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O meio ambiente é um bem fundamental à existência 
humana e, como tal, deve ser assegurado e protegido para 
uso de todos. Este princípio é expresso no texto da 
Constituição Federal e impõe ao Poder Público e à 
coletividade a responsabilidade pela proteção ambiental. 

O ambiente é protegido pela Lei nº 9.605 de 13 de fevereiro 
de 1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que 
determina as punições derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente. 

Crime é uma violação ao direito. Assim, será um crime 
ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo causado aos 
elementos que compõem o ambiente: flora, fauna, 
recursos naturais e o patrimônio cultural. 

A LEI DE CRIMES AMBIENTAIS PREVÊ: 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 
muti lar  animais s i lvestres,  domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, 
de três meses a um ano, e multa. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se 
ocorre morte do animal. 

Provocar incêndio em mata ou floresta, 
cortar árvore em floresta de preservação 
permanente, transformar madeira de lei em 
carvão, em desacordo com as determinações 
legais, bem como receber ou comercializar 
produtos de origem vegetal, sem exibir 
l i cença  de vendedor  expedida pela 
autoridade competente. 

Fique atento aos seus direitos e cumpra 
os seus deveres. Seja um cidadão consciente! 

Compartilhe e  FAÇA SUA PARTE!!!

PROTEJA A NATUREZA.
DENUNCIE!
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Alimentar animais silvestres 
pode ser considerado crime 

ambiental!
Você Sabia? Você Sabia? Você Sabia? 

Linha Verde do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

0800-61-8080 ou pelo e-mail linhaverde.sede@ibama.gov.br. 

É  crime também:É  crime também:É  crime também:


