessoas envolvidas em crimes 
contra a vida selvagem em níveis inferiores.
Os Estados também podem optar por combinar as 
duas disposições. Seja qual for a abordagem adotada, 
os Estados podem decidir estabelecer penas mais altas 
por organização ou direção do que por ajudar na práti-
ca de crimes, em sua facilitação ou orientação devido 
à natureza de nível superior desta conduta. Em alguns 
casos, pode ser adequado que as penas para organiza-
dores e dirigentes sejam mais altas do que aquelas apli-
cadas aos infratores principais.

Disposição modelo 14: Organização ou direção

Uma pessoa que [com o estado mental necessário] or-
ganizar ou dirigir a prática de qualquer um dos cri-
mes previstos nesta [Lei/Capítulo etc.], envolvendo um 
grupo criminoso organizado, comete um crime.

Disposição modelo 15: Auxílio na prática de 
crimes, facilitação ou orientação

Uma pessoa que [com o estado mental necessário] aju-
dar na prática de crimes, facilitar ou orientar a prática 
de qualquer um dos crimes previstos nesta [Lei/Capí-
tulo etc.], envolvendo um grupo criminoso organizado, 
comete um crime.

Além dessas formas de responsabilidade secundária, 
os Estados devem garantir que a responsabilidade pela 
tentativa de cometer os crimes contemplados por este 
Guia seja estabelecida no âmbito da lei nacional. A lei 
penal geral de muitos Estados prevê responsabilidade 
por tentativa automaticamente. Quando este não for 
o caso, os Estados devem introduzir disposições espe-
cíficas na legislação sobre vida selvagem para alcançar 
isso. Além da responsabilidade por tentativa crimino-
sa, os Estados também devem analisar até que ponto a 
lei atual prevê responsabilidade pela tentativa de come-
ter crimes administrativos.

Obstrução da justiça
O tráfico de vida selvagem é uma atividade lucrativa 
para grupos criminosos organizados. Para manter e 
ampliar suas operações criminosas, os grupos crimi-
nosos organizados tentam perverter o curso da justiça 
por meio de ameaças, coerção e violência contra juízes, 
promotores de justiça, forças de repressão aos crimes 
contra a vida selvagem e outras autoridades, jurados 
e testemunhas. Para combater eficazmente os crimes 
contra a vida selvagem, os Estados precisam de dis-
posições adequadas que criminalizem a obstrução 
da justiça. O crime contido na disposição modelo 16 
abaixo criminaliza as tentativas de obstruir a justiça 
em relação a um processo para qualquer crime contido 
neste Guia. O crime amplia o escopo do pessoal prote-
gido para autoridades tais como guardas florestais da 
vida selvagem em parques nacionais.
Os Estados devem avaliar sua necessidade de incluir 
em sua legislação sobre vida selvagem uma disposição 
específica que criminalize a obstrução da justiça por 
referência a crimes existentes de obstrução da justiça. 
Se as tentativas de obstruir a justiça em relação a guar-
das florestais da vida selvagem e outras autoridades se-
melhantes seriam abrangidas pelos crimes existentes é 
de especial importância neste sentido. Alguns Estados 
já possuem disposições abrangentes que estendem a 
proteção a essas autoridades e incluem a conduta crim-
inalizada pela disposição modelo 16. Os Estados que 
optaram, em vez disso, por incluir disposições espe-
cializadas sobre obstrução da justiça em leis específicas 
podem desejar considerar a inclusão em sua legislação 
sobre vida selvagem de um crime como aquele contido 
na disposição modelo 16.
Em jurisdições nas quais os poderes de fiscalização 
forem exercidos por autoridades competentes que não 
a polícia, os Estados devem garantir que disposições es-
pecializadas sobre obstrução da justiça incluam agentes 
agindo em nome dessas autoridades.

Exemplo – África do Sul: Lei Nacional de Manejo 
Ambiental 107 de 1998, s 49A
1) Uma pessoa é culpada por um crime se tal pessoa –

[…]
(m) interferir ou impedir um inspetor de 

manejo ambiental na execução das funções 
oficiais desse inspetor;

[…]



32

GUIA SOBRE REDAÇÃO DE LEIS PARA COMBATER CRIMES CONTRA A VIDA SELVAGEM

Disposição modelo 16: Obstrução da justica
Qualquer pessoa que, em um processo com 
relação a qualquer crime previsto nesta [Lei/
Capítulo etc.], usar de força, ameaças ou in-
timidação ou oferecer, prometer ou der qual-
quer presente, concessão ou outra vantagem a 
fim de:

(a) induzir falso testemunho;

(b) interferir na prestação de testemunho ou 
na produção de provas; ou

(c) interferir nas funções ou na atuação de 
autoridades judiciais ou de outras autori-
dades competentes, inclusive aquelas res-
ponsáveis por prevenir e combater crimes 
contra a vida selvagem;

comete um crime.

Lavagem de dinheiro
Os crimes contra a vida selvagem são uma atividade lu-
crativa para infratores de alto nível. O dinheiro obtido 
a partir de crimes contra a vida selvagem muitas vezes 
é lavado na tentativa de ocultar suas origens ilícitas. Os 
Estados devem garantir que existam medidas para cri-
minalizar a lavagem de dinheiro obtido a partir de cri-
mes contra a vida selvagem. O Artigo 6 da Convenção 
sobre Crime Organizado exige que os Estados mem-
bros introduzam medidas para criminalizar a lavagem 
de dinheiro. O Artigo 6(1) contém uma série de subse-
ções que exigem que os Estados membros introduzam 
crimes relacionados a diversos aspectos da lavagem de 
dinheiro. A primeira dessas, o Artigo 6(1)(a)(i) exige 
que os Estados membros criminalizem

a conversão ou transferência intencional de bens, 
sabendo que tais bens são proventos do crime, com 
a finalidade de ocultar ou disfarçar a origem ilícita 
dos bens, ou de ajudar qualquer pessoa que estiver 
envolvida na prática de crime subsidiário a evitar as 
consequências legais de sua ação;

A relação entre esse crime e outras formas de crime orga-
nizado está prevista no termo “crime subsidiário”. O con-
ceito de crimes subsidiários é essencial à criminalização 
em muitas jurisdições. O Artigo 2(h) da Convenção so-
bre Crime Organizado define “crime subsidiário” como 
“qualquer crime em decorrência do qual proventos ten-
ham sido gerados que possam se tornar objeto de um 
crime conforme definido no Artigo 6 desta Convenção”. 
O Artigo 6(2)(a) exige que cada Estado membro pro-
cure aplicar os crimes no Artigo 6(1) à “maior gama de 
crimes subsidiários”. O Artigo 6(2)(b) exige especifica-
mente que os Estados membros incluam como crimes 
subsidiários todos os crimes graves, conforme definido 
no Artigo 2 da Convenção, e os crimes especificamente 
previstos no âmbito da Convenção.45

45 Veja a Convenção sobre Crime Organizado, arts 5, 8 e 23.

Os Estados adotaram diferentes abordagens para definir 
o termo “crime subsidiário”. Alguns Estados definiram 
“crime subsidiário” por referência a uma lista exaus-
tiva de crimes contidos na legislação. Outros Estados 
definiram “crime subsidiário” de maneira ampla, como 
incluindo todos os crimes, todos os crimes graves, ou 
todos os crimes sujeitos a uma pena máxima em ou aci-
ma de um certo limite. Para aqueles Estados utilizando 
uma lista de crimes subsidiários, o Artigo 6(2)(b) da 
Convenção sobre Crime Organizado exige que essa lis-
ta inclua, no mínimo, “uma gama abrangente de crimes 
associados a grupos criminosos organizados”.
De acordo com as disposições do Artigo 6 da Con-
venção sobre Crime Organizado, os Estados membros 
devem incluir como crimes subsidiários para os fins da 
legislação sobre lavagem de dinheiro todos os crimes 
contra a vida selvagem abrangidos por este Guia que 
forem considerados crimes graves. Em 2017, uma de-
liberação adotada pela Assembleia Geral solicitou que 
os Estados Membros revisassem e aditassem a legis-
lação nacional, conforme necessário e adequado, para 
garantir que os crimes relacionados ao tráfico de vida 
selvagem sejam tratados como crimes subsidiários 
para os fins da legislação nacional sobre lavagem de 
dinheiro.46 Quando isso não estiver automaticamente 
previsto na legislação existente, os Estados podem de-
cidir declarar expressamente na legislação sobre vida 
selvagem introduzida de acordo com este Guia que ou 
todos os crimes contra a vida selvagem são crimes sub-
sidiários à lavagem de dinheiro ou que os crimes contra 
a vida selvagem constituindo crimes graves são crimes 
subsidiários. Nem todos os crimes contemplados por 
este Guia são graves o bastante para serem consider-
ados crimes graves. Um exemplo de uma disposição 
designando crimes graves contra a vida selvagem como 
crimes subsidiários por lavagem de dinheiro é forneci-
do na disposição modelo 17 abaixo.

Disposição modelo 17: Lavagem de dinheiro

Os crimes contidos nesta [Lei/Capítulo etc.] [puníveis 
por uma pena máxima de [insira a pena máxima] ou 
maior] devem ser considerados crimes subsidiários 
por lavagem de dinheiro.

Independentemente do modo como os Estados mem-
bros escolherem identificar os crimes subsidiários, não 
deve ser necessário que uma pessoa seja condenada 
por um crime subsidiário ao comprovar que o bem em 
questão consiste em proventos do crime.
Orientações abrangentes acerca da legislação sobre la-
vagem de dinheiro estão além do escopo deste Guia, 
mas é feita referência a outras publicações do UNODC 
para mais orientações sobre esta matéria. O UNODC 
publicou anteriormente dois conjuntos de disposições 
modelo sobre lavagem de dinheiro. Em 2005, o UNO-
DC e o Fundo Monetário Internacional (FMI) public-
aram a Legislação Modelo sobre Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento do Terrorismo, para uso por redatores 

46 A/RES/71/326 para. 7.
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legislativos em jurisdições de direito civil.47 Em 2016, 
o UNODC, a Secretaria da Comunidade Britânica de 
Nações e o FMI publicaram Disposições Modelo sobre 
Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo, 
Medidas Preventivas e Proventos de Crimes, para uso 
por redatores legislativos em jurisdições de direito con-
suetudinário.48 Ambos esses documentos contêm dis-
posições legislativas modelo detalhadas sobre lavagem 
de dinheiro, confisco e cooperação internacional em 
relação a proventos de crimes.

