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RESUMO
Esta dissertação tem como finalidade analisar a possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância nos crimes ambientais contra a fauna à luz da teoria dos
bens jurídicos. Para tanto, trabalhar-se-á com a crítica à construção de “ismos” (seja
através do ecocentrismo ou do antropocentrismo), que não passam de visões
metafísicas e arbitrárias. Ademais, demonstrar-se-á a necessidade de uma releitura
da teoria do bem jurídico, evoluindo o pressuposto de aplicação da dignidade da
pessoa humana para a dignidade dos entes. Por fim, se estudará o princípio da
insignificância e sua aplicação em relação às infrações penais cometidas contra os
animais, especialmente com o intuito de demonstrar ser possível sua aplicação, desde
que respeitada a teoria dos bens jurídicos, a Constituição Federal e a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. Serão adotados como marcos teóricos,
predominantemente, Martin Heidegger e Claus Roxin. Ademais, se valerá do método
dedutivo, partindo-se das premissas de impossibilidade de utilização de uma relação
homem-animal metafísica; utilização da teoria dos bens jurídicos; e de constante
aplicação da Constituição Federal.
Palavras-chave: Princípio da insignificância; Crimes contra a fauna; Antropocentrismo;
Biocentrismo.

ABSTRACT
This dissertation aims to analyze the possibility of applying the principle of
insignificance in environmental crimes against fauna considering the theory of legal
goods. To do so, it will be criticized the construction of "isms" (either through
ecocentrism or anthropocentrism), which are no more than metaphysical and arbitrary
views. In addition, it will be demonstrated the necessity of a re-reading of the legal
goods theory, evolving the assumption of application of the dignity of the human person
for the dignity of the beings. Finally, it will be studied the principle of insignificance and
its application in relation to criminal offenses committed against animals, especially
with the purpose of demonstrating that the application is possible, provided that it is
respected the theory of legal goods, the Federal Constitution and the jurisprudence of
the Federal Supreme Court. Martin Heidegger and Claus Roxin will be adopted as
theoretical frameworks. In addition, it will use the deductive method, starting from the
premises of impossibility of using a metaphysical man-animal relationship; use of legal
theory; and the constant application of the Federal Constitution.

Keywords: Principle of insignificance; Crimes against fauna; Anthropocentrism;
Biocentrism.
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição da República Brasileira de 1988 trouxe em seu artigo 225, §3º a
possibilidade de responsabilização das pessoas físicas e jurídicas nos âmbitos civil,
administrativo e penal no tocante às atividades lesivas causadas ao meio ambiente.
Foi a primeira carta magna brasileira a trazer um capítulo específico para a referida
tutela. Por sua vez, foi a Lei 9.605/98 o instrumento jurídico que teve a incumbência
de regulamentar a proteção trazida pela Constituição, estabelecendo os ilícitos
criminais e administrativos na seara ambiental.
Todo o tema da responsabilidade, no contexto abordado, é de fundamental
importância, mormente quando a sociedade é calcada por riscos desconhecidos.
Entretanto, a presente pesquisa irá submergir mais restritamente ao campo do Direito
Penal Ambiental. Trata-se de um estudo em busca da possibilidade de aplicação ou
não do princípio da insignificância nos crimes contra a fauna dispostos na Lei
9.605/98.
A questão parece tormentosa. O princípio da insignificância conseguiu
relevância na seara penal em 1964, através de Claus Roxin, no seu trabalho sobre o
funcionalismo teleológico-racional. Em sua origem, teve como intuito evitar a
reprimenda de delitos patrimoniais de pequena monta (minimis non curat praetor),
ficando mais conhecido pelos crimes famélicos ou bagatelares. Entretanto, foi se
amoldando aos demais tipos penais, de tal sorte que, hodiernamente, apesar de não
se encontrar positivado, é pacificamente reconhecido pelos Tribunais Superiores.
O princípio se agrega à dignidade da pessoa humana para lembrar que o direito
penal não deve se preocupar com as pequenas questões, mas sim com aquelas
condutas que geram verdadeiros danos ao bem jurídico tutelado. Nessa órbita, a
tipicidade se percebe acrescida de um conteúdo material, evitando que se incrimine
toda e qualquer subsunção do fato à norma.
Entretanto, a tutela jurídica do meio ambiente possui particularidades que
causam dúvidas quanto à possibilidade da aplicação da insignificância nos delitos que
a permeia, bem como em relação aos limites de tal aplicação. Para exemplificar a
referida problemática, traz-se à tona o exemplo da pessoa que aprisiona um
passarinho em uma gaiola sem a autorização do poder público. Seria cabível a
aplicação do princípio nessa hipótese? Por um lado, alguns poderiam dizer que sim,
visto que se trata de apenas um pássaro e que, a princípio, não traria maiores
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consequências para a fauna brasileira. Por outro lado, existem os que podem alegar
que seria incabível tal princípio, tendo em vista a crueldade do ato e o sofrimento que
é gerado àquele espécime (é claro que ainda seria necessário realizar outras análises,
como o risco de extinção da espécie).
Diante da profundidade da questão envolvida e pela inúmera quantidade de
dúvidas que o tema carrega consigo, o objeto da presente pesquisa é: o princípio da
insignificância deve ser aplicado nos delitos contra a fauna?
Com o intuito de responder à referida pergunta, o estudo se dividirá em seis
partes: introdução, capítulos 02 a 05 e conclusão. A introdução tem como objetivo
facilitar aos leitores a compreensão sobre o estudo que se segue, indicando o tema
da pesquisa, sua contextualização e delimitação. O segundo capítulo abordará os
paradigmas metafísicos que têm regido a relação entre homem e animal durante a
história. O terceiro capítulo se vincula ao segundo por abordar a forma que o Direito
Penal tutela o meio ambiente, através da teoria do bem jurídico, que está
embrionariamente ligada à lógica homem-animal. O quarto capítulo traz à tona o
princípio da insignificância, seu desenvolvimento histórico e a forma como os
Tribunais Superiores o têm aplicado diante da teoria do bem jurídico. O quinto capítulo
abordará a aplicação do princípio da insignificância nos delitos praticados contra a
fauna. Por fim, será apresentada a conclusão da presente pesquisa, em que serão
demonstrados os resultados auferidos para o objetivo geral e para os objetivos
específicos.
A presente pesquisa exploratória se valerá do método dedutivo, partindo das
premissas de: impossibilidade de utilização de uma relação homem-animal metafísica;
utilização da teoria dos bens jurídicos; e necessidade de constante aplicação da
Constituição Federal. Após, serão feitos testes no caso concreto apenas para a
demonstração da validade empírica da teoria levantada. Ademais, serão usadas como
fontes, livros de variados autores, pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais. Será
adotado como marco teórico, além de Claus Roxin, Martin Heidegger.
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2 OS PARADIGMAS METAFÍSICOS E A SUPERAÇÃO DOS “ISMOS”

