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RESUMO
O presente trabalho analisa a questão dos sacrifícios de animais em rituais de candomblé em
relação ao crime de maus-tratos. A pesquisa gira em torno da indagação quanto à existência
ou não de tipicidade da conduta. Tal análise, porém, é realizada com base na teoria da
tipicidade conglobante. Apresenta-se, inicialmente, a questão ambiental e sua evolução nas
últimas décadas. Logo após, abordam-se as mudanças ocorridas no Direito Constitucional e
no Penal em razão da necessidade de se tutelar o meio ambiente. Num terceiro momento,
trabalha-se a questão animal, explorando-se as principais teorias desse tema. Logo após,
aborda-se o candomblé, momento em que se investiga sua história e os fundamentos da
religião, sobretudo no aspecto do sacrifício. Por fim, apresenta-se a teoria da tipicidade
conglobante, e se faz uma análise conglobada da legislação brasileira, investigando-se se há
ou não tipicidade na conduta de sacrificar animal em rituais religiosos de candomblé.
Conclui-se que não há tipicidade na referida conduta sob a perspectiva da tipicidade
conglobante. Utiliza-se pesquisa bibliográfica, entrevista e raciocínio lógico-dedutivo.
Palavras-chave: Maus-tratos aos animais; Tipicidade conglobante; Candomblé.

ABSTRACT
The work pretends to investigate about animals sacrifice in candomblé religion in relation the
mistreatment to animals crime. The search it is about the following question: is there or not
crime in the case? But the analyze is done according the tipicidade conglobante theory. For
this, initially, show the environment question and its evolution on de last decades. After that,
the work makes an approach about the changes in Constitutional and Criminal Law due to the
need to protect the environment. In turn, a third time, the present paper works to animal
issues, exploring the principal theories of this theme. Soon after, the work makes na approach
about the candomblé, in this point, the paper to investigate its history and the foundations of
religion, especially in the aspect of sacrifice. Finally, the last topic, presents the theory of
tipicidade conglobante, and makes a global analysis of Brazilian legislation, investigating
whether is or not crime the conduct of to sacrifice animals in religion candomblé rituals. Used
literature, interview and logical-deductive reasoning.
Keywords: Mistreatment to animals; Candomblé; Tipicidade conglobante.
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1 INTRODUÇÃO
Tratar-se-á neste trabalho do crime de maus-tratos aos animais previsto na Lei
9.605/98 e dos sacrifícios de animais em rituais religiosos do candomblé.
Diante da crescente preocupação com a problemática ambiental, a Constituição
Federal Brasileira de 1988, no art. 225, elevou à categoria de bem jurídico o meio ambiente,
assim como em seu §1º, inciso VII, garantiu expressamente a proteção aos animais, vedandose práticas cruéis contra eles. Em decorrência dessa previsão constitucional, o art. 32 da Lei
9.605/98 tipifica o crime de maus-tratos aos animais. Entrementes, esses seres são utilizados
pelo ser humano para diversos propósitos, inclusive para fins religiosos, como no caso do
sacrifício durante os cultos candomblecistas, o que leva à imediata indagação se há ou não
adequação típica ao referido artigo.
Contudo, pensa-se que não é possível realizar a proteção ambiental, inclusive da
fauna, sem considerar a relação do homem com o meio ambiente. Compreender essa relação é
importante para não se incorrer no equívoco de se proteger o bem jurídico ambiental,
esquecendo-se, por outro lado, das outras facetas que envolvem a dignidade humana, como a
religiosidade. Logo, a fim de tentar encontrar uma resposta à indagação proposta, trabalharse-á com a teoria da tipicidade conglobante, visando-se verificar se, através de uma análise
conglobada da legislação, é possível afirmar se há tipicidade. A hipótese inicial sugerida é de
que não há tipicidade segundo a teoria da tipicidade conglobante.
A justificativa do trabalho é notada por meio da problemática exposta nos parágrafos
anteriores, bem como da análise do último Censo do IBGE sobre religiões no Brasil, datado
de 2010, segundo o qual 0,3% da população é adepta à umbanda ou ao candomblé (IBGE,
2010). Considerando a população brasileira naquele ano (190.732.694 pessoas [IBGE, 2010]),
esse número representa mais de meio milhão de pessoas. Assim, diante desse número
expressivo, investigar se é possível aplicar a teoria da tipicidade conglobante no caso desses
sacrifícios religiosos, afastando-se, por conseguinte, a tipicidade da conduta, mostra-se
relevante socialmente. Por seu turno, a relevância teórica na pesquisa é justificada pelo fato de
que se os sacrifícios de animais em cultos desta espécie forem alcançados pela teoria da
tipicidade conglobante, a tipicidade, e com isso a criminalidade da conduta, estaria afastada.
Desse modo, o objetivo deste trabalho é analisar se é possível confirmar a hipótese de
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atipicidade através da teoria da tipicidade conglobante nos casos de sacrifícios de animais em
cultos de candomblé.
Decorrentes do objetivo geral, tem-se que os objetivos específicos serão,
inicialmente, analisar como a questão ambiental surgiu e se desenvolveu até se tornar um bem
jurídico objeto de tutela; em um segundo momento, avaliar-se-á quais foram as alterações
provocadas pela recepção do meio ambiente como objeto de proteção, especialmente as
mudanças provocadas no Direito Penal; na terceira etapa, por seu turno, abordar-se-á como a
questão animal surgiu e quais correntes filosóficas deram suporte a ela; assim, na quarta
etapa, analisar-se-á o candomblé, de modo a investigar suas origens e os fundamentos do
sacrifício dos animais; e, por fim, investigar-se-á a existência ou não de tipicidade da conduta.
Em vista da hipótese sugerida, o marco teórico deste trabalho será o doutrinador
argentino Eugênio Raul Zaffaroni, já que foi ele quem elaborou a teoria da tipicidade
conglobante.
Relativamente à metodologia, considerando a forma como o tema-problema foi
exposto acima, evidencia-se, inicialmente, que há uma lacuna no ordenamento jurídico, pois
não há uma única resposta à indagação proposta. Em contrapartida, considerando que para a
pesquisa essa lacuna é na verdade aparente, pois a confirmação, ou não, da hipótese proposta
(atipicidade conglobada) extinguiria o problema nos moldes como foi proposto, o método de
abordagem selecionado não poderia deixar de ser outro senão o hipotético-dedutivo.
Será utilizado mais de um método de procedimento. O método histórico é um
relevante método para pesquisa, pois permite averiguar acontecimentos históricos com a
finalidade de se compreender melhor os institutos atuais. Assim, por exemplo, compreender a
história do candomblé e como ele se apresenta nos dias hodiernos se mostra de grande valor
para compreender a importância do sacrifício para essa religião.
Noutro giro, mais um método que será utilizado é a coleta de dados através de
entrevista. Frise-se, no entanto, que a entrevista será do tipo focalizada, pois permite ao
entrevistado falar livremente sobre o assunto, evitando-se, no entanto, que ele perca o foco no
tema. Realizar-se-á, portanto, segundo esse modelo, entrevista com um candomblecista a fim
de que os dados coletados auxiliem numa melhor compreensão dos fundamentos religiosos do
candomblé e da real relevância do sacrifício dos animais para ele.
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Considerando os aspectos do tema-problema, em conjunto com o método de
abordagem e os métodos de procedimentos, da forma como expostos acima, a técnica de
pesquisa selecionada foi a documental, a bibliográfica e a entrevista.
A divisão do trabalho foi feita em sete capítulos, considerando a introdução como
capítulo um, e a conclusão como capítulo sete. No primeiro subtópico do capítulo dois,
abordar-se-á o surgimento da questão ambiental. Pretende-se investigar quais circunstâncias
provocaram o nascimento dessa discussão. Para tanto, demonstrar-se-á o trabalho elaborado
por Rachel Carson, uma pesquisadora norte-americana que dedicou parte de sua obra a
estudar os problemas ambientais, especialmente as consequências negativas advindas do uso
de inseticidas.
Trazer à tona o trabalho de Carson facilita na compreensão do surgimento da questão
ambiental, porque se evidencia que a discussão surgiu, inicialmente, no meio acadêmico, só
ganhando espaço na seara pública algum tempo depois. Após demonstrar as repercussões
científicas correlatas à questão ambiental, investigar-se-ão as consequências políticas e
filosóficas dela. Especialmente algumas decisões tomadas por Richard Nixon, ex-presidente
dos Estados Unidos da América, cuja tomada de consciência ambiental foi demasiadamente
realçada em um de seus discursos. Outros resultados também foram colhidos em razão da
tomada de consciência ambiental, entre eles se podem citar as grandes conferências sobre o
meio ambiente, tema que, no entanto, será objeto de um subtítulo separado, dada a sua
importância. Nesse tópico específico, detalhar-se-ão as mais importantes conferências sobre o
meio ambiente, tais como: a Conferência de Estocolmo – 1972; a ECO/92 – 1992; a
Conferência de Joanesburgo – 2002; e, por fim, a Conferência ―Rio mais 20‖ – 2012.
Destarte, após demonstrar o caminho percorrido pela questão ambiental até passar a
ser considerada como bem jurídico passível de tutela, ocupar-se-á dos efeitos que essa
alteração provocou, especialmente no Direito. Assim, nesse terceiro e último tópico do
capítulo dois, pretende-se demonstrar que inúmeras áreas do Direito sofreram mudanças em
suas concepções em razão da questão ambiental. Desse modo, abordar-se-ão as mudanças do
Direito do Trabalho, do Direito das Energias, do Direito Constitucional, do Direito
Urbanístico, dos Direitos Humanos, a própria democracia e o Biodireito. Essas alterações são
inevitáveis, pois o Direito é uma instituição social dinâmica, que sofre variações conforme a
sociedade também se modifica. Portanto, esse último subtítulo visa demonstrar que como
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vários setores do Direito se alteraram, com o intuito de proteger o meio ambiente, também o
Direito Penal não passaria ileso a essas mudanças.
Em vista disso, no terceiro capítulo, pretende-se apresentar as mudanças estruturais
ocorridas no Direito Penal, primeiramente, duas importantes teorias serão estudadas nesse
capítulo. A primeira, ―a sociedade de risco‖, foi elaborada por Ulrich Beck, sociólogo alemão.
Nela, buscar-se-á evidenciar como a questão da insegurança na sociedade moderna, tratada
por Beck como sociedade reflexiva, é um dado que exige mudanças do Direito, especialmente
do Direito Penal; isso porque, como se poderá notar nesse tópico, os riscos modernos
guardam inúmeras diferenças em relação aos riscos antigos, exigindo adaptações do Direito.
A segunda teoria que será abordada, conjuntamente com a de Beck, será a teoria da
―sociedade líquida‖, cunhada por Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Nela, observar-se-á
que o próprio Estado teve seus pilares afetados, haja vista que, conforme Bauman, a política e
o poder se separaram. A insegurança e a rapidez com que as situações se modificam na atual
sociedade trazem uma sensação de insegurança à qual o ser humano tem dificuldade para se
adaptar. Por isso, então, a necessidade do Direito em se adequar a essa nova realidade, sob
pena de se tornar obsoleto na atualidade. Tanto em uma perspectiva, como em outra,
encontra-se substrato suficiente para justificar mudanças, inicialmente no Direito
Constitucional, e depois no próprio Direito Penal.
Consequentemente, no segundo tópico do capítulo terceiro, empenhar-se-á em
demonstrar as modificações constitucionais, na tentativa de evidenciar como a questão
ambiental ganhou espaço na seara constitucional. Relativamente a esse aspecto, far-se-á uma
análise não só da Constituição Brasileira de 1988, mas também de outras constituições ao
redor do mundo.
Ao final do terceiro capítulo, já demonstrada a constitucionalização do tema ao redor
do planeta e no Brasil, assim como as razões filosóficas para a necessária adaptação (Beck e
Bauman), apresentar-se-ão as modificações do Direito Penal. Para esse fim, destacar-se-ão as
dificuldades existentes em se tutelar penalmente o meio ambiente, em razão de sua natureza
ser difusa e o Direito Penal ser eminentemente construído sobre bases individualistas. Além
disso, abordar-se-ão também as novas figuras penais, tais como: os crimes de perigo abstrato,
a administrativização do Direito Penal e a tendência em se responsabilizar penalmente a
pessoa jurídica.

15

Finalizado esse terceiro capítulo, o quarto, por sua vez, irá explorar a questão animal,
que também é fruto da questão ambiental. Para tanto, trabalhar-se-á com algumas teorias,
destacando-se, entretanto, duas correntes que expressam nitidamente as posições que
sobressaem nesse campo. Portanto, no primeiro tópico far-se-á uma análise histórica sobre as
perspectivas filosóficas, bem como se delimitarão alguns entendimentos teóricos, a fim de dar
suporte às teorias de Peter Singer e Tom Regan, que serão trabalhadas nos subtítulos dois e
três, respectivamente. O primeiro teórico a ser abordado, desse modo, será Peter Singer, cuja
teoria é conhecida como benestarismo ou protecionismo animal. Buscar-se-á explicar sua
teoria a fim de contrapô-la, no próximo tópico, à perspectiva de Tom Regan. A partir da
abordagem da teoria do benestarismo, empenhar-se-á em demonstrar que, conforme ela, é
possível utilizar-se dos animais para fins humanos, desde que se evite o sofrimento
desnecessário. O elemento de destaque nessa teoria é, sem dúvida, a senciência. É por meio
desse conceito que Singer é capaz de permitir que os animais entrem na esfera de
consideração moral do ser humano, afinal, o animal se iguala ao ser humano através da sua
capacidade de sofrer.
Por sua vez, Tom Regan, principal teórico dos direitos dos animais, como será
demonstrado, defende uma visão diferente de Singer. Para Regan, o que se sobressai da
discussão acerca da questão animal refere-se não somente à senciência dos animais, mas sim,
também, ao direito à vida. Para Regan, os animais são sujeitos de uma vida, não podendo ser
utilizados como meio para se alcançar fins humanos. Aprofundar-se-á na teoria de Regan a
fim de demonstrar como ele chegou a essa conclusão e através de qual suporte filosófico.
Perceber-se-á, assim, que ele se serve da teoria kantiana, porém sob uma perspectiva alargada.
A abordagem dessas teorias acerca da questão animal, especialmente das teorias do
protecionismo e dos direitos dos animais, se revelará útil, especialmente no último capítulo da
dissertação, momento em que se investigará a existência ou não de tipicidade da conduta de
sacrificar animais em cultos de candomblé. Isso porque, considerando que numa teoria é
possível utilizar-se do animal para fins humanos, desde que considerada a sua capacidade de
sentir dor e evitado o sofrimento desnecessário, e que naqueloutra é absolutamente vedada a
utilização deles como meio para alcançar fins humanos, tem-se que, a depender da teoria
adotada pelo ordenamento jurídico, a resposta a respeito da existência ou não da tipicidade
será diversa.
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No quinto capítulo, pesquisar-se-á sobre o candomblé. O intuito, por conseguinte,
será apresentar a história da religião, seus fundamentos e as razões e relevância do sacrifício
dos animais durante o culto. Assim sendo, no primeiro subcapítulo, apresentar-se-á a história
do candomblé, buscando entender o porquê de uma religião de matriz africana ter-se instalado
no Brasil, assim como compreender quais questões sociais ela teve que enfrentar para se
manter viva até os dias atuais. Apontar-se-á também quais são as características dessa
religião, tudo isso para permitir, no subtópico seguinte, a análise acerca do sacrifício
propriamente dito. Portanto, no segundo subtópico, contemplar-se-ão as razões do sacrifício e
sua forma. Buscar-se-á entender a razão do sacrifício, inicialmente, de maneira geral, para
após aprofundar-se no sacrifício candomblecista. Na análise, investigar-se-á qual a relação do
elemento axé com o sacrifício candomblecista, além de se perquirir se é necessário o
sofrimento do animal para liberar tal elemento. Outra circunstância a ser investigada diz
respeito à técnica relativa ao sacrifício, buscar-se-á, desse modo, descrever como o sacrifício
ocorre.
Por fim, no último subtópico atinente ao candomblé, apresentar-se-á um texto com os
dados coletados da entrevista focalizada dum candomblecista. No entanto, frise-se que o
referido texto que constará nesse subcapítulo será ratificado pelo próprio entrevistado, que
após lê-lo autorizará sua inserção no trabalho. Buscar-se-á, nesse texto, ratificar ou contrapor
alguma posição assumida nos subtópicos antecedentes com base na opinião do entrevistado.
Finalmente, no último capítulo antes da conclusão, debruçar-se-á sobre a existência
ou não de tipicidade na conduta de sacrificar animais em cultos candomblecistas, obviamente
respeitando o marco teórico desse trabalho: Zaffaroni e sua teoria da tipicidade conglobante.
O último capítulo será dividido em dois subcapítulos. No primeiro, abordar-se-á a
teoria da tipicidade conglobante, porém, antes de adentrar definitivamente nesse aspecto,
trabalhar-se-á com a teoria do tipo penal, apresentando suas funções e os princípios com elas
relacionados. Várias funções do tipo penal serão destacadas, entre elas a função de garantia, a
função seletiva, a função sistemática e, por fim, a função indiciária da ilicitude. Explicar essas
funções, especialmente a última delas, será de suma importância, porque auxiliará na
compreensão da tipicidade formal, material e, por fim, da tipicidade conglobante.
Após elucidar esses aspectos, trabalhar-se-á com a teoria da tipicidade conglobante,
apresentando-se suas razões de ser, bem como seus fundamentos. Em vista disso, demonstrar-
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se-á como Zaffaroni afasta as demais teorias que com ela concorrem, e como ele aceita, no
que tange ao tipo penal, a função de indiciariedade da ilicitude.
Procurar-se-á demonstrar que a compreensão da teoria da tipicidade conglobante
propriamente dita pressupõe que não é possível aceitar no mesmo ordenamento jurídico a
existência de uma norma que proíba o que outra permite ou fomente. Esclarecer-se-á,
também, que uma das consequências da aplicação da teoria da tipicidade conglobante é
justamente deslocar os institutos do exercício regular de direito e o estrito cumprimento de
dever legal do âmbito da ilicitude para a tipicidade. Por isso mesmo que, constatada a hipótese
sugerida neste trabalho, haverá atipicidade da conduta e não exclusão da ilicitude do delito.
Após esclarecer a teoria da tipicidade conglobante, far-se-á a análise conglobada da
tipicidade da conduta de sacrificar animais durante o culto de candomblé. A fim de analisar se
a conduta em referência adéqua-se ao tipo penal, em sua perspectiva formal, material e
conglobada, far-se-á, inicialmente, uma exposição de todos os elementos do tipo penal
previsto no art. 32 da Lei 9.605/2008. Logo após, destacar-se-á, antes mesmo de se passar a
analisar o ordenamento como um todo, o caso da Igreja Lukumi. Ao abordar tal caso,
pretende-se evidenciar que não se deve permitir que preconceitos religiosos orientem o
operador do direito, seja no momento da elaboração da norma, ou no ato de interpretar,
olvidando-se de valores constitucionalmente assegurados, tal como aconteceu em Hialeah na
Flórida, Estados Unidos.
Na investigação da existência ou não da tipicidade conglobante, relativamente ao
ordenamento jurídico, analisar-se-ão, além de algumas normas internacionais acerca da
questão animal, outras de âmbito nacional, tais como: a Constituição Federal de 1988, o
Código Civil de 2002, a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, o Decreto 794/1938 – Código de Pesca, a Lei 5.197/1967, que dispõe sobre a
proteção à fauna, o Decreto 24.645/1934, e os revogados Código Civil de 1916 e Código de
Caça – Lei 5.894/43.
Por último, considerando todo o conteúdo que será exposto, investigar-se-á se é
possível concluir pela tipicidade ou atipicidade da conduta em sacrificar animais em cultos de
candomblé.
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2 DA QUESTÃO AMBIENTAL: O MEIO AMBIENTE COMO OBJETO DE TUTELA
JURÍDICA
A questão ambiental que se desenvolveu ao longo das últimas décadas foi capaz de
produzir inúmeras mudanças em vários setores da sociedade. Frise-se, contudo, que, ao se
entrelaçar com o Direito, a sua principal contribuição foi tornar o meio ambiente objeto de
tutela jurídica. Dessa forma, a fim de destacar o processo histórico que alçou o meio ambiente
à categoria de bem jurídico, far-se-á necessário realizar uma digressão histórica sobre o
surgimento da questão ambiental e, posteriormente, sobre as conferências sobre o meio
ambiente realizadas nas últimas décadas.
Dessa maneira, após esse giro histórico acerca desses dois pontos, poder-se-á notar
os efeitos sobre o Direito; assim, no último subtópico deste capítulo, apresentar-se-ão vários
ramos do Direito que foram afetados pela questão ambiental. Demonstrar a influência da
questão ambiental em inúmeros setores do Direito tem como objetivo evidenciar que o Direito
Penal também não seria capaz de passar ileso a essas mudanças.
2.1 Do surgimento da questão ambiental
A questão ambiental não é um tema antigo, pelo contrário, é algo recente na história
da humanidade, a qual somente nas últimas décadas foi capaz de perceber o poder de
destruição que tem nas mãos.
Após as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, o ser humano foi
impelido a refletir sobre quais os efeitos que poderiam advir de seus atos, especialmente após
o lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki no Japão. A Segunda Guerra
Mundial é um marco na história no que tange à questão ambiental porque ―até então o homem
ainda não tinha, de certo modo, uma consciência do poder letal de suas ações e dos prejuízos
que se podia causar ao meio, em decorrências das guerras perpetradas‖ (HOSHI, 2012, p. 33).
Consoante Jayme Ribeiro (2009), pode-se notar o desconhecimento desse poder de
destruição a partir, por exemplo, da manchete do jornal japonês Asahi Shimbun, no dia 8 de
agosto de 1945, que dizia: ―‗Hiroshima atingida por um novo tipo de bomba‘. Ninguém sabia,
ao certo, que bomba era aquela, que tipo de explosivo usava‖ (RIBEIRO, 2009, p. 147).
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Na esteira desse raciocínio, o desconhecimento do poder destrutivo do ser humano
possibilitou ao homem questionar e temer suas próprias ações em relação ao outro, ou mesmo
ao meio ambiente. Entretanto, a crítica quanto à atuação do homem no meio ambiente não se
deu de maneira imediata, iniciou-se fortemente na década de sessenta (GARCIA, 2016, p.
135), mas foi necessária a soma de outros fatores, que serão elucidados mais abaixo, para se
criticar a ação do ser humano na natureza. Porém, há um fator, em especial, que está presente
desde a Revolução Industrial até a atualidade, e ele, sem dúvida, guiou o homem em suas
tomadas de decisões, seja no que tange às guerras, seja à economia, ao meio ambiente, etc.:
trata-se da racionalidade científica.
Nesse ponto, vale a pena ressaltar que, embora a questão seja recente, os
antecedentes da questão ambiental podem ser encontrados na Revolução Industrial, pois foi
nesse momento que a ciência passou a ditar o rumo da forma de produção. A Revolução
Industrial iniciada no século XVIII prometeu, por meio da ciência, garantir ao ser humano
uma vida saudável, longa e confortável. Assim,
não se discute que a Revolução Industrial tenha constituído o marco de uma nova
era da história da humanidade. Além de permitir uma grande transformação na
produção de bens e serviços, realmente gerou uma verdadeira revolução, que se
tornou patente nas profundas transformações verificadas nas estruturas
institucionais, culturais, políticas, econômicas e sociais. (IANNONE, 1992, p. 63)

Portanto, a racionalidade científica que surge na Revolução Industrial venceu os
séculos, chegando à Segunda Guerra Mundial, e ainda está presente na atualidade. Todavia,
após as reflexões sobre a destruição ocasionada na Grande Guerra, não demoraria muito para
que essa mesma racionalidade fosse questionada em razão das atividades desempenhadas no
meio ambiente.
Isso não quer dizer que o homem não alterava o meio ambiente anteriormente ao
período da Revolução Industrial, afinal a sociedade pré-industrial já não era formada por
caçadores e coletores, e já se produziam alterações na natureza. Entretanto, dada a escassa
tecnologia da época, as mudanças decorrentes da atuação local a fim de satisfazer um número
infinitamente menor de pessoas do que os sete bilhões hoje existentes no planeta não tinham o
condão de emitir os alarmes que soaram na modernidade (SILVA, 2010, p. 12).
Portanto, deve-se frisar que a Revolução Industrial exerceu uma substancial alteração
do meio ambiente. Além disso, o avanço da medicina e da tecnologia permitiu que a
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população mundial aumentasse significativamente, chegando à incrível marca de sete bilhões
de habitantes. Essa quantidade de pessoas, associada às práticas de produção que degradam
significativamente o meio ambiente, e o consumo desenfreado – fruto de uma sociedade
capitalista – colocaram em risco a própria existência da presente e das futuras gerações
(SILVA, 2010, p. 12).
Uma das primeiras cientistas a questionar as ações dos homens sobre o meio
ambiente foi a americana Rachel Carson, pesquisadora que merece destaque pela sua luta em
favor da proteção do meio ambiente em razão de sua obra, bem como pelo seu pioneirismo.
Por meio de seu mais destacado livro, Silent spring, de 1962, Carson denunciou, após
inúmeras pesquisas científicas, que os agrotóxicos usados em larga escala nos Estados
Unidos, e mundo afora, eram uma ameaça à vida. Segundo ela, ―eles não deveriam ser
chamados ‘inseticidas‘, mas ‘biocidas.‘ (CARSON, 1994, p. 8, tradução nossa).1 A partir de
seus estudos, Carson, já na década de sessenta do século passado, realçou que ―no presente
século apenas uma espécie – o homem – adquiriu um poder suficiente para ser capaz de
alterar seu próprio mundo.‖ (CARSON, 1994, p. 6, tradução nossa).2
Ela foi capaz de comprovar os malefícios de vários inseticidas, especialmente o DDT
(diclorodifeniltricloroetano). Interessante notar, nesse especial ponto, que o cientista que
descobriu as propriedades do DDT recebeu o prêmio Nobel (GORE, 1994)3. Isso mostra
como a ciência pode premiar quem descobriu algo que mais tarde pode reverberar na própria
destruição da vida. Aliás, um dos exemplos mais emblemáticos que demonstra um
entrelaçamento entre os artefatos criados na Segunda Guerra Mundial e os produtos utilizados
diretamente no meio ambiente foi ressaltado por Rachel (1994): tratava-se da própria indústria
de inseticidas.
Logo após a Segunda Guerra, as indústrias de armamento, obviamente, reduziram
sua produção; porém, elas partiram em busca de um novo mercado: os inseticidas. A indústria
de inseticidas, portanto, é filha da Segunda Guerra Mundial; nela se produziam armamentos
químicos para destruir os inimigos, porém os testes eram realizados em insetos. Ou seja, os
produtos químicos usados para controlar pragas nas lavouras foram, inicialmente, pensados
para matar seres humanos (CARSON, 1994, p. 16).

