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 O National Whistleblower Center, localizado em 
Washington, D.C., é líder entre as ONGs no campo da lei 
de denunciantes. Operamos há mais de 30 anos, 
protegendo e incentivando os denunciantes.

Portuguese

Um denunciante é um indivíduo que reporta corrupção, suborno de funcionários do governo, crime 
contra a vida selvagem, ou outra violação das leis das autoridades apropriadas, geralmente por sua 
conta e risco. Sob 
certas leis, as ONGs também são consideradas “denunciantes”. 

Os denunciantes são uma força poderosa na luta contra o 
tráfico de animais! 
Em anos recentes, tem havido grande aumento na criminalidade contra a vida selvagem, ameaça na 
segurança e estabilidade de muitos países. 
O tráfico de animais é uma indústria internacional que movimenta muitos bilhões de dólares, com 
um número baixo de prisões e condenações. 
Ao incentivar os denunciantes, aqueles com conhecimento privilegiado, revolucionarão a detecção 
de crimes contra a vida selvagem, aumentará a aplicação da lei eficiente e auto conforme, e 
reverterá a crise de extinção ecológica.  
Recompensas para os denunciantes 
Os denunciantes internacionais receberam mais de US$ 
30 milhões por denunciar o suborno de funcionários 
estrangeiros sob as leis de recompensas dos EUA. 

O governo dos EUA pagou mais de US$ 31,8 milhões 
para denunciantes não americanos que relataram a 
poluição do oceano em alto mar. 

O Programa Mundial de Denúncias de Vida Selvagem 
da NWC usa disposições de denunciantes em leis como 
a Lei Lacey, Práticas de Corrupção no Exterior e Lei Civil 
contra Alegações Falsas para incentivar os informantes 
a denunciar o tráfico e outros crimes de vida selvagem. 

O que é um Denunciante? 

“ O governo dos EUA 
pagou mais de US$ 
31,8 milhões para 
denunciantes não 
americanos que 
relataram a poluição do 
oceano em alto mar.  

O Programa Global de Denúncias de Vida Selvagem da NWC ganhou um Grande Prêmio no Desafio 
de Tecnologia de Crime Contra a Vida Selvagem de 2016, uma iniciativa da USAID em parceria com a 
Sociedade Geográfica Nacional, a Instituição Smithsonian e TRAFFIC. O Programa também recebeu 
um subsídio significativo da Fundação da Vida Selvagem. 
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Reportando evidências de crime contra a vida selvagem 
Você pode considerar denunciar os crimes dos animais selvagens se você tiver a informação do erro em 
primeira mão e dos originais que confirmam as atividades ilegais. 
Coletar e organizar evidências do crime de vida selvagem que você observa como crítico. Agências de 
aplicação da lei são mais propensas a investigar dicas quando eles são apoiados por provas concretas: 

Fotografias E-mails

Cartões 
corporativos

Relatórios 
científicos

Registros de 
faturamento

Orçamento e 
dados 

financeiros

Atas de 
reunião

Resultados 
de testes 
científicos

Relatórios 
internos

Registros 
de vídeo 

e voz

Rotas de 
Trânsito e 

Métodos de 
Transporte

Evidência de 
suborno e 

 Lavagem de 
dinheiro

Informação 
sobre conta 

bancária

Existem leis fortes e internacionalmente aplicáveis nos EUA, 
desenvolvidas para lutar contra os crimes contra a vida 
selvagem e que contenham boas recompensas para os 
denunciantes.
 
Estas leis de recompensa apoiam os denunciantes em todo o 
mundo que revelam violações de leis-chave da vida selvagem, 
que protegem animais, peixes, plantas e espécies ameaçadas 
de extinção, tráfico e importação ilegal para os Estados 
Unidos ou por pessoas/companhias americanas. 

O Programa Global de Denúncias de Vida Selvagem da NWC 
fornece uma plataforma on-line segura e completamente 
confidencial onde indivíduos em todo o mundo podem relatar 
crime contra a vida selvagem, e então conecta os 
denunciantes a advogados que podem ajudar a submeter 
seus relatórios a autoridades dos EUA e solicitar 
recompensa(s). 

 Recompensas e proteção para os denunciantes.

www.whistlelowers.org/wildlife 

help@whistleblowers.org

Indivíduos que têm informações sobre violações de leis de proteção da vida selvagem em qualquer país são 
fortemente aconselhados a procurar representação legal para garantir que suas informações sejam tratadas com 

segurança. 