A relação homem-animal é comumente vista como sendo pautada em uma
concepção filosófica prévia (REIS; NAVES; RIBEIRO, 2018). Entretanto, o que se
pretende demonstrar no presente capítulo é que os pensamentos encabeçados pela
lógica maniqueísta entre antropocentrismo e biocentrismo não devem prosperar. Para
tanto, é necessária a compreensão dos referidos paradigmas.
2.1 Antropocentrismo
“O antropocentrismo é uma postura filosófica na qual o foco encontra-se no ser
humano” (MAROTTA, p. 20, 2018). Tal forma de se visualizar o mundo é geralmente
associada ao período renascentista, entretanto pode ser percebida em momentos da
história anteriores a este. Aristóteles, Platão e Protágoras, por exemplo, já tratavam o
homem como um ser superior aos demais. Não é por menos que Protágoras
anunciava para o relativismo que o homem é a medida de todas as coisas.
(MAROTTA, 2018).
Até mesmo na idade média, período comumente associado ao teocentrismo,
onde Deus preponderava como referência à vida dos cidadãos, não é maduro dizer
que o ser humano ocupou posição de inferioridade ou igualdade na relação com os
demais seres. Não é por menos que Santo Agostinho (354 a 430 d.C.) e São Tomás
de Aquino (1225 a 1274 d.C.), dois grandes expoentes da teologia e da filosofia cristã
da época, alegavam que o homem era o único ser capaz de ter a vida voltada a Deus,
separando o erro da verdade. Nesse sentido, em que pese existisse um olhar especial
para a figura do divino, o ser humano não deixava de possuir local central na forma
de se ver o mundo.
Conforme já se antecipou, foi no período renascentista que a visão
antropocêntrica ganhou sua forma mais encorpada. A imagem do homem vitruviano
(1490), de Leonardo da Vinci, costuma ser a responsável por ilustrar o período.
Entretanto, foi com as ideias de René Descartes (1596 d.C a 1650 d.C), que
concluíram pela incapacidade dos animais de expressarem seus pensamentos, que o
presente paradigma restou desabrochado. Descartes defendeu que o ser humano,
com o seu res cogitans (coisa pensante), possui a capacidade de observar o mundo
a partir da razão. Senão, vejamos:
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E isso não ocorre porque lhes faltem órgãos, pois sabemos que as pegas e
os papagaios podem articular palavras assim como nós, no entanto não
conseguem falar como nós, ou seja, demonstrando que pensam o que dizem;
enquanto os homens que, havendo nascido surdos e mudos, são desprovidos
dos órgãos que servem aos outros para falar, tanto ou mais que os animais,
costumam criar eles mesmos alguns sinais, mediante os quais se fazem
entender por quem, convivendo com eles, disponha de tempo para aprender
a sua língua. E isso não prova somente que os animais possuem menos
razão do que os homens, mas que não possuem nenhuma razão.
(DESCARTES. 2008, p. 44).

Segundo o autor francês, os bichos não passam de seres autômatos, de tal
sorte que se existisse um robô que em tudo se assemelhasse a um macaco, não seria
possível distinguir um do outro. O homem, por sua vez, é um ser completo, pois possui
corpo e alma. Ele é capaz de se sobressair por sua capacidade de uso da linguagem
articulada e expressão de seus pensamentos, havendo, portanto, um fundado
argumento para a sua separação do restante da natureza (MAROTTA, 2018).
Em mesmo sentido, se encontra Immanuel Kant (1724 d.C a 1804 d.C).
Segundo a sua estética transcendental “é o homem que ordena e dá sentido à
estrutura caótica da natureza, pois é ele que, intuindo a noção de espaço, tempo e
categorias, confere ordem ao mundo exterior”. (ARMANDO, p. 18, 2014). Ademais, é
dele a divulgação da ideia de que o homem é o único ser detentor de verdadeira
liberdade, pois é capaz de fabricar legislação a partir de verdades universais.
A doutrina, em um contexto nacional, também tangencia a defesa de tal
posicionamento, como, por exemplo, Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Pierpaolo
Bottini, respectivamente na área do Direito Ambiental e do Direito Penal. Isso porque
o primeiro defende que o meio ambiente deve ser voltado a suprir as necessidades
da espécie humana (MAROTTA, 2018), senão vejamos:
A vida que não seja humana só poderá ser tutelada pelo direito ambiental na
medida em que sua existência implique garantia da sadia qualidade de vida
do homem, uma vez que numa sociedade organizada este é o destinatário
de toda e qualquer norma (FIORILLO, 2001, p. 14-15).

Bottini, por sua vez, defende que a teoria do bem jurídico deve ser pautada na
defesa final da dignidade da pessoa humana, colocando em xeque, inclusive, alguns
artigos da Lei 9605/98 (crimes ambientais):
O direito penal funcional de um Estado Democrático de Direito tem por
missão, em primeiro lugar, proteger a dignidade humana, consubstanciada
na tutela de bens e interesses essenciais para a sua materialização. Sua
legitimidade e seus limites decorrem da atividade de garantir a existência
segura de bens jurídicos. Logo, o conceito de bem jurídico está atrelado ao
conceito de dignidade humana, ou seja, bem jurídico será todo elemento
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indispensável ao livre desenvolvimento do indivíduo de um sistema social
orientado para autodeterminação, para garantia da pluralidade e da liberdade
democrática. (BOTTINI, 2010, p. 177-178).

Em todos os casos, apesar de existirem diferentes fundamentos, o que se pode
constatar é que o homem é colocado no centro do espectro da vida. Assim, é ator
principal, enquanto todo o restante do meio ambiente que o permeia é acessório à sua
existência.
O antropocentrismo influenciou e ainda influencia o mundo, em especial o
ocidente, no sentido de que as coisas e os demais seres devem servir à humanidade.
Um

exemplo

interessante

sobre

como

tal

instituto

está

presente

na

contemporaneidade é o que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial: diante das
inúmeras atrocidades que foram vistas nos campos de concentrações nazistas e em
experimentos que foram feitos com pessoas, a Organização Mundial da Saúde (OMS),
em parceria com o Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas
(CIOMS) elaborou dez princípios para a regulamentação das experimentações
científicas. Tais princípios ficaram conhecidos como Código de Nuremberg. Um deles,
em especial, chama a atenção:
O experimento deve ser baseado em resultados de experimentação animal
e no conhecimento da evolução da doença ou outros problemas em estudo,
e os resultados conhecidos previamente devem justificar a experimentação1”
(TRIBUNAL INTERNACIONAL DE NUREMBERG, 1947, p. 1).

O referido instrumento foi responsável por estabelecer que as experimentações
científicas devem acontecer em animais antes de serem testadas em seres humanos.
Trata-se de um pensamento bem recebido na ótica antropocêntrica, permitindo uma
experimentação de determinada técnica, desde que isso possa permitir um avanço da
tecnologia e, consequentemente, maior bem-estar para a humanidade.
É claro que o código de Nuremberg não foi o único a expressar o pensamento
antropocêntrico, mas se trata de um marco histórico de grande relevância. Não é por
menos que inúmeras entidades defensoras dos bichos ainda lutam pelo fim dos
experimentos científicos em ratos, macacos, cães, entre outros2.