1

They should not be called ‗insecticides‘, but ‗biocides.‘
Only within the moment of time represented by the present century has one species – man - acquired significant
power to alter the nature of his world.
3
Vide prefácio de: CARSON, Rachel. Silent spring. Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 1994.
2
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A partir das pesquisas de Rachel, foi possível, então, compreender que o agrotóxico
não desaparece após ser lançado por cima de uma plantação. Tal veneno é absorvido pelas
plantas, terra, animais não humanos e animais humanos, criando um ciclo interminável. Tratase, obviamente, do segundo princípio da termodinâmica: a entropia. Por isso há quem
defenda, por exemplo Enrique Leff (2012), que o capitalismo pode causar a morte entrópica
do planeta, por alterar o ciclo natural da vida, desconsiderando que nada desaparece do
universo. A matéria se transforma, ela não some (LEFF, 2012, p. 95). Toda vez que se atua no
planeta transformando matéria em energia, inevitavelmente, tende-se a aumentar a entropia
(―desordem de um sistema‖).
Além da comprovação de que os agrotóxicos não somem da natureza e destroem a
vida, Carson também evidenciou que era o homem quem destruía a natureza com suas
invenções científicas, não se tratava de uma força externa ao homem: ―Nenhuma feitiçaria,
nenhuma ação inimiga tinha silenciado o renascimento de uma nova vida neste mundo ferido.
O povo tinha feito isso a si mesmo‖ (CARSON, 1994, p. 3, tradução nossa). 4
Ora, afirmar que o homem é o responsável pela destruição do meio ambiente
provoca, inevitavelmente, o surgimento de uma responsabilidade nunca antes pensada:
responsabilidade para com o planeta, seja numa perspectiva antropocêntrica alargada, ou
ecocêntrica, ou, ainda, biocêntrica, todas relevantes para a sobrevivência da espécie humana.
Outro ponto que merece destaque, conforme Rachel Carson, é que o poder humano
aumentou não apenas em magnitude, mas se transformou de característica: as ações do ser
humano agora atingem todo o planeta: água, ar, terra, rios e oceanos. Há, ainda, um agravante,
pois ―essa poluição na maior parte das vezes é irrecuperável; a cadeia do mal inicia não
apenas no mundo que dá suporte à vida, mas nos tecidos vivos que é, também, na maior parte
das vezes irreversível.‖ (CARSON, 1994, p. 6, tradução nossa).5
O peso da obra de Rachel Carson foi tamanho que as grandes empresas químicas
tentaram suprimir sua voz, chamando-a de extremista e histérica 6. Contudo, como a pesquisa
havia sido bem feita e as denúncias de Carson eram sérias, o tema saiu do restrito debate
acadêmico e ganhou o espaço público. Várias questões foram levantadas nessas décadas; entre
elas, é possível citar ―a redução da capa de ozônio, a mudança climática, a escassez de água
4

No witchcraft, no enemy action had silenced the rebirth of new life in this stricken world. The people had done
it themselves.
5
This pollution is for the most part irrecoverable; the chain of evil it initiates not only in the world that must
support life but in living tissues is for the most part irreversible.
6
Vide prefácio de: CARSON, Rachel. Silent spring. Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 1994.
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potável a concentração da população nas cidades, a pobreza, a falta de educação, a
mortalidade infantil, a dependência tecnológica, os refugiados ambientais‖ (GARCIA, 2016,
p. 136), todas elas contribuíram para elevar a importância da questão ambiental.
Podem-se citar alguns exemplos que comprovam a transição do meio acadêmico para
o espaço público, entre eles a ordem do Presidente John F. Kennedy endereçada ao Comitê
Consultivo de Ciência (órgão estatal) a fim de que esse órgão estudasse os efeitos dos
pesticidas no meio ambiente com base na obra de Rachel Carson (SUNSTEIN, 2008, p. 13).
É possível perceber, com base no exemplo citado acima, que aqueles que desejam
proteger o meio ambiente sempre encontraram grandes desafios. Isso porque foi necessária
uma determinação presidencial para que o Estado se debruçasse sobre o tema. Ora, essa
decisão teve que partir do topo da pirâmide do Poder Executivo, caso contrário seria mais
uma obra silenciada. Outro exemplo emblemático partiu também de um presidente dos
Estados Unidos, neste caso, Richard Nixon (1970).
No ano de 1970, Richard Nixon era o presidente dos Estados Unidos da América.
Nesse ano, na mensagem anual ao Congresso, ele tratou explicitamente do tema meio
ambiente. Em relação ao exemplo anterior, não se tratou de uma ordem para estudar
determinado tema com base em certa obra, mas de uma chamada para a consciência
ambiental, dessa forma, pode-se afirmar que Nixon deu voz ao problema ambiental. (NIXON,
1970, s.p.).
A preocupação de Nixon nessa mensagem estava relacionada com a qualidade do
meio ambiente, especialmente com os recursos naturais. Nesse momento, Richard Nixon
destacou a relevância dos recursos naturais e a inevitável dependência do ser humano a eles;
afirmou também que um ambiente saudável deveria ser considerado um direito inato do ser
humano (NIXON, 1970, s.p.).
Segundo Richard Nixon (1970, s.p.), "o ar limpo, água limpa e os espaços abertos,
deveriam voltar a ser um direito inato de todos os americanos. Se agirmos agora, eles ainda
podem vir a ser.‖ (NIXON, 1970, s.p., tradução nossa). 7 Por meio das palavras de Nixon,
pode-se notar já a tomada da consciência ambiental. É nítido que, pelas palavras escolhidas,
ele quis deixar claro que o homem está invariavelmente vinculado ao meio ambiente, a vida
dele depende da existência e da qualidade desses recursos naturais. E mais, quando afirma que

7

Clean air, clean water, open spaces-these should once again be the birthright of every American. If we act now,
they can be.
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aqueles recursos deveriam ―voltar a ser um direito inato‖, assumiu que se trata de uma
equivocada percepção acreditar que eles não são; na verdade, os homens, por meio da
racionalidade científica, não elegeram como prioridade a preservação do meio ambiente. E
essa noção é ratificada pela frase final, cuja chamada de responsabilidade é clara: ―se
agirmos‖. Percebe-se que Nixon, da mesma forma que Rachel Carson, não se referiu a um
terceiro. Segundo ele, os próprios homens quem devem agir. A responsabilidade pertence
àqueles que vêm provocando a destruição.
Desgastar a natureza excessivamente tem um preço, e seria uma ingenuidade
tremenda acreditar que não há, essa foi a mensagem que Nixon quis deixar. A relação do
homem com o meio ambiente deve se pautar pela consciência de que o ser humano depende
do meio ambiente, é necessária a mudança de percepção:
Nós ainda pensamos que o ar é gratuito. Mas o ar não é gratuito, nem a água limpa.
O preço pago pelo controle da poluição é alto. Através de anos de descuido de nossa
parte nós incorremos em uma dívida para com a natureza, e agora o débito está
sendo cobrado. (NIXON, 1970, s.p., tradução nossa)8

Claramente pode-se perceber que Nixon (1970) entende que é do homem a
responsabilidade de agir, ante sua vinculação à natureza. Nota-se, mais uma vez, o convite à
tomada de consciência e a necessária mudança de percepção quanto à relação homemnatureza.
Nesse período passou-se, então, a se cobrar uma mudança de posicionamento do ser
humano frente à natureza; ocorre que a instituição procurada para se encontrar guarida foi o
Estado. Portanto, com base na percepção de que o homem era capaz de atuar no meio
ambiente com um poder de destruição tal que poderia gerar danos incalculáveis, ficar livre
desses riscos passou a ser percebido como um direito, cabendo ao próprio Estado garanti-lo.
Entretanto, ficar livre dos riscos não é algo simples, ao contrário: talvez seja
impossível. Assim, em pouco tempo, percebeu-se que não era possível tratar a questão do
risco como algo que deveria ser solucionado apenas pelo Estado, bastando transformar o
problema em um direito, nas palavras de Sunstein:

8

We still think of air as free. But clean air is not free, and neither is clean water. The price tag on pollution
control is high. Through our years of past carelessness we incurred a debt to nature, and now that debt is being
called.
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Neste período, tornou-se cada vez mais comum pensar que ―estar livre dos riscos‖
passou a ser um direito, devidamente garantido pelo Estado. É claro que esta noção
mostrou-se difícil de se manter, uma vez que se tornou claro que a segurança é uma
questão de grau, e que não há nenhum interruptor do tipo ―liga-desliga‖ para nos
dizer se estamos em situação de segurança ou de perigo. (SUNSTEIN, 2008, p. 11,
tradução nossa)9

Todo esse movimento resultou em inúmeras conferências e declarações que
ocorreram durante as últimas décadas.
2.2 Das conferências sobre o meio ambiente
Segundo Solange Teles da Silva, as normas acerca do Direito Internacional
Ambiental estão distribuídas, em sua maioria, em tratados, convenções, resoluções,
declarações de princípios, protocolos, planos de ação etc. Todos esses instrumentos são frutos
de intenso debate e negociações internacionais que são geralmente realizados em encontros e
conferências diplomáticas (SILVA, 2010, p. 14). Entretanto, cabe ressaltar que o tratado
juntamente com o costume têm sido historicamente os principais métodos de criação do
direito internacional, o que não é diferente no Direito Ambiental Internacional (SILVA, 2010,
p. 16).
Embora as conferências mais importantes sobre o meio ambiente tenham ocorrido
após a década de setenta, não se pode olvidar que já no início do século havia declarações
tratando de questões ambientais. Todavia, poder-se-á perceber que alguns tratados abordavam
o meio ambiente com um pano de fundo estritamente econômico, como a Convenção de Paris
para a Proteção dos Pássaros úteis à agricultura de 1902. Como se pode notar, logo pelo título,
percebe-se uma vinculação clara a interesses estritamente econômicos (SILVA, 2010, p. 26).
Ainda no início do século, pode-se citar o tratado de 1909 entre os Estados Unidos e
a Grã-Bretanha que versou sobre as águas fronteiriças que dividiam os EUA e o Canadá.
Nesse caso, a preocupação era em relação à poluição das águas (SILVA, 2010, p. 27). Já a
partir da década de trinta do último século, outros tratados foram elaborados, como a
Convenção de Londres, que versavam sobre a conservação da fauna e da flora em seu estado

9

In this period, it became increasingly common to think that ‗freedom from risk‘ consisted of a kind of right,
properly guaranteed by government. Of course this notion was bound to run into difficulty once it became clear
that safety is a matter of degree, and that no "on-off" switch can tell whether we are in the domain of safety or
danger.
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natural; a Convenção de Washington acerca da proteção da flora, da fauna e de belezas
panorâmicas naturais dos países da América de 1940 (SILVA, 2010, p. 27).
Houve ainda algumas convenções que trataram da proteção às águas marítimas,
como a Convenção de Londres de 1954, na qual se visava evitar a poluição dos mares por
hidrocarbonetos; o Tratado da Antártica de 1959, que permitiu a liberdade na exploração
científica do continente, entretanto proibiu também a utilização do território como área de
teste para explosões nucleares ou mesmo como depósito de lixo radioativo; o Tratado de
Moscou de 1969, que proibiu o teste de armas nucleares na atmosfera, no espaço extraatmosférico, bem como nas águas (SILVA, 2010, p. 28).
Ocorre que, nas décadas de 60 e 70, as Nações Unidas, antiga Sociedades das
Nações, passou também a ter preocupação com o meio ambiente, logicamente que essa
preocupação nasceu da tomada de consciência ambiental nesse mesmo período, pois
pesquisas revelaram que a degradação ambiental havia atingido altos índices (SILVA, 2013,
p. 120). A partir disso, realizaram-se inúmeras conferências.
A primeira grande conferência sobre o meio ambiente ocorreu em Estocolmo em
1972, tendo ficado conhecida como ―Conferência do Descobrimento‖ (GARCIA, 2016,
p.136). Além dos fatores já citados no subcapítulo anterior, há outro dado histórico que de
certo modo contribuiu para a realização dessa conferência: trata-se do naufrágio do Torrey
Canyon em 1967, provocando um vazamento de 124.000 toneladas de petróleo próximo à
Costa da Grã-Bretanha, poluindo águas e matando a fauna (SILVA, 2010, p. 28). Tal
vazamento,

ressalta-se,

ainda

produz

efeitos

negativos

até

os

dias

atuais

(BARKHAM, 2010, s.p.). Na referida Conferência, foi elaborada a primeira Declaração sobre
o meio ambiente, a qual levou o nome da própria cidade: Declaração de Estocolmo. Porém,
deve-se frisar que ela não nasceu considerando os problemas socioambientais, pois abordava
apenas as questões relacionadas ao meio natural, haja vista que tratava apenas da poluição do
ar e da água em decorrência da poluição causada pelas indústrias (HOSHI, 2012, p. 34).
Essa visão voltada apenas para o meio natural não se deu porque não havia debates
acerca dos problemas socioambientais. Basta lembrar que a discussão em torno dos problemas
ambientais decorrentes do modelo de desenvolvimento econômico pautado unicamente no
crescimento econômico é anterior à Conferência de Estocolmo. Trata-se do Encontro que
aconteceu em 1971 em Founex – Suíça, discussão que ―ganhou destaque com o economista
Ignacy Sachs, gerando o conceito de ecodesenvolvimento na década de 1970.‖ (RIBEIRO,
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2001, s.p.). Porém, sem dúvida, não se pode deixar de dar crédito à Conferência de
Estocolmo, pois a questão ambiental entrou definitivamente na agenda internacional devido à
sua realização (SILVA, 2013, p. 120).
Cabe relembrar, no entanto, que a Conferência não foi universal, já que alguns países
não participaram, tais como A União Soviética e os países do Leste, que não compareceram
porque a Alemanha Oriental não havia sido credenciada. A participação de chefes de Estado,
portanto, foi pequena, tão somente Olaf Pame (Suécia) e Indira Gandhi (Índia) compareceram.
Entretanto, cento e treze países foram representados, e, além disso, o número de Organizações
não Governamentais que participaram do evento foi significativo: quatrocentas organizações
(SILVA, 2010, p. 29).
A Conferência de Estocolmo, portanto, é um marco do Direito Ambiental já que,
como já dito, colocou a questão ambiental na pauta da agenda internacional e foi capaz de
produzir uma Declaração que alterou a dinâmica do Direito Ambiental, possibilitando a
elaboração de diversas normas protetivas do meio ambiente (SILVA, 2010, p. 29).
Por seu turno, dez anos após a elaboração da Declaração de Estocolmo, em 1982
outro documento internacional foi editado: a Carta do Mundo para a Natureza. Nesse
documento resta claro que a sociedade passa a aceitar expressamente que fatores sociais
também influenciam nas questões ambientais. Dessa maneira, já se pode identificar a
discussão a respeito dos fatores socioambientais dentro da problemática ambiental; portanto,
ainda que de maneira tímida, pode-se garantir que a da Carta do Mundo para a Natureza
avança em relação à declaração de Estocolmo na medida em que, ao considerar os fatores
socioambientais, alarga o próprio conceito de meio ambiente. Tal documento pode ser
considerado como um embrião de outro documento também muito importante, qual seja: a
Carta da Terra (HOSHI, 2012, p. 34).
Cinco anos após o surgimento da Carta do Mundo para a Natureza, que, como já
dito, trouxe à tona o debate sobre as questões socioambientais, na trigésima oitava sessão da
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1987, foi instituída a Comissão Mundial para o
Meio Ambiente e Desenvolvimento; nessa Comissão foi apresentado para a Assembleia da
ONU um relatório chamado ―Nosso Futuro Comum‖. Tal relatório foi chefiado por Gro
Harlem Brundtland, que à época era ministra da Noruega. Nele há um destaque maior ao
entrelaçamento dos problemas ambientais e às questões atinentes ao desenvolvimento
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econômico; abordaram-se, portanto, questões sobre pobreza, urbanização e crescimento
populacional (HOSHI, 2012, p. 34).
O relatório apresentado por Gro Harlem Brundtland motivou a Assembleia Geral das
Nações Unidas a convocar uma conferência internacional para avaliar os avanços conseguidos
após Estocolmo (SILVA, 2010, p.33). Não há dúvida de que foi na Rio-92 que uma nova
concepção de desenvolvimento foi lançada ao debate, definitivamente com base no referido
relatório (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, p. 21).
Em 1992, passados, portanto, vinte anos da primeira conferência que ocorreu em
Estocolmo, aconteceu no Rio de Janeiro a ―Conferência da Esperança‖ (GARCIA, 2016,
p.137), a qual ficou conhecida também como ―Fórum da Terra‖, ―Cúpula da Terra‖ ou, ainda,
ECO/92. Deve-se destacar, contudo, que entre a conferência de Estocolmo e a conferência
acontecida no Rio de Janeiro, houve inúmeros encontros e aprovações de convenções
multilaterais visando à preservação do meio ambiente.
Diferente de Estocolmo, contudo, a participação dos chefes de Estado nessa
conferência foi significativa, demonstrando que a questão ambiental havia entrado realmente
na agenda política internacional. Cento e setenta e oito países participaram da Conferência,
com mais de cem chefes de Estado presentes; além disso, oito mil delegados representaram os
Estados, e ainda contou-se com a participação de organizações intergovernamentais, não
governamentais, bem como de jornalistas (SILVA, 2010, p. 35).
Nessa Conferência foram aprovados alguns documentos importantes, tais como a
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, elaborada também em 1992, a
Agenda 21 e a Declaração sobre Florestas (SILVA, 2010, p. 35). Porém, cabe frisar que não
é objetivo deste trabalho abordar detalhadamente tal Declaração, cabendo, todavia, destacar
que ela foi tomada por consenso, e apresenta inúmeros princípios de Direito Ambiental que
influenciaram e ainda influenciam os Estados no momento de elaboração das normas, sejam
elas pertencentes à legislação interna ou mesmo inseridas nos tratados, resoluções, protocolos,
etc. (SILVA, 2010, p. 35).
Por sua vez, consoante consta no site oficial do Ministério do Meio Ambiente
Brasileiro, a Agenda 21 ―pode ser definida como um instrumento de planejamento para a
construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos
de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.‖ (BRASIL, 2016). Ao analisar o
texto do referido documento, é possível concluir que se trata de um documento realmente com
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(SILVA, 2010, p. 37).
Importante notar, por oportuno, que o Brasil, visando cumprir o programa previsto na
Agenda 21, publicou também a Agenda 21 Brasileira, que conforme se extrai do site do
Ministério do Meio Ambiente ―é um processo e instrumento de planejamento participativo
para o desenvolvimento sustentável e que tem como eixo central a sustentabilidade,
compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento econômico.‖
(BRASIL, 2016). A Agenda 21 Global pode ser considerada uma inovação, já que a partir
dela foi possível verificar o cumprimento das metas que os países assumiram na Conferência.
Confirmando essa perspectiva, pode-se citar a reunião especial da Assembleia Geral das
Nações Unidas, conhecida como Rio+5, ocorrida em Nova York, em 1997, que pretendeu
analisar as evoluções no cumprimento das metas previsto no plano de ação da Agenda 21
(SILVA, 2010, p. 39).
Por seu turno, pode-se afirmar que a Declaração sobre Florestas foi um grande
avanço, haja vista que, embora ela tenha sido resultado da não capacidade dos Estados em
elaborar um documento internacional vinculante, estabeleceu princípios, consignou a
soberania estatal sobre os recursos naturais existentes nas florestas, tratou do acesso aos
recursos energéticos, além de conferir a necessária proteção à população indígena, entre
outros pontos importantes. Portanto, foi, sem dúvida, um significativo passo para o
reconhecimento da importância das florestas para a humanidade, e da necessidade do
―esverdeamento‖ do planeta, mostrando-se necessária a implementação de políticas de
reflorestamento, florestamento e conservação florestal (SILVA, 2010, p. 38).
Cabe ainda ressaltar que na ECO/92 houve elaboração do conteúdo atinente à ―Carta
da Terra‖, todavia esta não restou aprovada (HOSHI, 2012, p. 35). Assim, entre a ECO/92 e a
Conferência de Joanesburgo em 2002, ocorreram vários outros encontros internacionais e
conferências, entre eles a Conferência de Haia, em 1997, em que se constituiu a comissão
para a Carta da Terra (HOSHI, 2012, p. 35). Há, ainda, o Congresso Continental das Américas
sobre a Carta da Terra, realizado em Cuiabá, Mato Grosso, em 1998, no qual estiveram
presentes 24 países. Ressalta-se que nesse Congresso foram feitos vários apontamentos e
recomendações para que o documento ―A Carta da Terra‖ fosse realmente concluído (HOSHI,
2012, p. 36), tendo sido publicada em sua versão final no ano de 2000 (idem, 2012, p. 36).
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Por seu turno, a Conferência de Joanesburgo (África do Sul) ocorreu em 2002 e ficou
conhecida também como ―conferência da indiferença‖ (GARCIA, 2016, p.137). Tal
Conferência é fruto da Resolução 55/199, publicada no ano 2000 pelas Nações Unidas, que
determinou a realização do exame decenal em relação aos progressos alcançados no que tange
à implementação das metas da declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (SILVA, 2010, p. 39). Tal Conferência contou com a
participação de nove mil delegados governamentais, além de cento e sete chefes de Estado ou
de governo dos cento e noventa e um países que participaram do encontro, e também de oito
mil observadores e jornalistas dos principais jornais (SILVA, 2010, p. 40).
Os debates aconteceram entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro daquele ano;
vários assuntos foram tratados, especialmente aqueles que se referiam a água, energia, sáude,
agricultura e biodiversidade. Ao fim da Conferência, dois documentos foram adotados: uma
Declaração Política e um Plano de Implementação (SILVA, 2010, p. 40).
Através da Declaração Política, os Estados assumiram o compromisso de cumprir as
metas contidas no Plano de Implementação de Joanesburgo. O Plano de Implementação,
considerado o principal documento da Conferência, em dez capítulos foi capaz de trabalhar
com os principais pilares da questão ambiental, quais sejam: desenvolvimento econômico,
desenvolvimento social e proteção ambiental (SILVA, 2010, p. 41). O Plano de
Implementação é, também, um resgate dos princípios e objetivos contidos nas conferências
anteriores.
Por fim, houve também a ―Conferência do Medo‖, nome pelo qual ficou conhecida a
Conferência do Rio de Janeiro de 2012. Segundo Garcia, esse nome se deveu à ―possibilidade
da regressão ambiental‖ (GARCIA, 2016, p. 137).
Infelizmente, a temida regressão ambiental acabou se concretizando. A Conferência
teve início no dia 13 de junho de 2012. Segundo Roberto Ferreira Guimarães e Yuna Souza
dos Reis da Fontoura (2012), a ―Rio mais 20‖ pode ser considerada como a ―Rio menos 20‖,
isso porque a referida Conferência não produziu nenhum avanço significativo em relação à
Conferência do Rio em 1992, ou seja, passados vinte anos, os Estados não conseguiram
produzir um avanço realmente importante no que tange à questão ambiental. Tristemente, o
que se pode extrair dessa Conferência foi a clara e total separação entre os discursos dos
governos e o cumprimento dos compromissos assumidos anteriormente (GUIMARÃES;
FONTOURA, 2012, p. 20).
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Tal conclusão é preocupante, pois a humanidade se mostrou bastante aberta a
entender a questão ambiental nas décadas anteriores, como dito; porém, percebeu-se, por meio
da Rio+20, que ela não está sendo capaz de cumprir com os seus objetivos, a mudança no
comportamento ético do ser humano em relação ao meio ambiente ainda não ocorreu, pois a
natureza continua sendo objeto. A preocupação parece ainda estar ligada à manutenção da
saúde dos sistemas financeiros privados (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, p. 28).
Deve-se pontuar que não basta a tomada de consciência ambiental, é necessário
também agir segundo essa nova consciência. Entender a crise ambiental é importante,
entretanto estabelecer metas e cumpri-las também o é. Diferentemente da grandiosidade dos
objetivos da Eco-92, por sua vez, a Rio+20 tinha como objetivo, tímido, diga-se de passagem,
renovar os compromissos já firmados e identificar algumas lacunas acerca do cumprimento
das metas, anteriormente estabelecidas, e propor alguns outros novos compromissos. Até a
forma como foi construída a Rio+20 já denotava que não seria uma conferência com um grau
de importância como foi a Rio-92, isso porque ela foi classificada como uma conferência de
revisão, não como uma reunião de cúpula. Tal classificação alterou significativamente a valor
da conferência, haja vista que, sendo uma conferência apenas de revisão, não seria necessária
a presença de chefe de estado ou de governo, já que nesse caso não seria tomada nenhuma
decisão de Estado (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, p. 25-26).
Dada essa falta de prestígio, duas ausências foram significativas e chamaram a
atenção de toda a sociedade civil. Dois personagens de extrema importância no cenário
internacional não compareceram: o presidente dos Estados Unidos e a Chanceler da
Alemanha (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, p. 25).
Na Conferência, cento e noventa países enviaram representantes para o Rio de
Janeiro, entretanto boa parte deles era do segundo escalão do Poder Executivo. Como
normalmente sempre aconteceu, houve a participação de organizações não governamentais, e
cooperativas, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, grupos religiosos, alguns
outros integrantes de movimentos sociais, além de cientistas, representantes da comunidade
epistêmica, políticos e representantes do setor privado (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012,
p. 25).
Um dos documentos fruto dessa conferência que merece destaque foi aquele
proposto pela Colômbia e Guatemala, em que foram abordados objetivos do desenvolvimento
sustentável (ODS).
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desenvolvimento do milênio que iriam até 2015; assim, foi recomendado trabalhar com alguns
indicadores que auxiliariam os governos na implementação dos compromissos firmados na
Agenda 21, no plano de Joanesburgo e na Rio+20. Cabe, contudo, ressaltar que, embora seja
um documento importante, ainda assim houve muita discussão e pouca definição
(GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, p. 28).
Sem dúvida, o documento mais importante da Rio+20 foi uma declaração política
denominada ―O Futuro que Queremos‖. Entretanto, as dificuldades para se estabelecer o texto
foram tantas que ele ficou bastante vago, vinculando muito pouco os Estados. Com uma
simples leitura do documento, é possível notar que ele não traz nenhum instrumento ou
mecanismo de fiscalização do cumprimento das metas, daí a conclusão de que as promessas
nele contidas podem ser classificadas como vazias e impossíveis de implementar
(GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, p. 27).
2.3 Dos efeitos sobre o ordenamento jurídico
A questão ambiental provocou várias mudanças no ordenamento jurídico, atingindo
inúmeras áreas e exigindo mudanças estruturais nelas. Fazer referência à influência da questão
ambiental em outras áreas é importante para que, no capítulo seguinte, seja possível
apresentar as mudanças que o Direito Penal também sofreu. O desígnio, portanto, é
demonstrar que todas as áreas sofreram modificações, e que o Direito Penal não ficou de fora,
e nem poderia ficar. Dessa maneira, cita-se, como exemplo, o Direito do Trabalho, setor em
que se passou a construir o conceito de meio ambiente do trabalho (STÜRMER, 2016). Cabe
pontuar, a fim de especificar a influência da questão ambiental nessa área específica, que a
tutela do meio ambiente do trabalho se difere da proteção aos direitos advindos da relação
empregatícia; isso porque naquele se objetiva garantir a segurança do trabalho, para que o
empregado possa viver com saúde e com qualidade de vida.
Outra área atingida que vale a pena frisar foi o Direito de Energia, influenciado
notadamente pelo Protocolo de Quioto (HINRICHS et al, 2010). Nesse campo, o
desenvolvimento do Direito das Energias, segundo Susana Galera Rodrigo (2013), se deu em
três momentos: o primeiro deles se inicia com a famosa crise do petróleo na década de
setenta; cabe lembrar que nesse específico momento a apreensão da sociedade buscava
justificativa em torno do perigo de desabastecimento; no segundo momento, por outro lado,
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surge o entrelaçamento com o Direito Ambiental, pois nesse período acontecia a tomada de
consciência ambiental já citada, especialmente no que tange aos problemas advindos do
aquecimento global. Assim, muitos acordos elaborados em várias conferências, especialmente
em Estocolmo (1972), interferiram diretamente na legislação no campo energético.
Finalmente, na terceira fase, o mercado percebeu que o setor energético é um impulsionador
do crescimento econômico, gerador de empregos e serviços de alta qualificação (p. 217220).10
Além disso, a própria democracia foi igualmente atingida pela questão ambiental,
havendo inclusive quem defenda, por exemplo, a existência de um novo elemento constitutivo
da democracia, qual seja: o próprio direito fundamental ao meio ambiente (COUTINHO;
MORAIS, 2016). Dentro ainda da seara constitucional, até o direito à vida sofreu
transformação em seu âmbito, isso porque o próprio meio ambiente pode ser considerado
extensão do direito à vida; assim é possível trabalhar com o meio ambiente como direito à
própria vida (COSTA, 2010, p. 99-100).
Novas áreas também surgiram, como a área atinente ao Biodireito, que ganhou
especial importância em razão das atividades relacionadas a biotecnologia que se acentuaram
durante a década de oitenta do século passado (NAVES; SILVA, 2014). A engenharia
genética representa atualmente um mercado de bilhões de dólares, inúmeros projetos têm sido
desenvolvidos, especialmente depois da descoberta do ácido desoxirribonucleico (ADN)
(MACHADO, 2016, p. 1.184).
O próprio Direito Constitucional sofreu modificações sensíveis, como bem pontua
José Afonso da Silva (2012). Segundo ele, a existência de normas constitucionais com
conteúdo explicitamente ambiental permite uma tutela mais abrangente do meio ambiente,
possibilitando uma visão diferenciada, que não se restringe a uma visão estritamente
econômica (SILVA, 2012, p. 67). Além disso, consoante ainda José Afonso da Silva,
anteriormente à ordem constitucional estabelecida pela Constituição de 1988, não havia
nenhuma menção explícita sobre o meio ambiente natural (SILVA, 2013, p. 49).

10

Frise-se que semelhante posicionamento é também registrado por Iñigo Del Guayo Castiella (2013, p. 287).
CASTIELLA, Iñigo Del Guayo. La situación de los entes locales ante elnuevo paradigma de sostenibilidad. In
Eficiência energética y derecho. Directores Fernando GacríaRubio y Lorenzo Mellado Ruiz. Madrid: Safekat,
S.L., 2013.
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O Direito Urbanístico também foi afetado e teve que se adaptar às novas exigências
advindas do Direito Ambiental. Nesse ponto, vale ressaltar que caberia ao Direito Ambiental,
por exemplo, regular o zoneamento ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental
(SALAZAR, 2011, p. 137-138).
Por fim, para não se estender mais quanto à influência da questão ambiental em
vários ramos do Direito, cita-se, por oportuno, que a problemática ambiental também afetou
os Direitos Humanos, conforme ressalta João Batista Moreira Pinto:
O processo de constituição dos direitos humanos implica em um processo dialético
de lutas e reivindicações em torno de determinadas realidades, normalmente
conflitivas na sociedade, portanto vinculadas a determinadas situações de poder. A
abertura do campo dos direitos humanos sara novas realidades, para novos direitos,
evidencia a sua potencialidade para conexão com a transformação da sociedade.
Neste sentido, do reconhecimento inicial da questão ambiental por setores da
sociedade, em um primeiro momento, até a afirmação do meio ambiente, mesmo
como ―desenvolvimento sustentável‖, como parte dos direitos humanos, temos um
processo que atualiza a amplitude e potencialidade do campo dos direitos humanos,
no qual todas as questões centrais à vida das pessoas e do planeta podem ser
incluídas e reconhecidas como tais, desde que a sociedade assim o compreenda e
reconheça, apesar das divisões. (PINTO, 2015, p. 20/21)

Dessa forma, resta inevitável a influência da questão ambiental em várias áreas do
Direito; assim como esses setores foram chamados a se modificarem para tutelar o meio
ambiente, o Direito Penal também o foi. Considerando a importância do tema para o presente
trabalho, iremos tratar essa influência e as modificações exigidas no próximo capítulo.
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Demonstrado no capítulo anterior como a questão ambiental afetou inúmeros
seguimentos da sociedade, dentre eles o próprio Direito, exigindo transformações e
adaptações em vários de seus ramos, neste capítulo apresentar-se-ão, especificamente, as
mudanças que o Direito Penal sofreu na sociedade moderna.
Ora, dentro do que foi exposto no capítulo antecedente, notou-se que dificilmente o
Direito Penal não seria afetado pela questão ambiental, já que múltiplas áreas jurídicas foram
impactadas. Dessa forma, a partir da análise de duas teorias será possível notar como essa
nova sociedade se apresenta e a razão pela qual ela exige mudanças do Direito Penal.
A primeira teoria a ser abordada é a da ―Sociedade de Risco‖, cunhada por Ulrich
Beck; após ela, trabalhar-se-á com a teoria da ―Sociedade Líquida‖, elaborada por Zygmunt
Bauman. Em ambas as perspectivas, será possível notar a exigência de mudanças por parte do
Direito, já que essa ―nova‖ sociedade traz complexidades até então não vivenciadas.
A seguir, no segundo subtítulo, demonstrar-se-á como a exigência de mudança
acerca da questão ambiental passou a ser atendida pelo Direito, pois a constitucionalização do
tema foi, sem dúvida, um significativo passo dado em direção à tutela jurídica do meio
ambiente.
E, claramente, poder-se-á notar no terceiro subtópico que, ao se alçar o meio
ambiente à categoria de direito constitucional, acelerou-se o processo de tutela jurídico-penal
dele.
Entretanto, no último subcapítulo, poder-se-á notar também que o Direito Penal teve
que se modificar para atender às novas exigências da tutela ambiental. Foi necessária a
criação de novas figuras penais a fim de tornar o Direito Penal capaz de proteger um bem
jurídico cuja natureza não é individual, mas sim difusa.
Por conseguinte, ao compreender algumas mudanças do Direito Penal e por que elas
se deram, o leitor será capaz de iniciar a leitura do próximo capítulo já com a percepção de
que, embora ao Direito Penal caiba um papel na tutela do meio ambiente, essa tutela exige a
superação de alguns entraves, já que o bem jurídico tutelado é de natureza difusa. Assim,
considerando que os animais se encontram dentro da seara do Direito Ambiental, as
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dificuldades no que tange à tutela deles estarão presentes e deverão também ser superadas
pelo Direito Penal.
3.1 Da sociedade de risco e da modernidade líquida
Ulrich Beck foi um sociólogo alemão que, entre outros trabalhos, desenvolveu a
teoria da ―Sociedade de Risco‖. Trata-se de uma análise da pós-modernidade com base nos
riscos que ela mesma produz. Consoante Beck (2006), essa nova sociedade é fruto da própria
modernidade; não houve, entretanto, conforme ressaltado em sua obra, uma revolução.
Segundo o autor (2006), o que ocorreu para que essa nova sociedade pudesse se destacar foi
exatamente reflexo da própria modernidade; por isso essa nova sociedade pode também ser
denominada como sociedade reflexiva. Ressalta-se, contudo, que outros pensadores também
trabalharam essa noção de ―reflexividade‖, cada um a sua maneira, mas com inúmeros pontos
convergentes, entre eles Anthony Giddens e Scott Lash (BECK, et al, 1997).
Posto isso, a modernidade industrial, segundo a concepção de modernidade reflexiva,
foi se despedindo da história de maneira inusitada. Ela não foi posta de lado por uma
revolução ou eleições democráticas, ela foi deixando o cenário em razão de seus próprios
efeitos secundários. Os movimentos que querem pôr fim a essa modernidade industrial não
são contrários a ela, são na verdade ―expressão de seu coerente desenvolvimento para além do
projeto da sociedade industrial‖ 11 (BECK, 2006, p. 20, tradução nossa).
Por meio do estudo dos riscos existentes nesse modelo de sociedade, Beck foi capaz
de demonstrar que eles se destacam, entre outras coisas, por não respeitarem quaisquer
fronteiras (BECK, 2006, p. 11). Uma das notáveis diferenças, de acordo com Beck (2006, p.
22), é que os riscos do século XIX são diferentes dos riscos do século XX em decorrência de
que eles não se limitam a grupos ou locais específicos, mas são globais. Além disso, eles são
produzidos pelo próprio homem, e não são sensíveis aos nossos sentidos (BECK, 2006, p.
33), pois estão escondidos em fórmulas químico-físicas, que, assustadoramente, podem causar
a total destruição da humanidade (2006, p. 32).
Consoante Beck (2006), a maneira como o homem se relacionou com a natureza no
século XIX foi diferente da forma como ele se relacionou em outros tempos. A grande
diferença foi a mudança na forma de compreensão dessa relação. Essa nova compreensão,
11