 

Seção C 
Defesas
Os Estados podem considerar desejável que certas def-
esas parciais ou completas estejam disponíveis para de-
terminados crimes contidos neste Guia. Deve-se fazer 
uma distinção entre defesas e isenções. Enquanto uma 
defesa desculpa ou justifica uma conduta que sob out-
ros aspectos constituiria um crime, uma isenção exclui 
certas condutas do próprio crime. Muitos dos crimes 
contidos neste Guia contêm isenções para autoridade 
legal e para titulares de licenças ou certificados perti-
nentes. Esses tipos de isenções são debatidos no capítu-
lo I, acima. No capítulo II, uma série de potenciais 
isenções adicionais em relação aos crimes de posse e 
tráfico de vida selvagem também é mencionada.
Os Estados podem desejar disponibilizar várias defe-
sas para os crimes contidos neste Guia. Essas incluem 
ações tomadas em autodefesa, defesa de outros, ou def-
esa de patrimônio (incluindo gado) e medidas toma-
das por necessidade (ou “emergência súbita e extraor-
dinária”). Em muitos Estados, essas defesas já existem 
como defesas de aplicação geral no âmbito da parte 
geral da lei penal. Quando tais defesas não existirem 
como defesas de aplicação geral, ou defesas específicas 
forem, sob outros aspectos, desejáveis, o Estado pode 
desejar introduzir essas defesas na legislação sobre vida 
selvagem. Em algumas jurisdições, medidas tomadas 
para proteger a vida humana ou o patrimônio têm sido 
protegidas por disposições elaboradas em termos de 
animais perigosos, animais problemáticos, ou animais 
causadores de danos. Um exemplo de tal disposição é 
apresentado abaixo.
Nem todas as defesas se aplicarão a todos os crimes con-
tra a vida selvagem. Por exemplo, nas circunstâncias de 
um determinado caso, pode ser legal uma pessoa matar 
um animal de uma espécie listada em autodefesa, mas 
as mesmas circunstâncias não podem prever a mesma 
defesa quanto ao tráfico de vida selvagem. Cabe aos 
Estados determinar se a disponibilidade de determi-
nadas defesas quanto a certos crimes está prevista na 
legislação ou se fica a critério da interpretação judicial. 
Os Estados também podem desejar estipular que cer-
tas defesas não se aplicam a condutas dentro de áreas 
protegidas.

47 Disponível em: http://www.unodc.org/documents/legal-tools/
AML_MLawEnglish.pdf
48 Disponível em: http://www.imolin.org/pdf/Common_Law_
Model_provisions_on_AMLCFT_and_Recovery_of_Procees_of_
Crime.pdf

Exemplo – Quênia: Lei de Preservação e Manejo 
da Vida Selvagem, 2013, s 78

(1) Não obstante qualquer previsão nesta Lei, não será 
ilegal qualquer pessoa matar ou ferir qualquer animal 
selvagem em autodefesa ou na defesa de qualquer ou-
tra pessoa se imediata e absolutamente necessário.

(2) O ônus de provar que um animal selvagem foi mor-
to ou ferido de acordo com a subseção (1) recairá sobre 
a pessoa que matou ou feriu o animal selvagem.

Exemplo – África do Sul: Regulamentos sobre 
Espécies Ameaçadas ou Protegidas, regs 1(1) 
e 86(5)-(7)

Reg 1(1)
[…]
“animais causadores de danos” significa qual-
quer espécime ou grupo individual de espéci-
mes, conforme o caso, de uma espécie animal 
ameaçada ou protegida listada que, quando 
em conflito com atividades humanas, haja 
provas de que ele –  

(a) causa prejuízo excessivo ao gado ou 
aos animais selvagens;

(b) causa danos que têm um considerável 
efeito prejudicial a árvores cultivadas, culturas 
ou a outro patrimônio; ou

(c) apresenta uma ameaça iminente à 
vida humana; […]
Reg 86(5)-(7)
[…]

(5) Não obstante as disposições do sub-
-regulamento (2)(a) e do regulamento 4 dessa 
Regulamentação, uma pessoa pode matar um 
espécime causador de danos de uma espécie 
ameaçada ou protegida listada sem uma li-
cença em uma situação de  emergência ou que 
ameace a vida.

(6) Se uma pessoa matar um animal cau-
sador de danos nas circunstâncias contempla-
das no sub-regulamento (5), tal pessoa deve, 
dentro de 24 horas após a morte do animal 
causador de danos –  

(a) informar a autoridade expedido-
ra sobre o incidente; e

(b) entregar os restos mortais do 
animal causador de danos à autoridade 
expedidora para o descarte adequado.

(7) A autoridade expedidora deve avaliar 
as evidências nas circunstâncias contempladas 
no sub-regulamento (5) e –    

(a) considerar se deve ou não, nas 
circunstâncias de tal incidente, instaurar 
processo penal; e

(b) tomar medidas adequadas para 
instaurar processo penal quando perti-
nente.

[…]

http://www.unodc.org/documents/legal-tools/
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Seção D
Penas, fixação de penas e 
outras ordens
A legislação que introduzir crimes contra a vida sel-
vagem deve incluir penas adequadas por violação dess-
es crimes. Visto que as abordagens para estabelecer 
penas e condenar os infratores variam muito entre os 
Estados de acordo com sua tradição jurídica, este Guia 
não fornece quaisquer disposições modelo sobre penas 
e condenações. Em vez disso, esta seção apresenta uma 
série de questões pertinentes para consideração dos Es-
tados ao redigir disposições legislativas relativas a pe-
nas e condenações por crimes contra a vida selvagem.
As considerações fundamentais para determinar penas 
adequadas pelos crimes contidos neste Guia são que 
as penas devem ser proporcionais, eficazes e dissuasi-
vas. Muitos dos crimes contidos neste Guia são crimes 
graves. Esses crimes não estão somente prejudicando 
severamente o meio ambiente, mas também afetam o 
estado de direito e a estabilidade dentro dos Estados. É 
urgente que as penas por esses crimes reflitam sua grave 
natureza e sejam comparáveis às sanções por outros 
crimes graves.49 Ao mesmo tempo, nem todos os crimes 
contidos neste Guia são igualmente graves. Por exem-
plo, o crime de entrar em uma área protegida é menos 
grave do que o crime de tráfico de vida selvagem. A pena 
para cada crime deve ser proporcional à sua gravidade. 
Além disso, as circunstâncias de cada crime e de cada in-
frator são infinitamente variáveis. As penas disponíveis 
aos juízes precisam ser flexíveis o bastante para levar em 
conta as circunstâncias individuais de cada caso.
Esta seção examina primeiramente uma série de consid-
erações adequadas ao estabelecimento de sentenças máx-
imas de pena de prisão na legislação sobre vida selvagem. 
Depois disso, são debatidas alternativas não privativas 
de liberdade em vez de pena de prisão, bem como várias 
penas adicionais que podem ser impostas aos infratores 
além dessas penas, tais como ordens de confisco e impedi-
mento. Esta seção então analisa penas para pessoas jurídi-
cas, circunstâncias agravantes e atenuantes pertinentes à 
fixação de penas e disposições relativas à indenização.

Pena de prisão
Os crimes mais graves contidos neste Guia devem ser 
puníveis por penas de prisão proporcionais à gravidade 
do crime e altas o bastante para servirem de freios efica-
zes. Além da proporcionalidade e dos freios, há várias 
considerações que os Estados devem levar em conta ao 
estabelecer penas máximas de prisão para crimes con-
tra a vida selvagem.
Primeiro, a Convenção sobre Crime Organizado contém 
uma série de ferramentas de cooperação internacional 
disponíveis aos Estados membros com relação à pre-
venção, investigação e promoção de ação penal contra 
“crimes graves”. O Artigo 3 da Convenção prevê que a 
Convenção deve se aplicar a  “crimes graves”. O Artigo 2 
da Convenção define “crime grave” como “conduta con-
stituindo um crime punível por uma privação da liber-

49 Veja a Convenção sobre Crime Organizado, art 11(1).

dade máxima de pelo menos quatro anos ou uma pena 
mais rigorosa”. Em outras palavras, para que a Convenção 
sobre Crime Organizado se aplique à maioria dos crimes 
graves contra a vida selvagem apresentada neste Guia, 
os Estados devem estipular penas de pelo menos quatro 
anos de prisão para cada um desses crimes graves.
Segundo, em alguns Estados, a designação de crime sub-
sidiário para fins da legislação sobre lavagem de dinheiro 
é determinada por referência à pena máxima do crime 
em questão. Nesses Estados, os redatores legislativos de-
vem garantir que as penas máximas para os crimes con-
tra a vida selvagem destinados à designação de crimes 
subsidiários sejam suficientemente altas para cumprir 
este limite.50

Finalmente, em alguns Estados, a qualificação de um 
crime como base para extradição é determinada por 
referência à pena máxima do crime em questão. Quando 
esse for o caso, os redatores legislativos devem garantir 
que as penas máximas para os crimes contra a vida sel-
vagem graves o bastante para justificar extradição sejam 
suficientemente altas para que a extradição seja possível 
de acordo com os tratados de extradição e a legislação 
nacional do Estado.51

Penas não privativas de liberdade e 
outras ordens
A legislação que introduzir crimes contra a vida selvagem 
de acordo com este Guia também deve levar em consid-
eração a desejabilidade de alternativas às penas privativas 
de liberdade em certas circunstâncias. Os tipos de penas 
não privativas de liberdade capazes de serem aplicadas a 
criminosos contra a vida selvagem e a disponibilidade de 
cada tipo de pena não privativa de liberdade são questões 
para cada Estado determinar de acordo com sua estru-
tura jurídica para fixação de penas. Orientações sobre 
alternativas à pena de prisão podem ser encontradas nas 
Regras Mínimas Padrão das Nações Unidas para Medi-
das Não Privativas de Liberdade (as Regras de Tóquio)52 
e nas regras 57 a 66 das Regras das Nações Unidas para 
o Tratamento de Presidiárias e Medidas Não Privativas de 
Liberdade para Infratoras (as Regras de Bangkok),53 bem 
como nos manuais do UNODC sobre princípios básicos e 
práticas promissoras sobre alternativas à pena de prisão e 
sobre estratégias para reduzir a superlotação nas prisões.54

De acordo com as Regras de Tóquio, a lei nacional 
deve prever uma ampla gama de medidas não priva-
tivas de liberdade para as pessoas condenadas, desde 
disposições sobre audiência preliminar até o momento 
após a fixação da pena.55

Especialmente, as autoridades que investigam ou levam a 
julgamento casos penais devem ter poder para liberar o 
infrator nas circunstâncias adequadas e para impor medi-
das não privativas de liberdade para casos de menor gravi-

50 Veja também a análise sobre lavagem de dinheiro no capítulo II, 
seção B, acima.
51 Veja também a análise sobre extradição no capítulo IV, abaixo.
52 Resolução da Assembleia Geral 45/110, Anexo.
53 Resolução da Assembleia Geral 65/229, Anexo.
54 Disponível em http://www.unodc.org/unodc/en/jus-
tice-and-prison-reform/tools.html
55 Regras 2.3 e 3.1 das Regras de Tóquio.
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dade.56 As penas não privativas de liberdade podem inclu-
ir sanções verbais tais como admoestação, reprimendas 
ou advertências; liberdade condicional; penas em termos 
de estado legal; sanções econômicas e penas monetárias, 
tais como multas e multas com base na renda pessoal 
diária do infrator; ordens de confisco ou expropriação; in-
denização à vítima ou ordens de indenização; suspensão 
condicional da pena e penas diferidas; soltura condicio-
nal e supervisão judicial; ordens de serviço comunitário; 
condução a um centro de atendimento socioeducativo 
para jovens infratores; prisão domiciliar; qualquer outra 
modalidade de tratamento não institucional e qualquer 
combinação de tais medidas.57

Como outras penas para crimes contra a vida selvagem, 
as penas máximas devem refletir adequadamente a grav-
idade dos crimes e devem ser altas o bastante para servir 
de freios eficazes. Ao determinar o valor adequado das 
multas máximas por crimes de acordo com este Guia, os 
legisladores devem ter em mente que os crimes contra 
a vida selvagem podem ser um negócio extremamente 
lucrativo para os infratores. Se as multas não forem su-
ficientemente altas, existe o risco de elas simplesmente 
se tornarem incorporadas aos custos operacionais dos 
grupos criminosos organizados sem deter seus crimes. 
Em alguns casos, apenas uma multa não servirá de freio 
eficaz sem o confisco dos proventos do crime (uma fer-
ramenta incluída tanto na Convenção sobre Crime Or-
ganizado quanto na CITES), bem como o infrator ser 
condenado a pagar indenização às suas vítimas.
Ao determinar a multa adequada em um caso específi-
co, os tribunais também devem considerar o valor dos 
espécimes envolvidos no crime, o benefício financeiro 
ou material obtido pelo infrator e o dano ou prejuízo a 
qualquer espécime ou ecossistema. Nos casos de tráf-
ico de animais vivos, o custo de reabilitar quaisquer 
espécimes envolvidos também deve ser levado em con-
sideração. Os Estados também devem considerar a im-
plantação de medidas para impedir que o valor real das 
multas seja reduzido ao longo do tempo pela inflação. 
Uma abordagem pode ser vincular os valores das mul-
tas a unidades de penas, que então podem ser ajustadas 
de modo a acompanhar a inflação.