1

El experimento debe diseñarse y basarse en los resultados obtenidos mediante la experimentación
previa con animales y el pleno conocimiento de la historia natural de la enfermedad o del problema en
estudio, de modo que los resultados anticipados justifiquen la realización del experimento.
2
Diante de uma revisão ao tema, a Associação Médica Mundial (World Medical Associaton - WMA)
estabeleceu em 2008 que deve haver bom tratamento e bem-estar dos espécimes utilizados em
pesquisas.
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Entretanto, por mais astuciosos que sejam os argumentos favoráveis ao
antropocentrismo, as críticas não deixaram de bater à sua porta. Com o advento da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na cidade
de Estocolmo, na Suécia, em 1972, a degradação do meio ambiente começou a
chamar a atenção de toda a humanidade. Desde então, houve um proliferamento de
ideias com intuito de conscientização para causas como a busca pela ética no trato
dos animais, pelo banimento de tratamentos degradantes, contingenciamento da
caça, entre outros.

2.2 Biocentrismo

Pode-se dizer que a visão antropocentrista sofre críticas, pelo menos, desde
1182 d.C. Isso porque se trata do ano de nascimento de São Francisco de Assis, frade
que ficou conhecido por ser o padroeiro dos animais e da ecologia. É famosa a sua
pregação aos pássaros de Giotto:
Minhas irmãzinhas aves, vocês devem muito a DEUS, o CRIADOR, e por
isso, em todo lugar que estiverem, devem louvá-Lo, porque ELE lhes permitiu
que voassem para onde quisessem, livremente, da mesma forma que devem
agradecer o alimento que ELE lhes dá, sem que para isso tenham que
trabalhar; agradeçam ainda a bela voz que o SENHOR lhes proporciona, que
lhes permite realizar lindas entonações! Vejam, minhas queridas irmãzinhas,
vocês não semeiam e não ceifam. É DEUS quem lhes apascenta, quem lhes
dá os rios e as fontes, para saciar a sede; quem lhes dá os montes e os vales,
para o seu refúgio e lazer, assim como lhes dá as árvores altas, para fazerem
os ninhos. Embora não saibam fiar e nem coser, DEUS lhes concede
admiráveis vestimentas para todas vocês e seus filhos, porque ELE lhes ama
muito e quer o bem-estar de vocês. Por isso, minhas irmãzinhas, não sejam
ingratas, procurem sempre se esforçarem em louvar a DEUS (FEDERIZZI;
ORMEZZANO, apud IGREJA DE PARATI, 2016, p. 4-5).

Porém, as pregações do frade foram só o início de vários golpes desferidos ao
paradigma de defesa do ser humano durante a história. Inicialmente, por Nicolau
Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei, com a demonstração do
modelo heliocêntrico, segundo o qual a Terra se movimenta ao redor do Sol e não o
oposto.
Os cientistas deixaram claro que a espécie humana não está no centro do
sistema solar, mas, como se não bastasse, enalteceram que o próprio Sol é apenas
uma em bilhões de estrelas e, a nossa galáxia, uma, em pelo menos, trilhões de
outras. (MAROTTA, 2018). Com tal demonstração, não deixaram dúvidas da nossa
pequenez. Afinal de contas, o sistema planetário não demonstra estar funcionando
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apenas para beneficiar o homem ou em função deste, mas, ao contrário, nossa
espécie está no mundo como muitos outros elementos físico-químicos e, quem sabe,
até com outras formas de vida.
Em um segundo momento, Charles Robert Darwin conseguiu demonstrar
cientificamente que as variedades individuais entre as espécies surgem em virtude da
busca pela sobrevivência e que os organismos vão se modificando de forma lenta e
gradual para se adaptarem às necessidades do ambiente. Ademais, açoitando o
antropocentrismo, fez valer a ideia de que não existem espécies individualmente
criadas com tal ou qual finalidade, mas que todas elas surgiram de um mesmo
antepassado comum e foram se modificando ao longo da história. (MAROTTA, 2018).
O que Darwin fez ao homem foi deveras humilhante. O surgimento por
intermédio de um ancestral comum nos colocou em pé de igualdade com os demais
seres, mas, pior do que isso, trouxe indícios de que o surgimento da vida não teve
nada em especial para o homo sapiens, que, possivelmente, surgiu de várias
adaptações de outras espécies, de maneira totalmente aleatória.
Por fim, uma terceira grande crítica foi elaborada por Sigmund Freud, com a
constatação de que o homem não é plenamente favorecido pela regência da razão,
conforme afirmava Descartes, mas, ao contrário, está condenado a agir por meio de
seus instintos, se contentando a escassas informações sobre o inconsciente:
No transcorrer dos séculos, o ingênuo amor-próprio dos homens teve de
submeter-se a dois grandes golpes desferidos pela ciência. O primeiro foi
quando souberam que a nossa Terra não era o centro do universo, mas o
diminuto fragmento de um sistema cósmico de uma vastidão que mal se pode
imaginar. Isto estabelece conexão, em nossas mentes, com o nome de
Copérnico, embora algo semelhante já tivesse sido afirmado pela ciência de
Alexandria. O segundo golpe foi dado quando a investigação biológica
destruiu o lugar supostamente privilegiado do homem na criação, e provou
sua descendência do reino animal e sua inextirpável natureza animal. Esta
nova avaliação foi realizada em nossos dias, por Darwin, Wallace e seus
predecessores, embora não sem a mais violenta oposição contemporânea.
Mas a megalomania humana terá sofrido seu terceiro golpe, o mais violento,
a partir da pesquisa psicológica da época atual, que procura provar o ego que
ele não é senhor nem mesmo em sua própria casa, devendo, porém,
contentar-se com escassas informações acerca do que acontece
inconscientemente em sua mente. (FREUD, apud MAROTTA, 2018, p. 35).

Com o terreno preparado, a desaprovação do paradigma anterior teve guinada
em meados do século XX, quando o fenômeno de proteção aos direitos dos animais
ganhou forma. Conforme ensina Edson Ferreira de Carvalho:
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O movimento dos animais começou na Inglaterra, em oposição à caça, e
prosseguiu nos Estados Unidos sob a forma de reivindicação dos direitos dos
animais e a liderança do filósofo australiano Peter Singer, cujo livro Animal
Liberation foi publicado em Nova York, em 1975 (CARVALHO, 2001, p. 381).

Singer encontra posição de destaque na defesa de uma visão zoocentrista
(biocentrista) de mundo. Suas ideias são trabalhadas de modo que todos os seres
devem ter seus interesses considerados de forma isonômica, não se levando em
consideração o gênero, cor da pele ou a sexualidade. Assim, fundamenta a inclusão
dos animais senscientes3 no âmbito de proteção. (MAROTTA, 2018).
O que o filósofo australiano demonstra é que a sensciência permite aos animais
terem sensações e sentimentos, mormente no tocante à capacidade de sentirem dor.
Portanto, trata de colocar o animal no centro do debate, para que as posturas de
abusos e maus tratos sejam repudiadas.
Em mesmo sentido protetivo, a bioética, mais especificamente na figura de
Hans Jonas, toma para si a responsabilidade do ser humano em relação aos bichos.
É nesse sentido que Jonas expressa que “o homem não tem nenhuma outra vantagem
em relação aos outros seres viventes, exceto a de que só ele também pode assumir
a responsabilidade de garantir os fins próprios aos demais seres” (JONAS, 2006, p.
175).
Além de Hans Jonas e Peter Singer, pode-se citar uma diversidade de
personagens que contribuíram para a construção de um arcabouço teórico que
permitisse a fundamentação do ponto de vista biocêntrico. Nesse sentido, Paul Taylor,
Robert Lanza e Tom Regan lutaram para que não só o homem estivesse no âmago
das questões, mas todas as formas de vida.
Até mesmo a igreja católica, uma das maiores defensoras do ponto de vista
antropocêntrico, em um giro de posicionamento, assim se manifestou, por intermédio
do Papa Francisco:
Entretanto não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais
«recursos» exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmas.
Anualmente, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais, que já
não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas
para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões que têm a ver
com alguma actividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já
não darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos
3