Expresíon de su desarrollo coherente más allá del proyecto de la sociedad industrial.
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trazida pela Revolução Industrial e pela racionalidade científica, induziu o homem a enxergar
a natureza como simples objeto do qual ele poderia retirar seu sustento. A ciência não falhou,
ao contrário: é o seu próprio êxito que levou à existência dessa sociedade insegura, conforme
se pode concluir pelas palavras de Beck: ―não é o fracasso da ciência, mas o seu sucesso que a
tem destronado‖12 (BECK, 2006, p. 271, tradução nossa).
Ocorre que, junto dessa percepção, havia outro entendimento, segundo o qual a
natureza era também inesgotável. Essas duas percepções trouxeram como consequência o
desgaste da própria natureza, o que se pode evidenciar pelo fato de que não são causas
puramente naturais, senão as mãos do próprio homem, que estão provocando a deterioração
da natureza, portanto o dano é interno, e não externo. Não se trata de vulcões, terremotos,
maremotos, tempestades, etc., o dano com o qual Beck trabalha não é produzido pelo acaso,
ao contrário, é produzido pelo ser humano (BECK, 2006, p. 13).
De acordo com Beck (2006), outra notável característica da sociedade de risco é a
incapacidade de o ser humano, muitas vezes, perceber que situações inicialmente sem riscos,
quando associadas com outras situações igualmente sem riscos, podem gerar riscos. Por
exemplo, determinada substância pode não ser nociva à saúde se considerada individualmente
na análise de sua nocividade. Entretanto, em contato com outra substância não nociva, pode se
tornar nociva. O não risco se soma e gera um sério risco, nas palavras do próprio Beck: ―com
outras palavras: as ausências de perigo se somam de maneira perigosa‖ 13 (BECK, 2006, p. 39,
tradução nossa).
No entanto, o imbróglio se apresenta ainda mais complexo na medida em que essas
características e consequências não são fruto de um erro do sistema, mas sim de uma
consequência natural dele próprio: ―a sociedade de risco é uma sociedade catastrófica. Nela, o
estado exceção ameaça se converter no estado de normalidade‖ 14 (BECK, 2006, p. 36,
tradução nossa). Assim, não basta que se vigie, criando sistemas de segurança em busca do
risco zero, trata-se de um conjunto de ações dentro de um sistema que destrói a natureza. Nas
palavras de Beck, ―o que causa a catástrofe não é um erro, mas os sistemas que transformam a

12

No es el fracaso de las ciências sino su éxito lo que las há destronado.
Con otras palabras: las ausencias de peligro se suman de manera peligrosa.
14
La sociedad del riesgo es una sociedad catastrófica. En ella, el estado de execpión amenaza convertirse en el
estado de normalidad.
13
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humanidade do erro em forças destrutivas incompreensíveis‖ 15 (BECK, 2006, p. 13, tradução
nossa).
Os riscos secundários dos perigos produzidos pela modernidade reflexiva são
advindos de um ciclo natural do desenvolvimento. Eles são legitimados de modo diferente da
riqueza. A riqueza pode ser legitimada na medida em que pode ser quantificada e valorada, já
os riscos são legitimados sem que sejam vistos ou queridos. São efeitos secundários, naturais
ao processo de produção (BECK, 2006, p. 49).
A lógica dessa nova sociedade, quanto à riqueza, segundo Beck (2006) traz também
uma diferença da sociedade anterior. Naquela, os riscos produzidos atingem também quem
produz a riqueza, enquanto que na sociedade passada os riscos advindos da miséria não
atingiam quem produzia a riqueza (BECK, 2006, p. 34); nesse passo, pode-se afirmar que os
riscos são democráticos. Conforme Beck (2006): ―a miséria é hierárquica, a poluição é
democrática‖16 (p. 52, tradução nossa). Isso porque, ―enquanto que na sociedade industrial a
lógica da produção de riqueza domina a lógica da produção de riscos, na sociedade de risco se
inverte essa relação‖17 (BECK, 2006, p. 22, tradução nossa).
Segundo registrou o professor alemão, a expansão dos riscos gerados pelo
capitalismo alimenta-o ainda mais (BECK, 2006, p. 35). Nesse ponto, mostra-se importante
compreender os riscos, para, então, segundo ele, se gerar uma nova percepção sociológica da
realidade. Dessa maneira, tratando já dessa compreensão, um fator que se mostra significativo
é a tendência de se tornar um debate público as decisões empresariais quanto ao planejamento
da produção, tudo isso em razão de ser necessário dimensionar os riscos, já que estes podem
atingir um número indefinido de pessoas (BECK, 2006, p. 35).
Essa nova sociedade se contrapõe àquela descrita por Marx, em que a sociedade se
desenvolvia a partir do conflito de classes. Lá, dividia-se a sociedade em possuidores e não
possuidores; porém na sociedade de risco a situação se modifica, já que os riscos produzidos
pelo próprio ser humano têm o poder de atingir a todos, independente de classe. Assim, na
sociedade de risco as ―classes‖ existentes são os afetados pelo risco e os ainda não afetados
(BECK, 2006, p. 56).

15

Lo que causa la catástrofe no es un error, sino los sistemas que transforman la humanidad del error en fuerzas
destructivas incomprensibles.
16
La miséria es jerárquica, el smog es democrático.
17
Mientras que en la sociedade industrial la lógica de la producion de riqueza domina a la lógica de la
produccion de riesgos, en la sociedadedel riesgo se invierte esta relación.
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Como se pode notar, a análise de Beck é bastante profunda, e, dessa maneira, a
questão tecnológica também foi alvo de análise em sua obra. Consoante o autor, na
modernidade reflexiva, o Estado está em clara desvantagem em relação à tecnologia, pois as
tomadas de decisões sobre esse tema se dão longe dos olhos do Estado. O que desenvolver,
onde investir, qual o público a ser atingido são perguntas respondidas pelo mercado, não pelo
Estado. Cabe, por fim, ao Estado apoiar a decisão tomada sem sua presença, garantindo então
o desenvolvimento econômico. Nas palavras de Beck: ―Não é no parlamento que onde se vota
a incorporação ou o desenvolvimento da microeletrônica, a tecnoliga genética, etc.‖ 18 (BECK,
2006, p. 343, tradução nossa).
Enquanto Marx e Weber se debruçaram sobre o problema da divisão da riqueza no
mundo, aqui o problema é parecido, porém a questão agora é como dividir os riscos
produzidos (BECK, 2006, p. 30). Onde se produz riqueza também se produz riscos, os quais,
como já dito, não respeitam fronteiras. O ponto central atual, dessa maneira, é: como evitar ou
reduzir os riscos produzidos pela modernização avançada sem interromper o processo de
modernização e sem ultrapassar os limites suportáveis da natureza? (BECK, 2006, p. 30).
Ao lado de Ulrich Beck, outro autor trabalha a nova modernidade em uma
perspectiva semelhante: Zygmunt Bauman.
Zygmunt Bauman (2001) compara essa nova sociedade aos líquidos. Segundo ele, os
líquidos ―sofrem uma constante mudança de forma quando submetidos a certa tensão, ao
contrário dos sólidos‖ (BAUMAN, 2001, p. 7). Dessa forma, ―os líquidos, diferentemente dos
sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o
espaço nem prendem o tempo.‖ (BAUMAN, 2001, p. 8). Assim é ―a extraordinária
mobilidade dos fluidos é o que os associa à ideia de leveza‖ (BAUMAN, 2001, p. 8). Dessa
maneira, ―essas são razões para considerar ‘fluidez‘ ou ‘liquidez‘ como metáforas adequadas
quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras, na história da
modernidade‖ (BAUMAN, 2001, p. 9).
Essa liquidez a que Bauman (2009) se refere é fruto também da velocidade com que
as condições mudam, ―velocidade, e não duração, é o que importa. Com a velocidade certa,
pode-se consumir toda a eternidade do presente contínuo da vida eterna (BAUMAN, 2009,

18

No es en el parlamento donde se vota sobre La incorporación o el desarrollo de La microelectrónica, la
tecnología genética, etc.
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p.15). O autor também foi capaz de perceber a insegurança com a qual somos obrigados a
conviver; nesse ponto, em certo aspecto, ele se aproxima ainda mais de Beck:
A vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. As
preocupações mais intensas e obstinadas que assombram esse tipo de vida são
temores de ser pego tirando uma soneca, não conseguir acompanhar a rapidez dos
eventos, ficar para trás, deixar passar as datas de vencimento, ficar sobrecarregado
de bens agora indesejáveis, perder o momento que pede mudança, mudar de rumo
antes de tomar um caminho sem volta. (BAUMAN , 2009, p. 8)

Nessa nova sociedade, denominada por Bauman como sociedade líquida, a
globalização negativa governa, transformando o medo no pior inimigo do ser humano. A
insegurança assombra o indivíduo, que, diante dos novos riscos, não pode contar com o
Estado, pois este também ainda não se adaptou, totalmente, às novas exigências (como Beck
também pontuou), inclusive os seus pilares, a política e o poder, ruíram. Tal fragilidade
descredencia o próprio Estado a trazer segurança para a sociedade (BAUMAN, 2007, p.3032).
Dessa maneira, essas características e consequências da modernidade reflexiva, ou
mesmo da sociedade líquida, vêm exigir uma mudança do Direito como um todo, bem como
do próprio Direito Penal. Tal mudança, entrementes, já se pode perceber, a começar pela
constitucionalização do meio ambiente, assim como das novas figuras do Direito Penal, que
serão trabalhadas nos tópicos subsequentes.
3.2 Da constitucionalização da questão ambiental
Conforme narrado no capítulo anterior, a questão ambiental provocou mudanças em
diversos ramos do Direito, mesmo naqueles em que inicialmente não se vislumbrava uma
possibilidade de afetação, como a democracia. Lado outro, o Direito Penal também sofreu
alterações, mesmo com resistência da doutrina. Ocorre porém que, antes de surgirem as
alterações do Direito Penal, existiu um movimento que concedia importância ao meio
ambiente, evidenciada, principalmente, pela constitucionalização do tema ao redor do globo.
Segundo José Afonso da Silva:
O ambientalismo passou a ser tema de elevada importância nas constituições mais
recentes. Entra nelas deliberadamente como direito fundamental da pessoa humana e
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não como simples aspectos da atribuição de órgãos ou de entidades públicas, como
ocorria em construções mais antigas (SILVA, 2013, p. 46).

Dessa maneira, não se pode concluir que nas décadas anteriores não houve nenhuma
preocupação com questões ecológicas nas constituições; na verdade, o tema não foi tratado
em sua perspectiva atual, uma vez que se abordavam as questões afetas à competência e
atribuições de órgãos estatais.
É possível pontuar a constitucionalização do tema em vários países ao redor do
mundo; assim, podem-se citar as seguintes constituições: a italiana, de 1947; a da Argentina,
de 1994; a Chilena, de 1972; a do Panamá, de 1972; a do Peru, de 1980; a da Colômbia, 1991;
a de El Salvador, de 1983; a da Guatemala, de 1985, e a do México, de 1987 (PRADO, 2012,
p. 74). Consoante José Afonso da Silva (2013), a constituição búlgara de 1961 e a suíça de
1874 (esta, após emenda no ano de 1957) também trataram a questão ambiental (p. 47-49).
Também, a Constituição de Cuba, datada de 1976, faz referência à proteção da
natureza para o bem-estar do cidadão em seu artigo 27. Além disso, cabe lembrar que a
constituição revogada da União Soviética de 1977, tratou igualmente da questão ambiental,
fazendo menção inclusive às futuras gerações. (SILVA, p. 47)
Por sua vez, segundo ainda José Afonso, a constituição chinesa de 1972 também traz
previsão de proteção aos recursos naturais e ambientais em seu artigo 26. Lado outro, coube à
constituição portuguesa de 1976 a formulação moderna do tema meio ambiente; em seu artigo
66, correlacionou-se o meio ambiente ao direito à vida (SILVA, 2013, p. 47-49).
Cabe frisar, no entanto, que na Alemanha e na França há um número significativo de
leis e atos administrativos que tratam da questão ambiental, porém o tema não foi
constitucionalizado expressamente (PRADO, 2012, p. 71). Entretanto, cabe esclarecer que,
segundo José Afonso da Silva (2013, p. 46), havia na Constituição de 1949 da República
Federal da Alemanha referências à questão ecológica, como regras de combate às formas de
degradação ambiental, contudo se tratava mais especificamente de questões atinentes à
competência.
Na Itália, segundo Paulo José Costa Júnior (1996), coube à jurisprudência o papel
fundamental de elevar a importância do meio ambiente na ordem jurídica. Dessa maneira,
credita-se a esse conjunto de decisões o mérito da constitucionalização do tema (JUNIOR,
1996, p. 41). Consoante Luiz Regis Prado, analisando esse movimento da jurisprudência

41

italiana, esse mérito decorreu da ―interpretação ampliadora e não meramente estética da
expressão constitucional ‗paesaggio‘‖ (PRADO, 2012, p. 72).
Já no Brasil, segundo José Afonso da Silva,
as constituições brasileiras anteriores à de 1988 nada traziam especificamente sobre
a proteção do meio ambiente natural. Das mais recentes, desde 1946, apenas se
extraía orientação protecionista do preceito sobre a proteção da saúde e sobre a
competência da União para legislar sobre águas, florestas, caça e pesca, que
possibilitavam a elaboração de leis protetoras como o Código Florestal (revogado
pela lei 12.651 de 2012), e os Códigos de Saúde Pública, de Água e de Pesca. A
Constituição de 1988 foi, portanto, a primeira a tratar deliberadamente da questão
ambiental. (SILVA, 2013, p. 49)

Consta, portanto, no art. 225 da Carta Magna o seguinte texto:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações. (BRASIL, 1988)

A constitucionalização da questão ambiental, por si só, já justificaria, minimamente,
um debate sobre a tutela penal do meio ambiente. É possível afirmar isso, porque os bens
jurídicos constitucionais têm, presumidamente, uma importância maior que outros bens que
não gozam de status constitucional, pois no texto constitucional só devem estar presentes bens
que são caros à sociedade.
Entretanto, frise-se que não se pretende com base nesse raciocínio estabelecer,
indiscutivelmente, que o Direito Penal deva tutelar o meio ambiente, até porque, em razão do
princípio da ultima ratio, nem todo bem jurídico, ainda que constitucional, pode ser tutelado
penalmente. Dessa maneira, o que se pretende, por outro lado, é afirmar que, dada a
importância alcançada pelo meio ambiente no momento em que foi alçado à categoria de
direito constitucional, é inevitável que o Direito Penal seja indagado quanto ao seu papel.
Todavia, toda a discussão da necessária tutela penal do meio ambiente restou
sobrepujada pela própria Constituição, haja vista que no § 3º do art. 225 há previsão da tutela
penal do meio ambiente:
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (BRASIL, 1988)
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Assim, estabelecer um raciocínio que exclua o Direito Penal da tutela do meio
ambiente é também estabelecer um raciocínio que descumpre o mandamento constitucional.
Dessa forma, para o bem ou para o mal, o Direito Penal, se quiser cumprir a Constituição
Federal, deverá tutelar o meio ambiente.
Porém, essa tutela não pode ocorrer de qualquer maneira, não se pode olvidar as
garantias penais e processuais penais já conquistadas durante séculos de luta. Dessa forma, a
pergunta não é mais se cabe ou não um papel ao Direito Penal na tutela ambiental, mas sim
qual é esse papel e como se dará essa proteção. Tal tema será tópico do próximo subtítulo.
3.3 A tutela do meio ambiente e as novas figuras penais
O Direito Penal ambiental não é capaz de atuar da mesma maneira do Direito Penal
de base individualista, assim a tutela penal ambiental não é realizada da mesma maneira que a
tutela penal de bens jurídicos individuais. Para cumprir o seu papel na tutela do meio
ambiente, o Direito Penal passa a lançar mão de leis penais em branco, tipos de perigo
abstrato e, além disso, passa a responsabilizar as pessoas jurídicas.
Essa alteração na forma de tutela ocorre porque, como se viu anteriormente, a
sociedade de risco detém em suas mãos um poder destrutivo enorme e muitas vezes
imperceptível. Destarte, não se pode esperar o resultado ocorrer para depois se punir. A
perspectiva de punição pelo resultado é legítima, porém não atende aos anseios dessa nova
sociedade, especialmente quando se trata da questão ambiental.
Dessa forma, em razão da necessidade de se tutelar bens de natureza difusa, como é o
caso do meio ambiente, o Direito Penal passa a se expandir. Dentro dessa expansão, o Direito
Penal encara a própria liberdade de agir como algo a se tipificar penalmente em determinadas
situações, dada a complexidade que entrelaça muitas ações ao mesmo tempo, podendo gerar
um dano (GUNTHER apud FERNANDES, 2001, p. 91).
Consoante Mário Ferreira Monte, o Direito Penal tal como foi construído não é capaz
de dar uma solução satisfatória diante dos novos desafios que a pós-modernidade nos
apresenta.19 Dessarte, é natural que ocorram alterações legislativas e dogmáticas a fim de
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cf. Introdução do livro: FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “Sociedade de Risco” e o futuro do
direito penal. Coimbra: Livraria Almedina, 2001.
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encontrar soluções para as novas questões, aliás, é assim mesmo que caminha o Direito: para
novas demandas, exigem-se novas soluções, é isso que possibilita o dinamismo do Direito.
O Direito não é coisa que plana na abstração, ou seja, solto no espaço e no tempo,
porque também está imerso na vida humana, que é um complexo de sentimentos e
estimativas. O Direito é uma dimensão da vida humana. O Direito acontece no seio da vida
humana. O Direito é algo que está no processo de existência do indivíduo e da coletividade
(REALE, 1994, p. 123).
Visando exemplificar esse dinamismo do Direito, vale trazer à baila o Direito Penal
do século XVIII. Como se sabe, em razão de circunstâncias sociais nascidas ainda no século
XVII, o Direito Penal foi fortemente questionado, em razão das novas demandas, tais como:
1) existe um direito de punir? 2) se existe tal direito, a quem pertence? 3) a quem se aplica a
punição? etc. (TARELLO, 2011, p. 219). Dessa forma, o Direito Penal atual também é
bombardeado por novas questões, afinal, como já se mostrou nos tópicos anteriores, há
inúmeras novas circunstâncias que exigem alterações em suas bases.
Assim, não há como o Direito Penal se esquivar das novas demandas sociais; as
novas questões exigem novas soluções, especialmente quanto ao Direito Penal, afinal, de
acordo com Jorge de Figueiredo Dias:
É indiscutível que a força conformadora dos comportamentos do direito civil e do
direito administrativo é menor do que a do direito penal [...] Ao direito penal não
pode negar-se a sua quota-parte de legitimação (e de responsabilidade) na proteção
das gerações futuras. Reconhecê-lo, porém, implica que vejamos com a justeza e a
modéstia possíveis o que dele pode e deve esperar-se. (DIAS, 2003, p. 49)

O maior dos problemas que envolvem a questão da tutela penal ambiental é o bem
jurídico. Isso porque, nas palavras de Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2012, p. 13), o
surgimento de ―novos bens jurídicos, de natureza supraindividual, passou a demandar uma
nova visão sobre o direito criminal que pudesse atender de forma efetiva à tutela dos direitos
difusos‖.
Assim, considera-se que nos bens jurídicos supraindividuais, em razão da ampla
superfície que eles detêm, há ―uma dificuldade de precisar o seu conteúdo, de forma a servir
como padrão político-criminal à legitimidade da incriminação que os tem por objeto‖
(FIGUEIREDO, 2008, p. 144). Dessa maneira, vale pontuar que:
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Diversamente do que ocorre com os bens jurídicos tradicionais, referidos ao
indivíduo – nos quais a afetação há de ser sempre pontual, facilmente determinada e
sempre referida a interesses dos indivíduos -, quando falamos de interesses supraindividuais, falamos sempre de interesses que surgem quando estão em linha de
ataque valores de uma coletividade, uma massa de indivíduos. O que daí advém
como problemático ou de difícil deslinde é o labor de precisar e dotar de concreção
esses bens, ao mesmo tempo, fazer com que eles adquiram potencial metapositivo.
(FIGUEIREDO, 2008, p. 145)

Portanto, considerando que a teoria do bem jurídico é um dos pilares do Direito
Penal clássico, e que ela foi cunhada em bases individualistas, se não houver alteração nessa
percepção, o Direito Penal não será capaz de cumprir sua missão.
Considerando esse contexto, se faz necessário criar novas formas de tutela e adequálas aos fundamentos do Direito Penal clássico, haja vista que se devem manter as garantias
que preservam o indivíduo da arbitrariedade do Estado. O caminho até agora encontrado pelo
Direito Penal foi, entre outras coisas, criar figuras penais tais como crime de perigo penal
abstrato, passar a responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas e utilizar-se de leis penais
em branco.
O grande trunfo da figura do crime de perigo abstrato, sem dúvida, é a capacidade de
evitar o dano, antecipando-se, obviamente, ao resultado. Ademais, como bem acentua Marta
Rodriguez de Assis Machado (2005, p. 162), ―a própria característica dos bens jurídicos
supra-individuais impõe a utilização de técnicas de tipificação que delineiam uma tendência
ao adiantamento da intervenção punitiva.‖
Por outro lado, deve-se pontuar, entretanto, que:
A combinação entre tutela penal dos bens jurídicos supra-individuais e o avanço da
intervenção estatal a esferas anteriores ao dano agrava as contradições ligadas à
necessária ofensividade das condutas típicas. Isso porque a nebulosidade do objeto
de proteção e da titularidade de tais bens jurídicos conjuga-se à falta de concreção
lesiva dos tipos penais, que prescindem de uma consideração posterior do resultado.
(MACHADO, 2005, p. 162)

Seja como for, não se pode negar que o legislador aceitou a eficácia desse instituto,
sendo possível constatar isso na notável proliferação de tipos de perigo abstrato no nosso
ordenamento jurídico (BOTTINI, 2013). Todavia, não é tarefa deste trabalho discutir
profundamente os crimes de perigo abstrato, pois se fugiria do objeto proposto; assim, cabe
apenas identificá-lo como uma das criações desse novo Direito Penal.
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Tratando ainda das novas figuras do Direito Penal da ―sociedade de risco‖, não se
pode deixar de citar outra polêmica tendência, qual seja: a responsabilização da pessoa
jurídica (ZUNTI, 2014). Délio Lins Silva Júnior, analisando o papel das pessoas jurídicas na
sociedade atual, afirma o seguinte:
A verdade é que a sociedade moderna, globalizada, tão bem denominada e
sintetizada por Ulrich Beck (2002) como sociedade de riscos, apresenta constante
transformação. Grandes crimes são hoje orquestrados. Organizações criminosas das
mais diversas naturezas e âmbitos de atuação estão praticando grandes golpes em
todo o mundo. Em poucas horas vai-se de um lado ao outro do globo. Em questão de
segundos grandes montantes de dinheiro são enviados para os locais mais
longínquos. As empresas se tornaram definitivamente sujeito ativo e passivo de
delitos. (SILVA JÚNIOR, 2006, p. 312)

Tal ponderação é também feita por Renato Grossi Zunti, que assim consigna:
Diante da nova realidade gerada por essa globalização e pela liberalização do
comércio mundial que, sobremaneira, estimulam a criminalidade econômica levada
a cabo por organizações empresariais, o Direito Penal não poderia ficar inerte diante
da punição das pessoas juridícas. (sic) (ZUNTI, 2014, p. 73)

Assim, a tendência de se punir as pessoas jurídicas também é mais uma característica
desse novo Direito Penal, já que decorre das próprias consequências dessa nova modernidade.
Além dessas transformações, há uma crescente utilização de leis penais em branco. Segundo
Marina Lage Pessoa da Costa, é inevitável que:
O Direito Penal Ambiental precisa socorrer-se de normas penais em branco, que
integram o ordenamento jurídico e lhe dão suporte técnico. Por vezes, o Direito
Penal Ambiental demanda remissões a outras regras do ordenamento jurídico,
inclusive as normas secundárias, para complementar a compreensão da conduta
punível, considerando a tecnicidade da temática envolvida no tipo penal que, em sua
grande maioria, não são de domínio dos atores processuais (julgadores, acusadores,
defensores) e dependem de aferição técnica. (COSTA, 2014, p. 109)

Assim, no que diz respeito às leis penais em branco, vale frisar que é forçoso
concluir pela sua indispensabilidade, pois, tendo o Direito Penal o que tiver para proteger o
meio ambiente, não há outra saída senão a utilização de normas administrativas; não há outra
maneira de determinar o que pode ser considerado uma ofensa admissível ou inadmissível,
porque
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a distinção entre ofensas admissíveis e inadmissíveis supõe assim – sobretudo nesta
nossa era de mercado global – uma dificílima ponderação de interesses complexos e
diversificados, quantas vezes de resultado altamente questionável. Esta ponderação,
multiplicada por milhões e milhões de casos atinentes aos âmbitos e às actividades
mais diversas, não pode ser levada a cabo pelo legislador penal: para tal constituiria
ele de novo, sub speciemateriæ, entidade incompetente. Aquela ponderação só pode
caber ao direito administrativo e aos agentes competentes para a sua aplicação. O
que conduz à conclusão de que a – por certos penalistas tão escarmentada –
acessoriedade administrativa se apresenta neste domínio como absolutamente
necessária e que para ela se não divisa alternativa. (DIAS, 2003, p. 50)

Assim, com essas alterações, o Direito Penal tem a meta de tutelar o meio ambiente,
afinal a importância desse bem jurídico é constatada não só em pesquisas e debates
científicos, mas também é garantida constitucionalmente. Entretanto, não se pode deixar de
proteger também as garantias penais e processuais penais. Deve-se, portanto, compatibilizar
as novas exigências a essas garantias. Tratando ainda das mudanças, a próxima que será
abordada neste trabalho é fruto de uma percepção também construída com base na questão
ambiental: trata-se da proteção aos animais.
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4 A QUESTÃO ANIMAL
A questão animal, da forma como atualmente se apresenta, tal como a questão
ambiental, é também fruto de uma discussão recente, a qual também afetará o Direito Penal.
Surgindo do emaranhado da questão ambiental, já explicitada no capítulo segundo deste
trabalho, a problemática envolvendo a tutela dos animais ganhou contornos filosóficos fortes
o suficiente para exigir atenção do Direito.
Ocorre, porém, que se faz necessário esclarecer, especialmente, duas correntes de
ideias que tratam da questão animal; isso porque, embora elas se debrucem sobre o mesmo
tema, possuem visões diferentes e que geram consequências distintas no momento de se
analisar o ordenamento jurídico.
A primeira corrente a ser estudada neste capítulo será aquela relativa ao
protecionismo animal, cujo principal expoente é o australiano Peter Singer. Noutro giro, a
segunda corrente a ser abordada tem como seu notável defensor o norte-americano Tom
Regan, que defende a teoria dos direitos dos animais. Porém, antes de se abordar
especificamente essas teorias, far-se-á uma digressão histórica acerca do surgimento da
questão animal, visando evidenciar posicionamentos que ora se aproximam, ora se afastam
das correntes citadas.
De todo modo, o objetivo principal deste capítulo é apresentar posicionamentos que
influenciaram o ordenamento jurídico, ao ponto de, hodiernamente, ser difícil sustentar que os
animais possuem a natureza jurídica de coisa. Todavia, afirmar qual dos posicionamentos está
presente na legislação brasileira só será possível no momento da análise da tipicidade
conglobante, objeto de estudo do sexto capítulo.
4.1 Do surgimento da questão animal
É possível notar por meio de uma análise histórica, como a que fez Samylla Mól
(2016), que o comportamento do homem para com os animais sempre foi tema de debate
entre os filósofos no decorrer dos séculos. Com efeito, conforme Samylla Mól, para
Aristóteles:
Haveria uma hierarquia entre humanos, animais e plantas que justificava a
dominação de uns sobre os outros. Assim, da mesma maneira em que os homens
mais inteligentes nasceram para mandar, enquanto os que se destacam pela força
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física nasceram para obedecer, os animais existem para servir ao homem. (MÓL,
2016, p. 21)

Por sua vez, séculos mais tarde, Francisco de Assis, consoante Mól (2016), pregava
um respeito enorme pela natureza e enxergava os animais como filhos da criação, tal como
ele; por conseguinte, os considerava como irmãos (MÓL, 2016, p. 25). Era possível, segundo
o pensamento de Assis, que o homem se ligasse ao divino por meio da relação com os
animais, já que ―o conhecimento da natureza e dos animais leva [...] a uma integração cósmica
e a Deus‖ (MÓL, 2016, p. 27).
De acordo com Mól, por outro lado, Descartes caminhou em sentido contrário ao de
Francisco de Assis, já que para ele o homem estava hierarquicamente acima dos animais, pois
estes não tinham sensibilidade, capacidade de falar, razão nem consciência, eram como
máquinas (MÓL, 2016, p. 31/33). Segundo Mól, ―não raras vezes, Descartes afirmou a
semelhança fisiológica entre homens e animais, mas ressaltava que, apenas os humanos, por
possuírem alma, tinham sensibilidade e razão‖ (MÓL, 2016, p. 30). Tal visão prevaleceu na
sociedade durante o século XVI e XVII; por se acreditar na inferioridade dos animais em
relação ao homem, eles não dispunham do poder sobre suas próprias vidas, muito menos
direitos (MÓL, 2016, p. 32).
Noutro giro, ao analisar a obra de Darwin, Samylla Mól (2016) registra que, com sua
teoria, Darwin contrariou a teoria da criação, em que o homem, por ser imagem e semelhança
de Deus, está acima dos outros seres vivos. Todavia, Darwin foi além: ao comprovar que os
animais eram capazes de expressarem emoções, acabou por fazer cair a concepção de animais
como máquina, conforme defendia Descartes (MÓL, 2016, p. 33). Entretanto, como foi
possível perceber nos tópicos anteriores, a problemática ambiental trouxe novas perspectivas
e desafios, provocando mudanças em vários setores da sociedade. Assentada essa premissa,
deve-se destacar que a questão animal, da forma como trabalhada nos dias de hoje, é fruto,
também, da problemática ambiental.
De acordo com Edna Cardozo Dias, ―foi a crise planetária e os grandes desastres
ecológicos que tornaram possível a introdução, no mundo jurídico, do Direito Ambiental e, de
forma transversal, o Direito Animal‖ (DIAS, 2015, p. 37). Inclusive, a autora defende que o
Direito Animal deveria ser um ramo autônomo do Direito, não devendo ser tratado
indiretamente pelo Direito Ambiental (DIAS, 2015, p. 32). Nessa linha, os valores e
princípios que surgem dessa problemática e passam a orientar o Direito Ambiental, bem como
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o Direito dos Animais, decorrem da transformação da ―relação entre os seres humanos e o
meio ambiente a partir da segunda metade do século XX‖ (FIGUEIREDO; SALLES, 2015, p.
116).
De fato, o império humano sobre a natureza permite que se estabeleçam reservas
ambientais, parques naturais, onde os animais – principalmente os ameaçados – são capazes
de sobreviverem e de perpetuarem a espécie (VELOSO, 2013, p. 97). A toda evidência,
jamais na história da humanidade o ser humano estabeleceu um domínio tão geral sobre os
animais como nos dias hodiernos; sejam domesticados, sejam pertencentes à fauna silvestre,
todos eles estão sob o domínio do homem. Contudo, como bem destacam Sebastién Bizawu et
al: ―Os avanços tecnológicos têm revelado a grandeza e, ao mesmo tempo, a insensatez do
agir comportamental do ser humano que, alguns anos atrás, era visto como centro e dono do
mundo, sobretudo com relação às outras criaturas e seres vivos.‖ (BIZAWU et al, 2015, p. 1)
Assim sendo, a preocupação com o meio ambiente vai muito além, como se pode
ver, da proteção dos recursos naturais. Isso porque, com a tomada de consciência ambiental,
a possibilidade de destruição do planeta, da extinção das espécie (sic) animais e da
destruição da espécie humana trouxeram à baila, no mundo científico, a discussão
sobre a necessidade de se criarem leis e normas para a preservação das espécies, a
fim de assegurar a sobrevivência da humanidade e das futuras gerações.
(DIAS, 2015, p.37)