Penas adicionais
Dependendo das circunstâncias do caso, apenas uma 
pena de prisão ou uma alternativa não privativa de 
liberdade à pena de prisão talvez seja insuficiente. Pode 
ser necessário que um tribunal imponha penas adicio-
nais. As penas adicionais podem incluir, entre outras, 
ordens para confiscar bens ou proventos de crimes, 
equipamentos ou outros meios usados nos crimes ou 
destinados a uso nos crimes;58 ordens impedindo ou 
proibindo uma pessoa de exercer uma ou mais de uma 
atividade social, comercial ou profissional; ordens ex-

56 Regra 5.1 das Regra de Tóquio.
57 Regra 8.2 das Regra de Tóquio.
58 Veja UNODC, Manual sobre Cooperação Internacional para fins 
de Confisco de Proventos de Crimes (2012), disponível em: http://
www.unodc.org/res/cld/bibliography/manual-on-international-co-
operation-for-the-purposes-of-confiscation-of-proceeds-of-crime_
html/Confiscation_Manual_Ebook_E.pdf; veja também a definição 
de “confisco” na Convenção sobre Crime Organizado, art 2.

cluindo uma pessoa de licitações públicas ou da aqui-
sição de direito a benefícios ou auxílios públicos; or-
dens impedindo uma pessoa de participar de propostas 
públicas; e ordens impedindo uma pessoa de solicitar 
uma licença ou certificado ou de obter sua concessão 
de uma autoridade competente pertinente.

Penas para pessoas jurídicas
Estabelecer responsabilidade para pessoas jurídi-
cas exige que os Estados também introduzam penas 
e sanções adequadas para pessoas jurídicas. As pe-
nas relacionadas à responsabilidade penal de pessoas 
jurídicas podem incluir ordens para que uma pessoa 
jurídica seja dissolvida, excluída de licitações públicas 
ou da aquisição de direito a benefícios ou auxílios pú-
blicos, impedida ou proibida de participar de propos-
tas públicas ou de praticar uma determinada atividade 
comercial, social ou profissional, impedida de criar 
outra pessoa jurídica, ou ser obrigada a publicar uma 
sentença judicial, ou ser obrigada a fechar um ou mais 
dos estabelecimentos da pessoa jurídica. Uma série de 
diversas ordens que podem ser decretadas por ocasião 
da condenação de uma pessoa jurídica é apresentada 
na disposição modelo 18 abaixo.

http://www.unodc.org/res/cld/bibliography/manual-on-international-cooperation-for-the-purposes-of-confiscation-of-proceeds-of-
http://www.unodc.org/res/cld/bibliography/manual-on-international-cooperation-for-the-purposes-of-confiscation-of-proceeds-of-
http://www.unodc.org/res/cld/bibliography/manual-on-international-cooperation-for-the-purposes-of-confiscation-of-proceeds-of-


36

GUIA SOBRE REDAÇÃO DE LEIS PARA COMBATER CRIMES CONTRA A VIDA SELVAGEM

Disposição modelo 18: Sanções para pessoas jurídicas

Ao condenar uma pessoa jurídica por um crime de acordo com esta [Lei/Capítulo etc.], um juiz pode decretar uma 
ordem com relação a qualquer uma das sanções a seguir:

(a) uma multa até um valor máximo de:
(i) [valor máximo]; ou

(ii) [x] vezes o valor total do benefício obtido ou do dano causado que for razoavelmente atribuível ao 
crime; ou

(iii) [se o tribunal não puder determinar o valor total do benefício ou dano] –[x]% do faturamento anual da 
pessoa jurídica durante o período de 12 meses anterior à prática do crime;

(b) confisco de bens ou proventos de crimes, equipamentos ou outros meios usados nos crimes ou destinados 
para uso nos crimes abrangidos por esta [Lei/Capítulo etc.];

(c) uma ordem obrigando a pessoa jurídica a publicar a sentença do tribunal, incluindo, conforme adequado, 
os detalhes do crime e a natureza de qualquer pena imposta;

(d) uma ordem obrigando a pessoa jurídica a praticar determinadas coisas declaradas ou a estabelecer ou 
realizar um determinado projeto declarado para benefício público;

(e) uma ordem para que a pessoa jurídica seja colocada sob supervisão judicial por um período máximo de [x] 
anos;

(f) uma ordem proibindo o exercício, direta ou indiretamente, de uma ou mais de uma atividade social ou 
profissional [permanentemente] [por um período máximo de [x] anos], inclusive com relação a ocupar 
um cargo público;

(g) uma ordem para o fechamento [temporário] [permanente] de um ou mais de um estabelecimento da pes-
soa jurídica utilizado para cometer o(s) crime(s) em questão;

(h) uma ordem excluindo a pessoa jurídica de licitações públicas;

(i) uma ordem excluindo a pessoa jurídica da aquisição de direito a benefícios ou auxílios públicos;
(j) uma ordem impedindo a pessoa jurídica de participação em propostas públicas em caráter temporário 

ou  permanente;

(k) uma ordem impedindo a pessoa jurídica de solicitar ou receber uma [insira a terminologia pertinente 
para licenças, certificados, etc.] da [insira a autoridade competente];

(l) uma ordem impedindo a pessoa jurídica de praticar outras atividades comerciais ou de criar outra pessoa 
jurídica;

(m) se a atividade da pessoa jurídica era integral ou predominantemente utilizada para a prática de crimes ou 
se a pessoa jurídica foi criada para cometer um crime no âmbito deste Guia, uma ordem para que a pessoa 
jurídica seja dissolvida; e

(n) [qualquer ordem adicional que o tribunal considerar justa.]

Circunstâncias agravantes e 
atenuantes 
As circunstâncias nas quais quaisquer dois crimes ocor-
ram inevitavelmente diferirão. Resulta do requisito que 
as penas sejam proporcionais à gravidade do crime e que 
as penas devem levar em conta as circunstâncias mate-
riais do crime. As circunstâncias que tendem a elevar a 
culpabilidade do infrator ou que de outro modo justifi-
cam penas maiores são conhecidas como circunstâncias 
agravantes. As circunstâncias que tendem a diminuir a 
culpabilidade do infrator ou que de outro modo justifi-
cam penas menores são conhecidas como circunstâncias 
atenuantes.
São adotadas abordagens diferentes às circunstâncias 
agravantes e atenuantes em jurisdições diferentes. Em 
algumas jurisdições, as disposições legislativas exigem 
penas mais rigorosas tais como maiores penas mínimas 
e/ou máximas quando determinadas circunstâncias 
agravantes estiverem presentes. Em outras jurisdições, 

as disposições legais preveem que fatores pertinentes 
sejam levados em conta pelos juízes ao decidir sobre a 
pena adequada. Em alguns casos, listas específicas de 
circunstâncias agravantes e atenuantes serão legisladas 
para determinados crimes. Em outros casos, os juízes 
se basearão em listas gerais de fatores pertinentes à fix-
ação de penas para todos os crimes. Algumas jurisdições 
utilizam uma mescla dessas abordagens, dependendo 
da legislação e do crime em questão. A abordagem que 
cada Estado adota quanto às circunstâncias agravantes e 
atenuantes com relação a crimes contra a vida selvagem 
é uma questão para cada Estado determinar, levando em 
conta sua própria tradição jurídica. Se um Estado decid-
ir estabelecer agravantes previstos em lei ou legislar so-
bre listas de fatores específicos a crimes contra a vida sel-
vagem para uso dos juízes, uma série de circunstâncias 
agravantes e atenuantes sugeridas é apresentada abaixo.
Os fatores que podem ser considerados de modo a au-
mentar a culpabilidade de um infrator e justificar penas 
maiores podem incluir:
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(a) quando o crime tiver causado um grave impac-
to a uma espécie, meio ambiente, ecossistema, 
biodiversidade, patrimônio, cultura, turismo, 
sociedade ou economia

(b) quando o crime tiver envolvido crueldade a um 
animal

(c) o número ou quantidade de espécimes ou itens 
envolvidos no crime

(d) quando o crime envolver um espécime listado 
em um  suplemento

(e) quando o crime envolver o uso de uma arma, 
dispositivo ou método proibido ou restrito

(f) quando o crime tiver ocorrido, no todo ou em 
parte, em uma área protegida

(g) se qualquer animal envolvido no crime estava 
prenhe, incubando ou cuidando de filhotes de-
pendentes no momento do crime

(h) se o infrator já tiver cometido qualquer crime 
contra a vida selvagem, independentemente 
dele ter sido ou não acusado ou condenado por 
tal crime

(i) o tamanho de qualquer benefício financeiro ou 
outro benefício material para o infrator ou para 
qualquer outra pessoa em decorrência do crime

(j) o tamanho de qualquer prejuízo financeiro ou 
outro prejuízo material para outra pessoa cau-
sado pelo crime

(k) quando o crime tiver sido cometido como parte 
da atividade de um grupo criminoso organiza-
do

(l) a função de liderança ou administrativa do in-
frator no grupo criminoso organizado

(m)  se o crime tiver sido parte de um padrão de 
atividade criminosa continuada 

(n) o tempo e dinheiro gastos pelas agências com-
petentes para investigar e levar o infrator a jul-
gamento

(o) se o infrator tentou obstruir a aplicação da jus-
tiça durante a investigação, ação penal ou fixa-
ção da pena relativa ao crime

(p) quando o crime tiver sido cometido por um 
funcionário público

(q) quando o crime tiver sido cometido por 
uma pessoa em um cargo de confiança 
ou autoridade, incluindo o titular de 
uma licença ou certificado pertinente

Quando uma circunstância agravante já for um ele-
mento do crime, ou um elemento de outro crime pelo 
qual o acusado tenha sido condenado em decorrência 

do mesmo crime, isso não deve também ser consider-
ado como um fator agravante para o crime atual. Várias 
das circunstâncias agravantes são elementos de crimes 
previstos neste Guia e assim não seriam adequados 
para aumentar a pena do infrator nas circunstâncias 
em que o infrator tiver sido ou estiver sendo conde-
nado por tal crime. Por exemplo, a circunstância agra-
vante da prática como parte da atividade de um grupo 
criminoso organizado não deve se aplicar quando o 
infrator também tiver sido condenado pelo crime de 
participação em um grupo criminoso organizado. Um 
segundo exemplo seria que um infrator não pode ser 
responsável por organizar ou dirigir a prática de um 
crime e ao mesmo tempo receber uma pena maior dev-
ido à sua liderança ou função administrativa dentro do 
grupo criminoso organizado.