A ciência comprovou que grande parte dos animais com os quais interagimos é dotada de senciência, ou até
mesmo de consciência, o que foi expresso no documento de cunho científico conhecido como “Declaração de
Cambrigde”. Superada a controvérsia sobre se os animais possuem sensações e sentimentos, autores renomados
da (bio)ética defendem que estes fazem jus à consideração moral, o que torna seus interesses/necessidades
relevantes. (MAROTTA, p. 14, 2018).
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a sua própria mensagem. Não temos direito de o fazer. (FRANCISCO, 2015,
p. 28).

O que se percebe é que as instituições, aos poucos, foram absorvendo a luta
contra a extinção, a caça desenfreada, os abusos nos testes em animais, entre tantas
outras práticas que são consideradas inaceitáveis pelo movimento biocentrista. Talvez
pela percepção de que os animais restariam extintos se não houvesse mudanças no
comportamento humano, mas, em alguns casos, pela própria relação de sentimento
íntimo que se foi desenvolvendo, em especial com os animais domésticos.
Nessa toada, o direito acabou absorvendo parte de tal posicionamento,
conforme pode ser demonstrado exemplificativamente pelos seguintes marcos: British
Cruelty to Animal Act (Ato em relação à crueldade animal Britânica), elaborado em
1976, teve como intuito proteger os animais contra os experimentos cruéis na GrãBretanha; Laboratory Animal Welfare Act (Lei de bem-estar animal de laboratório)
buscou concretizar, nos Estados Unidos, uma diversidade de práticas éticas em
relação aos animais, que foram sendo ampliadas por meio de emendas; Declaração
Universal dos Direitos dos Animais, elaborada pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), que estipulou, ipsis litteris:
Art. 1º - Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos
direitos à existência.
Art. 2º
1. Todo o animal tem o direito a ser respeitado.
2. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais
ou explorá-los violando esse direito; tem o dever de pôr os seus
conhecimentos ao serviço dos animais.
3. Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do
homem.
Art. 3º
1. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos cruéis.
2. Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto
instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia.
(UNESCO, 1978).

Em território nacional, no mesmo sentido, a proteção animal ganhou e ainda
vem ganhando força com o surgimento de uma diversidade de leis, mais
especificamente: Código de Caça (Decreto-Lei 5894/1943); Código de Pesca
(Decreto-Lei 794/1938); Lei 9605/98 (Lei de crimes ambientais); e, por fim, não se
pode esquecer da importância valorosa da Constituição da República de 1988, mais
especificamente de seu artigo 225, que assim dispõe:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
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se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações. [...]
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).

É claro que o surgimento de um novo paradigma não coloca por terra tudo
aquilo que vigorava anteriormente. Não por menos, ainda existem inúmeras lutas para
que a teoria do biocentrismo se consagre em toda sua extensão, como, por exemplo,
o reconhecimento de que os animais não são coisas, conforme entendimento da
doutrina, em interpretação ao Código Civil do Brasil de 2002:
Bens móveis são bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por
força alheia, sem que tal movimento ou remoção altere sua substância
essencial ou sua destinação econômico-social. Os primeiros, ou seja, aqueles
que têm movimento próprio são chamados de semoventes, sendo, na
verdade, espécie de bens móveis. São os animais.
Bens móveis há por natureza, como uma cadeira um carro, ou um animal,
que é semovente. [...] (FIUZA, 2010, p. 184).

A busca pelo referido reconhecimento é uma luta que os ambientalistas, em
especial os defensores da causa animal, estão travando há tempos no Congresso
Nacional. Entre os mais diversos partidos já houve a tentativa de se criar direitos à
fauna, como os seguintes projetos de Lei: 215/2007 (Criação de um Código Federal
de bem-estar animal); 3.676/2012 (Estatuto dos animais); 6.799/2013 (tratativa dos
animais como seres despersonificados, mas diferente de coisas); 7.991/2014
(acrescer ao código civil personalidade jurídica sui generis aos animais); 351/2015
(tem como finalidade que os animais não sejam mais tratados como coisas); entre
outros.
Em vários outros países, tal direito já foi conquistado. Nesse sentido, o artigo
285-a do Código Civil austríaco, a Constituição de Bonn na Alemanha, o artigo 641,
inciso II, do Código Civil da Suíça e o artigo 2a, do livro 3, do Código Civil da Holanda:
Artigo 2a
1. Animais não são coisas.
2. As disposições relativas às coisas são aplicáveis aos animais, com a
devida observância das limitações, obrigações e princípios legais decorrentes
de normas estatutários e não escritas, bem como da ordem pública e dos
bons costumes. (HOLANDA, 2011)4.

“Artikel 2a: 1. Dieren zijn geen zaken. 2. Bepalingen met betrekking tot zaken zijn op dieren van toepassing, met
in achtneming van de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen,
verplichtingen en rechtsbeginselen, alsmede de openbare orde en de goede zeden”.
4
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A “descoisificação” dos animais, portanto, é mais um passo que o movimento
biocentrista vem trabalhando nos últimos anos. Certamente não será fácil a superação
do paradigma antropocentrista, mas a tendência, conforme demonstrado, é a de que
os países acabem reconhecendo que os bichos não possuem a mesma natureza
jurídica de um outro objeto qualquer.

2.3 Retomada histórica

Após a compreensão sobre os paradigmas filosóficos que regeram a relação
entre homem e animal nos últimos tempos, é preciso fazer uma retomada histórica,
para se verificar a necessidade da adoção de um deles ou não.
O vínculo entre homem e animal remonta a nossa origem. Aliás, como
demonstrado acima, Charles Darwin comprovou que as diversas espécies são
originárias de uma fonte comum, que aos poucos foi se modificando para melhor se
adaptar às transformações do ambiente. Nesse sentido, o homo sapiens existe há
aproximadamente 200 mil anos, conforme esclarece Fabrício Santos:
Nossa espécie é de origem recente, não mais do que 200 mil anos, fato
corroborado por vários estudos de genética e paleoantropologia. No tocante
ao homem moderno, levando-se em conta todas as populações atuais,
considera-se que ele pertence à espécie Homo sapiens, também conhecida
pelos paleoantropólogos como “homem anatomicamente moderno”. Alguns
raros pesquisadores sustentavam a ideia de que os homens atuais deveriam
ser considerados uma raça ou subespécie, o Homo sapiens sapiens, pois
acreditavam que o homem de Neandertal seria outra raça extinta
recentemente, o Homo sapiens neanderthalensis. No entanto, dados
arqueológicos, paleoantropológicos e estudos genéticos atuais mostram para
uma separação bem antiga entre essas duas linhagens, que, embora tenham
convivido por 5.000 anos na Europa, não se hibridizaram de maneira
significativa. Portanto, essas duas linhagens de hominídeos são atualmente
consideradas, na nomenclatura científica, duas espécies distintas, Homo
sapiens e Homo neanderthalensis. (SANTOS, 2014, p. 13).