É possível notar, então, que, após a tomada da consciência ambiental, passou a ser
natural que o homem associasse o destino do meio ambiente ao seu próprio destino, e, por
consequência, passou-se a relacionar os direitos dos animais aos direitos humanos, já que
todos dependem do meio ambiente para se perpetuarem enquanto espécie (FIGUEIREDO;
SALLES, 2015, p. 124).
A discussão acerca da preservação do meio ambiente é, evidentemente, ética, política
e jurídica. Entretanto, a compreensão da ciência também se modificou. O paradigma
sistêmico, produto dos novos paradigmas da Biologia e da Física, veio ao mundo científico
para defender que tudo está interligado; assim, como resultado, passou-se a construir novas
perspectivas para interpretar a relação entre homem e natureza, são elas: a perspectiva
ecocêntrica e a biocêntrica.
Diferenciando essas duas novas visões de mundo, Edna Cardozo Dias sintetiza o
seguinte:
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No ecocentrismo, a ecosfera, e não o homem, é o centro do valor da humanidade. A
ética se torna ecocêntrica, planetária e sistêmica. O biocentrismo é uma evolução do
ecocentrismo e, também, se insere na visão sistêmica do mundo. A visão biocêntrica
entende que toda vida está interligada e que a vida é um valor anterior a todos os
outros. Entende que a vida tem um valor genérico, não é direito apenas do homem,
mas de tudo que vive. (DIAS, 2015, p. 36)

Entretanto, deve-se frisar que a semelhança entre o ecocentrismo e o biocentrismo,
embora entre eles haja diferenças, é ser um contraponto ao racionalismo, que é humanista e
fundacionalista, e, portanto, não se preocupa com os outros seres não humanos (DIAS, 2015,
p. 35).
A propósito, é importante salientar que, embora se tenham hoje essas duas
concepções, que se contrapõem ao antropocentrismo, não se pode negar, por outro lado, que
durante um período muito longo a humanidade viveu sob o paradigma do atropocentrismo
exarcebado, e talvez por isso mesmo alguns entendem que o despertar para a necessidade de
mudança de comportamento em relação ao meio ambiente, e em relação aos animais, tenha se
dado tardiamente (MONTEIRO; ROCHA, 2015, p. 84). De toda forma, é indiscutível que a
manutenção desse modelo de sociedade durante séculos dificulta muito a instauração de outro
paradigma que, para dificultar ainda mais, não decorre do antigo, pelo contrário, é
completamente oposto a ele.
Em contrapartida, deve-se reconhecer que a possibilidade de estabelecer um debate
sobre a aceitação dos animais como sujeitos de direito demonstra que é possível mudar os
valores contidos nesta sociedade. Lado outro, sabe-se que mudar esses valores demandará
tempo, porque eles pertencem a grupos que têm interesse em manter os animais com o status
de coisa (FIGUEIREDO; SALLES, 2015, p. 114).
Partindo da análise de como os direitos sociais foram incluídos como direitos
fundamentais, é permitido acreditar que, da mesma maneira que os direitos sociais não foram
introduzidos junto com os direitos anteriormente existentes, como os direitos às liberdades,
bem como os direitos políticos, o Estado Ambiental de Direito também é incorporado
paulatinamente. Basta notar que a preocupação governamental não está pautada unicamente
no ser humano: seja ele considerado isolado ou coletivamente, há uma preocupação ―centrada
na valorização da responsabilidade de todos para com a verdadeira base da vida, a Terra‖
(MONTEIRO; ROCHA, 2015, p. 88). Na esteira desse raciocínio, aos poucos, a sociedade
vem modificando a forma de compreensão da sua relação com a natureza, abandonando,
como já dito, o antropocentrismo exacerbado.
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Aliás, é justamente dentro do antropocentrismo que se construiu o especismo, essa
visão de mundo segundo a qual os seres humanos são uma espécie diferente das demais e
possuem um grau de importância maior entre os animais. Especismo, segundo Edna Cardozo,
é ―a discriminação de um indivíduo por causa de sua espécie, e [por seu turno] o
antiespecismo é o reconhecimento da igualdade de direitos, de acordo com as diferenças‖
(DIAS, 2015, p. 46). Reconhecidamente, a questão do especismo pode ser também analisada
de forma análoga a outras formas de discriminação. É o que aborda, por exemplo, o psicólogo
Richard Ryder (2005), que, ao tratar do tema, afirmou que quando veio a ter contato com a tal
palavra (especismo), para ele ―era como racismo ou o sexismo – um preconceito com base em
diferenças físicas moralmente irrelevantes‖ 20 (RYDER, 2005, s.p., tradução nossa). Tratando
ainda do paradigma especista, Márcia Sales Monteiro e Marcelo Antônio Rocha afirmam que
o pensamento fundado em uma irracionalidade animal permitiu que a sociedade
agisse baseada em um paradigma especista, ignorando a igualdade de outras
espécies sencientes. Igualdade esta que deveria ser pressuposta, visto que os animais
sentem, racionalizam, possuem consciência de sua própria existência e do que
ocorre ao seu redor, apenas se comunicam de outra forma, não se inserindo no
mundo da linguística. (MONTEIRO; ROCHA, 2015, p. 103)

Reitera-se que a tomada de consciência ambiental e o surgimento de novas visões
sobre a relação homem-natureza vão também exigir um abandono do especismo. Ocorre,
porém, que essa mudança se dará por meio de mais de uma perspectiva.
De acordo com Maria Cristina Brugnara Veloso, há dois grupos distintos que
pretendem alterar a relação entre animais não humanos e animais humanos: os primeiros são
compostos por pessoas que defendem políticas protetivas aos animais, e no segundo grupo
estão as pessoas que lutam pelos direitos animais‖ (VELOSO, 2013, p. 51). Por serem as
principais teorias, elas serão, cada uma, tratadas em tópicos específicos.
Em contrapartida, há ainda outra divisão didática que traz à tona um grupo
denominado reformistas. Assim, haveria de um lado os reformistas e de outro os
abolicionistas. O imbróglio entre eles pode ser notado a partir das críticas dos abolicionistas,
segundo os quais os reformistas, querendo ou não, dão suporte à exploração animal.
Entretanto, os reformistas defendem que os seus posicionamentos levariam, com o devido e
necessário tempo, à pretensão dos abolicionistas, ou seja, à abolição completa de qualquer
exploração animal (TAVARES, 2015, p. 83-84). Deve-se ressaltar, contudo, que por mais que
20

It was like racism or sexism - a prejudice based upon morally irrelevant physical differences.
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sejam grupos com perspectivas diferentes, a ―senciência‖ é considerada por ambos. Sem
dúvida, ―a senciência é um critério utilizado pela maioria dos teóricos dos Direitos dos
Animais, pela sua urgência frente ao sofrimento óbvio‖ (VELOSO, 2013, p. 62).
Entre muitas outras correntes que trabalham com a questão animal, há uma que,
conforme Veloso (2013), trabalha a ideia de ―concepção dos deveres indiretos‖. Nela o
antropocentrismo ainda é marcante, porque ao se questionar sobre como deve se dar a relação
dos homens e dos animais, a resposta coloca o ser humano como fim, pois
as limitações morais às condutas humanas lesivas têm por fundamento não os
animais em si, mas o próprio interesse humano em não se tornar cruel para com eles.
Sendo bons para os animais tornamo-nos mais humanos. Os animais não são um
fim, mas apenas um meio para evolução do humano. (VELOSO, 2013, p. 53)

Notadamente, são várias perspectivas, e, sendo assim, há também outros pensadores
que refletem sobre a questão animal; entretanto, não são facilmente encaixados em uma ou
outra teoria, mas pela profundidade de suas opiniões dois deles devem ser lembrados: Gary
Francione e Derrida. Consoante Veloso, Gary Francione
ao contrário de Singer, não é um utilitarista, suas ideias são baseadas em direitos
básicos e não na dicotomia dor e prazer. Também discorda de Regan, argumentando
que a morte de um animal não pode ser considerada inferior à de um ser humano,
pois a senciência é uma ferramenta de sobrevivência e esta seria uma intenção
explícita de permanecer vivo. (VELOSO, 2013, p. 92)

Nas palavras de Francione, a sua corrente de ideias pode ser resumida em seis pontos
principais:
1. Todos os seres capazes de sentir (seres sencientes), humanos ou não-humanos,
têm um direito: o direito básico de não ser tratados como propriedade dos outros.
2. Nosso reconhecimento desse direito básico significa que devemos abolir, em vez
de simplesmente regulamentar, a exploração institucionalizada dos animais —
porque ela pressupõe que os animais sejam propriedade dos humanos.
3. Assim como rejeitamos o racismo, o sexismo, a homofobia e o preconceito contra
as pessoas de idade, rejeitamos o especismo. A espécie de um ser senciente não é
razão para que se negue a proteção a esse direito básico, assim como raça, sexo,
orientação sexual ou idade não são razões para que a inclusão na comunidade moral
humana seja negada a outros seres humanos.
4. Reconhecemos que não vamos abolir de um dia para o outro a condição de
propriedade dos não-humanos, mas vamos apoiar apenas as campanhas e posições
que promovam explicitamente a agenda abolicionista. Não vamos apoiar posições
que reivindiquem supostas regulamentações ―melhores‖ da exploração animal.
Rejeitamos qualquer campanha que promova sexismo, racismo, homofobia ou
outras formas de discriminação contra humanos.
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5. Reconhecemos que o passo mais importante que qualquer um de nós pode dar
rumo à abolição é adotar o estilo de vida vegano e educar os outros sobre o
veganismo. Veganismo é o princípio da abolição aplicado à vida pessoal. O
consumo de carnes (vaca, ave, pescado, etc), de laticínio, ovo e mel, assim como o
uso de animais para roupas, entretenimento, pesquisa ou qualquer outro fim, são
incompatíveis com a perspectiva abolicionista.
6. Reconhecemos a não-violência como o princípio norteador do movimento pelos
direitos animais (FRANCIONE, s.a., s.p.).

Analisando o pensamento de Francione, Roger Yates (s.a.) afirma que Regan e
Francione são, sem dúvida, dentro da corrente abolicionista, os dois teóricos mais conhecidos.
Porém, embora eles guardem semelhanças, há diferenças entre eles. Regan irá trabalhar sob
uma perspectiva kantiana, uma ética de caráter deontológica, enquanto Francione, até mesmo
em razão de sua formação jurídica e de sua profissão, já que é professor da Rutgers School of
Law – Newark (2016), parte da ideia de que os animais não podem ser tratados como
propriedade, para ele, todos os seres sencientes possuem direitos (YATES, s.a., s.p.). Dessa
forma, forçoso concluir que tanto Regan quanto Francione visam alcançar fins semelhantes,
porém traçam caminhos diversos para chegar até ele.
Como já dito, Derrida também merece ser ressaltado, pois segundo Veloso (2013, p.
139), ao se aproximar da teoria de Levinás, ele foi capaz de estender aos animais o conceito
de dignidade. De acordo com Veloso (2013, p. 139), Derrida ampliou o conceito de
―alteridade‖ criado por Levinás, transformando-o naquilo que ele denominou como
―outridade‖; para tanto, inseriu os conceitos de hospitalidade e do ―radicalmente,
absolutamente Outro‖ para abranger também os animais. Conforme Veloso:
O discurso sobre a hospitalidade em Derrida, não pode estar vinculado a qualquer
estatuto jurídico, grupos raciais ou familiares, gêneros ou espécie. O ―Outro‖ de
Derrida é qualquer radicalmente Outro. É hospitalidade absoluta, sem força de lei,
mas ao mesmo tempo possibilidade de Justiça, ao totalmente Outro, que pode ser o
animal, na sua singularidade infinita, como a de qualquer Outro. (VELOSO, 2013,
p. 147)

A teoria de Derrida, bem como as outras citadas, são parte do conjunto de teorias que
abordam o debate sobre como deve o ser humano tratar os animais. Feitas essas digressões,
passar-se-á, nos dois próximos subcapítulos, a tratar especificamente da visão de Peter Singer,
dentro da corrente do protecionismo animal, e, logo em seguida, a posição de Tom Regan,
este inserido na corrente que defende os direitos dos animais.
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4.2 Do protecionismo animal
Como dito, há uma divisão entre aqueles que pretendem proteger os animais; assim,
pode-se dividir esses dois grupos entre aqueles que se aproximam da ideologia do
protecionismo animal, e de outro lado aqueles que se aproximam da ideologia dos direitos dos
animais propriamente ditos.
Feita essa consideração, vale destacar que o movimento que defende os direitos dos
animais difere, de certo modo até substancialmente, das ideias do protecionismo. Este permite
a exploração animal, ainda que de maneira restrita, enquanto aquele não a admite de modo
algum. Os benestaristas e os adeptos da libertação animal se encaixam no movimento
protecionista, ao passo que os abolicionistas defendem os direitos dos animais (TAVARES,
2015, p. 78). Nesse sentido, a corrente abolicionista compreende o animal como sujeito de
direitos (TAVARES, 2015, p. 83), portanto é a única que rejeita qualquer tipo de exploração
animal; por coerência lógica também rejeita o posicionamento utilitarista de Peter Singer,
notadamente o mais destacado defensor da corrente protecionista.
Com efeito, Peter Singer é o principal expoente da corrente protecionisa. Foi por
meio de sua obra Animal Liberation, lançada em 1975, que a questão animal ganhou grande
relevância no meio literário (VELOSO, 2013, p. 82). Nela, bem como em outras obras, tais
como Ética Prática, ele dedicou sua atenção também aos animais, defendendo que estes
deveriam ser incluídos na consideração moral do ser humano em razão de sua senciência
(DIAS, 2015, p. 38).
Antes de aprofundar nas ideias da corrente protecionista, deve-se ressaltar, mais uma
vez historicamente, porém desta vez especificamente sobre a senciência, que já houve autores
que abordaram a senciência como ponto relevante para se discutir a relação entre homens e
animais.
Atento a isso, deve-se pontuar que o parâmetro ―dor‖, para a exigência de um
comportamento que tivesse compaixão pelos animais não humanos, foi utilizado pela primeira
vez em 1776 pelo teólogo inglês Humph Primatt (DIAS, 2015, p. 38). A ideia da ―dor
experimentada‖ é o que confere relevância ao ser senciente dentro de uma abordagem ética,
isto é, a ―experiência negativa‖ que deve ser evitada de acordo com o ―interesse individual‖
(VELOSO, 2013, p. 57).
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Outro pensador que deve ser lembrado é Jeremy Bentham que, segundo Dias (2015,
p. 38), já em 1788 expôs opinião, afirmando que a consideração moral de um ser deve advir
não pela racionalidade, mas sim pela senciência. Claro que isso não o torna a principal
referência dentro da corrente protecionista, todavia não se pode olvidar que a consideração da
senciência foi por ele realizada, e que foi a partir dele que Singer (1998) construiu suas ideias.
Feitas essas considerações iniciais, já se pode, então, debruçar-se sobre a teoria de Singer.
Convém destacar que, inicialmente, Singer (1998, p. 65) estabelece que ―o princípio
fundamental da igualdade, no qual se fundamenta a igualdade de todos os seres humanos, é o
princípio da igual consideração de interesses‖. Dessa maneira, ao abordar a teoria de
Bentham, Singer (1998, p. 67) deixa claro que é a capacidade de sofrimento dos animais que
obriga os humanos a aplicar o princípio da igual consideração de interesses. Em suas próprias
palavras:
Tendo aceito o princípio da igualdade como uma sólida base moral para relações
com outros seres de nossa própria espécie, também somos obrigados aceitá-la como
uma sólida base moral para relações com aqueles que não pertencem a nossa
espécie: os animais não-humanos. (SINGER, 1998, p. 65)

Singer (1998), almejando deixar claro seu posicionamento, usa o exemplo de uma
pedra. Conforme seu raciocínio, nada que se faça com a pedra terá alguma relevância para ela,
pois ela não é capaz de sofrer. Lado outro, o mesmo raciocínio não se aplica ao rato, haja vista
que este tem capacidade de sofrer; em outras palavras, o rato possui senciência (SINGER,
1998, p. 67); notadamente o rato e a pedra não possuem a mesma natureza, pois esta pertence
ao mundo das coisas, e aquele, ao dos seres vivos sencientes. Na esteira desse raciocínio,
Armando e Ribeiro registram que para Singer a igualdade é tratada como um
valor construído moralmente, o seu fundamento não advém de atributos de
inteligência, capacidade moral, força física ou capacidades semelhantes. O
fundamental em filosofia moral, segundo ele, não está em um determinar se um ser
tem a capacidade de raciocinar ou falar, mas simplesmente a de sentir dor e sofrer
(ARMANDO; RIBEIRO, 2015, p. 99).

Evidentemente, para Singer (1998, p. 67), não interessa a natureza do ser; se ele é
capaz de sofrer, não há nada que desobrigue o ser humano a tratar os interesses deste com
igualdade de consideração. Por isso ele estabelece que, deste modo, não resta dúvida de que a
sensibilidade é o único critério apropriado para defender a preocupação com interesses alheios
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(SINGER, 1998, p. 68). Consequentemente, ―ter senciência é suficiente para se ter status
moral, isto é, suficiente para pertencer à ‘comunidade moral‘‖ (VELOSO, 2013, p. 58).
Atento a isso, Stelio Pacca Loureiro Luna define, de maneira breve, que senciência é
―a capacidade de sentir, estar consciente de si próprio ou apenas do ambiente que o cerca‖
(LUNA, 2008, p. 18). Ademais, o mesmo autor destaca que é
inquestionável cientificamente de que pelo menos os animais vertebrados sofrem e
são seres sencientes. A evidência de que os animais sentem dor se confirma pelo
fato que estes evitam ou tentam escapar de um estímulo doloroso e quando
apresentam limitação de capacidade física pela presença de dor, esta é eliminada ou
melhorada com o uso de analgésicos. (LUNA, 2008, p. 18)

Refletindo sobre isso, Singer (1998, p. 71) deixa claro que, por meio de um juízo de
valor, não há como negar que a dor e o sofrimento são coisas más, independentemente de qual
espécie se trata; assim, deve-se evitar ou mitigar quaisquer dores ou sofrimentos impostos a
qualquer espécie.
Da análise da palavra ―mitigar‖ já se pode inferir que a teoria do protecionismo irá se
apoiar na perspectiva utilitarista, motivo pelo qual, segundo Carlos Raul Brandão Tavares,
a libertação animal não se opõe a todo e qualquer tipo de exploração animal.
Valendo-se do cálculo utilitarista, que avalia a quantidade de prazer e sofrimento ou
a satisfação das preferências dos indivíduos envolvidos em uma decisão moral, o
libertacionismo irá aceitar, em certas circunstâncias, o sacrifício de animais em favor
de interesses humanos, o que tem sido objeto de críticas contundentes por parte dos
abolicionistas. (TAVARES, 2015, p. 82)

Em contrapartida, vale a pena ressaltar que, consoante Tavares (2015), embora
alguns coloquem Singer entre os benestaristas, há de se frisar uma diferença fundamental
entre o seu posicionamento e os daqueloutros, pois Singer, ainda que admita o sacrifício de
animais, somente o faz em raras exceções. Além disso, ele defende o vegetarianismo como
sendo um comportamento ético adequado (TAVARES, 2015, p. 83). Mais adiante se poderá
notar que Singer realmente defende o vegetarianismo, entretanto os fundamentos por ele
utilizados o afastam dos abolicionistas. Veloso também destaca que:
Para utilitaristas como Singer, a potencialidade para o prazer valeria mais do que a
individualidade de cada animal que não tem consciência da morte. Portanto, não
haveria problema algum em interromper a vida de um animal de modo indolor se
outro animal da mesma espécie fosse criado logo em seguida e levasse a mesma vida
prazerosa (se é que existe prazer na vida de um animal criado, industrialmente, ainda
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que humanitariamente, para alimentação humana) que a do seu antecessor.
(VELOSO, 2013, p. 86)

Reconhecidamente, portanto, a ideia primordial da obra de Singer não é impedir a
utilização de animais pelos humanos. O que ele pretende mesmo é ―amenizar o sofrimento
através de medidas paliativas, assegurando ao animal uma vida digna do nascimento até a
hora do abate‖ (TAVARES, 2015, p. 80). Nesse ponto, portanto, há igual consideração de
interesses entre humanos e animais não humanos, pelo fato de ambos serem capazes de sofrer
(DIAS, 2015, p. 38). O objetivo da teoria de Singer, consoante Veloso (2013), é, em vista do
que foi dito, reduzir o sofrimento do animal, retirando tudo aquilo que é desnecessário em
termos de sofrimento (VELOSO, 2013, p. 52). De fato, Singer (1998) não pensa como os
abolicionistas, isso porque resta clara, como no trecho a seguir, a sua preocupação quanto à
forma como se mata na moderna indústria agropecuária:
Além de tirar as suas vidas, muitas outras coisas são feitas aos animais para que eles
cheguem à nossa mesa a baixo preço. A castração, a separação de mães e filhotes, a
separação de rebanhos, o transporte, e, finalmente, os momentos do abate – coisas
que, provavelmente, envolvem sacrifício e não levam em consideração os interesses
dos animais. (SINGER, 1998, p. 74)

A toda evidência, Singer (1998) prega em sua obra a necessidade de se evitar, ao
máximo possível, todo tipo de sofrimento que é imposto ao animal, porém não se posicionou
contrário à alimentação animal. Na verdade, ele considera que não há outro caminho senão ser
vegetariano, mas isso porque, esmagadoramente, as carnes (e outros derivados de animais)
das quais a sociedade se alimenta vêm da moderna indústria agropecuária, local em que é
imposto sofrimento aos animais, que segundo ele é desnecessário, pois nessa indústria os
procedimentos são pensados em termos de produção (não se considera seriamente o
sofrimento dos animais). Portanto, é possível depreender que, se a carne tiver sido produzida
sem sofrimento, não há problema em se alimentar dela (SINGER, 1998, p. 74-75). Não à toa
que tal ponto será objeto de questionamento por parte de Regan (2004), conforme será
pontuado no próximo subtópico.
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4.3 Dos direitos dos animais
A corrente que defende a teoria dos Direitos dos Animais tem como seu maior
expoente Tom Regan; entretanto, da mesma maneira como na corrente protecionista, antes
mesmo de a teoria tomar corpo e ocupar posição de destaque entre os debates acerca do tema,
houve outros pensadores que, de certa maneira, já abordaram o tema, dentre eles destaca-se
Henry Salt, que foi o primeiro a utilizar a expressão direito dos animais, o que se pode notar
logo pelo título de sua obra (DIAS, 2015, p. 38).
Abordando especificamente a corrente que defende os direitos dos animais, Maria
Cristina B. Veloso (2013) registra em sua obra que o objetivo principal dessa corrente é
―eliminar o conceito de animais como propriedade. E mais, admitir sua relativa ‗autonomia‘, e
a relevância de seus interesses biológicos e psicológicos elevando-os à categoria de pacientes
morais e sujeitos de direitos‖ (VELOSO, 2013, p. 53). Veloso (2013, p. 89) pontua que a obra
de Regan trabalha com a teoria kantiana, contudo de maneira alargada. Lado outro,
inicialmente parece ser incompatível a teoria de Kant com a perspectiva dos direitos dos
animais, isso porque segundo o filósofo alemão:
A moralidade é a única condição que pode fazer de um ser racional um fim em si
mesmo, pois só por ela lhe é possível ser membro legislador do reino dos fins.
Portanto a moralidade e a humanidade enquanto capaz de moralidade são as únicas
coisas que têm dignidade. (KANT, 1974, p. 77)

Buscando detalhar um pouco mais essa perspectiva em Kant, vale trazer à baila as
palavras de Francisco Javier Herrero quando destaca que na teoria kantiana ―é unicamente a
razão que torna o homem incondicionalmente autolegislador.‖ (HERRERO, 2001, p. 19).
Portanto, ao se debruçar sobre o agir humano, Kant constrói a teoria do imperativo categórico,
que, nas palavras do próprio autor: ―Age como se a máxima de tua ação se devesse tornar,
pela tua vontade, em lei universal da natureza.‖ – grifo do autor. (KANT, 1974, p. 59).
Ao analisar o imperativo categórico, Otfried Höffe registra que:
O imperativo categórico resulta imediatamente do conceito de moralidade (S.) como
do simplesmente bom, por isso referido ―categoricamente‖ a entes racionais finitos,
por isso um ―imperativo‖. [...] o imperativo categórico não é senão o conceito de
moralidade (S.) sob as condições de entes racionais finitos. – grifo do autor.
(HÖFFE, 2005, p. 198).
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Regan (2004), após analisar detidamente o caminho que Kant construiu para chegar
ao imperativo categórico, estabelece três críticas preliminares em relação à teoria kantiana no
que tange à questão dos animais. A primeira crítica de Regan (2004, p. 178) se refere à
afirmação de Kant segundo a qual os animais não têm consciência própria. Consoante o autor,
essa questão deve ser analisada sob a ótica da teoria da evolução, trata-se de níveis diferentes
de consciência que todos os animais (inclusive animais humanos) vão desenvolvendo no
decorrer da linha evolutiva. Além disso, os mamíferos têm consciência, sentimento, desejos,
memória, senso do futuro, vida emocional e são capazes de agir intencionalmente (REGAN,
2004, p. 73-78). A segunda crítica se refere à capacidade de julgar: para Kant somente os
seres humanos são capazes de julgar. Regan (2004, p. 178) discorda cabalmente dessa
assertiva e afirma que o cão (e outros animais semelhantes), por exemplo, são capazes de
julgar. Por fim, a terceira crítica diz respeito ao fato de Kant afirmar que os animais existem
não como um fim em si mesmos, mas apenas como um meio; conforme Regan (2004, p. 178),
os animais possuem sua própria vida, portanto não podem ser considerados como meros
objetos a servirem aos fins humanos.
É inaceitável, para Regan (2004, p. 182), a conclusão a que a teoria kantiana chega
quanto aos animais, pois encarar os animais como se fossem coisas (por exemplo, como
materiais de arte pertencentes a uma criança 21), podendo fazer com eles qualquer coisa
conforme o alvedrio humano, é distorcer radicalmente o que os animais na verdade são.
Todavia, conforme Veloso, Regan parte de uma visão ―alargada‖ da teoria kantiana:
―A estratégia que se destaca no campo da ética prática para todo aquele que pretende pensar
na questão do status moral dos animais é o chamado argumento dos casos ‘não
paradigmáticos‘‖ (VELOSO, 2013, p. 90).
Segundo Regan (2004), as presunções de Kant são infundadas, e isso pode ser
demonstrado a partir da consideração do status moral do ser humano. O ser humano é capaz
de ter status moral porque ele é um ser racional, assim a racionalidade é elemento essencial
para a definição de ser moral na perspectiva kantiana. Dessa forma, ―eu não faço nada
moralmente errado para uma criança se eu a torturo por horas a fio.‖ (REGAN, 2004, p. 182,
tradução nossa).22 Portanto, ―o posicionamento de Kant é pior do que implausível; é
arbitrário." (REGAN, 2004, p. 183, tradução nossa).23
21

Trata-se de exemplo que o autor utiliza na obra, v. p.182.
I do no moral wrong to a child if I torture her for hours on end. (grifo do autor)
23
Kant's position is worse than implausible; it is arbitrary.
22

60

Veloso, demonstrando a importância dos casos não paradigmáticos, assim consigna:
O argumento dos casos não paradigmáticos enfrenta a argumentação de que o status
moral deriva da posse de uma determinada qualidade ou capacidade: a
racionalidade. Já que, na prática, indivíduos que não possuem aquela determinada
qualidade continuam possuindo status moral, então o determinante do status moral
não pode ser de fato a simples posse de uma dada qualidade. Por exemplo, seres
humanos com retardo mental têm status moral, embora sejam deficientes em
racionalidade. Na mesma situação, encontram-se crianças que ainda não
desenvolveram plenamente sua autonomia ou idosos senis. ―Não paradigmático‖
refere-se, pois, àqueles que não têm o que é paradigmático no ser humano – a posse
de algum atributo, como racionalidade, por exemplo. Assim, certos animais têm
certos direitos porque humanos não paradigmáticos têm tais direitos. (VELOSO,
2013, p. 91)

A propósito, vale pontuar, em breves parênteses, que há outro posicionamento que se
aproxima da ideia dos casos não paradigmáticos de Tom Regan, é aquele que aparece no
momento em que algumas teorias tentam refutar o direito dos animais argumentando que os
animais não têm capacidade postulatória. Pode-se perceber, pelo trecho abaixo, que são os
referidos casos não paradigmáticos que serão a tônica da argumentação:
Ter capacidade postulatória não pode ser uma condição para se negar a inserção dos
animais na categoria sujeito de direito, pois ―os nascituros, os absolutamente
incapazes e as Pessoas Jurídicas são representados quando postulam em juízo, nada
obsta [assim] que os animais também o sejam.‖ (MONTEIRO; ROCHA, 2015, p.
106)

Feita essa breve consideração, deve-se, assim, pontuar a notável diferença de
pensamento de Regan em relação à teoria protecionista. Dessa maneira, enquanto na teoria
anterior a ideia de ―dor experimentada‖ é a base de toda consideração moral do animal,
devendo se evitar a ―experiência negativa‖, com base no interesse individual do ser humano,
na teoria dos direitos dos animais o animal passa a ser um fim em si mesmo.
Por isso mesmo que Tom Regan (2004), ao analisar determinado trecho da obra de
Singer (Animal Liberation), afirma que Singer acabou por fazer ―uma concessão à retórica
moral popular, em vez de um apelo fundamentado‖ (REGAN, 2004, p. 219, tradução nossa)24.
Regan (2004, p. 219) faz essa afirmação porque Singer registrou que os animais não tinham
direitos, deveriam apenas ser tratados com igual consideração, em razão da capacidade de
sofrer, mas sob a ótica do utilitarismo de Jeremy Bentham.