Os fatores que podem ser considerados de 
modo a reduzir a culpabilidade de um infra-
tor ou de outra forma justificar penas meno-
res podem incluir:

(a) quando o infrator tiver uma participa-
ção menor no crime

(b) quando o infrator não tiver ficha criminal prévia
(c) quando o infrator tiver, sob outros as-

pectos, bons antecedentes prévios
(d) quando o infrator demonstrar arrepen-

dimento pelo crime
(e) quando a pessoa tiver cooperado de 

modo voluntário, fornecendo infor-
mações ou de outra forma auxiliado 
as autoridades competentes, inclusive 
para investigar e promover ação penal 
contra crimes à vida selvagem 

(f) quando o crime não envolver nenhum 
benefício financeiro ou outro benefí-
cio material ou pouco benefício ou um 
benefício muito limitado ao infrator 
ou qualquer outra pessoa, ou não tiver 
causado um prejuízo financeiro signi-
ficativo ou outro prejuízo  material a 
qualquer pessoa

(g) o número ou quantidade de espécimes 
ou itens envolvidos no crime

(h) a idade do infrator no momento do cri-
me ou no momento da fixação da pena

(i) se o infrator estava ou está sofrendo de 
capacidade mental reduzida no mo-
mento do crime ou no momento da 
fixação da pena
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Exemplo – Canadá: Lei de Vida Selvagem do Canadá, R.S.C., 1985, c. W-9, s 13.09
(1) Além dos princípios e fatores que o tribunal deve considerar, inclusive aqueles previstos nas seções 718.1 a 
718.21 do Código Penal, o tribunal deve considerar os seguintes princípios ao sentenciar uma pessoa que for condena-
da de um crime no âmbito desta Lei:

(a) o valor da multa deve ser aumentado para representar cada fator agravante relacionado ao crime, inclusive os 
fatores agravantes previstos na subseção (2); e
(b) o valor da multa deve refletir a gravidade de cada fator agravante relacionado ao crime.

Fatores agravantes
(2) Os fatores agravantes são os seguintes:

(a) o crime causou dano ou risco de dano à vida selvagem ou ao habitat da vida selvagem;
(b) o crime causou dano ou risco de dano a qualquer vida selvagem ou habitat da vida selvagem único, raro, espe-
cialmente importante ou vulnerável;
(c) o dano causado pelo crime é extenso, persistente ou irreparável;
(d) o infrator cometeu o crime intencional ou imprudentemente;
(e) o infrator deixou de tomar medidas razoáveis para impedir a prática do crime apesar de ter os meios financei-
ros para fazer isso;
(f) ao cometer o crime ou ao deixar de tomar medidas para impedir sua prática, o infrator aumentou a receita  ou 
diminuiu os custos ou pretendia aumentar a receita ou diminuir os custos;
(g) o infrator cometeu o crime apesar de ter sido avisado por uma autoridade da vida selvagem sobre as circuns-
tâncias que posteriormente se tornaram objeto do crime;
(h) o infrator possui um histórico de descumprimento de leis federais ou provinciais relacionadas à preservação 
ambiental ou à preservação ou proteção da vida selvagem; e
(i) após a prática do crime, o infrator

(i) tentou ocultar sua prática,
(ii) deixou de tomar medidas imediatas para prevenir, mitigar ou reparar seus efeitos, ou
(iii) deixou de tomar medidas imediatas para reduzir o risco de cometer crimes similares no futuro.

Ausência de fator agravante 
(3) A ausência de um fator agravante previsto na subseção (2) não é um fator atenuante.

Indenização
Os Estados também podem optar por introduzir dis-
posições estabelecendo um sistema de indenização 
para os proprietários e titulares de um direito legal à 
vida selvagem danificada, ferida, morta ou destruída 
na prática de um crime contido neste Guia. O termo 
“indenização” é utilizado neste Guia para se referir a 
um mecanismo legal pelo qual as pessoas, comuni-
dades e entidades que sofrerem um prejuízo material 
ou de outro tipo pertinente em decorrência de crime 
contra a vida selvagem recebem compensação dos in-
fratores por perdas ou danos sofridos. Em alguns siste-
mas jurídicos, outros termos, tais como “restituição” ou 
“danos”, podem ser utilizados para se referir a tal me-
canismo. Em outros sistemas jurídicos, os termos “in-
denização” e “restituição” podem se referir a diferentes 
mecanismos de reparação para as vítimas de crimes.
A disposição modelo 19 abaixo visa ajudar os Estados a 
estabelecer procedimentos adequados para fornecer aces-
so à indenização para pessoas, comunidades e entidades 
que forem vítimas de crimes contra a vida selvagem. Em-
bora a palavra “indenização” tenha sido usada nesta dis-
posição modelo, os redatores legislativos podem escolher 
outra palavra mais adequada para descrever esse tipo de 
mecanismo dentro do seu sistema jurídico.
O parágrafo (1) da disposição modelo 19 prevê que, 
ao condenar uma pessoa por um crime abrangido por 
este Guia que resultar em dano, lesão, perda, destruição 

ou morte de um espécime, espécie ou ecossistema, um 
tribunal pode (ou deve, dependendo da escolha feita 
pelo legislador) decretar uma ordem para a devolução 
do espécime, para a restituição da espécie, restituição 
do ecossistema e/ou pagamento de indenização. A 
devolução de um espécime de acordo com o parágrafo 
(1)(a) será feita ao titular do direito mais adequado ou 
à pessoa indicada por tal pessoa. A identidade do titu-
lar do direito mais adequado é uma questão para cada 
Estado determinar de acordo com sua lei nacional. 
Quando um dano, lesão, perda, destruição ou morte se 
relacionar a um determinado espécime ou espécimes, 
o titular do direito mais adequado frequentemente será 
o proprietário do espécime. As palavras “titular do di-
reito mais adequado” visam ser amplas o bastante para 
incluir situações em que um espécime não tiver um 
proprietário no âmbito da lei de um Estado ou quando 
o proprietário não for identificável. Nessas situações, o 
titular do direito mais adequado poderia ser o Estado 
ou comunidades ou pessoas com outros interesses no 
espécime que estiverem protegidas por lei, por exemplo 
no caso de turismo relacionado à vida selvagem com 
base na comunidade. A restituição de uma espécie ou 
ecossistema conforme o parágrafo (1)(b) e (c) deve ser 
de modo satisfatório à autoridade competente perti-
nente. Quaisquer outros titulares de direitos adequados 
podem ser indenizados por meio de pagamento mon-
etário de acordo com o parágrafo (1)(d).
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Disposição modelo 19: Indenização

(1) Ao condenar uma pessoa por um crime contra esta [Lei/Capítulo etc.] que resultar em dano, lesão, perda, 
destruição ou morte de um espécime, espécie ou ecossistema, o [tribunal] [pode/deve] decretar uma ordem exigindo 
que a pessoa:

(a) devolva o espécime ao [titular do direito mais adequado] com relação ao espécime ou uma pessoa indicada 
por tal pessoa; e/ou

(b) restitua a espécie ao seu estado anterior à prática do crime; e/ou

(c) restitua o ecossistema ao seu estado anterior à prática do crime; e/ou

(d) pague a [quaisquer outros titulares de direito mais adequados] do espécime ou a uma pessoa indicada por cada 
tal titular do direito um valor igual ao valor da perda de tal titular do direito.

(2) Uma ordem proferida no âmbito do [parágrafo (1)] deverá ser sem prejuízo ao pagamento de qualquer inde-
nização adicional por dano consequencial a qualquer pessoa.

(3) A menos que [o tribunal] ordene de outro modo, a devolução de um espécime no âmbito do [parágrafo (1)(a)] 
será considerada insuficiente para os fins de indenização no âmbito desta [disposição] se

(a) o espécime não estiver vivo no momento do proferimento de uma ordem no âmbito desta [disposição]; e

(b) o espécime estivesse vivo antes do crime.

(4) Para os fins do [parágrafo (3)(b)], crime será interpretado de forma ampla para incluir atos e omissões de pes-
soas que não seja a pessoa objeto de uma ordem no âmbito desta [disposição].

O parágrafo (3) prevê que a devolução de um espécime 
será considerada insuficiente para os fins de fornecer 
indenização quando o espécime não estiver vivo e o es-
pécime estivesse vivo antes do crime. O parágrafo (4) 
interpreta “crime” de modo amplo para incluir atos e 
omissões de pessoas que não seja o infrator no caso at-
ual. O motivo por trás da inclusão do parágrafo (4) é 
garantir o efeito vigente do parágrafo (3) nas situações 
em que um espécime tiver sido morto por uma pessoa 
que não seja o infrator no caso presente. Por exemplo, 
o parágrafo (4) garantiria que uma pessoa condenada 
por posse ou tráfico de um espécime não pudesse evitar 
a operação do parágrafo (3) por argumentar que o es-
pécime não estava vivo no momento do crime porque 
ele havia sido antes caçado e morto por outra pessoa. O 
parágrafo (2) prevê que uma ordem proferida de acor-
do com os parágrafos (1) ou (2) deverá ser sem prejuízo 
ao pagamento de qualquer indenização adicional por 
dano consequencial a qualquer pessoa.
O poder para ordenar a indenização contida na dis-
posição modelo 19 depende da condenação de um 
infrator. A redação da disposição deixa uma escolha 
a critério dos Estados quanto a se devem tornar este 
poder obrigatório no momento do registro de uma 
condenação, ou um poder discricionário disponível ao 
tribunal para condenar o infrator. Os titulares de direit-
os afetados por crimes contra a vida selvagem também 
podem ter meios de reparação civil de acordo com a lei 
de um Estado.
As disposições na legislação sobre vida selvagem que 
estabelecem acesso à indenização tal como a disposição 
modelo 19 somente são necessárias se procedimen-
tos gerais para indenização ainda não estiverem dis-
poníveis, ou quando os Estados considerarem desejável 
ter um sistema distinto e adaptado para indenização 
em casos de crime contra a vida selvagem.

Os requisitos processuais para ter direito a pagamento 
de indenização de acordo com a disposição modelo 19 
podem variar de Estado para Estado. Em alguns siste-
mas jurídicos, a vítima de um crime pode precisar fazer 
um requerimento especial ou ser incluída como uma 
parte do processo penal para ter direito à indenização.
Em alguns casos, uma indenização simplesmente não é 
possível. Por exemplo, quando um espécime tiver sido 
morto ou destruído e o infrator for de poucas posses ou 
insolvente, tanto a devolução do espécime quanto um 
pagamento de indenização pode ser impossível, im-
praticável ou insuficiente. Para garantir que as pessoas 
que forem vítimas de crimes contra a vida selvagem se-
jam indenizadas por seus prejuízos, os Estados podem 
considerar métodos alternativos de restituir a perda ou 
dano ou de indenizar as vítimas, conforme adequado 
em determinados casos. Por exemplo, um fundo pode 
ser criado pelo Estado para fornecer pagamentos de 
indenização diretamente às vítimas de crimes contra a 
vida selvagem. Os pagamentos a partir desse fundo po-
dem ser efetuados sem uma condenação de um infra-
tor para garantir que as vítimas de crimes contra a vida 
selvagem recebam indenização nos casos em que os 
infratores não possam ser processados criminalmente, 
tal como quando o infrator estiver fora da jurisdição 
dos tribunais.
Quando os pagamentos de indenização decretados por 
um tribunal tiverem que ser feitos ao Estado, o Esta-
do pode optar por garantir que esses pagamentos de 
indenização sejam efetuados para fundos destinados 
a finalidades relacionadas à preservação ou manejo da 
vida selvagem ou a fundos para efetuar pagamentos de 
indenização a comunidades afetadas ou a vítimas in-
dividuais de crimes contra a vida selvagem, em vez de 
para fundos gerais do Estado.
Ao elaborar disposições referentes à indenização, os 
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Estados também devem levar em conta como a sua 
jurisdição lida com a condição e propriedade legal da 
flora e fauna selvagens. Em algumas jurisdições, a vida 
selvagem pode ser considerada res nullius – isto é, não 
pertencente a ninguém. Em outros sistemas, a proprie-
dade da vida selvagem pode ser atribuída diretamente 

ao Estado. Ainda em outros sistemas, os ecossistemas 
da vida selvagem podem ser considerados republicae 
ou pertencentes ao Estado como um fundo público. 
Essas questões influenciarão como as disposições rel-
ativas à indenização devem ser elaboradas.