Aliás, o pesquisador indica que “a história evolutiva nos revela os primeiros 3,5
bilhões de vida neste planeta sem qualquer espécie que poderíamos reconhecer como
“inteligente” até o aparecimento do Homo sapiens” (SANTOS, p. 03, 2014).
Fato é que, segundo o atual estágio do conhecimento científico, existe vida na
Terra há mais de três bilhões de anos e o homem surgiu somente há,
aproximadamente, 200 mil. Logo, quando do advento da origem humana, já existiam
outras espécies que habitavam o mesmo planeta. Aliás, a indicação dos estudos da
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Biologia e da Paleontologia é a de que o ser humano derivou de uma espécie de
macaco:
O Homo sapiens é uma espécie de antropoide (macaco) da ordem Primata,
que inclui espécies de dois grandes grupos taxonômicos (infraordens): os
Strepsirrhini (lêmures, lórises e gálagos) e os Haplorrhini (tarsos e
antropoides). Os primatas antropoides possuem várias características
compartilhadas como cérebro desenvolvido, face pequena com olhos
projetados para frente, dedos oponíveis e unhas nas mãos e nos pés que
possibilitam agarrar, duas mamas, capacidade para ficar ereto, entre outras.
(SANTOS, 2014, p. 4).

Tal compreensão histórica possui importância pois deixa claro que desde o
início da nossa existência, já existia uma relação com os animais, ainda que se
estivesse longe da criação de paradigmas filosóficos, como o antropocentrismo ou do
biocentrismo. Aliás, o próprio surgimento da nossa espécie pode estar relacionado
com as interações feitas com os demais animais, através da alimentação:
Registros fósseis indicam que para o surgimento do gênero Homo, com a
consequente alteração (aumento) do cérebro, foi fundamental uma nova dieta
alimentar. Este período, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, também foi
marcado por mudanças climáticas que afetaram o comportamento dos
hominídeos. Vrba (apud LEONARD; Robertson, 1994, p. 86) afirma que
houve uma grande era de resfriamento no planeta naquele período,
aumentando, na África, os ambientes áridos e abertos. Ocorreu uma maior
abundância de animais nesses novos terrenos, o que implicou,
especificamente para o gênero Homo, na maior procura desses animais como
sustentos, enquanto o gênero Australopithecus continuou a consumir
alimentações mais fibrosas, como vegetais (apesar de comerem carne,
eventualmente). Tais atitudes determinariam o consequente aumento do
cérebro das espécies do gênero Homo e sua perpetuação. (REIS; NAVES;
RIBEIRO, 2018, p. 7).

Percebe-se que os novos hábitos alimentares podem ter levado os espécimes
a possuir uma maior capacidade craniana, que implicou maior capacidade de
raciocínio, transformações corpóreas, diferentes hábitos sociais, enfim, toda uma
conjuntura que levou ao surgimento de uma nova espécie, a humana:
Leonard e Robertson (1994) fazem uma comparação entre seis espécies de
hominídeos fosseis, levando em conta a capacidade craniana, o peso
corporal estimado e a taxa metabólica de repouso, que significa o gasto de
energia corporal para manter, em repouso, o funcionamento do corpo. Ao
comparar os Homo habilis e o Homo erectus, primeiras espécies do gênero
Homo, com os Australopithecus, percebe-se que os cérebros das espécies
do gênero Homo são maiores que a espécie anterior, Australopithecus, o que
coincide com o fato das espécies Homo terem aprendido a coletar e
compartilhar recursos, o que gerou uma mudança alimentar, incluindo um
maior consumo de dieta animal. (REIS; NAVES; RIBEIRO, 2018, p. 06).
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É claro que para que tenha aumentado o consumo de carne, os humanos
precisaram interagir de forma mais recorrente com os animais, de tal sorte que
passaram a depender disso para manter sua sobrevivência. Inicialmente, os bichos
foram atraídos em virtude de uma forma comensal de sobrevivência, visto que se
alimentavam dos restos que eram deixados:
Este caminho é percorrido por animais que se alimentam de lixo em torno de
habitats humanos, ou por animais que atacam outros animais atraídos para
ambientes antropogênicos. Esses animais iniciam sua jornada para a
domesticação estabelecendo uma relação comensal com os humanos - uma
relação na qual um parceiro se beneficia e o outro colhe pouco ou nenhum
benefício ou dano. Em algum momento nessa associação com humanos e
ambientes antropogênicos, esses animais desenvolvem laços sociais ou
econômicos mais próximos com seus hospedeiros humanos, que começam
a obter algum benefício tangível da associação. Essa nova reciprocidade
coloca o antigo comensal e seu hospedeiro humano em um caminho para um
relacionamento doméstico. (ZEDER, apud REIS; NAVES; RIBEIRO, 2018, p.
9).

Em seguida, ocorreu “a segunda via, denominada ‘caminho presa’ (Prey
Pathway), quando os humanos passaram a domesticar principalmente gados. Tais
animais já eram presas dos homens, que os utilizavam para alimentação”. (Reis;
Naves; Ribeiro, 2018, p. 9). Por fim, houve uma terceira aproximação, que envolve
formas mais complexas de interação, próximo ao que se vivencia atualmente:
Um terceiro tipo de domesticação é denominado caminho direcionado
(Directed Pathway), que se caracteriza por ser um processo feito pelos
humanos de uma maneira mais deliberada e direcionada, a fim de obter
recursos com a domesticação de animais que, a princípio, estavam afastados
da relação com humanos. Tal estágio, provavelmente, surgiu após a
consolidação das vias anteriores. Pode-se ainda afirmar que características
que se encontram em determinados animais domesticados, possivelmente,
não existiam antes. (REIS; NAVES; RIBEIRO, 2018, p. 10).

O que se pode concluir é que os primeiros homens não partiram de
pressupostos para lidar com os animais com que tinham contato, mas apenas viveram
uma relação de acordo com as ocorrências fáticas que se passavam. Portanto, fica
claro que, antes de qualquer determinismo biológico ou comportamental, a relação
com os demais seres é a de processo de evolução. Daí, “anterior a qualquer visão
filosófica, política, econômica e ideológica”. (Reis; Naves; Ribeiro, 2018, p. 11).
Todavia, não se pode abdicar da ideia de que a maneira como a humanidade
lida com os animais possa ter contribuição de uma concepção de mundo. (REIS;
NAVES; RIBEIRO, 2018). Afinal de contas, o entendimento que a Filosofia, a
Sociologia, a Fenomenologia e tantas outras ciências proporcionam, levam a uma
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facilidade de compreensão das coisas ou, no mínimo, trazem uma forma mais madura
e rebuscada de se vê-las.
2.4 Crítica aos “ismos”

Martin Heidegger (1889 a 1976) foi um filósofo alemão, aluno de Edmund
Husserl (1859 a 1938), criador da fenomenologia, um método que busca o estudo das
coisas por elas mesmas. Embora tenham tido discordâncias, ambos estabeleceram
um projeto de trabalho com foco no retorno às próprias coisas.
Heidegger inaugurou discordância em relação a René Descartes, porquanto
este acreditava na essência do homem em relação às habilidades do pensamento,
em um viés racionalista. Aquele, por sua vez, abandonou a questão do ser para se
ater ao mundo, como um conceito ôntico (SIQUEIRA JUNIOR, 2018, p. 38). O que
incomodava o alemão era a forma como a filosofia partia de pressupostos arbitrários,
uma metafísica subjetiva, que pretendia, por meio de distorções, alcançar a
substância do ser.
Em qual dos entes deve-se ler o sentido do ser? De que ente deve partir a
saída para o ser? O ponto de partida é arbitrário ou será que um determinado
ente possui primazia na elaboração da questão do ser? Qual é este ente
exemplar e em que sentido possui ele uma primazia? (HEIDEGGER, 2005,
p. 32).