24

A concession to popular moral rhetoric rather than a reasoned appeal.
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Como foi antecipado no último subtítulo, Regan (2004) irá destacar a, segundo ele,
incoerência no pensamento de Singer quando ele defende o vegetarianismo como um
comportamento ético ideal. Conforme Regan, Singer infelizmente se equivoca, pois, embora
ele defenda o vegetarianismo, ele não traz ―argumento para mostrar que o nosso interesse em
comer comida saborosa é, em suas palavras, trivial‖ (REGAN, 2004, p. 220, tradução
nossa).25 Assim, Regan (2004, p. 224) admite que realmente Singer, implicitamente, aceita de
fato que os interesses dos animais não humanos devam ser tratados da mesma maneira que os
interesses dos animais humanos; porém, a sua argumentação, pautada na corrente utilitarista,
falha ao tentar fundamentar seu posicionamento.
Portanto, da mesma forma como a teoria kantiana se mostra contraditória ao tratar
dos casos não paradigmáticos, também, sob a ótica da teoria dos direitos dos animais, a
corrente do protecionismo produz resultados que são incongruentes, isso porque é permitido
utilizar o animal como meio para fins exclusivamente humanos. Por isso que, segundo
Gabriela Dias de Oliveira, Tom Regan
argumenta que todos os seres humanos possuem valor inerente e o direito de serem
tratados com respeito porque são ―sujeitos de uma vida‖ – [isto é] são conscientes,
têm uma identidade psicológica unificada e uma experiência de bem-estar que pode
lhes correr melhor ou pior: são seres que têm valor para além de sua utilidade para
outrem e, portanto, merecem tratamento respeitoso. (OLIVEIRA, 2004, p. 285)
(grifo do autor).

Assim, Regan, segundo Oliveira, utiliza o princípio da igualdade ou justiça que está
expresso no princípio do respeito ao valor inerente dos sujeitos de uma vida, os
quais são considerados titulares de um direito de respeito que se desdobra, para os
agentes morais, em dois deveres: um negativo, de não causar dano; um positivo,
dever de assistência às vítimas de injustiça. (OLIVEIRA, 2004, p. 285).

Por todo o exposto, resta claro que o posicionamento da teoria que defende os
direitos dos animais, em relação especialmente às ideias de Regan, não se coaduna com a
teoria protecionista, defendida principalmente por Peter Singer. Obviamente, contudo, ambas
se contrapõem ao antropocentrismo exacerbado, entretanto chegam a conclusões diferentes.
A exposição de tais teorias é relevante ao presente trabalho porque dará subsídio à
análise da legislação brasileira referente à tutela dos animais. Nessa abordagem, buscar-se-á

25

Argument to show that our interest in eating tasty food is, in his words, trivial.
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encontrar indícios que ratifiquem um ou outro posicionamento, e certamente, a depender do
resultado, poderá a conclusão deste trabalho ser a favorável à teoria da tipicidade do ato de
matar um animal durante um culto de candomblé ou contrário a ela. A importância, portanto,
deste capítulo tornar-se-á ainda mais nítida adiante.
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5 CANDOMBLÉ: A RELIGIÃO DOS ORIXÁS – HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DE
UMA RELIGIÃO DE MATRIZ AFRICANA
Ao finalizar o capítulo antecedente, foi possível perceber que há teorias filosóficas
que buscam construir fundamentos para a tutela dos animais, e que, a partir delas, seja numa
perspectiva protecionista ou mesmo de direito dos animais, os animais são dignos de respeito
e consideração. Assim, o trabalho aproxima-se cada vez mais do centro do problema
proposto, já que neste capítulo a religião do candomblé será abordada a fim de se conhecer a
história e os fundamentos do sacrifício dos animais.
Para se investigar as razões do sacrifício de animais no candomblé, é necessária uma
abordagem histórica sobre a religião, a fim de apresentar suas raízes culturais e suas divisões.
Após essa análise histórica, passar-se-á a analisar a própria religião, suas características e seus
fundamentos, para, então, abordar a questão do sacrifício de animais e sua importância. Para
tanto, além de pesquisa bibliográfica, especialmente neste capítulo, no seu último subtópico,
apresentar-se-á um texto elaborado com base na entrevista realizada com um candomblecista.
O objetivo deste capítulo, notadamente, é investigar os fundamentos do sacrifício de
animais para o candomblé, e se ele pode ser banido da religião sem prejuízo para os fiéis. Tal
investigação é importante, pois caso se conclua que o sacrifício de animais é um ato cuja
ausência não prejudica a religião em sua existência e na maneira de se expressar, poder-se-á
concluir, no tópico reservado à tipicidade conglobante, que melhor se coadunaria com o
ordenamento jurídico se esse ato fosse suprimido ou substituído por outro. Todavia,
concluindo-se o contrário, em outras palavras, sendo o sacrifício um ato essencial do
candomblé, cuja ausência descaracteriza toda a religião, então, a análise da tipicidade
conglobante deverá também levar isso em consideração no momento de se posicionar pela
tipicidade ou atipicidade conglobada.
5.1 Histórico
Inicialmente, como o tema deste trabalho envolve uma religião, é necessário que se
defina, de antemão, qual o significado dessa palavra. Para tanto, servir-se-á do magistério de
Marilena Chauí que, ao definir a palavra religião, registra que:
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religião vem do latim religio, formada pelo prefixo re (―outra vez, de novo‖) e o
verbo ligare (―ligar, unir, vincular‖). A religião é um vínculo. Quais as partes
vinculadas? O mundo profano e o mundo sagrado [...] A crença em divindades e
numa outra vida após a morte define o núcleo da religiosidade e se exprime na
experiência do sagrado. (CHAUÍ, 2008, p. 252-253)

Chauí (2008, p. 255) pontua, ainda, que ―porque se dirige às paixões do crente, a
religião lhe pede uma coisa só: fé, ou seja, a confiança, adesão plena ao que lhe é manifestado
como ação da divindade.‖ É importante destacar tal assertiva logo no início deste capítulo,
pois este trabalho não pretende discutir a validade das práticas religiosas, muito menos
intenciona questionar a fé dos seguidores de quaisquer religiões aqui mencionadas.
Toda religião é construída com base em um ideário social. O sagrado é caracterizado
pela universalização, entretanto os elementos ligados à religiosidade, que fazem a ligação ao
sagrado, são frutos da cultura, podendo se ter símbolos diferentes que visam demonstrar uma
mesma noção de algo sagrado (DURKHEIM, 1978).
Durkheim (1978) afirma que toda religião é de cunho eminentemente social.
Entretanto, apesar de todas as culturas terem a dimensão da sacralidade, aquilo que é ou não
sagrado se modifica de uma para outra, ou seja, se a noção do sagrado é universal, os
elementos relacionados culturalmente à dimensão do sagrado são criados, simbolizados e
representados de formas diferentes dependendo do contexto cultural.
Esclarecido o conceito de religião, e afastados quaisquer mal-entendidos que
poderiam circundar este capítulo, passa-se, então, a tratar especificamente do candomblé, uma
religião brasileira que guarda suas raízes no continente africano. A base filosófica e religiosa
do candomblé foi introduzida no país pelos negros que eram trazidos ao Brasil para
escravidão (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009, s.p.). Kileuy e Oxaguiã destacam que:
a palavra ‗candomblé‘ parece ter se originado de um termo da nação Bantu,
candombe, traduzido como ‗dança, batuque‘. Esta palavra se referia às brincadeiras,
festas, reuniões, festividades profanas e também divinas dos negros escravos, nas
senzalas, em seus momentos de folga, popularizandos-se (KILEUY; OXAGUIÃ,
2009, s.p.).

Deve-se frisar, no entanto, que o candomblé não é encontrado com esse nome no
continente africano, já que essa denominação é brasileira; mas isso não significa que se trate
de outra religião, como já dito (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009, s.p.).
Com efeito, Segundo Valmir Biaca,
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a forte presença das religiões africanas no Brasil se deve à entrada maciça de
africanos trazidos pelo tráfico e submetidos à escravidão, desde o século XVI até o
século XIX. Foram cerca de quatro milhões de pessoas forçadas a migrar nesse
período, provenientes de várias regiões da África: de vasto trecho ao longo da Costa
Ocidental, entre o Senegal e a Gâmbia, até Angola (inclusive área do interior, como
o Zaire) e também na Costa Oriental, de Moçambique e da Ilha de Madagascar.
(BIACA, s.a., p. 9)

Ocorre que, entre os inúmeros grupos de escravos vindos do continente africano que
desembarcaram no Brasil nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, é possível destacar dois
grandes grupos: os sudaneses e os bantos. Da África Ocidental, vieram os sudaneses, dentre
os quais se encontravam os iorubás (yorubas) ou nagôs (dividem-se, por sua vez, em queto,
ijexá, egbá, etc.), os jejes (ewe ou fon), e também os fantiachanti. O segundo grupo, os
bantos, por seu turno, veio do território onde, atualmente, se encontram Angola, Moçambique
e República Democrática do Congo (BOTAS, 2009, p. 45).
Com a nação bantu vieram os inquices e bacurus; por seu turno, a nação iorubá
trouxe os orixás e a ancestralidade; a nação fon trouxe os voduns. As divindades são
diferentes, as vestes também, alimentam-se diferentemente, porém têm um mesmo objetivo:
ajudar o homem a ser mais feliz (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009, s.p.).
Sabe-se que o candomblé se espalhou por todo o Brasil, porém foi por meio de
migrantes nordestinos que ele se instalou nos centros urbanos do Sudeste (HOFBAUER,
2011, p. 64). Não se pode deixar de pontuar também que os negros trazidos do continente
africano foram espalhados por todo o continente americano, assim é natural que o culto aos
orixás possa ser encontrado também fora do Brasil; é o que ocorre em Cuba, em que o nome
dado à religião é santería. (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009, s.p.). Aliás, como bem destaca Roger
Bastide (2001, p. 218), a cultura africana possui uma plasticidade enorme, e por isso é capaz
de se adaptar a ambientes diferentes do original e sobreviver neles. A escravidão tirou mais do
que a liberdade dos negros africanos, ela também desfez toda uma estrutura social e a impediu
de ser implementada do outro lado do Atlântico; de tudo, o que restou foram ―as divindades
ligadas à natureza, envolvidas na manipulação mágica do mundo‖ (SIQUEIRA, 2009, p. 40).
Com efeito, os negros que foram trazidos para o Brasil para escravização eram
adquiridos em comércios escravagistas ou mesmo apanhados pelos europeus. Não se pode
olvidar, porém, de que muitos negros eram vendidos por nações inimigas. Quando chegavam
aos portos brasileiros, os escravos eram inspecionados e separados de acordo com os portos
de embarque na África (BOTAS, 2009, p. 45). Após essa classificação, eles eram misturados
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para que houvesse o embaralhamento das culturas, dificultando, assim, rebeliões
(BERNARDO, 2005, p. 4).
O sincretismo entre as próprias culturas candomblecistas também aconteceu,
especialmente por um fato concreto. A partir de 1850, o tráfico internacional de escravos foi
proibido, intensificando o tráfico interno, o que acentuou também o sincretismo entre os
próprios tipos de candomblés (BERNARDO, 2005, p. 4). Desse modo, como ressalta Sônia
Aparecida Siqueira:
Misturados nas senzalas, transmitiram a seus descendentes seus valores étnicoreligiosos. Na luta pela permanência, na necessidade de crer acabaram construindo a
religião possível, fruto da interação das várias nações, eivada de hibridismos com o
Catolicismo. (SIQUEIRA, 2009, p. 41)

Reconhecidamente, a primeira constituição brasileira que declarou expressamente a
laicidade do país foi a Constituição de 1891. Desse modo, até essa data, além do preconceito
social, os negros tinham que enfrentar ainda a própria ordem jurídica constitucional que tinha
eleito o catolicismo romano como religião oficial. 26 Tem-se, portanto, a partir dessa
circunstância, uma das explicações acerca do sincretismo que ocorreu entre o candomblé e o
catolicismo. Entretanto, de fato, o Brasil nunca foi exclusivamente cristão. A própria
formação do país foi resultado da mistura de variadas culturas (SIQUEIRA, 2009, p. 37).
A toda evidência, os negros, desde muito cedo em solo americano, para manter sua
fé, tinham que misturar elementos da sua religião com os do catolicismo, assim os
fazendeiros, ao se depararem com a celebração do culto candomblecista, notavam a presença
de elementos católicos e, de certo modo, repudiavam o candomblé de maneira menos incisiva.
Desse modo, as histórias dos deuses africanos, os heróis de sua mitologia, e, portanto, sua
religião, foram capazes de sobreviver aos séculos de repressão. Como bem destaca Reginaldo
Prandi, atentas a essa necessidade de realizar o sincretismo religioso
as grandes festas dos deuses africanos adaptaram-se ao calendário festivo do
catolicismo por força do sincretismo que, até bem pouco tempo, era praticamente
compulsório, mas o que a festa do terreiro enfatiza é o mito africano, do orixá, e não
o do santo católico. (PRANDI, 2001, p. 47)

26

Observe-se, porém, que a Constituição de 1824 permitia outros cultos, porém estes só poderiam se realizar em
âmbito privado, jamais público – art. 5º da CF/1824. (BRASIL, 1824)
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Desse sincretismo religioso nasceram várias religiões de raízes africanas, como a
pajelança, o catimbó, o candomblé de caboclo, a umbanda, jeje-nagô, candomblé da Bahia,
Xangô de Recife e o tambor-de-mina do Maranhão. Entre as citadas, todavia, as que mais se
diferenciam em suas concepções são a umbanda e o candomblé (BIACA, s.a., p. 10). Vale
pontuar que o sincretismo só foi possível graças às
semelhanças estruturais existentes entre o catolicismo popular, as religiões indígenas
e os cultos africanos (como a devoção às entidades intercessoras, o aspecto mágico
que envolve essa devoção, entre outras características) possibilitaram a tradução e o
intercâmbio entre os elementos constituintes desses sistemas religiosos (BIACA,
s.a., p. 10).

No entanto, não bastou a Constituição de 1891 declarar a laicidade do Estado para
que os negros tivessem todos os seus problemas resolvidos. Isso porque, se na seara jurídica o
Estado passou a ser laico, e, portanto, em tese tenha passado a permitir a pluralidade de
crenças, na ordem social, por outro lado, o candomblé e os próprios negros tiveram
dificuldades de se inserir e de serem aceitos na sociedade. Não à toa que Andreas Hofbauer
(2011, p. 37) registra que ―o candomblé constitui uma sobrevivência cultural e deve ser visto
como uma forma de resistência negra.‖ Nesse sentido, exemplificando essa intolerância, a
própria Igreja Católica ―só mudou de posição em relação à ‗macumba‘ depois das
deliberações

do

Concílio

Vaticano

II,

que

tratou

das

questões

missionárias‖

(BIACA, s.a., p. 7). Notadamente, há um estereótipo em relação ao candomblé que o vincula
a magia negra, feitiçaria, trabalhos de encruzilhadas, etc., tudo isso impera no imaginário
coletivo e é reforçado pela televisão e outros meios de comunicação (ORTIZ, 1978, p. 34).
Deve-se pontuar contudo que, ao analisar a atual sociedade brasileira, ainda não é
possível dizer que o candomblé está livre do preconceito social. A discriminação é ainda uma
realidade com a qual o candomblé tem que lidar, pois, apesar de a Igreja Católica, em 1961,
ter mudado oficialmente seu posicionamento em relação a ele, na década de oitenta do último
século, houve um aumento vertiginoso da intolerância religiosa advindo das religiões
neopentecostais (SANTOS, 2006, p. 8). O preconceito social contra o candomblé não permite
que a maioria da sociedade possa aceitar que essa religião, como qualquer outra, é capaz de
interpretar o universo, dando respostas a indagações sob sua própria perspectiva. Esse olhar
que não enxerga o outro é a nítida recusa de aceitar que a forma de compreensão africana do
mundo, incluindo-se aí o próprio candomblé, possa ser tão valiosa quanto a ocidental
(BASTIDE, 2001, p. 24).
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Mais uma notável diferença entre as religiões predominantes no ocidente é a
presença feminina no candomblé. A mulher, no candomblé, pode ocupar o mais alto grau na
hierarquia religiosa. Assim, ressalta Bernardo (2005, p. 1) que é ―possível imaginar a
abrangência do fascínio, a dimensão da surpresa e o próprio estranhamento, no dizer
antropológico, do encontro de uma religião em que no lugar do masculino está o feminino.‖
Vale dizer, no entanto, que essa marcante presença da mulher é fruto da própria
estrutura social da cultura iorubá. Aliás, cabe aqui citar a frase de Prandi: ―A dimensão
simbólica do sagrado não atravessa a história impune e intocada.‖ (PRANDI, 1991, p. 62).
Desse modo, vale pontuar que era comum a mulher iorubá deter certa autonomia perante a
sociedade. Isso porque, como bem explica Bernardo (2005, p. 2/3), nos mercados eram as
mulheres as grandes negociantes, pois os homens não ficavam em uma só casa, sua cultura
poligâmica determinava que ele dividisse a atenção com todas as suas mulheres. Assim, após
deixar o lar de uma das esposas para ir estar com a outra, ele deixava também dinheiro, para
que a mulher fosse à feira e comprasse o que necessitasse. Não era incomum, dada essa
prática, a mulher acabar mais rica que o marido.
Outro ponto de notável importância que merece ser destacado é que a tradição do
candomblé sobreviveu graças, também, à oralidade. As histórias, os ensinamentos, as preces,
as cantigas foram passados de geração em geração por meio da fala. Como ressalta Caputo e
Passos (2007, p. 95), ―a oralidade não é apenas a fala do povo-de-santo, é antes, sua estrutura,
sua constituição.‖ Essa oralidade, de certo modo, dificulta o trabalho do pesquisador, pois a
bibliografia é restrita se comparada a outras religiões.
Diante disso, considerando a necessidade de se reduzir o preconceito e de se
preservar a história dessa religião, atualmente os pesquisadores se preocupam em criar
acervos bibliográficos documentando a cultura, para permitir uma pesquisa mais apurada e em
maior quantidade sobre o tema (OLIVEIRA, 2010, p. 86). Ora, notadamente, diga-se de
passagem, que para se combater a discriminação com efetividade é importante que isso seja
feito desde muito cedo, e esse acervo bibliográfico, sem dúvida, facilitaria também o próprio
estudo da religião nas escolas, pois um dos obstáculos que hoje se encontra no ensino das
religiões afro-brasileiras nas escolas é, justamente, a falta de material didático. Aliás, como
destaca Valmir Biaca (s.a., p. 6), dentro da própria escola há preconceito, os alunos associam
os terreiros e os centros de umbanda a local em que as pessoas são possuídas por entidades
diabólicas.
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Não se pode deixar de registrar também que o preconceito religioso contra o
candomblé, infelizmente, é indissociável da discriminação racial (SIQUEIRA, 2009, p. 46).
Tudo isso, segundo Siqueira, é fruto das ―contradições e paradoxos de uma sociedade que se
professa universalista, mas é, de fato, monocultural e confronta-se com o impasse da
expansão e de uma diversificação real.‖ (SIQUEIRA, 2009, p. 50). A propósito, cumpre
ressaltar, nesse ponto, que em boa hora veio a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que
determinou a ―obrigatoriedade [da inserção] da temática ‗História e Cultura Afro-Brasileira‘‖,
o que por certo demandará das instituições de pesquisa muito trabalho.
5.2 O candomblé e o sacrifício de animais: significados
O candomblé possui uma rica linguagem simbólica, e, na relação entre seus fiéis, é
realizada a partilha de saberes, experiências de vida, celebradas festas e rituais. Sem dúvida,
essa religião possui um rico legado que ao longo da história foi construído pelos africanos e
os afrodescendentes (BIACA, s.a., p. 6).
Como bem destacam Caputo e Passos (2007, p. 101), ―como as outras manifestações
religiosas afro-brasileiras, o candomblé tem uma forte ligação com os elementos da natureza e
dá uma grande importância à família e à ancestralidade.‖ O candomblé é uma religião mística.
Roger Bastide assim descreve o misticismo:
O misticismo é uma transformação da personalidade, que se esvazia de seu ser
próprio, de seus instintos, de suas tendências distintivas, para de certa forma sair de
si mesma e comungar com o objeto de sua adoração. Essa experiência vivida pode
igualmente se traduzir em termos intelectuais: se todo conhecimento supõe uma
relação entre um sujeito e um objeto, o sujeito conhecedor e o objeto conhecido, o
misticismo irá eliminar o primeiro desses dois termos; o sujeito que contempla se
identifica plena e inteiramente com a coisa contemplada. (BASTIDE, 2001, p.14)

Cabe salientar também que, embora o candomblé cobre por alguns serviços, como
bem observa Baptista, ao interpretar a fala de um pai-de-santo em uma entrevista,
o essencial é que podemos perceber, a partir da máxima colhida através de
comunicação pessoal de um pai de santo - ao afirmar que "no Candomblé nada é de
graça" -, que a relação de cobrança pelos serviços religiosos parece algo
estabelecido e reconhecido com alguma naturalidade pelos adeptos dessa religião
(BAPTISTA, 2005, p. 70).

Por outro lado, interessante notar que o candomblé é uma religião aética
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como o cristianismo. É uma religião mágica e ritual. Nas religiões mágicas não há a
idéia de salvação da corrupção do pecado, não há espaço para a negação deste
mundo terreno em prol da busca necessária de um "outro mundo", de uma vida
eterna no Além. (GAARDER, 2000, s.p.).

Essa também é a visão de Reginaldo Prandi:
Não é por acaso que a noção de ―obrigação‖ no candomblé está restrita à relação
entre o fiel e o orixá e não a uma pauta de conduta organizada em termos de deveres
e direitos entre os homens. A ideia de ―obrigação‖ não está relacionada, assim, nem
à ideia de regras morais para reger a vida e nem a comportamentos generalizados.
(PRANDI, 1991, p. 154)

A fim de facilitar a explicação da aeticidade da religião, Prandi compara o
candomblé com as igrejas pentecostais e aponta claramente a diferença:
O pentecostalismo se vale de um recurso de contaminação do neófito pelo grupo
religioso, onde as questões de aflição, que são emocionais e portanto íntimas, ainda
que objetivas, se metamorfoseiam em problema público, portanto coletivo, que é
exposto e partilhado pelo conjunto dos fiéis no curso do próprio culto, em que tudo o
que é ruim é atribuído ao demônio e à fraqueza religiosa do ser humano. Num culto
pentecostal moderno, a intimidade do crente é invadida pela presença dos conteúdos
compartilhados e selecionados por uma ética simples mas muito clara e rígida, em
nome da qual o grupo repara, refaz, a identidade de cada um pelo recurso da
limitação da diversidade do eu. O candomblé atua de forma oposta: misturando o
sagrado e o profano, e assumindo que cada ser humano espelha um arco-íris de
possibilidades, resta fazer pública a multiplicidade contraditória dessa intimidade.
Mas, enquanto religião que é, controla essa representação como apresentação de
parte da origem divina do indivíduo (PRANDI, 1991, p. 28).

Dessa forma, o candomblé é uma religião aética no sentido de que não impõe ao
indivíduo uma determinada forma de se comportar, o ―mal‖ aparece somente quando se
relaciona a alguma inobservância do procedimento religioso. A ―obrigação‖ no candomblé diz
respeito apenas ao culto ao orixá (PRANDI, 1991, p. 152). Assim, conforme destaca Gaarder
(2000, s.p.), ―os orixás não são divindades moralistas, que exigem e recompensam quem é
bom, ou condenam e castigam quem faz o mal.‖
Nesse sentido, um candomblecista, no que tange à religiosidade, tem que se
preocupar apenas em cumprir com sua obrigação para com as divindades, ―pouco importando
a regulamentação ética da vida prática do fiel no mundo profano‖ (PRANDI, 1991, p. 160).
Nas palavras de Gaarder (2000, s.p.), ―não existe pecado no candomblé, porque não existe um
código de conduta geral aplicável a todos os seres humanos, nem mesmo a todos os
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seguidores da religião dos orixás.‖ Por isso que Kileuy e Oxaguiã (2009, s.p.) com
tranquilidade afirmam que a função primordial do candomblé é cultuar as divindades (orixás,
inquices ou voduns). Tal raciocínio encontra-se justificado no candomblé, pois o orixá não
existe para regular o comportamento do ser humano, muito menos entender o mundo como
algo ruim, ao contrário: não há nada além desse mundo, não há salvação, agradar o orixá é
poder pedir proteção no mundo, mas jamais para fora dele, aliás o mundo é lugar de felicidade
(PRANDI, 1991, p. 160).
Prandi destaca que um dos pontos positivos da aeticidade de certa religião é que
uma religião que se constituiu como não-ética é uma alternativa importante para
diferentes segmentos sociais viverem numa sociedade em que ética, código moral e
normas de comportamento estritas podem valer pouco, ou ter valores muito
diferentes. (PRANDI, 1991, p. 211)

Vale pontuar também que o candomblé não pode ser visto como uma religião
espírita. Isso porque a comunicação no kardecismo se dá com almas dos que já partiram para
um outro plano, enquanto no candomblé a interação é feita com as divindades (KILEUY;
OXAGUIÃ, 2009, s.p.). Outra concepção distinta daquela que encontramos no ocidente é a
que se refere à noção de tempo. Para o candomblé, não existe o futuro tal como o ocidente o
concebe. Para o candomblé
o futuro que se expressa na repetição cíclica dos fatos da natureza, como as estações,
as colheitas vindouras, o envelhecer de cada um, é repetição do que já se conheceu,
viveu e experimentou, não é futuro [...]. Se o futuro é aquilo que não foi
experimentado, ele não faz sentido nem pode ser controlado, pois o tempo é o tempo
vivido, o tempo acumulado, o tempo acontecido. (PRANDI, 2001, p. 48)

Retomando o já dito, a rica simbologia do candomblé, de certa maneira, se justifica
quando se analisam os orixás, isso porque são muitos, cada qual com seu traço próprio de
personalidade, sua cor, símbolos, roupas, poderes, etc. Além do mais, os animais sacrificados
também são escolhidos conforme a preferência do orixá, que já tem seu gosto pré-definido.
Entretanto, como bem pontua Prandi, ―durante a matança 27, os orixás são consultados por
meio do jogo oracular para se saber se estão satisfeitos com as oferendas, e podem pedir
mais‖ (PRANDI, 2001, p. 45). Esse ponto também foi destacado por Mauss e Hubert,

27

Nome dado ao momento do sacrifício dos animais, também chamado de ―obrigação‖ ou “ebo”. (MOTTA
apud FREIRE, 2010, s.p.).
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segundo os quais ―todo sacrifício ocorre sob certas circunstâncias e em vista de fins
determinados, e da diversidade dos fins que podem desse modo ser buscados quando nascem
modalidades diversas.‖ (MAUSS; HUBERT, 2013, p. 103).
Rabelo, todavia, esclarece que agradar o orixá é uma atividade que extrapola os
muros do terreiro. O fiel desenvolve uma relação bastante pessoal com o orixá, por isso se
fazem oferendas mesmo fora do local de culto (RABELO, 2008, p. 199). Com efeito, as festas
no candomblé são celebrações, em regra, públicas, em que o canto e a dança são elementos
marcantes, aliás, como ressalta Roger Bastide (2006, p. 158), esses são como oração. Nessas
festas, os orixás estão sempre presentes e se manifestam em forma de transe ritual. O
sacrifício de animais está entre os atos propiciatórios, ao lado do fazimento das comidas
oferecidas aos orixás, bem como aquela compartilhada pelos membros da comunidade
(PRANDI, 2001, p. 45).
Sônia Aparecida de Siqueira destaca que o sacrifício é um elemento fundamental
para o candomblé, isso porque ele
consiste em oferenda à divindade para revigorar o sistema de trocas entre o aiyê
(terra) e o orun (céu) e enfraquecer as forças do mal. Vida e sangue de um animal,
antes consagrado e sacralizado, libertam o axé. Restabelece e reforça a relação
mística entre o ofertante e o mundo divino dos orixás, principalmente após a
refeição sacrificial. [...] O sacrifício alicerça-se no poder do axé que pertence às
coisas sagradas e é concebido como a dinâmica interna de todo universo, penetrando
inclusive nas coisas inanimadas. Através dele há a passagem do mundo profano para
o sagrado. (SIQUEIRA, 2009, p. 45)

Ora, sabe-se porém que o sacrifício é uma prática antiga e não está, obviamente,
circunscrita à tradição africana. Podem-se citar alguns exemplos de grupos que realizavam
sacrifícios, inclusive humanos: o povo Yanomami da Venezuela, os índios Mundurucu da
Amazônia brasileira, os Jívaros da Amazônia equatoriana, os atacamenhos do deserto de
Atacama28 e os índios Tupinambás29 (LESSA, 2007, p. 910).