Capítulo III
ORDENS OFICIAIS ,  INVESTIGAÇÃO E 
COORDENAÇÃO NACIONAL

Ordens Oficiais
O cumprimento da legislação sobre vida selvagem ge-
ralmente envolve diversas agências e departamentos 
governamentais com responsabilidades pela preven-
ção, detecção e investigação de crimes contra a vida 
selvagem. É fundamental para a operação eficiente da 
legislação sobre vida selvagem que as respectivas fun-

ções e responsabilidades dessas agências e departa-
mentos estejam claramente previstas na legislação. A 
seguir apresentamos alguns exemplos da ampla gama 
de agências e departamentos e de agentes públicos que 
podem estar envolvidos na prevenção, detecção e in-
vestigação de crimes contra a vida selvagem.

Ministérios de silvicultura, agricultura, recursos naturais ou meio ambiente

Os ministérios governamentais pertinentes, tais como ministérios de silvicultura, agricultura, recursos naturais ou meio 
ambiente, geralmente terão funções e responsabilidades específicas relacionadas a crimes contra a vida selvagem. Os 
agentes vinculados a esses ministérios – tais como guardas florestais, inspetores de silvicultura, agentes de vida selva-
gem, inspetores de zonas de pesca, inspetores ambientais e agentes de quarentena – normalmente estão envolvidos na 
detecção e/ou identificação de crimes contra a vida selvagem ao efetuarem patrulhamento ou inspeções ou ao exerce-
rem outras funções específicas. Os agentes desse tipo devem ser legislativamente autorizados, treinados e habiliados a 
realizar investigações gerais, coletar e apreender provas, interrogar suspeitos e preparar autos de processos.

Polícia

A polícia pode ser envolvida na detecção e/ou identificação de crimes contra a vida selvagem ou pode ser acionada 
para realizar funções investigativas especializadas e/ou avançadas, as quais normalmente ultrapassam os limites da 
autoridade dos agentes de vida selvagem. A polícia pertinente pode incluir a polícia nacional, regional e/ou local, bem 
como departamentos de polícia que tenham responsabilidades por crimes contra a vida selvagem e a silvicultura, crimes 
econômicos e financeiros, por cuidar de cenas de crimes e investigações periciais, telecomunicações, operações secretas 
e investigações criminais gerais. Em algumas jurisdições, será essencial que a polícia se envolva em casos complexos 
de crimes contra a vida selvagem. A polícia pode exercer suas funções com relação a crimes contra a vida selvagem de 
acordo com uma ampla variedade de leis, diretrizes e regulamentos nacionais, incluindo leis relativas a crime organiza-
do, lavagem de dinheiro e corrupção.

Administração aduaneira

As agências de administração aduaneira também entrarão em contato com o tráfico de vida selvagem em portos, aero-
portos e fronteiras terrestres. Geralmente elas terão autoridade para detectar e/ou identificar o tráfico de vida selvagem 
nesses locais de acordo com a legislação aduaneira. As autoridades de administração aduaneira normalmente são trei-
nadas e habilitadas a realizar investigações gerais, protocolar casos e coletar e apreender provas. Os agentes de admi-
nistração aduaneira muitas vezes desempenham papéis importantes em investigações especiais tais como investigações 
envolvendo entregas controladas de remessas suspeitas para fins de investigação.

(continuação)
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(continuação)

Juízes e magistrados 

Os juízes e magistrados podem supervisionar aspectos da investigação de crimes contra a vida selvagem tais como 
pedidos de mandados e o uso de técnicas investigativas especiais. Em algumas jurisdições, os juízes podem ter poderes 
para distribuir os casos à agência mais pertinente, levando em conta a designação, autoridades e poderes das diversas 
agências governamentais com funções investigativas.

Outros agentes

Alguns outros agentes governamentais tais como militares também têm a probabilidade de se deparar com crimes con-
tra a vida selvagem. A função desses agentes nas investigações sobre crimes contra a vida selvagem dependerá muito 
dos planos nacionais específicos. Outras agências especializadas tais como agentes de combate à lavagem de dinheiro, 
unidades de investigação financeira, comissões contra corrupção e autoridades de receita tributária também podem 
contribuir para investigações sobre crimes contra a vida selvagem com base em leis especializadas que concedem a eles 
poderes de execução da lei.

Os Estados podem optar por dividir as responsabilida-
des de investigar crimes contra a vida selvagem entre 
diversas agências conforme a fase da investigação ou 
conforme a gravidade dos crimes que parecem estar 
envolvidos. A gravidade dos crimes pode se relacio-
nar com as atividades suspeitas dos infratores ou com 
o envolvimento suspeito de um grupo criminoso orga-
nizado ou com um elemento transnacional do crime. 
A designação, número e competências das agências 
envolvidas na investigação de crimes contra a vida 
selvagem são uma questão para cada Estado determi-
nar por si. Por este motivo, este Guia não fornece uma 
disposição modelo sobre as autoridades das agências 
investigativas pertinentes. Qualquer que seja a divisão 
de competências que um Estado adotar, o Estado deve 
garantir que as respectivas autoridades de cada agên-
cia envolvida em prevenir, detectar e investigar crimes 
contra a vida selvagem estejam claramente previstas na 
legislação. Isto é necessário não apenas para que cada 
agência exerça eficazmente essas funções, mas também 
para garantir a legalidade e admissibilidade das provas 
obtidas por tais agências em ações penais posteriores 
referentes à vida selvagem.

Órgão de coordenação nacional
Conforme analisado acima, a investigação dos crimes 
descritos neste Guia pode envolver uma série de agên-
cias diferentes dentro de um único Estado, cada uma 
com diferentes funções, designações e poderes de in-
vestigação. As investigações também podem envolver 
interações com a diretoria da CITES e com autoridades 
científicas, laboratórios credenciados e especializados, 
organizações da sociedade civil e organizações do setor 
privado. O envolvimento de promotores de justiça ou 
de autoridades judiciais também pode ser necessário na 
fase de investigação, dependendo do sistema jurídico e 
da legislação do Estado.
Em vista do número potencialmente grande de agên-
cias e de outros órgãos governamentais que podem es-
tar envolvidos na investigação de crimes contra a vida 
selvagem, é fundamental que a legislação sobre vida 
selvagem contenha disposições que estabeleçam proce-
dimentos e responsabilidades para cooperação entre 
as agências. Recomenda-se que cada Estado crie um 

órgão de coordenação nacional com responsabilidade 
pelo desenvolvimento, coordenação, implantação, mo-
nitoramento e avaliação de uma resposta nacional para 
prevenir crimes contra a vida selvagem, desenvolvendo 
programas de prevenção e conscientização, treinamen-
to e cooperação técnica com outras agências e Estados 
para identificar, prevenir e investigar crimes contra a 
vida selvagem. A disposição modelo 20 abaixo fornece 
um exemplo de como um Estado pode criar um órgão 
de coordenação nacional com essas responsabilidades.

Disposição modelo 20: Órgão de coordenação 
nacional

O(s) [Ministro(s) pertinente(s)] criará/criarão um [co-
mitê/órgão] de coordenação nacional responsável pelo 
desenvolvimento, coordenação, implantação, monito-
ramento e avaliação da resposta nacional para preve-
nir crimes contra a vida selvagem, inclusive através da 
coleta, análise e troca de dados, do desenvolvimento de 
programas de treinamento, prevenção e conscientiza-
ção e outras questões tais como cooperação técnica com 
outras agências e Estados na identificação, prevenção e 
investigação de crimes contra a vida selvagem.

Investigações
As penas que refletirem a gravidade dos crimes con-
tra a vida selvagem não podem servir de freio eficaz 
se os crimes não forem fiscalizados. É essencial que 
os Estados criem um sistema eficiente para investigar 
crimes contra a vida selvagem para que a legislação 
sobre vida selvagem seja eficaz em atingir seus obje-
tivos. Isso inclui fornecer aos agentes investigativos 
os poderes necessários para exercer suas funções no 
combate aos crimes contra a vida selvagem. Os agentes 
envolvidos na investigação de crimes contra a vida sel-
vagem e crimes relacionados podem incluir agentes de 
repressão ao crime, agentes de vida selvagem e agentes 
de unidades de inteligência financeira e forças-tarefa 
envolvendo diversas agências. Os poderes adequados 
para cada um desses agentes necessariamente diferirão, 
mas podem incluir poderes para:
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• parar e revistar pessoas, veículos, embar-
cações  ou outros meios de transporte

• entrar em locais e efetuar buscas
• apreender qualquer arma, dispositivo ou 

instrumento com suspeita de estar envol-
vido na prática de um crime previsto neste 
Guia

• apreender espécimes com suspeita de esta-
rem envolvidos na prática de um crime pre-
visto neste Guia

• interrogar testemunhas, infratores suspei-
tos e outras pessoas de interesse

• exigir a inspeção ou apresentação de 
documentos

• fotografar ou fazer gravações audio-
visuais de um objeto ou local com a 
suspeita de estar envolvido na prática de 
um crime previsto neste Guia

• portar e, quando necessário, usar armas de 
fogo e munições específicas com a finalida-
de de cumprir seus deveres

• gerenciar cenas de crimes
• apreender e analisar telefones, computado-

res e dispositivos similares encontrados na 
posse de infratores suspeitos

• emitir citações exigindo o comparecimento a 
um tribunal 

• solicitar informações periciais de laborató-
rios especializados 

• quando adequado, obrigar pessoas a respon-
der perguntas e/ou a apresentar documentos 
pertinentes à investigação de um crime pre-
visto neste Guia

• acessar registros bancários e financeiros 

• acessar registros de telecomunicações 
• usar técnicas investigativas es-

peciais tais como escuta tele-
fônica, entrega controlada de 
remessas suspeitas para fins de 
investigação e investigações se-
cretas59

• suspender, alterar e revogar li-
cenças ou certificados possuí-
dos por infratores suspeitos

• impedir infratores suspeitos de 
possuir licenças ou certificados 

• trocar informações com 
agências estrangeiras de 
repressão ao crime60

• coordenar investigações conjuntas61

• bloquear bens

Os procedimentos para o exercício desses poderes 
podem variar entre Estados. Pode ser adequado ou 
necessário que os Estados restrinjam alguns desses po-
deres para que somente sejam exercidos sob a super-
visão de um juiz ou magistrado ou, em alguns casos, 
por ou, em alguns casos, por um agente de repressão 
ao crime mais graduado. Por exemplo, um mandado 
ou outra ordem de um juiz ou magistrado pode ser 
necessário para exercer certos poderes de busca, entra-
da e apreensão, poderes para bloquear bens, bem como 
poderes para usar técnicas investigativas especiais tais 
como escuta telefônica, entrega controlada de remes-
sas suspeitas para fins de investigação e investigações 

59 Veja a Convenção sobre Crime Organizado, art 20. Veja também 
a análise sobre técnicas investigativas especiais abaixo.
60 A cooperação entre autoridades de repressão ao crime é 
analisada abaixo no capítulo IV.
61 Investigações conjuntas são analisadas abaixo no capítulo IV.

secretas.