Aliás, foi na busca do abandono da referida metafísica que o pupilo discordou
de seu então professor, Husserl. Para Heidegger, este não conseguiu se distanciar do
modelo criado por Descartes, ao colocar entre parênteses os conteúdos, propondo
que se alcançasse a verdade pela consciência. O trabalho de Martin criou uma ruptura
dentro da filosofia, com o seguinte propósito:
A ontologia fenomenológica de Heidegger rompe, assim, com a tradição
metafísica, propondo o abandono da subjetividade e da racionalidade para
investigar o fenômeno nominado ser-no-mundo a partir da existência, da
faticidade e da temporalidade e, dessa forma, ontologicamente, o ser.
(SIQUEIRA JUNIOR, 2018, p. 40).

Heidegger buscou, portanto, o abandono do estudo da essência do ser de
forma imediata, visto que a filosofia não poderia partir de pressupostos arbitrários.
Nesse sentido, elaborou seus estudos a partir do ser-no-mundo, da facticidade e da
temporalidade. Em outras palavras, partiu ao estudo do ser por ele mesmo.
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Em Ser e Tempo (publicado em 1927), o alemão trabalhou com a resposta da
pergunta pelo Ser, mas, ao invés de encará-la diretamente, voltou-se ao próprio ente
capaz de realizar a pergunta sobre o Ser, conhecido por ser-aí (Dasein ou pre-sença).
“Para Heidegger o Dasein é existência, isto é, o próprio ser com a qual a pre-sença
pode se comportar dessa ou daquela maneira e com a qual ela sempre se comporta
de alguma maneira.” (REIS; NAVES; RIBEIRO, 2018, p. 12).
O ente que temos a tarefa de analisar somos nós mesmos. O ser deste ente
é sempre e cada vez meu. Em seu ser, isto é, sendo, este ente se comporta
com o seu ser. Como um ente deste ser, a pre-sença se entrega à
responsabilidade de assumir seu próprio ser. O ser é o que neste ente está
sempre em jogo. (HEIDEGGER, 2005, p. 77).

Ademais, o Dasein não é determinado por uma essência definitiva, ele está
colocado no tempo e no espaço e pode se portar de qualquer maneira, estando
definido apenas por sua existência:
A essência da pre-sença está em sua existência. As características que se
podem extrair deste ente não são, portanto, “propriedades” simplesmente
dadas de um ente simplesmente dado que possui esta ou aquela
“configuração”. As características constitutivas da pre-sença são sempre
modos possíveis de ser e somente isso. Toda modalidade de ser deste ente
é primordialmente ser. Por isso, o termo “pre-sença”, reservado para designálo, não exprime a sua qüididade como mesa, casa, árvore, mas sim o ser.
(HEIDEGGER, 2005, p. 78).

O cerne da questão é que não se pode, segundo o ponto de vista
heideggeriano, crer que o homem é constituído por uma essência cujo fundamento
parte de um pressuposto sem uma reflexão incisiva, o que acaba gerando uma postura
arbitrária. É nesse sentido que ele discorda de definições de homem como res
cogitans, “animal racional”, “imagem de deus”, “consciência”, entre outros. (REIS;
NAVES; RIBEIRO, 2018).
Falar em uma essência sobre o ser, que não seja a sua própria existência,
nada mais é do que retornar à metafisica subjetiva, que parte de pressupostos
discricionários. Aliás, segundo Heidegger, “foi ela que deu fôlego às pesquisas de
Platão e Aristóteles para depois emudecer como questão temática de uma real
investigação. O que ambos conquistaram, manteve-se, em muitas distorções e
“recauchutagens”, até a lógica de Hegel (HEIDEGGER, 2005, p. 27).
Em que pese o filósofo alemão não tenha realizado uma crítica direta aos
paradigmas filosóficos que pretendem reger a relação entre homem e animal
(antropocentrismo e biocentrismo), em sua “carta para o humanismo”, direcionada a
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Jean Beafret, ele realiza uma crítica aos “ismos”, pois acreditava que tais institutos se
tratavam de “mercado para a opinião pública”, uma verdadeira retomada da
metafísica. É nesse sentido que parcela da doutrina alega que:
Como o ser o humano não teria uma essência, no sentido da metafísica
tradicional, constata-se a possibilidade de que sua relação com os demais
animais pode sempre se aperfeiçoar, sem a necessidade de pressupor
quaisquer “ismos”, como antropocentrismo, ecocentrismo ou biocentrismo.”
(REIS; NAVES; RIBEIRO, 2018, p. 13).

A construção de paradigmas com a posição de determinado ente no centro do
cerne da vida, de fato, tende a acarretar uma diversidade de problemas em virtude da
forma arbitrária que ocorre. Assim, sempre que existir um novo casuísmo no mundo
dos fatos (como no atual momento, em que se percebe a ínsita necessidade de
proteção ao meio ambiente ou aos animais), será necessário realizar adaptações,
criações de novos “ismos”, recauchutagens.
A relação entre os homens e os animais existe desde que nos tornamos uma
espécie e colocar tal ou qual como o mais importante, tende apenas a retirar o
equilíbrio da balança, com a criação de doutrinas que terão dificuldade de se
adaptarem a novas realidades da vida. Aliás, se há algo para que a doutrina, as teorias
e a dogmática se prestam é para gerar melhoramento ao mundo dos fatos e, não, para
engessar e criar empecilhos.
Inclusive, conforme se pretende demonstrar abaixo, a teoria dos bens jurídicos
no Direito Penal há muito vem sofrendo em virtude do engessamento que sofreu
quando de sua criação. Uma dogmática imutável tende apenas a gerar uma ciência
que será defasada em virtude de uma alteração de entendimentos sobre os valores.
Entretanto, a fortaleza de uma área científica, conforme as palavras de Heidegger,
“determina-se pela sua capacidade de sofrer uma crise em seus conceitos
fundamentais”. (HEIDEGGER, 2005, p. 35)
Nessa toada, o presente trabalho não pretende escolher como mais adequada
a teoria do antropocentrismo ou do biocentrismo. Afinal, tais “ismos”, apesar de
atenderem aos clamores da sociedade de determinada época, geram um
endurecimento pouco quisto na dogmática, conforme vem ocorrendo na teoria dos
bens jurídicos do direito penal, que se passa a explicar no capítulo seguinte.
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3 TEORIA DO BEM JURÍDICO E OS ANIMAIS