28

Norte do Chile.
Quanto ao ritual antropofágico dos índios Tupinambás: ―Aprisionar, sacrificar e ingerir o maior número
possível de inimigos durante cerimônias rituais apresentava um significado mágico que se sobrepunha aos
aspectos políticos ou econômicos. Toda a tribo participava do banquete, que era servido segundo uma
simbologia própria: as mulheres e as crianças, por exemplo, comiam um mingau feito com as vísceras da vítima.
O cérebro e a língua eram reservados apenas para as crianças. Mas o ato antropofágico não era a única forma de
fazer do corpo humano um veículo de comunicação social com os espíritos dos antepassados e dos ancestrais
míticos. Para cada vítima capturada, os guerreiros faziam dolorosas incisões nos próprios corpos, as quais
simbolizavam sua coragem, seu poder e seu prestígio.‖ (LESSA, 2007, p. 910)
29
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Marcel Mauss e Henri Hubert (2013), ao analisar o sistema sacrificial de inúmeras
religiões, pretenderam criar um modelo geral sobre o sacrifício. Destaca-se, no entanto, que os
autores não se debruçaram sobre sacrifícios em religiões de matrizes africanas, mas sim os
judaicos e os védicos. O mérito deles foi detalhar elementos, mecanismos e significações de
maneira a conseguir identificar conceitos idênticos em outras culturas em que o sacrifício
ocorre, formando uma unidade sobre o conceito de sacrifício. Assim, tal obra é de importante
valia, pois auxiliará a compreender a importância do sacrifício para o próprio candomblé.
Mauss e Hubert (2013, p. 9) alertam, logo no início da obra, que, embora as teorias
acerca dos sacrifícios sejam tão velhas como as próprias religiões, apenas recentemente foi
possível, por meio da escola antropológica, encontrar neles um ―caráter científico‖. Segundo
Mauss e Hubert, em todas as religiões analisadas por eles, o termo sacrifício e consagração
quase se confundem, entretanto destacam que
com efeito, é certo que o sacrifício sempre implica uma consagração: em todo
sacrifício um objeto passa do domínio comum ao domínio religioso – ele é
consagrado. Mas as consagrações não são todas da mesma natureza. Há aquelas que
esgotam seus efeitos no objetivo consagrado, seja ele qual for, homem ou coisa. É o
caso, por exemplo, da unção. Na sagração de um rei, somente a personalidade
religiosa do rei é modificada; fora dela nada é alterado. No sacrifício, ao contrário, a
consagração irradia-se para além da coisa consagrada, atingindo, entre outras coisas,
a pessoa moral que se encarrega da cerimônia. O fiel que forneceu a vítima, o objeto
da consagração, não é no final da operação o que era no começo. Ele adquiriu um
caráter religioso que não possuía, ou se desembaraçou de um caráter desfavorável
que o afligia; elevou-se a um estado de graça ou saiu de um estado de pecado. Em
ambos
os
casos
ele
é
religiosamente
transformado.
(MAUSS; HUBERT, 2013, p. 17)

Ao tratar ainda da diferença entre consagração e sacrifício, Mauss e Hubert
finalizam:
Vê-se qual é o traço distintivo da consagração no sacrifício: que a coisa consagrada
sirva de intermediário entre o sacrificante, ou o objetivo que deve receber os efeitos
úteis do sacrifício, e a divindade à qual o sacrifício é endereçado. (MAUSS;
HUBERT, 2013, p. 19)

Mauss e Hubert (2013, p. 21) definem, assim, o que seria sacrifício: ―É um ato
religioso que mediante a consagração de uma vítima modifica o estado da pessoa moral que
o efetua ou de certos objetos pelos quais ela se interessa”. – grifo do autor.
Todo sacrifício, portanto, é uma oblação, porém nem toda oblação é um sacrifício,
por isso nem todas as religiões praticam sacrifício. Conforme Mauss e Hubert, é importante
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diferenciar tipos de oblações para poder determinar a importância do sacrifício, e no que tange
aos animais a sua necessária morte:
Mas se todo o sacrifício é, de fato, uma oblação, há oblações de espécies diferentes.
Às vezes o objeto consagrado é simplesmente apresentado com um ex-voto: a
consagração pode afetá-lo no serviço do deus mas não altera a sua natureza pelo
simples fato de fazê-lo passar para o domínio religioso - caso das primícias apenas
trazidas ao templo e que ali permaneciam intactas e pertencentes ao sacerdotes.
Outras vezes, ao contrário, a consagração destrói o objeto apresentado: no caso
de um animal apresentado ao altar, a finalidade buscada só é atingida quando
ele foi degolado, esquartejado ou consumido pelo fogo – em suma, quando foi
sacrificado. O objeto assim destruído é a vítima. É evidentemente às oblações desse
tipo que deve ser reservada a denominação ―sacrifício‖. Percebe-se que a diferença
entre os dois tipos de operações se deve à sua desigual gravidade e à sua desigual
eficácia. No caso do sacrifício as energias religiosas postas em jogo são mais fortes
e, assim, devastadoras. – grifo nosso (MAUSS; HUBERT, 2013, p. 19)

O sacrifício no candomblé está inserido dentro de um ritual místico em que o homem
consegue se comunicar com os deuses (orixás) pedindo proteção. A oferenda é a
materialização da oração, ―a expressão exteriorizada do sentimento de dependência do
homem, da sua necessidade de adoração ou de sua ação de graças.‖ (BASTIDE, 2001, p. 156).
Por isso Roger Bastide é categórico ao dizer que não se pode ―definir a oração como um
simples rito oral; trata-se de um rito total que engloba a totalidade do homem orante.‖
(BASTIDE, 2001, p. 158). Nas palavras de Mauss e Hubert,
em suma, trata-se de efetuar um ato religioso com um pensamento religioso: a
atitude interna deve corresponder à atitude externa. Vê-se que desde o princípio o
sacrifício exige um credo (çraddhâ equivale a credo, mesmo foneticamente), que o
ato implica a fé. (MAUSS; HUBERT, 2013, p. 36).

Marilena Chauí, ao tratar do rito, registra que se trata de
uma cerimônia em que gestos determinados, palavras determinadas, objetos
determinados, pessoas determinadas e emoções determinadas adquirem o poder
misterioso de presentificar o laço entre os humanos e a divindade.
(CHAUÍ, 2008, p. 255)

Como se percebe, portanto, o rito deve ser seguido de forma correta, não se pode
saltar etapas, nem trocar objetos importantes para o ritual; dessa maneira, como se verá mais
adiante, o sacrifício do animal é parte indispensável do rito, não podendo ser saltado ou
alterado, afinal ―uma vez fixada a simbologia de um ritual, sua eficácia dependerá da
repetição minuciosa e perfeita do rito [...]‖ (CHAUÍ, 2008, p. 255).
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A comida, de origem animal ou não, é algo extremamente comum nas festas do
candomblé, ―basicamente, em todos os rituais públicos, há comida e bebida farta para ser
compartilhada com a assistência‖ (SANTOS, 2006, p. 13). Por isso, Mãe Ester de Iemanjá
afirmou que ―a comida é a base da religião‖30. O animal sacrificado é também servido como
alimento para aquele que está na iniciação. A iniciação é um rito dentro da religião em que a
pessoa iniciada terá passado por um período que vai de sete a trinta dias de reclusão
ritual. Nesse tempo, terá aprendido cantos, rezas, danças e narrativas sobre as
vivências religiosas dos/as mais velhos/as . Todo esse sacrifício tem como principal
objetivo um tipo de vínculo e o aprimoramento da relação pessoal com uma entidade
religiosa (SANTOS, 2006, p. 13).

Considerando que o período de reclusão ritual se estende por dias, o animal, sendo
fonte de proteína, é um alimento que, sem dúvida, contribui para garantir saúde ao iniciado.
Cabe salientar, contudo, que somente uma parte da iniciação é aberta ao público geral,
somente têm acesso a ela os membros da comunidade que possuem vínculo com a religião
(SANTOS, 2006, p. 13). Ao tratar da iniciação, Corrêa registra que
a iniciação corresponde a um pacto estabelecido entre o homem e os orixás. O que
os humanos esperam deles, antes de tudo, é a proteção. Para proteger os humanos,
no entanto, eles precisam estar fortes, e para tanto torna-se necessário mantê-los
sempre bem alimentados. (CORRÊA, 2005, p. 71)

O sacrifício do animal serve para liberar o axé. Segundo Kileuy e Oxaguiã:
O termo axé é, para o povo iorubá, um oder invisível que transmite uma energia
divina e intocável que as pessoas só pressentem. Denominado hamba ou nguzu pela
nação bantu, e exá pelo povo fon, a palavra axé se generalizou, se popularizou e
passou a ser aceita e utilizada também pelas demais nações. (KILEUY; OXAGUIÃ,
2009, s.p.)

Para se compreender melhor a importância do axé para o candomblé, deve-se atentar
para a explicação da criação da natureza. Para o candomblé, quem criou os quatro princípios
básicos da natureza foi Olorum. Nos quatro princípios básicos, fogo, água, ar e terra, Olorum
soprou seu ofurufú

31

e, por conseguinte, todo seu poder foi espalhado em todo o universo,

esse poder é conhecido como axé. O axé é responsável por toda harmonia do universo, é a
30

Tal frase foi dita por Mãe Ester da Iemanjá ao Norton F. Corrêa (2005. p. 85), vide notas bibliográficas.
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Hálito sagrado. (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009, s.p.)

76

força que, também, produz crescimento, ―sem o axé nada existe, nada se harmoniza nem se
interliga, pois é ele quem faz as coisas acontecerem.‖ (KILEUY; OXAGUIÃ, 2009, s.p.).
Segundo Clarice Santos Mota e Leny Alves Bomfim Trad, ―a separação entre o Aiê e o Orun
– Céu e Terra – marca a relação entre os homens e os orixás, que só se encontram na esfera
ritual, por meio do transe.‖ (MOTA, 2011, p. 327).
Assim, o sacrifício se mostra, para o candomblé, um ato extremamente importante e
indispensável, pois ―o objetivo do sacrifício, por intermédio da vítima, que permite às
divindades se alimentarem dela, é assegurar, entre os homens e os poderes sobrenaturais, um
circuito de forças.‖ (BASTIDE, 2001, p. 168).

Ainda nas palavras de Prandi, ―é pelo

sacrifício que o orixá se afirma e a pessoa se realiza religiosamente.‖ (PRANDI, 1991, p.
159). Portanto, ―o sacrifico dentro do Candomblé é uma regra absoluta e não uma exceção.‖
(FREIRE, 2010, s.p.). Além de o sacrifício permitir a reposição do axé, e permitir a realização
desse ―circuito de forças‖, outro ponto que merece destaque é a socialização da comida
(PRANDI, 1991, p. 156). Após o abate do animal, ele é preparado e servido para a
comunidade que se alimenta dele, bem como de outros tipos de prato. Dissertação de Délio
Roberto Freire de 2010 descreveu o sacrifício, especificamente, de um animal de grande porte
com riqueza de detalhes que convém citar. O ritual aconteceu no candomblé localizado em
Pernambuco, onde a religião é também conhecida como Tambor de Mina:
Quando o animal de grande porte chegou, isto é, de quatro patas, foi necessário que
todos os rapazes o segurassem, com cuidado para evitar que se debatesse, e o
suspenderam sobre a efígie do orixá, para só então o sacerdote introduzir
profundamente a faca sacrificial de forma rápida e precisa, que penetrou no pescoço
do animal atingindo a artéria principal. Essa perfuração foi seguida de uma incisão
que circundou todo o pescoço ao ponto de provocar o desmembramento da cabeça
do restante do corpo. Quase que imediatamente, jorrou uma ―cachoeira‖ de cor
vermelho-escuro e quente sobre a escultura de ferro. O animal, agora sem a cabeça,
continuou suspenso até que uma grande quantidade de sangue fosse derramada,
melhor dizendo, quase todo o sangue. (FREIRE, 2010, s.p.)32

Como se percebe no trecho descrito, há uma preocupação para que o sacrifício seja
rápido, não há interesse algum em que o animal sofra. O que se quer dizer é que não é por
meio do sofrimento do animal que se liberará o axé, assim não se pode afirmar que os
candomblecistas fazem o animal sofrer para liberar tal elemento. Vale, nesse ponto, citar
novamente Mauss e Hubert, pois eles já tinham percebido que essa era a regra em outras

32

Caso o leitor se interesse, na dissertação há fotos do momento descrito.
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religiões que praticavam o sacrifício: ―Em geral desejava-se que a morte fosse imediata:
apresava-se a passagem da vítima de sua vida terrestre para a sua vida divina a fim de não dar
tempo para que as más influências corrompessem o ato sacrificial.‖ (MAUSS; HUBERT,
2013, p. 42).
Ilê também apresenta detalhes sobre quais animais são comumente utilizados, assim
como detalha a técnica do sacrifício:
Os animais comumente utilizados são, em via de regra: galos, cabritos, carneiros,
pombos e galinhas da angola; machos e fêmeas. Sua forma de abate, é cortado o
pescoço com faca bem afiada. Após o sacrifício do animal, cujo sangue é
derramado, em local determinado, são retirados os "axés", que são as vísceras
principais (moela, rim, pulmão, coração...) que serão cozidas ou fritas, colocados
num oberó (prato de barro) e oferecidas como complemento. A carne, será
consumida normalmente pelas pessoas, como se estivesse sido comprada em um
supermercado. No Candomblé, utilizar o sangue e demais vísceras dos animais dessa
forma tem uma causa e objetivo nobre: o de produzir uma energia, o axé, que irá
cumprir uma função: o sangue como forte elemento portador de energia.
(ILÊ, 1994, s.p.)

Outro ponto que merece destaque é a preparação do sacrifício; como se poderá notar
no trecho abaixo, há algumas preocupações para que o animal não sofra:
Ora, a preparação para a imolação sacrificial de animais não dura vários minutos
nem horas. Os animais são alimentados e recebem água – geralmente é dado ao
animal folha de aroeira, cajazeira ou oitizeiro, pois nenhum animal pode ser
sacrificado com fome –, em muitos casos eles só chegam ao terreiro momento antes
do ritual, seja por falta de espaço para acomodá-los ou devido ao alto custo das
rações. Quando ocorre a afiação do gume da faca sacrificial o animal não pode
encontrar-se no mesmo ambiente, para evitar que escute o ruído provocado pelo
atrito do metal com a pedra de rebolo, poupando-o de algum possível distúrbio
psíquico. (FREIRE, 2010, s.p.)

Freire explica os cuidados tomados antes e durante o sacrifício da seguinte maneira:
No caso do Candomblé, os animais são tratados como seres sagrados e por conta
disso são cercados de vários cuidados antes de serem abatidos. Pois, estarão
representando a submissão do fiel perante seu deus (obrigação), podem ser um
pagamento de alguma graça alcançada (promessa), uma relação de contrato com a
divindade (do ut dês), ou a entrada de um neófito na religião (iniciação). (FREIRE,
2010, s.p.).

Dessa maneira, julga-se suficientemente claro que ao candomblé não interessa o
sofrimento do animal, pelo contrário, ele é tratado como um ser sagrado antes, durante e até
mesmo depois do sacrifício, haja vista que será servido como alimento para a comunidade. No
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subtópico seguinte, a entrevista com um candomblecista ratificará a necessidade do sacrifício
de animais para o candomblé e a inexistência da necessidade do sofrimento dos animais para a
liberação do axé.
5.3 A opinião de um candomblecista sobre o candomblé e sobre o sacrifício dos animais:
a indispensabilidade do sacrifício
Inicialmente, cumpre esclarecer como foi elaborado este presente subtópico, já que
se tratou de trabalho de campo. O entrevistado, Sr. Márcio Eustáquio Antunes de Souza,
residente em Belo Horizonte, é candomblecista há trinta anos e atualmente ocupa o cargo de
xikaringoma na hierarquia do candomblé de Angola. Ele frequenta o terreiro situado na
mesma cidade em que mora, mais especificamente no bairro Itatiaia. A entrevista foi pautada
por algumas perguntas-chaves, porém sempre com a preocupação de não engessá-la; assim,
não se optou por fazer perguntas de múltipla escolha, mas, ao contrário, permitiu-se que as
respostas pudessem ser dadas de maneira aberta e oral. Coube, portanto, ao autor deste
trabalho tomar notas sobre pontos importantes relatados pelo entrevistado a fim de que,
posteriormente, fosse elaborado o presente subtópico. Destaca-se, contudo, que todo o texto
do presente subcapítulo foi enviado por e-mail ao entrevistado que, após lê-lo, concedeu seu
livre consentimento para que o texto fosse parte deste trabalho, haja vista que, segundo ele, o
texto descreve exatamente o relatado, não havendo qualquer distorção daquilo que foi por ele
narrado. Feita a descrição sobre como a entrevista foi realizada, passar-se-á a descrever o que
dela foi possível extrair.
De início, foi questionado ao entrevistado se todas as nações de Candomblé praticam
sacrifício de animais. Consoante ele, sim, as quatro nações de Angola, Jêje, Ketu e Caboclo
praticam o sacrifício. Foi perguntado ao entrevistado qual era a opinião dele acerca das
indagações de que o candomblé tem recebido no que tange ao sacrifício de animais. Para ele,
os questionamentos são frutos de intolerância religiosa, pois se realmente as pessoas que
questionam ou até mesmo protestam contra o sacrifício de animais no candomblé estivessem
preocupados com o bem-estar dos animais, eles deveriam ir para frente das grandes indústrias
de carne – bovina, suína ou granjeira. Aliás, nesse especial ponto, o entrevistado fez questão
de constar que, segundo ele, nos matadouros bovinos os animais são enfileirados e caminham
para a morte tal como os judeus caminhavam para as câmaras de gás nos campos de
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concentração de Auschwitz. Deve-se frisar, no entanto, que o discurso do entrevistado foi no
sentido de se fazer uma analogia, segundo a qual o sacrifício do animal no candomblé não se
aproxima do abate realizado pela moderna indústria de carne. Aliás, há outro ponto que
merece ser destacado: conforme o entrevistado, há uma preocupação com o bem-estar do
animal no candomblé, a liberação do axé não está ligada ao sofrimento do animal, pelo
contrário: o animal não pode sofrer para morrer. Assim, nas palavras dele ―não há sadismo na
sacralização de animais e prefiro tratar de sacralização, pois a partir de sua morte ele se torna
sacro e tudo é feito com muito respeito técnica e devoção‖ (informação verbal) 33.
A partir desse pequeno trecho, já foi possível notar que há uma preocupação em não
permitir que o animal sofra, ademais, consoante o entrevistado o abate do animal durante o
rito se assemelha muito ao abate caseiro de animais, tal como acontece nas cidades do
interior, em que ainda se tem o costume de se criar animais para consumo próprio. Daí então a
razão pela qual ele entende que há, de maneira oculta, muito mais um preconceito religioso do
que uma preocupação com o bem-estar animal, já que não há o mesmo vigor contra o abate de
animais fora da religião do candomblé. Outro ponto digno de nota é a segurança alimentar. De
acordo com o entrevistado, o animal adquirido nos açougues são animais que foram
alimentados pelas grandes indústrias e receberam inúmeros tipos de hormônios e demais
medicações cuja origem às vezes é desconhecida. Dessa forma, não seria prudente, conforme
o entrevistado, servir um animal desse tipo para os demais membros da comunidade, afinal,
eles poderiam ser afetados negativamente em sua saúde. Além do mais, consoante o
entrevistado, durante o período de iniciação, o iniciado, obviamente, não pode ficar sem se
alimentar, e considerando que a iniciação pode durar até vinte e um dias, é necessário que ele
se alimente de proteína, e, considerando que a carne é uma rica fonte dessa substância, o
sacrifício do animal se mostra mais uma vez importante.Chegando-se ao fim da entrevista, o
entrevistado fez questão de destacar que após o sacrifício a carne do animal é preparada e
servida como alimento para os membros da comunidade; além disso, tudo do animal é
aproveitado, como o couro, que é utilizado para os instrumentos, e as penas para as
indumentárias. Por fim, ao ser perguntado se o sacrifício de animais poderia ser banido do
candomblé sem prejuízo, o entrevistado, categoricamente, disse que não. Segundo ele, além
da questão ligada à segurança alimentar, há outro ponto mais importante ainda: os dogmas
religiosos.
33

Entrevista realizada com o Sr. Márcio Eustáquio Antunes de Souza, candomblecista.
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6 A TIPICIDADE CONGLOBANTE E A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE MAUSTRATOS AOS ANIMAIS
Far-se-á, inicialmente, neste capítulo uma exposição sobre a teoria da tipicidade
conglobante. Para tanto, no primeiro subtópico, expor-se-ão as funções do tipo penal, bem
como as consequências lógicas delas decorrentes, além de se esclarecer as diferenças entre
tipicidade formal e material. Feito isso, serão expostas as razões elencadas por Zaffaroni para
justificar a teoria da tipicidade conglobante, momento em que se diferenciarão os institutos da
antinormatividade e da antijudicidade, além de afastar, fundamentadamente, as teorias que
obstam, direta ou indiretamente, a aplicação da teoria da tipicidade conglobante.
No segundo subtópico, abordar-se-á o crime de maus-tratos aos animais – art. 32 da
Lei 9.605/98 –, momento em que se trabalharão os elementos do tipo, e, por fim, investigarse-á o ordenamento jurídico brasileiro tal como a teoria da tipicidade conglobante exige, a fim
de buscar respostas quanto à existência ou não de tipicidade no sacrifício de animais no culto
do candomblé.
6.1 Do tipo penal e das tipicidades formal, material e conglobante
O termo ―tipo penal‖ é uma tradução livre da palavra alemã tatbestand, que, Segundo
Vargas (2008, p. 22), foi empregada no texto do art. 59 do Código Penal alemão de 1871.
Além disso, conforme esse doutrinador, tal expressão não era utilizada pela legislação penal
brasileira até a reforma de 1984.
Conforme Luisi (1987, p. 13), ao tratar da teoria do tipo na perspectiva de Ernst
Beling, ―a expressão Tatbestand surge no jargão jurídico alemão em fins do século XVIII e
princípios do século XIX, no campo do processo criminal, onde é mais sentida a necessidade
de dar contornos certos e precisos aos fatos delituosos.‖. Debruçando-se, ainda, sobre o
vocábulo tatbestand, Vargas registra sua etimologia e sua tradução livre:
Tatbestand é composto do substantivo Tat (fato) e do verbo bestehen, isto é, consiste
em compor-se de, ser constituído por. Poderia ser assim uma tradução: ―em que
consiste o fato‖, ou, tomando o sentido do revogado art. 59 do CP alemão: ―aquilo
em que consiste o delito‖. (VARGAS, 2008, p. 22)
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Consoante Juarez Tavares (2003, p. 130), ―a noção de tipo é fruto de longa evolução,
que praticamente se confunde com a história da própria teoria do delito.‖. O conceito do tipo
tal como hoje é concebido é fruto da própria idealização do conceito de ação finalista. Isso
porque a teoria finalista da ação transformou a ação em um elemento autônomo; dessa
maneira, consequentemente, o tipo iria, a partir de então, ao descrever a conduta
hipoteticamente, recepcionar tal ação através da interpretação (TAVARES, 2003, p. 137).
Jakobs, ao analisar o desenvolvimento da teoria do tipo penal, chama a atenção para
a teoria anterior a ela, a de corpus delicti:
O conceito de tipo foi obtido quando do desenvolvimento da teoria de corpus delicti.
Chamou-se de corpus delicti aqueles sinais externos de um crime que legitimavam
medidas persecutórias especiais (―inquisição especial‖). Corpus delicti, era, pois, um
conceito processual – no entendimento atual. O conceito de tipo desloca o de corpus
delicti com a mudança de ponto de vista do campo processual (o que deve ser
considerado como ocorrido?) para o campo material (como deve ser avaliado o
ocorrido?) – grifo do autor. (JAKOBS, 2009, p. 223)

Consoante Tavares (2003), provavelmente o conceito de tipo, conforme proposto por
Beling, tenha sido a mais destacada contribuição da teoria causal. A partir dele se elaborou o
conceito analítico de crime e da ação, porque ele ―proporcionou distinção entre a conduta,
tomada como corpo de delito, e sua previsão legal.‖ (TAVARES, 2003, p. 131).
Reale Júnior, por sua vez, destaca que:
O tipo penal é fruto de uma elaboração abstrato-prática, que apreende na experiência
as condutas típicas possíveis e submete-as, segundo as condições materiais, morais e
culturais necessárias à vida e próprias daquele momento, a um ajuizamento
valorativo, do qual decorre a imposição de uma solução, de um comando permissivo
ou proibitivo. (REALE JUNIOR, 2000, p. 39)

Em suma, nas palavras de Zaffaroni (2009), ao definir sucintamente o tipo, registra
que ele é ―um instrumento legal, logicamente necessário e de natureza predominante
descritiva, que tem por função a individualização de condutas humanas penalmente
relevantes (por estarem penalmente proibidas.)” – grifo do autor. (ZAFFARONI, 2009, p.
219).
O tipo penal, portanto, é corolário do princípio da legalidade, o qual no Brasil está
previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988), bem
como no Código Penal em seu art. 1º (BRASIL, 1940). Logo, ele é a expressão do brocardo
em latim nullum crimen sine lege (não há crime sem lei). Trata-se da previsão abstrata de
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determinada conduta que se pretende proibir ou de determinar que se faça. Além da descrição
da conduta, o tipo também descreve a pena a ser imposta a quem desrespeitar a norma penal,
complementando o mandamento do princípio da legalidade, também expresso em latim,
nullum crimen, nulla poena sine lege. Consoante Sérgio de Oliveira Médici:
Pode-se dizer que, com a teoria do tipo, Beling exprimiu o verdadeiro sentido do
princípio da legalidade. Ou seja: se para Feuerbach não há crime sem lei, para
Beling a lei, em cada espécie, deve ser representada por um tipo. – grifo nosso
(MÉDICI, 2004, p. 100).

Antes, porém, de tratar das tipicidades, deve-se fazer algumas diferenciações
conceituais, porque, embora bem jurídico, norma e tipo penal se relacionem, eles guardam
diferenças entre si. E diferenciá-los facilitará, futuramente, a melhor compreensão da teoria da
tipicidade conglobante.
Assim, ressalta-se que, quando se trabalhar, ainda neste subtópico, com a função
seletiva do tipo penal, será possível notar mais detalhadamente a diferença entre tipo e bem
jurídico. Porém, destaca-se de antemão que o legislador, atento aos acontecimentos sociais,
seleciona bens que, segundo ele, têm alta relevância para a sociedade, então cria tipos penais
que descrevem condutas capazes de afetar ou colocar em risco tais bens jurídicos. Dessarte,
bem jurídico não se confunde com o tipo penal, na medida em que este, ao descrever a
conduta que pretende proibir ou cuja realização pretende determinar, visa tutelar aquele.
Frisa-se, também, que o tipo penal não pode ser confundido com a tipicidade, são
institutos diversos. Conforme José Faria da Costa, ―o direito penal, sobretudo naquilo que
exprime o princípio da legalidade, enquanto princípio da tipicidade, se mostra como narrativa
de factos hipotéticos.‖ (COSTA, 2011, p.16). Como já dito, o tipo penal descreve a conduta
abstrativamente, por conseguinte a tipicidade é a adequação (formal, material e conglobada)
da conduta ao tipo penal; trata-se de um juízo de valor que se faz para se verificar se
determinado fato é típico (juízo positivo de tipicidade) ou é atípico (juízo negativo de
tipicidade). A simples adequação da conduta ao tipo penal revela o que se denomina como
tipicidade formal. Por oportuno, revela-se muito bem destacado por Brandão que a tipicidade
não desenvolve um papel meramente formal, mas, ao contrário, a tipicidade é o
suporte através do qual o direito penal se apoia para a construção de um caminho
para o conhecimento da proibição; e, é aí que se assenta a sua fundamental
importância, pois ela também revelará o conteúdo dessa proibição, isto é, a sua
substância. (BRANDÃO, 2014, p. 66)
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Para além da tipicidade formal, portanto, o jurista deve analisar a tipicidade material,
que é a análise da ofensividade da conduta, ou seja, é a indagação: a conduta, embora
formalmente típica, realmente afetou ou colocou em risco o bem jurídico? Assim, nas
palavras de Zaffaroni, ―a tipicidade é a característica que tem uma conduta em razão de estar
adequada a um tipo penal, ou seja, individualizada como proibida por um tipo penal.‖
(ZAFFARONI, 2009, p. 384). A tipicidade conglobante será mais bem trabalhada no fim
deste subtópico.
Segundo Juarez Tavares, ―deve-se usar a expressão tipicidade para indicar uma
relação entre duas situações sociais conflituosas: a situação configurada legalmente como
crime e aquela vivida pelo agente no âmbito da sua atividade prática‖ (TAVARES, 2003, p.
126).
A fim de explicar melhor a diferença entre esses institutos (tipicidade e tipo), deve-se
esclarecer também a diferença entre norma e tipo penal. Este descreve a conduta de maneira
proibitiva ou mandatória, porém, ao se praticar uma conduta que se adéque perfeitamente à
conduta descrita no tipo, estar-se-á descumprindo, em verdade, a norma. Exemplificando, se o
tipo penal previsto no art. 121 do Código Penal descreve a conduta ―matar alguém‖, quem
praticar tal conduta estará descumprindo a norma penal, que pode ser interpretada como ―não
se deve matar alguém‖. Por isso que Zaffaroni afirma com tranquilidade: ―que uma conduta
seja típica não significa necessariamente que é antinormativa, isto é, que esteja proibida pela
norma.‖ – grifo do autor (ZAFFARONI, 2009, p. 394).
É possível, dessa maneira, que uma conduta seja formalmente típica, porém não
esteja proibida pela norma, pois
a antinormatividade não é comprovada somente com a adequação da conduta ao
tipo legal, posto que requer uma investigação do alcance da norma que está
anteposta, e que deu origem ao tipo legal, e uma investigação sobre a afetação do
bem jurídico. Esta investigação é uma etapa posterior do juízo de tipicidade que,
uma vez comprovada a tipicidade legal, obriga a indagar sobre a antinormatividade,
e apenas quando esta se comprova é que se pode concluir pela tipicidade penal da
conduta – grifo do autor. (ZAFFARONI, 2009, p. 394)

Feita essas diferenciações, deve-se destacar que o tipo penal desempenha inúmeras
funções no Direito Penal, uma delas, segundo Zaffaroni, é, obviamente, ―a individualização
das condutas humanas que são penalmente proibidas” – grifo do autor (ZAFFARONI, 2009,
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p. 384). No entanto, há outras, tais como: a garantidora, a seletiva, a sistemática e a indiciária
da ilicitude. Conforme Médici,
o Estado, por meio de leis definidoras dos tipos penais, protege e garante a liberdade
das pessoas e, ao mesmo tempo, limita essa mesma liberdade com o objetivo de
tutelar bens e interesses de relevo soma liberdade com o objetivo de tutelar bens e
interesses de relevo social. (MÉDICI, 2004, p. 100)

Por seu turno, a função garantidora é fruto das ideias iluministas que visavam conter
o Poder Estatal, assim, ao descrever a conduta que seria punida mediante determinada pena,
os cidadãos tinham a garantia de que não seriam punidos pela exclusiva arbitrariedade do
Estado. Decorrência lógica dessa função é o princípio da taxatividade. Ora, para que
realmente o tipo penal signifique uma garantia (JAKOBS, 2009, p. 224), é necessário que ele
contenha algumas características, quais sejam: a lei deve ser escrita, certa, prévia e estrita.
Conforme Luisi (2003, p. 24), o princípio da taxatividade determina que ―as leis
penais, especialmente as de natureza incriminadora, sejam claras e o mais possível certas e
precisas.‖ Assim sendo, a norma com ―teor preciso e unívoco decorre do propósito de
proteger o cidadão do arbítrio judiciário, posto que fixado com a certeza necessária a esfera
do ilícito penal, fica restrita a descricionariedade do aplicador da lei.‖ (LUISI, 2003, p. 25).
Na esteira desse raciocínio, a lei escrita traz maior garantia para o cidadão, haja vista
que, dessa forma, afasta-se a possibilidade de aplicação da pena em razão dos costumes.
Destaca-se, contudo, que é possível o uso dos costumes em Direito Penal, desde que seja para
beneficiar o autor do fato, tal como no caso de existência de uma causa supralegal de exclusão
da ilicitude.
Lado outro, a norma penal também deve ser certa, ou seja, não deve trazer
expressões ambíguas, vagas, contraditórias, ou indeterminadas, pois somente haverá garantia
para o cidadão se ele souber exatamente o quê a norma penal está proibindo ou mandando
fazer. Portanto, exige-se do legislador ―uma linguagem rigorosa e uniforme‖ (LUISI, 2003, p.
24), no momento em que for redigir o tipo penal. José Faria da Costa (2011, p. 16) destaca
que a lei certa é sem dúvida um dos cânones do Direito Penal. Luigi Ferrajoli, ao abordar o
princípio da legalidade nessa concepção, ressalta que:
Como uma regra metajurídica de formação da linguagem penal que para tal fim
prescreve ao legislador o uso de termos de extensão determinada na definição das
figuras delituosas, para seja possível a sua aplicação na linguagem judicial como
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predicados
―verdadeiros‖
(FERRAJOLI, 2002, p. 305)

dos

fatos

processualmente

comprovados.