Exemplo – Índia: Lei (de Proteção) da Vida Selvagem, 1972, s 50

(1) Não obstante qualquer previsão contida em qualquer outra lei de momento em vigor, o Diretor ou qualquer outro 
autorizado por ele em seu nome ou o Administrador de Vida Selvagem Responsável ou o agente autorizado ou qualquer 
agente florestal ou qualquer agente policial não abaixo da patente de subinspetor pode, se tiver motivo razoável para 
acreditar que qualquer pessoa cometeu um crime contra esta Lei,

(a) exigir que qualquer indivíduo apresente para inspeção qualquer animal cativo, animal selvagem, artigo animal, 
carne animal, a totalidade ou qualquer parte de qualquer animal cativo ou selvagem mantido ou conservado por qual-
quer meio artificial ou natural ou que não tenha passado por processo de taxidermia, ou qualquer planta especificada ou 
parte ou derivativo da mesma em seu controle, custódia ou posse, ou qualquer licença, autorização ou qualquer outro 
documento concedido a ele ou que ele tenha a obrigação de guardar de acordo com as disposições desta Lei;

(b) parar qualquer veículo ou embarcação a fim de realizar buscas ou investigações ou entrar em qualquer local e 
efetuar buscas ali, em terrenos, veículos ou embarcações na ocupação de tal pessoa, e abrir e revistar qualquer bagagem 
ou outras coisas em sua posse;

(c) apreender qualquer animal cativo, animal selvagem, artigo animal, carne animal, a totalidade ou qualquer parte 
de qualquer animal cativo ou selvagem mantido ou conservado por qualquer meio artificial ou natural ou que não tenha 
passado por processo de taxidermia, ou qualquer planta especificada ou parte ou derivativo da mesma com relação a qual 
um crime contra esta Lei parecer ter sido cometido, na posse de qualquer pessoa junto com qualquer armadilha, ferramen-
ta, veículo, embarcação ou arma usada para cometer qualquer tal crime e, a menos que ele esteja convencido de que tal 
pessoa comparecerá em juízo e responderá a qualquer acusação que possa ser apresentada contra ela, prender tal pessoa 
sem mandado e detê-la. Contanto que quando um pescador, que residir dentro dez quilômetros de uma reserva natural ou 
Parque Nacional, entrar inadvertidamente a bordo de um barco não utilizado para pesca comercial, nas águas territoriais 
dessa reserva natural ou Parque Nacional, uma rede de pesca ou apetrechos de pesca nesse barco não sejam apreendidos.

[…] 

(continuação)
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Exemplo – Índia: Lei (de Proteção) da Vida Selvagem, 1972, s 50
(continuação)

(3) Será legal que qualquer um dos agentes mencionados na subseção (1) pare e prenda qualquer pessoa, que ele obser-
var praticando qualquer ato para o qual uma licença ou autorização for exigida de acordo com as disposições desta Lei, 
com a finalidade de exigir que tal pessoa apresente a licença ou autorização e se tal pessoa não apresentar a licença ou 
autorização, conforme o caso, ela poderá ser presa sem mandado, a menos que forneça seu nome e endereço e convença, 
sob outros aspectos, o agente que a estiver prendendo que tal pessoal responderá devidamente a qualquer citação ou a 
outro processo judicial que possa ser instaurado contra ela.

(3A) Qualquer agente com patente não inferior à patente de Diretor Adjunto de Conservação da Vida Selvagem ou 
Administrador da Vida Selvagem que, ou cujo seu subordinado, tiver apreendido qualquer animal cativo ou animal 
selvagem de acordo com a cláusula (c) da subseção (1) pode entregar o mesmo para custódia por ocasião da assinatura 
por qualquer pessoa de uma garantia para a apresentação de tal animal se e quando assim exigido, perante o magistrado 
que tiver jurisdição para examinar o crime por conta do qual a apreensão tiver sido feita.
[…]

8) Não obstante qualquer previsão contida em qualquer outra lei de momento em vigor, qualquer agente não abaixo da 
patente de Diretor Adjunto de Conservação da Vida Selvagem ou Administrador da Vida Selvagem terá poderes, com 
a finalidade de investigar qualquer crime contra qualquer disposição desta Lei, para:

(a) emitir um mandado de busca;
(b) exigir o comparecimento de testemunhas;
(c) obrigar a exibição de provas e a apresentação de documentos e objetos relevantes, e;
(d) receber e registrar provas.

 […]

Técnicas investigativas especiais
Técnicas investigativas especiais são técnicas secretas us-
adas para coletar informações de modo a não alertar a 
pessoa-alvo, utilizadas pelas autoridades de repressão ao 
crime com o objetivo de detectar e investigar crimes e sus-
peitos.62 O Artigo 20(1) da Convenção sobre Crime Orga-
nizado exige que os Estados membros, se permitido pelos 
princípios básicos de seus sistemas jurídicos nacionais, 
tomem as medidas necessárias para permitir o uso ade-
quado da entrega controlada de remessas suspeitas para 
fins de investigação e, quando apropriado, outras técnicas 
investigativas especiais tais como vigilância eletrônica ou 
outras formas de vigilância e operações secretas.
Na medida do possível e quando compatível com os 
princípios básicos de seus sistemas jurídicos, os Esta-
dos devem garantir que as técnicas investigativas es-
peciais se estendam a investigações de crimes graves 
contra a vida selvagem. Quando técnicas investigativas 
especiais não estiverem disponíveis para as agências de 
repressão ao crime investigando crimes graves contra a 
vida selvagem no âmbito das leis nacionais existentes, 
os Estados devem considerar a inclusão de tais dis-
posições dentro da legislação sobre vida selvagem.

62 UNODC Disposições Legislativas Modelo contra Crime Organi-
zado (2012), p. 59.

O termo “técnicas investigativas especiais” se refere a 
uma série de técnicas investigativas distintas, sendo 
que cada uma envolve diferentes níveis de risco e po-
tencialmente levanta diferentes questões. Por exemp-
lo, pode ser adequado que uma entrega controlada de 
remessas suspeitas para fins de investigação seja au-
torizada pelas autoridades superiores de repressão ao 
crime, ao passo que a vigilância eletrônica geralmente 
requer autorização e supervisão judicial. Por isso, a leg-
islação nacional deve abordar cada tipo principal de 
técnica investigativa especial separadamente, dando a 
devida atenção às questões pertinentes decorrentes de 
cada tipo de técnica. A prática de gestão das questões e 
dos riscos envolvidos no uso de técnicas investigativas 
especiais pode variar de jurisdição para jurisdição.
Uma análise abrangente das questões legislativas rela-
cionadas a técnicas investigativas especiais está além do 
escopo deste Guia. Para mais informações sobre técni-
cas investigativas especiais, consulte o capítulo IV, “In-
vestigações” das Disposições Legislativas Modelo contra 
Crime Organizado (2012).63

63 UNODC, Disposições Legislativas Modelo contra Crime Or-
ganizado (2012), p. 59, disponível em: http://www.unodc.org/
documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_Pro-
visions_ UNTOC_Ebook.pdf

http://www.unodc.org/documents/
http://www.unodc.org/documents/






Capítulo IV
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Os crimes contra a vida selvagem são um fenômeno 
transnacional. As cadeias de abastecimento de espéci-
mes de vida selvagem adquiridos ilicitamente se esten-
dem pelo mundo todo. Uma cooperação internacional 
eficiente entre as agências de diversos Estados é es-
sencial para prevenir e combater crimes contra a vida 
selvagem. Cooperação internacional se refere ao com-
partilhamento de informações, recursos e pessoal e a 
oferecer, uns aos outros, assistência para atingir objeti-
vos comuns. A cooperação entre os Estados pode ocor-
rer de modo formal ou informal. A cooperação formal 
pode ser baseada na Convenção sobre Crime Organi-
zado ou outros tratados multilaterais ou bilaterais.
A Convenção sobre Crime Organizado exige que os Es-
tados tomem providências ou considerem tomar medi-
das para implantar uma série de ações a fim de permitir 
e facilitar a cooperação internacional. Essas medidas 
incluem extradição (Artigo 16), assistência jurídica 
mútua (Artigo 18), investigações conjuntas (Artigo 19), 
cooperação entre as autoridades de repressão ao crime 
(Artigo 27), transferência de pessoas condenadas (Ar-
tigo 17) e transferência de processos penais (Artigo 21).
As seguintes seções deste Guia fornecem orientações 
legislativas para criar métodos de cooperação interna-
cional no contexto de crimes contra a vida selvagem. 
Como ocorre em outros capítulos deste Guia, dis-
posições modelo são incluídas para ajudar na implan-
tação desses princípios.

Assistência jurídica mútua
Assistência jurídica mútua em assuntos criminais é um 
processo pelo qual os Estados podem procurar e for-
necer assistência para coletar provas para uso em casos 
criminais.64 Por exemplo, através de assistência jurídica 

64 UNODC, Manual sobre Assistência Jurídica Mútua e Extradição 
(2012) 19, disponível em: https://www.unodc.org/documents/orga-
nized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf

mútua, testemunhas podem ser citadas, pessoas podem 
ser localizadas, provas podem ser apresentadas e man-
dados podem ser emitidos em jurisdições estrangei-
ras.65 O Artigo 18 da Convenção sobre Crime Organi-
zado estabelece uma estrutura para assistência jurídica 
mútua entre Estados membros com relação a crimes 
graves e crimes previstos no âmbito da Convenção e 
dos Protocolos.
Os Estados devem garantir que os regimes nacionais 
de assistência jurídica mútua no âmbito de tratados bi-
laterais e multilaterais se apliquem a investigações, ações 
penais e processos judiciais com relação aos crimes 
previstos neste Guia. A disposição modelo 21 abaixo 
fornece um exem plo de uma disposição que um Estado 
poderia incluir na legislação sobre vida selvagem intro-
duzida de acordo com este Guia nesse sentido.

Disposição modelo 21: Assistência jurídica 
mútua

As disposições sobre assistência jurídica mútua conti-
das em [insira a legislação nacional sobre assistência 
jurídica mútua] e em qualquer tratado bilateral ou 
multilateral do qual [insira o nome do Estado] for uma 
parte signatária se aplicarão às investigações, ações pe-
nais e processos judiciais em relação aos crimes estabe-
lecidos de acordo com esta [Lei/Capítulo etc.].