Desde tempos mais remotos existe uma pretensão em se punir aqueles que
violem determinados dogmas. Inicialmente, a noção de crime estava vinculada ao
pecado religioso e à vontade divina, até que, aos poucos, foi se transformando para
se concretizar no descumprimento da vontade de um soberano, seja ele um príncipe
ou um povo.
Fato é que, independente do período, constitui “[...] essência do direito penal
proteger bens jurídicos. Desde os códigos da Antiguidade já se pode vislumbrar a
proteção da vida e do patrimônio, por exemplo, apesar de inexistente o conceito
estruturado de bem jurídico” (CINTRA, 2011, p.8).
Até o advento do iluminismo, em que pese a separação dos delitos de acordo
com o bem tutelado, ainda não existia uma teoria fundamentada nesse sentido. Foi
somente com a secularização, com o fortalecimento da ideia de contrato social e com
o advento da separação entre a ética e o direito que se passou a pensar em uma
teoria que limitasse o poder do Estado. Nesse sentido, Feuerbach, no final do século
XVIII, desenvolveu a sua doutrina sobre os direitos subjetivos. Inspirado nos ares
liberais passou a defender, através do “Tratado de Direito Penal Alemão”, que o
Estado só poderia intervir, com rigor penal, quando houvesse uma quebra do contrato
social, com lesão a direito dos cidadãos ou do Estado. A infração seria, portanto, a
violação de um direito subjetivo.5 (CINTRA, 2011). Suas ideias acabaram sendo
inseridas no Código Penal da Baviera de 1813 e trataram-se de um embrião para o
que ocorreria na sequência.
Foi Birnbaum, através do seu estudo sobre a tutela da honra, quem trouxe a
concepção de que para a ocorrência de um delito seria necessária a existência de
uma conduta que atingisse bens existentes no mundo. Houve uma superação da
teoria dos direitos subjetivos, até então vigente, para a compreensão de que a infração
penal precisaria de fato atingir bens e não direitos, visto que estes não podem ser
postos em perigo em virtude de seu caráter abstrato. Apesar de não ter se valido da
expressão “bem jurídico”, ele é considerado o pai dessa teoria que reestruturou a área
penal.

5

A doutrina mais moderna entende que o direito subjetivo não é violado com a ocorrência do delito,
mas somente o objeto que sofre a lesão causada. Nesse sentido, o direito ao patrimônio permanece
em vigor, ainda que tenha existido um roubo ou um furto.
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Somente com Karl Binding, em 1872, é que o termo Rechtsgut (bem jurídico)
foi utilizado pela primeira vez. Para ele, “o delito seria a lesão de um direito subjetivo
do Estado, pela violação de um dever de obediência a este Estado. Mas esta lesão
ocorreria apenas quando houvesse uma agressão a um bem jurídico.” (CINTRA, 2011,
p.10). Percebe-se com tal definição a essência positivista agregada ao seu
pensamento. Nesse contexto, bem jurídico seria tudo aquilo que o legislador
entendesse como mais importante à vida dos cidadãos, sendo o direito penal apenas
um mecanismo para a confirmação da norma.
Por seu turno, Franz Von Lizst, em que pese favorável ao positivismo, abriu
discordância em relação a Binding. Para ele, os bens surgem de uma realidade da
sociedade e, portanto, necessário atrelar a ocorrência do delito a uma lesão ou perigo
de lesão a um interesse vital protegido por uma norma penal, ou seja, um conceito
material de crime.
Por fim, foi no pensamento kantiano que ocorreu maior esvaziamento no
conceito aqui trabalhado. Segundo o filósofo, não existe bem jurídico em um momento
anterior à norma, decorrendo de uma vontade legislativa. Assim, se reduz a um “valor
cultural”, ou seja, uma concepção metodológica.
Esse foi, resumidamente, o caminho que a teoria percorreu até o advento da
Segunda Guerra Mundial.
Entretanto, o mundo precisou se adaptar a uma nova realidade. Foi necessário
aceitar que o homem, a ética, a dogmática, a religião, todos falharam. Era necessário
o advento de novos conceitos, que garantissem que o horror do holocausto não se
repetiria e que o Estado não pudesse justificar a barbárie por meio de suas Leis.
Porém, a dúvida que restara, era: caberia ao direito penal selecionar os bens
jurídicos mais importantes e, consequentemente, impedir o Estado de cometer
atrocidades ou tão somente confirmar a vigência da norma existente, punindo quem a
descumprisse, independente de qual fosse o seu conteúdo?
Foi nesse contexto que surgiram as teorias sociológica e constitucionalista do
bem jurídico, em uma tentativa de criar um conceito fechado, que inviabilizasse os
países de institucionalizar o terror.
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3.1 Teoria sociológica

Mir Puig, Günter Jakobs, Habermas, Winfried Hassemer, Knut Amelung, entre
outros, foram os responsáveis pelo desenvolvimento da teoria sociológica do bem
jurídico. “Amelung elege a danosidade social como fundamento do direito penal,
sendo o bem jurídico o critério de aferição dessa nocividade social.” (CINTRA, 2011,
p. 11). Ele acaba retomando o conceito de Binding, diante da dificuldade da
conceituação de “nocividade”, porquanto configura bem jurídico tudo aquilo que o
legislador determinasse como necessário para uma vida em sociedade.
Para Hassemer:
[...] neste momento, os bens jurídicos seriam considerados em uma
perspectiva político-criminal. O legislador não está totalmente livre na seleção
do bem jurídico, ao contrário, está discricionariamente vinculado a uma
escala de valores e às necessidades sociais. Noutras palavras, isso redunda
que uma racional proteção de bens jurídicos necessita acordos sociais
normativos sobre o valor de um determinado bem jurídico e o ato de legislar
significa a concreção de dito acordo. (CINTRA, 2011, p. 11).

Todavia, conforme a lição de Luiz Régis Prado, as teorias sociológicas falharam
por não conseguirem formular um conceito material. Consequentemente, não houve
uma resposta no sentido do porquê a sociedade deveria criminalizar determinadas
condutas ao invés de outras (PRADO, 2019). Assim, não conseguiram atingir o
objetivo inicial de impor limite aos governantes, o que acabou gerando um desuso de
tais teorias.
3.2 Teoria Constitucionalista

Se, por um lado, as teorias sociológicas visualizavam o bem jurídico pela
perspectiva da realidade social e o necessário vínculo com outras ciências sociais,
por outro, a teoria constitucionalista buscava formular critérios capazes de impor
limites ao legislador ordinário no momento de criação do delito. (GODOY, 2010).
A doutrina majoritária acabou aderindo ao conceito constitucionalista de bem
jurídico, segundo o qual deve ser extraído da carta magna os direitos mais importantes
a serem tutelados. Afinal de contas, ela se encontra no topo da pirâmide de um
sistema hierarquizado de normas. Assim, contêm as garantias e proteções aos bens
de maiores valores da ordem social, que devem ser reproduzidos, de tal sorte que os
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cidadãos se vejam protegidos pelo ramo do direito que possui as maiores penalidades
do ordenamento.
Foi nesse contexto que Claus Roxin criou o conceito de bem jurídico que é
amplamente utilizado pela doutrina contemporânea:
La misión del Derecho penal está en asegurar a sus ciudadanos una
convivencia libre y pacífica, garantizando todos los derechos establecidos
jurídico-constitucionalmente. Si esta misión es denominada, a modo de
síntesis, protección de bienes jurídicos, por bienes jurídicos han de
entenderse todas las circunstancias y finalidades que son necesarias para el
libre desarrollo del individuo, la realización de sus derechos fundamentales y
el funcionamiento de un sistema estatal edificado sobre esa finalidade.
(ROXIN, 2013, p. 5)6.