Por sua vez, a necessidade da norma penal ser prévia é decorrência lógica, também,
de outro princípio expresso no brocardo em latim nullum crimen, nulla poena sine praevia
lege. Ora, se uma das funções do tipo é dar garantia ao cidadão, então, obviamente, ele deve
saber, antecipadamente, o quê o Estado pune penalmente. Portanto, ainda que um fato anterior
à vigência do tipo penal se adéque a ele perfeitamente, não haverá crime, se tal fato for
anterior à lei que estabeleceu o tipo penal. Assim, vedada está a retroatividade penal para
prejudicar o autor do fato, contudo, se for para beneficiá-lo, a retroatividade será permitida.
Por fim, a necessidade de a lei penal ser estrita refere-se à exigência de que somente
lei ordinária possa criar tipos penais. Como já se tratou da função garantidora do tipo penal, é
possível abordar, então, outra função: a seletiva. Segundo essa função, cabe ao legislador, no
momento da elaboração da lei penal, selecionar apenas condutas que realmente lesem bens
jurídicos que são caros à sociedade. Em razão do princípio da intervenção mínima, o
ordenamento jurídico-penal é construído para tutelar bens jurídicos. Tal função do Direito
Penal se deve à forma drástica de ele atuar (geralmente privando o indivíduo de sua
liberdade), dessa maneira só pode ser justificada a intervenção penal se a conduta atingir ou
colocar em risco bens jurídicos que realmente tenham um valor significativo para a
coletividade. Assim, é por meio de um de seus vieses, o da fragmentariedade, que o legislador
seleciona os bens jurídicos mais caros à sociedade para que o Direito Penal possa intervir.
Deve-se observar, por oportuno, que o princípio da intervenção mínima não termina sua
atuação no momento de elaboração da lei, ele se estende até o momento da aplicação da
norma, haja vista que outro viés desse princípio é o princípio da insignificância.
Tavares, ao tratar de outra função do tipo, a função sistemática, afirma que:
Conferir ao tipo de uma função sistemática significa admitir-lhe um papel categorial
dentro do conceito de delito, ao lado da antijuridicidade e da culpabilidade,
possibilitando o perfeito enquadramento nesta categoria de alguns elementos
controvertidos da teoria do crime, como a imputação do resultado, o objeto da ação,
o conteúdo dos delitos omissivos e a estrutura do delito culposo. (TAVARES, 2003,
p. 172)

Abordadas as funções anteriores, passa-se a trabalhar a função indiciária da ilicitude,
entretanto devem-se antes esclarecer alguns aspectos. O conceito analítico de delito estabelece
que crime é fato típico, ilícito e culpável. Vale observar que, segundo Daniela de Freitas
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Marques, ―a estruturação da teoria do fato punível como comportamento típico, ilícito e
culpável é recente: data de menos de um século.‖ (MARQUES, 2001, p. 39).
Por seu turno, Jakobs registra que:
Na imputação jurídico-penal, não resulta consequência alguma da circunstância de
que algo seja uma conduta; ao contrário, para a imputação ao sujeito atuante, sempre
interessa apenas a conduta penal típica. Todavia, a mera existência de uma conduta
penal típica não tem consequência para a imputação da ação ao sujeito atuante
enquanto [ação] punível: a consequência jurídica penal pressupõe um atuar
antijurídico e culpável – grifo do autor. (JAKOBS, 2009, p. 221).

Feita essa breve consideração, consoante a teoria da indiciariedade da ilicitude, podese afirmar que se determinado fato for típico, há indícios de que ele seja ilícito. Segundo
Tavares,
a tipicidade para a teoria casual, desempenha, primeiramente, papel puramente
descritivo e autônomo, nada tendo a ver com a antijuridicidade. Depois, por
influência de Max Ernst Mayer, a tipicidade passa a funcionar como meio de
conhecimento da antijuridicidade ou seu indício objetivo, isto é, desde que realizada
uma ação concreta que se identifique com a descrição que dela se faz na lei penal,
isto vem a constituir um indício objetivo da incidência sobre essa ação de uma
norma proibitiva. (TAVARES, 2003, p. 133)

No entanto, deve-se destacar que há posicionamentos distintos quanto à função
indiciária da ilicitude do tipo penal. Vargas descreve que se pode dividir em três fases a
evolução do conceito de tipo: ―a) Na primeira, o tipo é puramente descritivo; b) Na segunda,
tem caráter indiciário de antijuridicidade; c) Na terceira, é a razão de ser da antijuridicidade
(tipo de injusto e elementos negativos do tipo).‖ (VARGAS, 2008, p. 28).
Tal ausência de unanimidade é também ressalvada por Tavares:
Por seu turno, a relação de contradição entre a conduta típica e aquela conduta
concretamente realizada, a antijuridicidade, costuma ser tratada pela doutrina de
forma ambivalente, ora como elemento negativo da própria tipicidade, ora como
elemento autônomo, mas de qualquer modo associada, como consequente, ao tipo,
como antecedente. (TAVARES, 2003, p. 128)

Vargas entende que é na terceira fase citada acima que está o correto entendimento,
como se pode notar no trecho abaixo, nas palavras do próprio autor:
O tipo só descreve o proibido. Não faria sentido um tipo penal descrevendo uma
conduta lícita. O que ocorre na realidade, quando se realiza um tipo, é um

87

comportamento ilícito que, apenas por exceção, deixa de representar um contraste
com a ordem jurídica, em face de um tipo permissivo. Assim, a tipicidade não pode
ser apenas um indício da antijuridicidade. (VARGAS, 2008, p. 29)

Vargas, concluindo seu raciocínio, registra ainda que: ―Concluímos que a
antijuridicidade, que contém sempre um juízo de valor, precede o tipo, seguindo-se que este
não pode ser desprovido de valor, como pretendeu Beling, sem razão, a nosso ver‖
(VARGAS, 2008, p. 27).
Todavia, o leitor tem que se atentar para o marco teórico do presente trabalho.
Zaffaroni, o criador da teoria da tipicidade conglobante, aceita a teoria da indiciariedade como
o melhor ponto de vista (ZAFFARONI, 2009, p. 392). Contudo, para ser coerente com seu
raciocínio, Zaffaroni (2009), após acolher a teoria da função indiciária da ilicitude, rejeita,
fundamentadamente, outros posicionamentos tais como a do tipo avalorado e dos elementos
negativos do tipo, nos seguintes termos:
Rejeitamos a teoria do tipo avalorado, porque implica no desconhecimento de que
uma norma está sempre anteposta ao tipo, circunstância que, se admitida torna
inviável a afirmação de que a tipicidade não nos diz absolutamente nada a respeito
da antijuridicidade. [Por sua vez] A teoria dos elementos negativos do tipo faz
retroagir a teoria do delito aos tempos anteriores à introdução do conceito de tipo
penal, a este reduzindo a dois caracteres específicos – grifo do autor. (ZAFFARONI,
2009, p. 392)

Por outro lado, ao se posicionar contra a teoria do tipo de injusto, Zaffaroni, assim
consigna:
A teoria do tipo de injusto não procede racionalmente, porque não é coerente que
um estrato afirme aquilo que no seguinte pode ser negado, que num estrato se ponha
o que no seguinte se tira [...] Para nós, esta resposta é inadmissível, porque
tipicidade implica antinormatividade (contrariedade à norma) e não podemos admitir
que na ordem normativa uma norma ordene o que outra proíbe. Uma ordem
normativa, na qual uma norma passa a ordenar o que a outra pode proibir, deixa de
ser ordem e de ser normativa e torna-se uma ―desordem‖ arbitrária. (ZAFFARONI,
2009, p. 393-395)

Afastada, fundamentadamente, as posições contrárias à teoria indiciária da ilicitude,
passa-se a tratar, então, da tipicidade conglobante, última parte deste subtópico. Inicialmente,
deve-se pontuar que a teoria da tipicidade conglobante foi elaborada pelo ministro da
Suprema Corte Argentina, o professor Eugenio Raúl Zaffaroni, segundo Hans Robert
Dalbello Braga:
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O termo ―conglobante‖ foi empregado pelo autor portenho no sentido de se fazer um
juízo de tipicidade englobado, ou seja, incluindo não só a norma implícita no tipo
penal, mas todas as normas que fazem parte de um determinado ordenamento
normativo uno, indivisível e harmônico. (BRAGA, 2014, p. 91)

Consoante Luiz Flávio Gomes, a teoria da tipicidade conglobante, criada por
Zaffaroni, teve o mérito de sistematizar com clareza singular ―a ofensividade e a sua
articulação com a teoria da imputação objetiva (de Roxin)‖ (GOMES, 2011, p. 146). Segundo
Gomes, portanto, pode-se afirmar que a parte mais importante na referida teoria é que o
juízo de tipicidade não pode ser concretizado (não pode se exaurir nem ser
finalizado) sem o exame conjunto (conglobado) de todas as normas do ordenamento
jurídico (excluindo-se, evidentemente, as justificantes, que cuidam das causas de
exclusão da antijuridicidade). Se uma norma desse ordenamento fomenta ou autoriza
ou determina a conduta praticada, o que está fomentado ou autorizado ou
determinado por uma norma não pode estar proibido por outra.
(GOMES, 2011, p. 147)

Zaffaroni (2009), ao trabalhar com a tipicidade, passa a compreendê-la além da
tipicidade formal e material (já esclarecidas acima). É necessário que se entenda, contudo, que
para ele o ordenamento jurídico é um conjunto ordenado de normas, e não um conjunto
desordenado, existindo normas que proíbem o que outras permitem, mandam ou fomentam.
Nas palavras do próprio autor:
As normas jurídicas não ‗vivem‘ isoladas, mas num entrelaçamento em que umas
limitam as outras, e não podem ignorar-se mutuamente. Uma ordem normativa não é
um caos de normas proibitivas amontoadas em grandes quantidades, não é um
depósito de proibições arbitrárias. (ZAFFARONI, 2009, p. 395)

Assim, é possível perceber que há normas proibitivas e permissivas, tornando-se
possível diferenciar a antinormatividade da antijuridicidade, pois
a ordem jurídica não se esgota na ordem normativa, isto é, não é apenas um conjunto
ordenado de normas proibitivas, mas também está integrada com preceitos
permissivos. Estes preceitos permissivos não implicam uma contradição com as
normas; ao contrário, as pressupõem, em um jogo harmônico de normas proibitivas
e preceitos permissivos. Desde o momento em que os preceitos permissivos somente
têm sentido quando intervém uma norma proibitiva anterior, pois, não faz sentido
permitir o que não foi proibido. (ZAFFARONI, 2009, p. 397)
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Na esteira desse raciocínio, é possível verificar a diferença entre antijuridicidade e
antinormatividade: ―a antijuridicidade surge de antinormatividade (tipicidade penal) e da falta
de adequação a um tipo permissivo, ou seja, da circunstância de que a conduta antinormativa
não esteja amparada por uma causa de justificação.‖ (ZAFFARONI, 2009, p. 397). Portanto,
afirmar que a antinormatividade está presente na conduta não significa dizer que
antijudicidade também está. Nesse aspecto, claramente, Zaffaroni se afasta da teoria do tipo
de injusto penal:
A tipicidade penal implica a contrariedade com a ordem normativa, mas não
implica a antijuridicidade (a contrariedade com a ordem jurídica), porque pode
haver uma causa de justificação (um preceito permissivo) que ampare a conduta –
grifo do autor. (ZAFFARONI, 2009, p. 397)

Agora, deve-se pontuar que permitir determinada conduta não significa fomentá-la.
As causas excludentes da antijuridicidade (legítima defesa, estado de necessidade e causa
supralegal) são tipos permissivos, pois, de certa forma, admite que determinadas condutas
típicas sejam realizadas a fim de resguardar outros bens jurídicos.
A necessidade de se diferenciar uma ―permissão‖ de um ―fomento‖ é importante,
sobretudo porque, com a teoria da tipicidade conglobante, o exercício regular do direito e o
estrito cumprimento do dever legal migraram para o tipo penal, já que no momento de se
exercer o juízo de tipicidade o operador do Direito terá que analisar o ordenamento jurídico
como um todo, de modo a não concluir que há normas que se contradizem dentro de um
mesmo sistema. Ainda quanto a essa importante diferenciação, Zaffaroni consigna que a
―permissão‖ para repelir a agressão, ilegítima e não provocada, não implica que o
direito fomente e muito menos que nos ordene semelhante conduta. Simplesmente,
nesta hipótese conflitiva, a ordem jurídica limita-se a permitir a conduta, porque não
se pode afirmar que incentive que o homem que pode fugir prefira matar – grifo do
autor. (ZAFFARONI, 2009, p. 398)

Dessa forma, alguns exemplos permitem deixar ainda mais claro o posicionamento
de Zaffaroni:
A ordem jurídica resigna-se a que um sujeito se apodere de uma joia valiosa
pertencente a seu vizinho, e que a venda para custear o tratamento de um filho
gravemente enfermo, que não tem condições de pagar licitamente, mas ordena ao
oficial de justiça que apreenda o quadro e lhe impõe uma pena se não o faz, fomenta
as artes plásticas, enquanto que se mantém indiferente à subtração de uma folha de
papel rabiscada. (ZAFFARONI, 2009, p. 398)
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Logo, pode-se afirmar que a atipicidade conglobante é fruto não dos tipos
permissivos, não da resignação do ordenamento jurídico, mas sim de mandatos, fomentos ou
indiferença da própria legislação penal (ZAFFARONI, 2009, p. 398). Dando sequência ao
raciocínio acima externado, é possível visualizar em algumas condutas formal e
materialmente típicas uma aparência de antinormatividade que, ao se operar o juízo de
tipicidade conglobada, pode-se, porém, concluir pela atipicidade da conduta. ―Isto significa
que a tipicidade penal implica a tipicidade legal corrigida pela tipicidade conglobante, que
pode reduzir o âmbito de proibição aparente, que surge da consideração isolada da tipicidade
legal.‖ – grifo do autor. (ZAFFARONI, 2009, p. 303).
Assim, Braga é capaz de concluir que, segundo a teoria do professor argentino:
As condutas praticadas em estrito cumprimento de dever legal e nos casos de
exercício regular de direito que o Estado não somente permite, mas sim fomente,
não são antinormativas, pois existem normas que ordenam ou fomentam a prática de
determinadas condutas, sem a qual o Estado não poderia garantir a existência
pacífica da sociedade e, por conseguinte, não pode considerá-las nem ao menos
típicas, pois há atipicidade conglobante. (BRAGA, 2014, p. 93)

Assim sendo, vale trazer à baila as palavras de Gomes (2011), que acentua a
necessidade de conflitividade para se lançar mão da reprimenda penal, e como a tipicidade
conglobante atua diretamente nesse ponto, segundo o autor:
O exercício do direito penal torna-se racional, desde logo, quando a tipicidade não
seja mera descrição do fato incriminado (segundo clássica definição de Beling),
senão fiel retrato de um conflito penal. Não se pode pensar na sanção penal sem a
premissa da conflitividade, que é uma das barreiras insuperáveis da racionalidade do
poder punitivo. A tipicidade conglobante é a sede da conflitividade na teoria do
delito. Logo, deve ela cuidar da lesividade (ofensividade), assim como da imputação
objetiva. (GOMES, 2011, p. 146)

A argumentação acima esclarece ainda mais a teoria da tipicidade conglobante, pois,
como se viu nos parágrafos anteriores, é necessário que a conduta atinja ou coloque em risco
bens jurídicos penalmente tutelados, de modo a evidenciar um conflito entre a conduta e o
bem jurídico. Porém, se o próprio ordenamento jurídico determina ou fomenta determinada
conduta, não se pode mais falar em existência de conflito. Assim, a tipicidade conglobante, ao
analisar o ordenamento jurídico como um sistema de normas em harmonia, é capaz de afastar
a tipicidade da referida conduta.
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Assim, no próximo tópico far-se-á uma análise do tipo penal previsto no art. 32 da
Lei 9.605/98, bem como uma análise conglobada do ordenamento jurídico, para, então, poderse analisar a existência ou inexistência da tipicidade na conduta de sacrificar o animal no culto
de candomblé.
6.2 Do crime de maus-tratos aos animais – art. 32 da Lei 9.605/98 – e a (a)tipicidade
conglobante quanto ao sacrifício de animais no culto do candomblé
Considerando que neste trabalho se pretende analisar a tipicidade conglobante de
determinada conduta, necessário, então, investigar o alcance da norma penal. Para tanto, como
já delineado no subtópico anterior, será necessária uma análise conglobada do ordenamento
jurídico, para se investigar se há normas que fomentam ou permitem o sacrifício de animais,
e, em especial, sacrifício de animais em cultos de Candomblé. O crime de maus-tratos aos
animais está descrito no art. 32 da Lei 9.605/98 da seguinte maneira:
Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos
alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
(BRASIL, 1998)

Frise-se, desde já, que conforme Maciel, ―o art. 32 e §1º revogaram, tacitamente, o
art. 64, caput e §§ 1º e 2º, da Lei das Contravenções Penais.‖ 34 (MACIEL, 2009, p. 753).35
Outro ponto relevante, destacado por Armando e Ribeiro, é a comparação do referido artigo
com o art. 2936, note-se:

34

Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo: Pena – prisão simples, de dez dias a
um mês, ou multa, de cem a quinhentos mil réis.
§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou
exposto ao público, experiência dolorosa ou cruel em animal vivo.
§ 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado com
crueldade, em exibição ou espetáculo público.
35
Sirvinskas (2010), por outro lado, defende que não houve revogação do referido artigo (p. 72).
36
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória,
sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Pena detenção de seis meses a um ano, e multa. (BRASIL, 1998).

92

A título de observação, verifica-se que em relação à figura delitiva do art. 29, que
incrimina a conduta de ―matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória‖, o tipo penal do art. 32 é mais amplo porque
abrange não só os animais silvestres, mas também os animais domésticos ou
domesticados. (ARMANDO; RIBEIRO, 2015, p. 104)

Prado também compara o art. 32 da Lei 9.605/98, com o art. 136 do Código Penal,
notadamente chamando atenção para a inobservância do princípio da proporcionalidade, nos
seguintes termos:
A expressão maus-tratos faz parte da figura típica ancorada no artigo 136 do Código
Penal37 [...]. A pena estabelecida é de detenção, de dois meses a um ano, ou multa,
inferior, portanto, àquela constante do artigo comentado, que é de detenção, de três
meses a um ano e multa (art. 32, caput, Lei 9.605/1998). Mais um absurdo legal, e,
por certo, inconstitucional por transgressão ao princípio da proporcionalidade,
decorrente da incongruência sistemática e teleológica havida entre o disposto no
Código Penal e na Lei 9.605/1998, no tratamento de bens jurídicos de relevância
diversa. (PRADO, 2012, p. 188)

Feitas essas ressalvas, deve-se destacar que o sujeito ativo do crime pode ser
qualquer pessoa, já que o tipo penal não exigiu nenhuma qualidade especial do agente,
portanto, trata-se de um crime comum. O sujeito passivo é a coletividade. Tal discussão pode
remeter o leitor ao tópico afeto ao Direito Penal Ambiental e as consequentes mudanças
dogmáticas que a questão ambiental apresentou, sendo uma delas a necessidade de se tutelar
bens jurídicos de natureza difusa.
O bem jurídico tutelado pelo tipo penal não pode ser confundido com o objeto de
ação (ARMANDO; RIBEIRO, 2015, p. 101). Na opinião de Armando (2014, p. 84), ―o bem
jurídico tutelado [do art. 32] é o bem-estar e a incolumidade física dos animais domésticos,
domesticados e silvestres‖. Porém, como o próprio autor ressalva, essa não é a opinião
unânime; outros autores, entre eles Prado (2012), compreendem que:
Neste último caso – maus-tratos, atos de abuso ou de crueldade aos animais,
domésticos –, o bem jurídico tutelado vem a ser o legítimo sentimento de
humanidade (piedade, compaixão ou benevolência) de que é portadora a sociedade
diante de atos dessa natureza, tendo em vista que constitui dever de todo ser humano
respeitar aos demais seres vivos – in casu animais irracionais vertebrados. (PRADO,
2012, p. 186).

37

Art. 136 Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de
educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer
sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina: Pena detenção, de dois meses a um ano, ou multa. (BRASIL, 1940)
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Quanto ao objeto de ação, inicialmente, vale citar os ensinamentos de Prado:
Animais domésticos são aqueles que convivem harmoniosamente com o homem, do
qual geralmente dependem; domesticadas são espécies não originalmente
domésticas, mas que foram em tais convertidas, através do convívio com o homem.
Nativos são os animais originários de um determinado lugar ou região, enquanto
exóticos são os animais provenientes de outro local que não aquele em que se
encontram – grifo do autor. (PRADO, 2012, p. 188)

Por outro lado, Armando e Ribeiro (2015, p. 109) analisam o artigo em comento e
realizam uma importante investigação sobre quais exatamente seriam os animais objetos de
tutela, e, após uma análise detalhada da legislação infraconstitucional, conjugada à análise
também do pensamento de Singer, concluem que a tutela recai sobre os animais do filo
Chordata, subfilo Vertebrata. Segundo ainda os autores:
Os vertebrados (Vertebrata) constituem um subfilo de animais cordados,
compreendendo os ágnatos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
Caracterizam-se pela presença de coluna vertebral segmentada e de crânio que lhes
protege o cérebro. (ARMANDO; RIBEIRO, 2015, p. 109)

Dessa forma, considerando as espécies de animais utilizados no candomblé para fins
de sacrifício (item 5.2), forçoso concluir que eles estão inseridos no âmbito de proteção do art.
32 da Lei 9.605/98. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, percebe-se que o crime só pode ser
praticado por ação dolosa, não há previsão de culpa. Na esteira desse raciocínio, Ivan da Silva
ressalta que da expressão ―ato de abuso‖ é possível extrair o sentido de ―exagero nas
atividades impostas ao animal, de quem se exige mais do que o nível suportável‖ (SILVA,
2006, p. 4). O termo ―maus-tratos‖, segundo ele, deve ser interpretado como atos que privam
o animal de assistência, alimentação ou expõem o animal a perigo de saúde ou de vida; por
fim, ferir é, por óbvio, ofender a integridade corporal (SILVA, 2006, p. 4). Nessa perspectiva,
o crime pode ser também praticado por via omissiva, notadamente quanto ao termo maustratos – por exemplo, no caso de abandono de um animal acorrentado sem acesso à água e
alimentação.
Por outro lado, ao analisar o elemento normativo do tipo, trazido pela expressão
―crueldade‖, de maneira geral, Carlos Raul Tavares, seguindo o raciocínio de Tom Regan,
também entende que ―não somente aquele que causa dor é cruel, mas também aquele que
consente ou se omite diante da dor alheia.‖ (TAVARES, 2015, p. 77).
Segundo Tavares,
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na crueldade, entretanto, o prazer em ver a dor alheia pode estar presente, mas não é
algo indispensável do ponto de vista conceitual. Isso porque a expressão crueldade
também possui uma acepção puramente objetiva, que se relaciona apenas com a dor
ou o sofrimento causado. (TAVARES, 2015, p. 78)

No entanto, o tipo em comento só pode ser praticado dolosamente; dessa maneira,
essa acepção puramente objetiva não parece ser aplicável ao tipo, porque se suprimiria, ao fim
e ao cabo, o indispensável elemento subjetivo do tipo penal. A crueldade, considerando ainda
as palavras de Tavares (2015), acompanhando os passos de Tom Regan, pode se apresentar de
quatro formas: a crueldade acidental, o sadismo ou sádica, a crueldade por indiferença e, por
fim, a crueldade por ignorância:
Na crueldade acidental, só existe o aspecto objetivo da crueldade, ou seja, o ato de
seu causar dor ou sofrimento a outro indivíduo. Aqui não existe nem a intenção de
realizar a conduta, nem mesmo a intenção de ser mal. A crueldade não é do agente,
mas unicamente do ato. [...] Na crueldade sádica, o indivíduo tem consciência de
que o outro sofre e desfruta internamente desse sofrimento. [...] Na crueldade por
indiferença, o indivíduo compreende que seu ato é nocivo para o outro, porém se
mantém indiferente diante da aflicção alheia. [...] Na crueldade por ignorância, o
indivíduo pratica o ato acreditando que está agindo de forma correta.
(TAVARES, 2015, p. 79)

Importante se mostra essa classificação, pois auxilia o operador do Direito, no
momento de interpretar o fato concreto. Analisados os elementos do tipo penal do art. 32 da
Lei 9.605/98, passa-se à análise conglobada da legislação, mas antes de adentrarmos na seara
nacional, citar-se-ão algumas normas internacionais, afinal o ordenamento jurídico não se
esgota na legislação pátria, haja vista que os tratados e declarações internacionais vinculam
ou, minimamente, emitem orientações para a elaboração e interpretação das normas.
Em âmbito internacional, há inúmeras normas que abarcam a questão animal, e por
certo influenciam a legislação nacional, por isso merecem ser citadas. Talvez a principal
norma internacional nessa seara seja a Declaração Universal dos Direitos dos Animais.
Segundo Figueiredo e Salles, ―efetivamente, em seus 14 artigos, a referida declaração
apresenta um expressivo rol exemplificativo de direitos fundamentais dos animais‖
(FIGUEIREDO; SALLES, 2015, p. 148). Observe-se, no entanto, que mesmo num diploma
em que se declaram os direitos dos animais, há previsão de abate (art. 9º) (UNESCO, 1978).
Destaca-se, dessa maneira, que a preocupação com a questão animal desencadeou,
além das diversas correntes filosóficas, também uma gama de tratados e acordos
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internacionais relativos ao tema. A fim de demonstrar a importância da matéria na seara
jurídica, citar-se-ão alguns acordos ou tratados internacionais que tratam do assunto. Frise-se,
porém, que não é objetivo deste trabalho aprofundar em cada acordo ou tratado, pois se
perderia o foco daquilo que foi proposto.
Inicialmente, deve-se mencionar a existência de uma organização, fundada em 1948,
denominada União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), ela ―em parceria
com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e com o World
Resources Institute, elaborou uma estratégia global de biodiversidade‖ (CAMATTA et al,
2015, p. 55), a partir dela foram sendo elaborados diversos documentos jurídicos que
destacam a importância da fauna para ordenamento jurídico.
Entre os acordos pode-se citar: Convenção de Bonn, que diz respeito à Conservação
de Espécies Migratórias Pertencentes à Fauna Selvagem; Acordo para a Conservação de
Albatrozes e Petréis (aves); Acordo sobre a Conservação dos Cetáceos do Mar Negro, Mar
Mediterrâneo e áreas contíguas do Atlântico; Acordo sobre a Conservação dos Pequenos
Cetáceos do Mar; Acordo sobre a Conservação dos Morcegos Europeus; Acordo sobre a
Conservação das Aves Aquáticas da Eurásia e África; Acordo denominado Voando Sobre
Áreas Úmidas; Acordo sobre a Conservação das Focas do Mar de Wadden; Acordo sobre a
Conservação dos Gorilas e seus habitat; Convenção sobre o Comércio Internacional de
Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestre (CAMATTA et al, 2015, p. 55-71).
Entrementes, é importante realçar que a existência de inúmeros acordos ou tratados, conforme
Bizawu et al, não é o suficiente, embora seja importante para garantir total respeito aos
animais; por isso, chega-se a defender, inclusive, a criação de um Tribunal Penal
Internacional para o Meio Ambiente (BIZAWU et al, 2015, p. 29).
Citadas as principais normas internacionais que tratam da questão animal, é
importante realçar que não se encontrou nenhuma, nesta pesquisa, que proíba expressamente
o sacrifício de animais em rituais religiosos. Assim, passa-se à análise da legislação nacional.
Naturalmente, a análise em âmbito nacional deve começar pela própria Constituição da
República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), já que os valores constitucionais nela
presentes irão, por via interpretativa, auxiliar a desvendar o conteúdo normativo do tipo
(PALAZZO, 1989, p. 92).
Logo no início de seu texto, mais precisamente no art. 5º, inciso VI, a Constituição
Republicana prevê a liberdade de crença e de exercício de culto nos seguintes termos:
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É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias (BRASIL, 1988).