65 Veja também UNODC, Guia Legislativo para a Implantação da 
Convenção das Nações Unidas contra Crime Organizado Transnacio-
nal (2016), capítulo V seção B: Assistência jurídica mútua em assun-
tos criminais, disponível em: https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/
legislative-guide/index.html

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/
https://www.unodc.org/cld/v3/
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Uma análise ampla da estrutura da Convenção sobre 
Crime Organizado para assistência jurídica mútua está 
além do escopo deste Guia. Mais informações sobre 
esta estrutura podem ser encontradas em publicações 
anteriores do UNODC.66

Extradição
Extradição se refere ao processo formal pelo qual pes-
soas acusadas de crimes em uma jurisdição estrangeira 
podem ser devolvidas ou transferidas àquela jurisdição 
para serem submetidas a julgamento por tais acusações 
ou pelo qual as pessoas condenadas podem ser assim 
devolvidas ou transferidas para cumprir as penas im-
postas. Geralmente o processo de extradição é abor-
dado no âmbito de tratados bilaterais ou multilaterais. 
Acordos de extradição são fundamentais para a eficaz 
promoção de ação penal contra infratores da vida sel-
vagem, considerando-se muitas vezes o caráter trans-
nacional dos crimes contra a vida selvagem. O processo 
de extradição é tratado no Artigo 16 da Convenção so-
bre Crime Organizado. O Artigo 16 da Convenção so-
bre Crime Organizado se aplica a casos em que o crime 
pelo qual a extradição é pretendida é púnivel no âmbito 
da lei nacional tanto do Estado solicitante quanto do 
Estado solicitado.
A extradição é uma área legal necessariamente com-
plexa. A maior parte dos Estados possui estruturas 
existentes para extradição baseadas em tratados mul-
tilaterais ou bilaterais com outros Estados. Não seria 
nem possível nem desejável que este Guia fornecesse 
uma análise abrangente das questões jurídicas rela-
tivas à extradição ou disposições legislativas modelo 
para estabelecer uma estrutura jurídica completa para 
extradição. No entanto, este Guia aborda algumas das 
questões jurídicas básicas referentes à extradição que 
um Estado deverá considerar ao introduzir legislação 
sobre vida selvagem.
A principal questão jurídica com relação à extradição 
para os fins deste Guia é a designação de crimes con-
tra a vida selvagem como crimes extraditáveis. Al-
guns dos crimes contidos neste Guia não podem ser 
considerados por um Estado como sendo suficiente-
mente graves para justificar a extradição. Esta é uma 
questão para cada Estado determinar de acordo com 
seu sistema e valores jurídicos. Para aqueles crimes 
que potencialmente justificarem a extradição, os Esta-
dos devem tomar cuidado para garantir que eles sejam 
considerados como tal de acordo com a lei nacional 
do Estado e conforme previsto em seus tratados de ex-
tradição bilaterais e multilaterais. Como isso pode ser 
implantado dependerá do método de designação de 
crimes extraditáveis utilizado pelo Estado em questão. 
Historicamente, duas abordagens têm sido utilizadas 
para designar crimes como sendo crimes extraditáveis: 
a “abordagem de lista” e a “abordagem de pena míni-

66 Veja UNODC, Manual sobre Assistência Jurídica Mútua e Ex-
tradição (2012), disponível em: https://www.unodc.org/documents/
organizedcrime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.
pdf; UNODC, Guia Legislativo para a Implantação da Convenção 
das Nações Unidas contra Crime Organizado Transnacional (2016), 
capítulo V seção B: Assistência jurídica mútua em assuntos crimi-
nais, disponível em: https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legisla-
tive-guide/index.html

ma”. De acordo com a abordagem de lista, se um crime 
é extraditável ou não é determinado por referência a 
uma lista de crimes extraditáveis contida no tratado de 
extradição e na legislação de implantação. Segundo a 
abordagem de pena mínima, se um crime é extraditável 
ou não é determinado por referência à pena máxima 
aplicável ao crime. Qualquer crime com uma pena 
máxima em ou acima de um certo limite está sujeito a 
ser um crime extraditável.
Os Estados que utilizarem a abordagem de pena mín-
ima devem garantir que os crimes contra a vida sel-
vagem legislados de acordo com este Guia cumpram 
os requisitos mínimos para extradição de acordo com 
seus tratados de extradição bilaterais e multilaterais. 
Os Estados que utilizarem a abordagem de lista devem 
tomar providências para garantir que os crimes legis-
lados conforme este Guia sejam incluídos nas listas de 
crimes extraditáveis nos tratados de extradição bilat-
erais e multilaterais pertinentes e em qualquer legis-
lação de implantação pertinente.
Os Estados também devem garantir que a legislação de 
extradição aplicável a infratores da vida selvagem seja 
compatível com o princípio de “extraditar ou promover 
ação penal” descrito no Artigo 16(10) da Convenção 
sobre Crime Organizado. O Artigo 16(10) prevê que, 
com relação a um crime abrangido pela Convenção, um 
Estado Membro deve, a pedido de um Estado Membro 
buscando a extradição de um suposto infrator, apre-
sentar o caso às suas autoridades competentes para os 
fins de ação penal quando ele se recusar a extraditar o 
suposto infrator unicamente com base no fato de ele ou 
ela ser um cidadão daquele Estado.

Cooperação para repressão ao crime
A cooperação internacional de agências de repressão 
ao crime é abordada pelo Artigo 27 da Convenção so-
bre Crime Organizado. O Artigo 27(1) exige que os 
Estados membros cooperem estreitamente uns com os 
outros, de forma compatível com seus respectivos siste-
mas jurídicos e administrativos nacionais, para aumen-
tar a eficácia das ações de repressão a crimes a fim de 
combater crimes graves envolvendo grupos criminosos 
organizados e outros crimes abrangidos pela Con-
venção. As medidas específicas exigidas pelo Artigo 
27 incluem a criação de canais de comunicação entre 
as autoridades, agências e serviços competentes para a 
troca rápida e segura de informações relacionadas ao 
crime organizado, a cooperação com outros Estados 
membros para investigar pessoas, bens e recursos en-
volvidos no crime organizado, o compartilhamento de 
itens e substâncias para fins analíticos e investigativos 
e a designação de agentes para atuação em conjunto.
Um modelo para legislar sobre essas formas de coop-
eração internacional entre autoridades de repressão 
ao crime é fornecido na disposição modelo 22 abaixo. 
A disposição modelo 22 é principalmente pertinente 
àqueles Estados nos quais uma autoridade legal é exigi-
da para que as agências de investigação cooperem com 
agências equivalentes internacionais. Em outros Esta-
dos, tal disposição talvez não seja necessária, mas pode 
ser desejável para esclarecer e aperfeiçoar os mecanis-
mos existentes para cooperação entre as autoridades de 
repressão a crimes.

https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/
https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/
https://www.unodc.org/
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Disposição modelo 22: Cooperação entre as autoridades de repressão ao crime

(1) As funções das [insira os nomes das agências e autoridades de investigação designadas] incluem assistência e coopera-
ção, de forma compatível com os sistemas jurídicos e administrativos nacionais, com agências e autoridades de repres-
são ao crime estrangeiras ou outras organizações investigativas internacionais e regionais competentes para prevenir, 
identificar e combater crimes penalizados por esta [Lei/Capítulo etc.].

(2) De acordo com [insira a legislação pertinente sobre privacidade etc.], as [insira os nomes das agências e autoridades de 
investigação designadas] podem cooperar, fornecer e trocar pessoal ou outros dados e informações com outras agências 
e autoridades estrangeiras de  repressão ao crime ou outras agências investigativas de outro Estado e, quando pertinente, 
com organizações internacionais e regionais competentes, com o objetivo de:

(a) prevenir, identificar e combater os crimes no âmbito desta [Lei/Capítulo etc.]; e

(b) fornecer espécimes, documentos ou registros para fins analíticos e investigativos.

(3) As [insira os nomes das agências e autoridades de investigação designadas] podem cooperar com uma agência estran-
geira de repressão ao crime ou com outras agências e autoridades investigativas de outro Estado, ou com organizações 
internacionais e regionais, com relação a:

(a) transferências ou trocas temporárias de pessoal, inclusive através da disponibilização de especialistas e da desig-
nação de agentes para atuação em conjunto;

(b) realização de investigações conjuntas;

(c) proteção a testemunhas, incluindo transferência da testemunha protegida; e

(d) outra assistência administrativa.

(4) As [insira os nomes das agências e autoridades de investigação designadas] podem negociar e firmar acordos com 
agências e autoridades estrangeiras de repressão ao crime ou com outros órgãos investigativos de outros Estados, ou 
com organizações internacionais e regionais com a finalidade de aperfeiçoar a cooperação entre as autoridades de re-
pressão ao crime para prevenir, identificar e combater os crimes penalizados por esta [Lei/Capítulo etc.].

Deve-se tomar cuidado para garantir que as provas 
de leis dos Estados estejam adequadamente adaptadas 
para lidar com questões probatórias que possam decor-
rer da cooperação internacional em casos de crimes 
contra a vida selvagem. Essas incluem, entre outras 
questões possíveis, a admissibilidade de provas obtidas 
de agências estrangeiras de repressão ao crime através 
de assistência jurídica mútua e cooperação internacio-
nal e a transmissão de provas para serviços periciais 
localizados em jurisdições estrangeiras.

Investigações conjuntas
Visto que muitas vezes os crimes contra a vida selvagem 
envolvem crimes transnacionais, investigações conjun-
tas entre as agências de repressão ao crime de dois ou 
mais Estados às vezes podem ter maior eficácia em des-
mantelar grupos criminosos organizados, especialmente 
em casos complexos. Investigações conjuntas são uma 
forma de cooperação entre as autoridades de repressão 
ao crime, mas envolvem um maior grau de cooperação 
do que as medidas individuais de cooperação entre auto-
ridades de repressão ao crime descritas acima. O Artigo 
19 da Convenção sobre Crime Organizado exige que os 
Estados membros considerem firmar acordos com out-
ros Estados a fim de criar estruturas para a realização de 
investigações conjuntas. O Artigo 19 prevê que, na aus-
ência dessas estruturas, investigações conjuntas possam 
ser realizadas caso a caso, embora isso dependerá de se, 
na ausência de um acordo definidor de princípios gerais, 
investigações conjuntas são possíveis no âmbito das leis 

dos Estados em questão.
A disposição modelo 23 abaixo autoriza a agência de 
repressão ao crime pertinente de um Estado a firmar 
acordos com agências estrangeiras de repressão ao 
crime e com organizações regionais e internacionais 
pertinentes para a criação de órgãos investigativos con-
juntos e para a prevenção, investigação e promoção de 
ação penal contra crimes aos quais este Guia se aplica 
em um ou mais Estados.

Disposição modelo 23: Investigações conjuntas

(1) Esta [disposição] se aplica à investigação de crimes 
contra esta [Lei/Capítulo etc.].

(2) A [insira o nome da autoridade de repressão ao cri-
me] pode, com relação a questões que forem objeto de 
investigações, ações penais ou processos judiciais em 
um ou mais Estados, firmar acordos com uma ou mais 
agências estrangeiras de repressão ao crime e/ou orga-
nizações internacionais e regionais pertinentes sobre 
um dos seguintes ou ambos:

(a) a criação de um órgão investigativo conjunto; e

(b) a realização de investigações conjuntas caso a 
caso.