A fim de garantir tal direito, o art. 19, inciso I, também da Constituição, veda a todos
os entes federativos o direito de:
Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
(BRASIL, 1988)

Trata-se, notadamente, da laicidade do Estado brasileiro. Até aqui, percebe-se que
não há qualquer vedação expressa a qualquer tipo de religião, o oposto é o que se tem:
proibiu-se o Estado de estabelecer qualquer religião. Não há, portanto, nos dois trechos lidos
até agora, qualquer norma que possa justificar um juízo de tipicidade positivo quanto ao
sacrifício de animais no culto religioso de candomblé, já que nenhuma religião é proibida.
Outra norma constitucional que deve ser lembrada é aquela que fomenta a cultura
afro-brasileira; considerando que o candomblé está inserido nela, tal como já relatado no
quinto capítulo, podemos visualizar, ao menos inicialmente, um claro sinal de que, até aqui,
não há que se falar de tipicidade conglobante quanto ao sacrifício de animais no candomblé.
Segue, abaixo, o artigo 215, §1º, da Constituição:
Art. 215 O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
(BRASIL, 1988)

O problema, no entanto, apresenta-se mais complexo à medida que se segue a análise
do texto constitucional, isso porque, para Barros e Silveira, a Constituição se preocupou em
elevar a nível constitucional a proteção dos animais não-humanos, vez que possuem
papéis essenciais ao perfeito funcionamento dos ecossistemas, mantendo-os em
equilíbrio, mediante a interação de todas as espécies, cada qual com sua função
ecológica. (BARROS; SILVEIRA, 2015, p.123)
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Porém, ao analisar o art. 225, §1º, inciso VII, da Constituição da República, percebese que o legislador constitucional foi além, haja vista que proibiu tratamento cruel para com
os animais, assim expresso:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
VII proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade. (BRASIL, 1988)

Ao analisar a Constituição da República, especialmente o artigo em comento, Edna
Cardozo Dias assim se posiciona:
A meu ver, o reconhecimento dos direitos dos animais no Brasil já ultrapassou a
seara moral, já que a Constituição da República de 1988 (CR/88) reconhece os
direitos dos animais. Inclusive contém um mandamento de não crueldade no inc. VII
do Art. 225. (DIAS, 2015, p.42)

Embora respeitável tal posicionamento, deve-se analisar com cautela a situação.
Dizer que já há um novo paradigma é talvez se apressar. No ordenamento jurídico pátrio,
embora haja normas de proteção aos animais, não há uma norma suficientemente clara ao
ponto de ser possível afirmar, com segurança, que há uma mudança paradigmática. Não fosse
assim, não haveria normas autorizando, por exemplo, o abate para fins de alimentação.
E quando se trata de Direito Penal, o problema se complica ainda mais, porque a
problemática envolvendo as mudanças paradigmáticas deixa o cenário ainda mais turvo do
que o normal, provocando ainda mais incerteza quanto à correta aplicação da norma penal e,
como se sabe, em razão do princípio da taxatividade (item 6.1), não se podem afastar as
garantias penais, para aplicar uma pena que decorra de uma norma incerta, que não contenha
o nível de clareza comumente exigido da norma penal. Portanto, não há que se falar em
interpretar a lei penal com base em um paradigma que ainda não se firmou.
Aliás, é justamente essa a razão da indignação de Rodrigo Alan de Moura Rodrigues,
pois, segundo ele, ao tratar da questão animal, ―observamos que o Estado Brasileiro não tem
interesse em tratar o tema, tão caro aos animais. A visão antropocêntrica e utilitarista ainda é a
regra.‖ (RODRIGUES, 2015, p. 286). Ora, dizer que a visão antropocêntrica e utilitarista
ainda é a regra é justamente contrariar a tese de que já há um novo paradigma. Essa também é
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a posição de Veloso (2013, p. 99): ―o Brasil para não fugir à regra da maioria dos países, não
reconhece os animais como sujeitos de direitos.‖ Alerta-se, entrementes, que não se está
discutindo neste trabalho qual a perspectiva que se deveria adotar, mas sim qual a legislação
realmente adotou.
Outra citação que merece destaque, a fim de ratificar, mais uma vez, o
posicionamento deste trabalho acerca da não existência, ainda, do paradigma dos ―direitos dos
animais‖ no ordenamento brasileiro é a análise que faz Tavares (2015), quanto à expressão
―crueldade‖. Lembra o autor que há quem defenda existir dentro do conceito de crueldade
previsto na CF/88 duas espécies de crueldade: a necessária e a desnecessária. A primeira seria
permitida já que seria necessário o sofrimento do animal para satisfazer interesses humanos, e
a desnecessária seria aquela crueldade gratuita, sem nenhum objetivo. Porém, essa divisão é
criticada por alguns em razão de ser, segundo eles (ROLLIN, 2006), um argumento para
justificar a supremacia dos interesses humanos sobre os interesses dos animais (TAVARES,
2015, p. 87). Quando ainda se está discutindo posicionamentos como o descrito acima,
evidencia-se, novamente, que o paradigma acerca dos direitos dos animais ainda não se
consolidou.
Nicanor Henrique Netto Armando também expressa entendimento semelhante ao que
se defende neste trabalho, no seguinte trecho:
O texto constitucional evidencia que, ainda que não se chegue a sustentar a
existência de direitos próprios dos animais, por outro lado, é possível afirmar a
existência de deveres para com esses de forma autônoma e desvinculada de qualquer
utilitarismo humano e a atribuição de valor intrínseco a tais formas de vida.
(ARMANDO, 2014, p. 26)

Assim, embora não se possa defender a existência dos direitos dos animais no
ordenamento jurídico, também não se pode negar que a vedação às práticas cruéis exige
mudança quanto à consideração que recai sobre eles. Já não se pode mais considerá-los como
simples coisas, afinal ―atados ao status de coisa os animais serão sempre moralmente
irrelevantes, e juridicamente submissos.‖ (VELOSO, 2013, p. 61). E mais, se os animais
fossem considerados apenas ―coisas‖ – propriedade –, este trabalho não teria qualquer
significado, pois sendo ―coisas‖ não haveria que se investigar se em determinada conduta há
tipicidade do delito de maus-tratos. De toda forma, é natural surgirem debates como este,
afinal a atividade interpretativa é dinâmica. Por isso, a interpretação da Constituição pelos
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operadores do Direito também tem resultado em leis, decisões administrativas e judiciais
relevantes para a proteção dos animais.
Na seara legislativa, pode-se citar, por exemplo, o projeto de Lei 537/2013 que deu
origem à Lei nº 16.222, de 25 de junho de 2015, do município de São Paulo. Tal Lei proibiu a
comercialização de foie gras em seu território. Entre os argumentos para a proibição do
referido alimento, consoante Figueiredo e Salles (2015, p. 124), sobressaiu o fato de que tal
alimento é ―obtido através da alimentação forçada de gansos e patos por meio de uma técnica
chamada ‗gavage‟, que submete as aves a um grande sofrimento‖.
Outra repercussão originada da interpretação constitucional se deu na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) de número 1.856 proveniente do Estado do Rio de Janeiro, que
foi julgada pelo Tribunal Pleno do STF. Na referida ação, julgou-se como inconstitucional a
Lei Fluminense n. 2.895/98 (Lei Estadual sobre Briga de Galos) que, conforme Figueiredo e
Sales, favorecia ―o cometimento de crueldade contra galos de briga‖ (FIGUEIREDO;
SALLES, 2015, p. 121). Da mesma maneira, também foram vedadas pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal a ―Farra do Boi‖ (Recurso Extraordinário n. 153531/SC), bem
como, em decisão recente deste ano, a ―Vaquejada‖ (STF. ADI 4983. Relator: Min. Marco
Aurélio).
Deve-se pontuar, no entanto, que no primeiro caso – foie gras – a legislação proibiu
porque a questão gastronômica pode ceder diante do sofrimento desnecessário do animal, o
simples paladar especial não é o suficiente para justificar o sofrimento dele. Por outro lado,
nos demais casos citados, o sofrimento do animal sobressaiu-se em relação à cultura. Dito
isso, assinala-se que não se devem utilizar esses exemplos de maneira analógica sem
considerar que se tratou de proibições em áreas diferentes do espírito humano, e,
principalmente, porque nesses casos evidenciou-se o sofrimento desnecessário dos animais,
ao contrário do que ocorre no candomblé, como já visto em capítulo específico.
Ultrapassada essa parte do paradigma prevalecente no ordenamento jurídico, deve-se
atentar para duas outras questões importantes no art. 225, §1º, VII, da Constituição da
República. O primeiro é que, embora se vise proteger os animais de atos cruéis, a
Constituição não explica o que seriam práticas cruéis (TAVARES, 2015), nem delimita quais
animais são objetos de proteção (ARMANDO; RIBEIRO, 2015). Dessa maneira, ―apesar do
conceito de crueldade ser facilmente obtido através do senso comum, o mesmo não se pode
dizer quando o assunto é definir que práticas são ou não cruéis.‖ (TAVARES, 2015, p.75).
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Assim, considerando que não há definição de quais práticas seriam ou não cruéis, é
necessária a análise da legislação infraconstitucional, a fim de investigar a existência de
normas que englobem o sacrifício dos animais em cultos do candomblé dentro das condutas
consideradas cruéis. Porém, antes de adentrar na legislação, o caso da Igreja Lukumi
(CASSUTO, 2015) deve ser abordado, ainda que de maneira sucinta. Mas indaga-se: por que
citar o caso da Igreja Lukumi? Ora, a decisão da Suprema Corte Americana é um exemplo de
que no momento da elaboração da lei ou da interpretação do ordenamento jurídico, não se
deve realizar uma leitura que oculte interesses ou preconceitos, tal como foi realizado pelos
legisladores dos decretos de Hialeah. A Suprema Corte dos Estados Unidos teve oportunidade
de se debruçar sobre o tema do sacrifício de animais na santería38. No caso em tela, a Igreja
que acionou o Judiciário norte-americano foi a Igreja Lukumi Babalu Aye.
Em apertada síntese, a cidade de Hialeah, localizada no Estado da Flórida, nos
Estados Unidos, publicou decretos proibindo o abate de animais, salvo se a finalidade fosse
exclusivamente alimentar; assim, ainda que indiretamente, os sacrifícios durante rituais
religiosos estavam proibidos. As normas foram julgadas inconstitucionais pela Suprema
Corte, pois elas, da maneira como foram editadas, bem como da forma como se deram os
debates no Poder Legislativo, denunciaram que elas tinham como objetivo impedir a
realização do culto da santeria, já que não foi proibido o abate de animal de maneira geral,
mas sim apenas o abate do animal em rituais (CASSUTO, 2015, p. 28/47). Ao analisar a
decisão da Suprema Corte, Cassuto definiu, em poucas palavras, as regras que a levaram a
tomar tal decisão:
Se uma norma que sobrecarrega uma religião não é imparcial nem de aplicabilidade
geral, então ela é inconstitucional, a menos que tenha sido elaborada
especificamente para assegurar a satisfação de um interesse de Estado.
(CASSUTO, 2015, p. 28)

Em resumo, a Suprema Corte, consoante Cassuto (2015, p. 40), decidiu que a cidade
de Hialeah publicou decretos com a finalidade de se impor um cerco religioso e ―suprimir
uma

religião

nunca

é

um

interesse

público

relevante‖

–

grifo

do

autor.

(CASSUTO, 2015, p. 56). Segundo ainda Cassuto (2015, p. 28), na opinião da Corte
Suprema, ―a cidade poderia realizar seus objetivos de proteger os animais e o público através
38

Tal como já explicado no capítulo atinente ao candomblé, santería é uma religião que cultua os orixás e é de
matriz africana, tal como o candomblé.
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de outros meios que não a proibição de sacrifício ritual.‖ Dessa maneira, mais uma vez se
chama atenção para o momento de análise da legislação: posições religiosas pessoais não
podem ser utilizadas para interpretar as normas, olvidando-se o sentido que pretende dar o
ordenamento jurídico de maneira global. Feito esse parêntese, passa-se à análise da legislação
infraconstitucional.
Nesse ponto, pode-se iniciar pelo Decreto Federal nº 24.645, que, como bem lembra
Renata Gomes Martins de Oliveira (2014, p. 174), ―foi expedido pelo Governo Provisório de
Getúlio Vargas em 10 de julho de 1934, proibindo a prática de maus-tratos aos animais.‖
Oliveira (2014, p. 174), citando Levai, entende que tal decreto não foi revogado
expressamente, nem tacitamente, já que, segundo eles, o referido Decreto tinha força de lei, e
só por outra lei poder-se-ia revogá-lo. Assim, para eles, a revogação expressa contida no
Decreto nº 11, de 18 de janeiro de 1991, mais especificamente no art. 4º, não seria o suficiente
para revogar o Decreto 24.645/193439. Armando e Ribeiro (2015, p. 103), por seu turno,
entendem que o referido Decreto está revogado, porém não o entendem como um instrumento
inútil, ao contrário; conforme os autores, compreender a voluntas legis do referido decreto
―afigura[-se] bastante útil no auxílio de interpretação (teleológica) do sentido e alcance do art.
32 da Lei 9.605/98, ante o paralelismo que pode ser estabelecido entre um e outro.‖
(ARMANDO; RIBEIRO, 2015, p. 103).
Dessarte, é possível deixar de lado a discussão quanto à revogação ou não do referido
Decreto, já que ele pode ser utilizado, minimamente, como instrumento de interpretação.
Entretanto, ressalta-se que nele não há previsão expressa de conduta relativa ao sacrifício de
animais em cultos religiosos. Não há também, diga-se de passagem, vedação ao abate de
animal, ao contrário, há previsão dele tanto de maneira obrigatória quanto de maneira
permissiva. No primeiro caso, é o §2º do artigo 14 que determina:
Se o animal apreendido fôr (sic) impróprio para o consumo e estiver em condições
de não mais prestar serviços, será abatido. (BRASIL, 1934)

Note-se que a palavra ―será‖ não permite o intérprete concluir que há uma
―alternativa‖, mas sim um comando. No segundo caso, há clara vedação de abate para fins de
consumo se, somente se, ele estiver em período de gestação (art. 3º, VII), assim, a contrario
sensu, percebe-se que, fora desses casos, o abate para consumo é permitido. Outras condutas
39

Posição também defendida por Luís Paulo Sirvinskas (2010).
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citadas como cruéis pelo Decreto por certo não se encaixam no ato do sacrifício do
candomblé, sobretudo considerando aquilo que foi descrito no capítulo cinco, observe-se:
Art. 3º Consideram-se maus tratos (sic):
I – praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal;
II – manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o
movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz;
III – obrigar animais a trabalhos excessívos ou superiores ás suas fôrças e a todo ato
que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente, não se lhes
possam exigir senão com castigo;
IV – golpear, ferir ou mutilar, voluntariamente, qualquer órgão ou tecido de
economia, exceto a castração, só para animais domésticos, ou operações outras
praticadas em beneficio exclusivo do animal e as exigidas para defesa do homem, ou
no interêsse da ciência;
V – abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de
ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência
veterinária;
VI – não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados, a todo animal cujo
extermínio seja necessário, parar consumo ou não;
VII – abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais em período adiantado de
gestação;
VIII. – atrelar, no mesmo veículo, instrumento agrícola ou industrial, bovinos com
equinos, com muares ou com asininos, sendo somente permitido o trabalho etc
conjunto a animais da mesma espécie;
IX – atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis, como sejam
balancins, ganchos e lanças ou com arreios incompletos incomodas ou em mau
estado, ou com acréscimo de acessórios que os molestem ou lhes perturbem
o'fucionamento do organismo;
X – utilizar, em serviço, animal cego, ferido, enfermo, fraco, extenuado ou
desferrado, sendo que êste último caso somente se aplica a localidade com ruas
calçadas;
Xl – açoitar, golpear ou castigar por qualquer forma um animal caído sob o veiculo
ou com ele, devendo o condutor desprendê-lo do tiro para levantar-se;
XII – descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das respectivas
travas, cujo uso é obrigatório;
XIII – deixar de revestir com couro ou material com identica qualidade de proteção
as correntes atreladas aos animais de tiro;
XIV – conduzir veículo de terão animal, dirigido por condutor sentado, sem que o
mesmo tenha bolaé fixa e arreios apropriados, com tesouras, pontas de guia e
retranca;
XV – prender animais atraz dos veículos ou atados ás caudas de outros;
XVI – fazer viajar um animal a pé, mais de 10 quilômetros, sem lhe dar descanso,
ou trabalhar mais de 6 horas continuas sem lhe dar água e alimento;
XVII – conservar animais embarcados por mais da 12 horas, sem água e alimento,
devendo as emprêsas de transportes providenciar, saibro as necessárias modificações
no seu material, dentro de 12 mêses a partir da publicação desta lei;
XVIII – conduzir animais, por qualquer meio de locomoção, colocados de cabeça
para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer outro modo que lhes produza
sofrimento;
XIX – transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções
necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, e sem que o meio de condução em
que estão encerrados esteja protegido por uma rênde metálica ou idêntica que
impeça a saída de qualquer membro do animal;
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XX – encerrar em curral ou outros lugares animais em úmero (sic) tal que não lhes
seja possível moverem-se livremente, ou deixá-los sem Agua e alimento mais de 12
horas;
XXI – deixar sem ordenhar as vacas por mais de 24 horas, quando utilizadas na
explorado do leite;
XXII – ter animais encerrados juntamente com outros que os aterrorizem ou
molestem;
XXIII – ter animais destinados á venda em locais que não reunam as condições de
higiene e comodidades relativas;
XXIV – expor, nos mercados e outros locais de venda, por mais de 12 horas, aves
em gaiolas; sem que se faca nestas a devida limpeza e renovação de água e alimento;
XXV – engordar aves mecanicamente;
XXVI – despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos á alimentação de
outros;
XXVII. – ministrar ensino a animais com maus tratos físicos;
XXVIII – exercitar tiro ao alvo sobre patos ou qualquer animal selvagem exceto
sobre os pombos, nas sociedades, clubes de caça, inscritos no Serviço de Caça e
Pesca;
XXIX – realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie
diferente, touradas e simulacros de touradas, ainda mesmo em lugar privado;
XXX – arrojar aves e outros animais nas casas de espetáculo e exibí-los, para tirar
sortes ou realizar acrobacias;
XXXI transportar, negociar ou cair, em qualquer época do ano, aves insetívoras,
pássaros canoros, beija-flores e outras aves de pequeno porte, exceção feita das
autorizares Para fins ciêntíficos, consignadas em lei anterior; (BRASIL, 1934)

Alguns incisos merecem comentários. A começar do inciso I; é evidente que seu
texto é tão indefinido quanto aqueles previstos no texto constitucional, assim como no próprio
artigo 32 da Lei 9.605/98. O inciso II não se aplica ao caso do sacrifício do candomblé
porque, como se viu, não é o sofrimento do animal que permite a liberação do axé, portanto
toma-se cuidado com o condicionamento do animal, inclusive para que ele sequer perceba que
será sacrificado. O inciso IV não trata do abate do animal, a interpretação segundo a qual para
abater é necessário ―golpear, ferir ou mutilar‖ revela-se incongruente, já que a própria lei
permite e determina o abate. Assim, tal trecho trata da prática dessas condutas sem qualquer
razão ou justificativa. O VI, por sua vez, determina exatamente o que foi relatado no capítulo
cinco, já que não há qualquer interesse em prolongar o sofrimento do animal. O tópico em que
se tratou do candomblé vai ao encontro do inciso XX, uma vez que nenhum animal pode ser
sacrificado com fome e ser deixado sem água (tópico 5.2 deste trabalho). Mas, de maneira
geral, percebe-se pela leitura fria de toda a legislação que os animais são tratados como coisa,
propriedade. Somente a partir de uma análise conjunta de outras normas, especialmente
aquela prevista na Constituição da República, é possível considerar o animal não como coisa,
mas sim como um ser digno de consideração e respeito, em razão de o texto constitucional
resguardá-lo de práticas cruéis – evidenciando sua senciência.
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Embora o texto constitucional evidencie a senciência dos animais, a legislação
infraconstitucional não o fez expressamente, tal como na França. Nesse país, houve alteração
recente (2014) e inovadora40 no Código Civil. No atual artigo 515 do Código Civil Francês se
reconhece ―os animais como seres sencientes e não mais como um bem, como estava na
redação do antigo artigo 528.‖ (MONTEIRO; ROCHA, 2015, p. 105). Portanto, citar-se-ão
alguns diplomas legais que trataram e tratam dos animais, a fim de demonstrar que a
legislação infraconstitucional – pela letra fria da lei – os considera, em regra, como bem ou
coisa.
Inicia-se pelo Código Civil de 1916 – já revogado –, mas de grande valia para nos
auxiliar na interpretação teleológica do ordenamento jurídico. Nele, os animais são
propriedades, art. 595, por exemplo ―pertence ao caçador o animal por ele apreendido.‖ ou res
nullius – coisa sem dono, art. 593, incisos I e II:
Art. 593. São coisas sem dono e sujeitas à apropriação:
I - Os animais bravios, enquanto entregues à sua natural liberdade.
II - Os mansos e domesticados que não forem assinalados, se tiverem perdido o
hábito de voltar ao lugar onde costumam recolher-se, salvo a hipótese do art. 596.
III - Os enxames de abelhas, anteriormente apropriados, se o dono da colmeia, a que
pertenciam, os não reclamar imediatamente. (BRASIL, 1916)

Até mesmo na Lei 5.197/1967, que dispõe sobre a proteção à fauna, em seu artigo
primeiro, deixa-se claro que os animais são tratados como propriedade:
Art. 1º Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento
e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem
como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado,
sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. – grifo
nosso. (BRASIL, 1967).

Segundo Veloso (2013, p. 99, adaptado), os animais ―domésticos são considerados
pelo Código Civil [de 2002] como semoventes passiveis de direitos reais.‖ Ainda, a Lei
40

A característica inovadora do posicionamento francês decorre do fato de ter, expressamente, declarado que os
animais são seres sencientes, porém, deve-se destacar que outros países já reconheciam que minimamente os
animais não eram coisas. ―O primeiro país a reconhecer que o animal não é um bem foi a Áustria, em 1988,
quando afirmou através da introdução do § 285ª que ‗os animais não são coisas; estes são protegidos mediante
leis especiais. As normas relativas às coisas são aplicáveis aos animas, na medida em que não existam
disposições divergentes‘. Depois da Áustria, 1990, foi a vez da Alemanha alterar o seu Código Civil e introduzir
o §90ª no qual afirma que os animais não são coisas e que eles serão protegidos por legislação especial e, que as
normas correspondentes às coisas serão aplicáveis aos animais, salvo disposição em contrário. Em 2000, foi a
vez da Suíça, alterar o seu Código Civil, entendendo que para o Direito Civil os animais não são coisas.‖
(MONTEIRO; ROCHA, 2015, p. 105)
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5.894/43 – Código de Caça –, embora não expressamente considere os animais como
propriedade ou como bem difuso, ao permitir a caça 41, não os considera como sujeitos de
direitos. Por seu turno, a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, com a redação dada pela Lei 7.804/89, considera a fauna como recurso ambiental:
Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas,
os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a
flora. (BRASIL, 1989)

É possível extrair através de uma interpretação a contrario sensu, no que concerne ao
Código de Pesca, Decreto 794/1938, que o animal é considerado também como propriedade,
haja vista ser permitida a venda, desde que observadas as regras do Código:
Art. 17 É proibido colher, pescar, vender, comprar, transportar ou empregar em
qualquer uso, espécies da fauna aquática em desacordo com o presente Código e as
instruções emanadas do Serviço de Caça e Pesca. (BRASIL, 1938)

Dessa maneira, citadas as principais normas internacionais, assim como as nacionais,
já é possível concluir que não há vedação alguma ao sacrifício de animais em cultos
religiosos; o que há, naquilo em que mais se tutela os animais, é a vedação da prática de
crueldade, que, como visto, não pode ser interpretada como o simples ato de abater, já que o
ordenamento, nacional ou internacionalmente considerado, não proíbe o abate, apenas,
quando muito, emite normas para amenizar o sofrimento dos animais. Assim, já é possível
expor as considerações finais deste trabalho.

41

Art. 3º Caçar é o ato de perseguir, surpreender ou atrair os animais silvestres, a fim de apanhá-los vivos ou
mortos.
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7 CONCLUSÃO
Como se demonstrou neste trabalho, o surgimento da questão ambiental nas últimas
décadas e sua evolução permitiram uma transformação significativa na sociedade,
especialmente no Direito. O debate acerca da problemática ambiental se iniciou no meio
científico. Inúmeras pesquisas foram realizadas por vários cientistas, destacando-se entre eles
a pesquisadora norte-americana Rachel Carson, que na década de sessenta do último século
elaborou pesquisas de grande impacto no meio econômico e político, haja vista que através de
seus estudos conseguiu-se comprovar que os inseticidas eram prejudiciais à vida humana,
assim como às demais vidas existentes no planeta.
As discussões sobre o meio ambiente foram se intensificando no decorrer das
décadas, justificando, inclusive, grandes conferências tais como: a Conferência de Estocolmo
em 1972; a ―Cúpula da Terra‖ (ECO/92), no Rio de Janeiro, em 1992; a Conferência de
Johanesburgo (África do Sul) que ocorreu em 2002; e, por fim, a Conferência ―Rio mais 20‖,
ocorrida no Rio de Janeiro no ano de 2012.
Todo esse processo histórico, que inclui debates científicos, políticos e filosóficos,
possibilitou a consideração do meio ambiente como bem jurídico passível de tutela. Assim, ao
considerar o meio ambiente como bem jurídico, digno, portanto, de proteção, inúmeras áreas
foram atingidas e necessitaram de mudanças e adaptações, entre elas pôde-se citar a
economia, a política e, naquilo que especialmente interessava a este trabalho, o Direito.
O Direito, enquanto instituição social dinâmica que é, não fica indiferente às
mudanças a sua volta, ele se modifica para incorporá-las. Entre as áreas que sofreram
significativas alterações para se adaptarem à necessária tutela do meio ambiente, citou-se a
área do Direito do Trabalho, do Direito das Energias, do Direito Constitucional, do Direito
Urbanístico, dos Direitos Humanos, a própria democracia e o Biodireito. Ora, seria
minimamente ilógico que o Direito Penal não fosse também afetado pela questão ambiental.
Sobretudo ele, que detém o maior poder coercitivo, no sentido de ser ele a mais drástica forma
de intervenção dentre os outros ramos do Direito. Assim, a partir da análise das teorias de
Ulrich Beck e Zygmunt Bauman, acerca da, respectivamente, ―sociedade de risco‖ e
―sociedade líquida‖, este trabalho demonstrou razões suficientes para aceitar as mudanças no
Direito, especialmente no Direito Penal.
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Portanto, o Direito Penal passou a exercer um papel na tutela do meio ambiente,
especialmente porque através dela estar-se-ia protegendo essa geração e as futuras, ademais, a
própria Constituição da República de 1988 sepultou qualquer discussão acerca da necessidade
ou não da tutela penal ambiental, já que a previu expressamente. O Direito Penal, logo, passou
por inúmeras modificações em razão das novas demandas, entre elas, acentuaram-se as
seguintes: a necessária tutela de bens jurídicos de natureza difusa; a intensificação no uso de
tipos de perigo abstrato; a inevitável administrativização do Direito Penal; assim como a
tendência de se responsabilizar penalmente a pessoa jurídica.
Simultaneamente a essas mudanças, e também como reflexo da questão ambiental e
das correntes filosóficas acerca do ecocentrismo e do biocentrismo, surgiu a questão animal,
que ganhou espaço na cena pública, notadamente a partir da década de setenta do século XX.
Várias correntes filosóficas assumiram posições dentro da problemática envolvendo a
consideração dos animais. Dentre as principais, este trabalho abordou, mais detidamente, as
teorias de Peter Singer e Tom Regan. Restou demonstrado que, embora Regan e Singer
caminhem no sentido de não considerar os animais como simples coisas, eles divergem
naquilo que diz respeito à existência ou não dos direitos dos animais. Singer adota uma visão
protecionista, também conhecida como benestarismo animal. De fato, o principal elemento de
sua teoria é senciência dos animais, isso porque, ao serem capazes de sofrer, eles se igualam
aos seres humanos, portanto merecem respeito, observa-se, porém, que tal respeito se alcança
na medida em que se evita o sofrimento desnecessário. Daí ser possível concluir que a
utilização dos animais para fins exclusivamente humanos é aceitável através da teoria do
benestarismo, desde que evitados sofrimentos desnecessários.
Regan, por seu turno, considera o animal sujeito de uma vida, sendo inaceitável, sob
sua perspectiva, utilizar-se dos animais como meio para se atingir fins humanos. Tais teorias
foram abordadas com mais detalhes para dar o suporte filosófico necessário para a análise
feita no último capítulo acerca da legislação. Visou-se, portanto, verificar qual teoria o
ordenamento jurídico pátrio teria adotado, haja vista que as conclusões daí decorrentes seriam
diversas, e influenciariam na existência ou não da tipicidade da conduta de sacrificar animais
em cultos de candomblé. Dessa maneira, após a exposição dos tópicos que levaram o Direito a
tutelar o meio ambiente, especialmente o Direito Penal, bem como as teorias que passaram a
enxergar o animal sob uma perspectiva além de simples coisa, abordou-se então o candomblé
e o sacrifício de animais.
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Assim, em capítulo específico, mostraram-se as origens do candomblé, concluindo
ser ela uma religião reconhecidamente de matriz africana. Dessa forma, a base filosófica e
religiosa do candomblé deita suas raízes no continente africano. A razão de uma religião de
matriz africana encontrar-se em solo brasileiro foi explicada pela existência do tráfico
negreiro ocorrido entre os séculos XVI e XIX. A religião do candomblé é descrita por
antropólogos como uma religião aética, isso porque ela não tem um código de conduta moral
aplicável de maneira universal. A obrigação do fiel, portanto, restringe- se a agradar os orixás.
O sacrifício de animais no candomblé é justificado pela religião na medida em que é através
dele que se libera o axé, que é a força a harmonizar toda a natureza; assim, demonstrou-se que
somente por meio do sacrifício é possível que o fiel se realize religiosamente.
Ainda no capítulo atinente à religião, foi realizada entrevista com um candomblecista
que expôs seu ponto de vista acerca da religião e do sacrifício dos animais. Em sua entrevista
restou ratificado o que havia sido trabalhado nos subtópicos antecedentes daquele capítulo, ou
seja: o sacrifício é indispensável para o candomblé, bem como que o axé não é liberado
através do sofrimento do animal, ao contrário, há demasiado respeito com ele antes, durante e
depois do sacrifício. Frisou-se que, após o abate do animal, ele é preparado e servido como
alimento para os membros do culto. Observa-se, por fim, quanto ao candomblé, que os
animais comumente utilizados não estão sob risco de extinção.
Exposta a religião do candomblé, bem como a importância do sacrifício, passou-se a
abordar a questão afeta à tipicidade conglobante. Para explicitar a teoria da tipicidade
conglobante, foi necessário expor a teoria do tipo penal, assim como as tipicidades formal e
material. Inicialmente, diferenciou-se tipo de norma, bem jurídico e tipicidade. Neste último
momento, por oportuno, foi também diferenciada a tipicidade material da formal.
Salientaram-se as funções do tipo penal e as consequências delas decorrentes; assim,
aprofundou-se na função de garantia, na função seletiva, na função sistemática e, por fim, na
função indiciária da ilicitude. Finalmente, quanto à tipicidade conglobante, evidenciou-se que,
segundo Zaffaroni, criador da teoria, a necessária aplicação da teoria é visualizada a partir da
compreensão de que o ordenamento é uma ordem, não um caos. Portanto, é inaceitável que
uma norma proíba o que outra determine ou fomente. Como restou demonstrado, Zaffaroni,
ao elaborar a teoria da tipicidade conglobante, inevitavelmente, recepcionou a função
indiciária da ilicitude quanto ao tipo penal.
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Explicitada a teoria, iniciou-se a análise da existência ou não de tipicidade na
conduta de sacrificar animais em cultos religiosos de candomblé. Para tanto, investigaram-se
todos os elementos do tipo previsto no art. 32 da Lei 9.605/98 – maus-tratos aos animais. No
entanto, quanto à tipicidade da conduta, foi necessária uma análise conglobada do
ordenamento jurídico, tal como a teoria da tipicidade conglobante exige. Porém, antes de
iniciar a interpretação conglobada da legislação, citou-se o exemplo da Igreja Lukumi, a fim
de evidenciar que, ao se criar ou interpretar a legislação, não se deve deixar que preconceitos
religiosos deturpem os valores já consagrados pela ordem constitucional, tal como aconteceu
em Hialeah, na Flórida, Estados Unidos.
Iniciou-se, de fato, a análise do ordenamento jurídico em busca da resposta para a
seguinte indagação: há tipicidade (conglobante) na conduta de sacrificar animais no culto de
candomblé? A legislação analisada foi, especialmente, a Constituição Federal de 1988, o
Código Civil de 2002, a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, o Decreto 794/1938 – Código de Pesca, a Lei 5.197/1967, que dispõe sobre a
proteção à fauna, o Decreto 24.645/1934, e os revogados Código Civil de 1916, assim como o
também revogado Código de Caça – Lei 5.894/43, além de algumas normas internacionais,
como a Declaração dos Direitos Fundamentais dos Animais.
Por meio de tal análise, foi possível concluir que, pela leitura fria da legislação em
geral, os animais são considerados bens ou coisas. Obviamente que uma interpretação
sistemática que considere, principalmente, os valores constitucionais, não se pode considerar
os animais como simples coisas, nem como bens, mas sim como seres dignos de consideração
em razão da capacidade de sofrer, por isso a vedação às práticas que traduzam em crueldade
em relação a eles. Contudo, não é possível defender que o paradigma referente à teoria de
Tom Regan tenha se firmado, em outras palavras, não se visualizou que o ordenamento
jurídico tenha recepcionado a teoria dos direitos dos animais. Confirmou-se, entretanto, que a
teoria de Peter Singer foi sim recepcionada, já que não se veda a utilização dos animais para
fins humanos, o que se veda é a imposição de sofrimento desnecessário.
Assim, considerando que o sacrifício do animal no candomblé é cercado de técnicas
e cuidados para se evitar ao máximo o sofrimento, já que não é através do sofrimento dele que
se libera o axé, e considerando ainda as normas constitucionais acerca do direito à liberdade
de culto e do seu exercício, bem como a impossibilidade de o Estado proibir ou impor
qualquer religião ou embaraçar o seu culto, e, por fim, que a Constituição determina que se
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promova a cultura afro-brasileira, na qual o candomblé está inserido, conclui-se que há
normas que fomentam tal religião, inexistindo tipicidade (na perspectiva conglobada) no
sacrifício de animais em cultos de candomblé.
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