(3) A [insira o nome da autoridade de repressão ao cri-
me] pode participar de uma investigação conjunta que 
for objeto de um acordo no âmbito do [parágrafo] (1).
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Os Estados Membros também podem optar por au-
torizar, mediante legislação, a realização de investigações 
conjuntas caso a caso mesmo na ausência de um acordo 
com uma agência estrangeira pertinente de repressão ao 
crime ou organização internacional ou regional.67

Trabalhos anteriores do UNODC identificaram vários 
impedimentos legais relativos à implantação de inves-
tigações conjuntas. Esses impedimentos incluem a falta 
de uma estrutura clara ou de legislação específica so-
bre a implantação de investigações conjuntas, a falta de 
clareza sobre o controle das operações e falta de clareza 
sobre a responsabilidade pelos custos das investigações 

67 Veja UNODC, Disposições Legislativas Modelo contra Crime 
Organizado (2012), p. 87, disponível em http://www.unodc.org/
documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_Pro-
visions_ UNTOC_Ebook.pdf

conjuntas. A legislação que estipular investigações con-
juntas no contexto de crimes contra a vida selvagem 
deve garantir que cada um desses problemas seja abor-
dado claramente para que as investigações conjuntas 
funcionem de forma eficaz.68

68 Veja UNODC, Disposições Legislativas Modelo contra Crime Or-
ganizado (2012), pp. 87–93, disponível em http://www.unodc.org/
documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_Pro-
visions_ UNTOC_Ebook.pdf

http://www.unodc.org/documents/
http://www.unodc.org/documents/
http://www.unodc.org/documents/
http://www.unodc.org/documents/






Capítulo V
AÇÃO PENAL CONTRA CRIMES

O combate a crimes contra a vida selvagem exige não 
apenas a punição de crimes materiais, mas também 
procedimentos penais eficientes. Este capítulo aborda 
brevemente algumas das principais questões proces-
suais que podem surgir na promoção de ação penal 
contra crimes abrangidos por este Guia. Elas incluem 
prisão aguardando julgamento, discricionariedade dos 
promotores de justiça, alternativas ao julgamento e 
questões relativas à prescrição.

Prisão aguardando julgamento
Os infratores da vida selvagem não poderão ser levados 
à justiça se eles fugirem da jurisdição das autoridades 
judiciais e de promoção de ação penal. Os crimes con-
tra a vida selvagem às vezes são cometidos por cidadãos 
estrangeiros ou por pessoas que apresentam o risco de 
fugir à ação da justiça. É urgente que os Estados tomem 
providências para impedir que os infratores da vida sel-
vagem fujam do país antes do julgamento ou da fixação 
da pena, dentro de suas estruturas constitutionais e de 
direitos humanos. Em alguns casos, o risco de fuga de 
um infrator pode exigir que o infrator seja preso en-
quanto aguarda julgamento. Em outros casos, medidas 
como o confisco do passaporte de um infrator podem 
ser suficientes para mitigar o risco de fuga.

Discricionariedade dos promotores 
de justiça
Em alguns Estados, os promotores de justiça possuem 
discricionariedade quanto a se devem promover ação 
penal contra os crimes por lei ou através de procedi-
mentos administrativos. As condições sobre o exercício 
dessa discricionariedade podem incluir o interesse da 
comunidade em levar um crime a julgamento ou não 
e a necessidade de levar os infratores à justiça e de dis-
suadir a prática de crimes similares. A discricionarie-
dade dos promotores de justiça pode se relacionar não 
somente com a decisão de iniciar e continuar uma ação 
penal, mas também com decisões de aceitar acordos 
de delação premiada. Os acordos de delação premia-
da podem ser uma ferramenta útil para os promotores 

de justiça e podem permitir aos promotores de justiça 
instaurar casos contra infratores de alto nível através 
da obtenção de depoimento de infratores de nível in-
ferior. Em outros Estados, os promotores de justiça 
não exercem tal discricionariedade. Tendo em vista as 
diferenças nas tradições jurídicas com relação à discri-
cionariedade dos promotores de justiça, este Guia não 
contém recomendações de disposições modelo relati-
vas à inclusão da discricionariedade dos promotores de 
justiça. Para os Estados que não concedem aos promo-
tores de justiça discricionariedade quanto a se devem 
iniciar e continuar ações penais, há a necessidade de 
garantir uniformidade na tomada de decisão dos pro-
motores sobre quando iniciar ações penais, manter ou 
retirar ações penais e aceitar acordos de delação premi-
ada. Quando aplicável, os Estados devem adotar medi-
das adequadas nesse sentido.

Alternativas ao julgamento
Em algumas jurisdições, os promotores de justiça po-
dem exercer discricionariedade para resolver casos 
através de alternativas ao julgamento, tal como por 
meio de acordos de promoção de ação penal diferi-
da, programas de suspensão condicional do processo 
e programas de reabilitação e outras formas alterna-
tivas de resolução de litígios. Com relação a crimes 
contra a vida selvagem, acordos de promoção de ação 
penal diferida podem ser oferecidos aos réus que con-
cordarem em cumprir certas condições tal como pa-
gar indenização e reparar o dano ambiental causado e 
efetuar pagamentos de despesas veterinárias e de taxas 
pré-ajustadas para a manutenção e subsistência dos an-
imais vivos envolvidos no crime.
Considerando completamente a variedade de tradições 
jurídicas dos Estados, este Guia não adota uma posição 
sobre a discricionariedade dos promotores de justiça 
para concluir casos através de alternativas ao julga-
mento tais como acordos de promoção de ação penal 
diferida. Para as jurisdições nas quais existirem tais al-
ternativas ao julgamento, leis ou diretrizes regulamen-
tando seu uso devem proibir ou desencorajar acordos 
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para encerrar casos unicamente envolvendo pagamen-
tos monetários, seja qual for a forma.
Os pagamentos monetários de membros de grupos 
criminosos organizados ou de pessoas jurídicas envolvi-
das em crimes contra a vida selvagem correm o alto risco 
de terem uma origem ilícita, especialmente quando as 
acusações se relacionarem com tráfico de flora e fauna 
selvagens. Também há o perigo de que esses pagamentos 
no âmbito de acordos de promoção de ação penal diferi-
da e que outras alternativas ao julgamento simplesmente 
sejam incorporados pelos grupos criminosos organiza-
dos como um custo operacional do envolvimento em 
crimes contra a vida selvagem sem ter qualquer efeito 
dissuasório na conduta criminal.

Prescrição
Em algumas jurisdições, o início de uma ação penal 
é limitado por períodos de tempo conhecidos como 
“períodos de limitação” no âmbito de leis conhecidas 
como “prescrição”. Os Estados lidam com os períodos 
de prescrição de uma série de maneiras diferentes. Em 
algumas jurisdições, os períodos de prescrição não se 
aplicam a crimes penais. O Artigo 11(5) da Convenção 
sobre Crime Organizado exige que os Estados mem-
bros que impõem períodos de prescrição à ação pe-
nal de crimes garantam que os períodos de prescrição 
aplicáveis a crimes abrangidos pela Convenção se-
jam suficientemente longos, especialmente quando o 
suposto infrator tiver deliberadamente tentado fugir da 
aplicação da justiça.69

69 UNODC, Guia Legislativo para a Implantação da Convenção 
das Nações Unidas contra Crime Organizado Transnacional (2016), 

Os Estados devem garantir que as disposições legis-
lativas que implementarem esta obrigação no âmbito 
da Convenção sobre Crime Organizado também se 
estendam aos crimes abrangidos por este Guia. Em 
alguns Estados, a passagem de tempo em um período 
de prescrição pode ser suspensa enquanto as provas 
forem colhidas em um país estrangeiro. Os Estados 
devem considerar se tal disposição seria desejável em 
seu sistema jurídico, levando em conta a duração de 
quaisquer períodos de prescrição aplicáveis a crimes 
contra a vida selvagem e potenciais dificuldades para 
colher provas no exterior. Disposições modelo sobre o 
período de prescrição estão disponíveis nas Disposições 
Legislativas Modelo contra Crime Organizado.70 Inde-
pendentemente das abordagens aos períodos de pre-
scrição que forem adotadas por um Estado, o Estado 
deve garantir que seu processo relativo à acusação seja 
suficientemente otimizado para levar as ações penais a 
julgamento em tempo hábil.

p. 135, disponível em: http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_
guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
70 UNODC, Disposições Legislativas Modelo contra Crime Or-
ganizado (2012) 101–103, disponível em: http://www.unodc.org/
documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_ 
Provisions_UNTOC_Ebook.pdf

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/
http://www.unodc.org/
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COMENTÁRIOS FINAIS

Este Guia visa fornecer aos leitores ferramentas básicas 
para penalizar crimes contra a vida selvagem. O Guia 
forneceu orientações e, quando pertinente, disposições 
modelo para introduzir crimes abrangendo algumas 
das principais formas de crimes contra a vida selvagem 
e crimes relacionados, bem como para introduzir dis-
posições referentes a investigações, autoridades na-
cionais, cooperação internacional, ação penal contra 
infratores, jurisdição de tribunais e penas e fixação de 
penas. Este Guia não é, no entanto, exaustivo quanto 
à infinidade de questões possíveis relativas ao desen-
volvimento de legislação sobre vida selvagem. Além 
das questões consideradas por este Guia, os Estados 
também podem decidir considerar introduzir crimes 
relativos a ecossistemas, danos ao habitat, introdução 
intencional de espécies invasivas externas e biopira-
taria. Os Estados também podem desejar considerar 
introduzir crimes visando atividades proibidas com 
relação a todas as espécies, tais como tortura e destru-
ição indiscriminada. Além disso, há mais tipos de dis-
posições processuais relativas a crimes contra a vida 
selvagem que os Estados podem desejar introduzir. Por 
exemplo, considerando as ligações entre crimes con-
tra a vida selvagem e crime organizado, é importante 
contar com disposições que garantam a segurança das 
testemunhas. Os Estados também podem optar por in-
troduzir disposições para proteger os denunciantes que 
expuserem crimes contra a vida selvagem. 
A resposta da justiça criminal aos crimes contra a vida 
selvagem defendida por este Guia é apenas uma parte 
de um conjunto de medidas destinadas a ajudar os Es-
tados a combater e desencorajar os crimes contra a vida 
selvagem. A lei penal pode ser uma ferramenta eficaz 
para determinar o comportamento, mas ela não pode 
ser o único meio de combater o problema. Esta Guia 
serve de ferramenta para fortalecer a capacidade e a 
reação judicial e deve ser utilizado junto com uma var-
iedade de ferramentas de assistência técnica disponibi-
lizadas aos Estados.

Essas incluem o Kit de Ferramentas Analíticas sobre 
Crimes Florestais e Contra a Vida Selvagem71 e a Estru-
tura de Indicadores para Combater Crimes Florestais e 
Contra a Vida Selvagem72 publicados pelo Consórcio 
Internacional para Combate a Crimes Contra a Vida 
Selvagem (ICCWC), o Relatório Mundial sobre Crimes 
Contra a Vida Selvagem73 (UNODC), o Manual sobre 
Assistência Jurídica Mútua e Extradição74 (UNODC), 
o Manual sobre Crimes Florestais e Contra a Vida Sel-
vagem para Agentes da Linha de Frente75 (UNODC), o 
Guia de Melhores Práticas para a Identificação Pericial 
de Madeira76 (ICCWC), os Métodos e Procedimentos 
para Amostragem de Marfim e Análise Laboratori-
al77 (ICCWC), Avaliação da Eficácia: Uma estrutura 
para avaliar a eficácia do manejo de áreas protegidas78 
(IUCN) e o Kit de Ferramentas para Mudança do 
Comportamento do Consumidor sobre Vida Selvagem79 
(TRAFFIC/GIZ).

71 http://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf
72 https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/IC-
CWC-Ind-FW-ASSESSMENT-GUIDELINES-FINAL.pdf
73 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/
World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf
74 https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publica-
tions/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf
75 https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/resources/
toc/border-management.html
76 http://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guide_Timber.pdf
77 http://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
78 https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/pag-014.pdf
79 http://www.changewildlifeconsumers.org/
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