Para ele, o direito penal tem como função a proteção dos cidadãos e da
sociedade, gerando uma convivência pacífica. Logo, a função do bem jurídico não
pode destoar do mesmo raciocínio, tendo por função proteger todas as circunstâncias
que gerem uma vida digna e com liberdade ao homem.
Ademais, para Claus Roxin, em que pese não reste dúvida de que a imposição
de pena para quem comete um delito acabe gerando uma estabilização da norma de
forma geral, ela não pode ser um fim em si mesma, de tal sorte que a pena deve
contribuir para que, no futuro, não existam lesões reais, individuais ou sociais. Dessa
forma, em última instância, a pena serve para a proteção de bens jurídicos. (ROXIN,
2013). Disso, decorre que:
La deducción decisiva de tal teoría del bien jurídico, de garantía de la libertad,
es que las normas penales son ilegítimas cuando tienen como objeto un
comportamiento que no afecte ni al libre desarrollo del individuo ni a sus
presupuestos sociales (por ejemplo, una Administración de Justicia y
administración íntegras). (ROXIN, 2013, p. 5)7.

Para que um crime seja legítimo, ou seja, para que esteja em vigor, de acordo
com a teoria do bem jurídico, ele deve garantir o livre desenvolvimento do indivíduo
ou os pressupostos para que ele assim o faça. Nesse sentido, necessário garantir,
6

Tradução livre: "A missão do direito penal é garantir aos seus cidadãos uma convivência livre e
pacífica, garantindo todos os direitos estabelecidos pela lei e pela constituição. Se esta missão é
chamada, um modo de síntese, protecção dos direitos legais, por interesses jurídicos devem ser
entendidas todas as circunstâncias e finalidades que são necessárias para o livre desenvolvimento do
indivíduo, a realização dos seus direitos fundamentais e o funcionamento de um sistema estatal
construído com esse propósito."
7
Tradução livre: A dedução decisiva de tal teoria do bem jurídico, a garantia da liberdade, é que as
normas criminais são ilegítimas quando têm como objeto um comportamento que não afeta o livre
desenvolvimento do indivíduo ou seus pressupostos sociais (por exemplo, uma administração de
Justiça e administração íntegra).
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além de direitos vitais imediatos (como a vida e a liberdade), outros requisitos para a
vida em sociedade como, por exemplo, uma administração pública livre de corrupção,
uma administração da justiça eficiente, um sistema monetário saudável, entre outros.
E quem está responsável por definir quais são os pressupostos para tal
desenvolvimento é a própria constituição.
É claro que, apesar de a carta magna ser a fonte dos bens jurídicos penais,
nela também se encontram os limites sobre aquilo que merece verdadeira proteção,
visto que nem tudo que se encontra no seu texto, necessariamente, deve ser tutelado
pelo direito penal. Nesse sentido, necessário privilegiar princípios como o da
fragmentariedade, intervenção mínima, legalidade, individualização da pena,
dignidade humana, entre outros, que servem para garantir a adequada seleção dos
bens jurídicos. (RIBEIRO, 2018).

3.2.1 O conceito de bem jurídico segundo a teoria constitucionalista

Apesar de ser amplamente adotada, a expressão da teoria do bem jurídico não
se deu de uma só maneira (o que gerou, inclusive, muitas críticas, conforme será
demonstrado mais adiante). Vários autores trouxeram concepções sobre o tema:
“Para Jescheck, são os bens indispensáveis para a convivência humana em
comunidade, devendo ser protegidos, consequentemente pelo poder de
coação do Estado através da pena pública.[...] Francisco Muñoz Conde, por
sua vez, aduz que bens jurídicos são aqueles pressupostos que a pessoa
necessita para a sua autorrealização e o desenvolvimento de sua
personalidade na vida social” (GODOY, 2010, p. 51).

Luiz Régis Prado, por seu turno atenta que:
O pensamento jurídico moderno reconhece que o escopo imediato e
primordial do Direito Penal reside na proteção de bens jurídicos – essenciais
ao indivíduo e à comunidade -, dentro do quadro axiológico constitucional ou
decorrente da concepção de Estado de Direito democrático (teoria
constitucional eclética).
Reveste-se tal orientação de capital importância, pois não há delito sem que
haja lesão ou perigo de lesão (princípio da lesividade ou ofensividade) a um
bem jurídico determinado. Sob essa perspectiva, a tutela penal só é legítima
quando socialmente necessária (princípio da necessidade), imprescindível
para assegurar as condições de vida, o desenvolvimento e a paz social, tendo
em conta os ditames superiores da dignidade e da liberdade da pessoa
humana. (PRADO, 2002, p. 118).

Perpaolo Cruz Bottini, conforme já colacionado, também possui seu conceito:
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O direito penal funcional de um Estado Democrático de Direito tem por
missão, em primeiro lugar, proteger a dignidade humana, consubstanciada
na tutela de bens e interesses essenciais para a sua materialização. Sua
legitimidade e seus limites decorrem da atividade de garantir a existência
segura de bens jurídicos. Logo, o conceito de bem jurídico está atrelado ao
conceito de dignidade humana, ou seja, bem jurídico será todo elemento
indispensável ao livre desenvolvimento do indivíduo de um sistema social
orientado para autodeterminação, para garantia da pluralidade e da liberdade
democrática. (BOTTINI, 2010, p. 177-178).

Diante dos conceitos apresentados, apesar de não haver uma unanimidade, é
possível extrair alguns vetores mais comumente utilizados na definição de bem
jurídico, entre eles: relevância social; danosidade social; necessidade; ofensividade
ou lesividade; e a dignidade da pessoa humana. (GODOY, 2010). Passa-se à
explanação de cada um deles.
Para que algum bem precise de tutela do direito penal, inicialmente, é preciso
que se demonstre a sua relevância social. A interferência rigorosa da lei penal não
pode atacar fatos que sejam indiferentes para o convívio em sociedade, que não
açoite os cidadãos. Todo delito, ao cabo, precisa atingir o Estado e seu povo, ainda
que de forma indireta. Não faz sentido incluir no modelo legal uma conduta que seja
bem aceita pela população, sob pena de se criar uma política criminal que não respeite
os anseios da ordem democrática.
O princípio da adequação social, em que pese não seja aceito pelos tribunais
superiores brasileiros quanto à exclusão do delito por afastamento da tipicidade
material8, deve ser levado em consideração no momento da criação de novos crimes.
Afinal de contas, se já se trata de tema polêmico a tipicidade de condutas que são
bem recebidas pela sociedade, como, por exemplo, no caso da venda de CD’s piratas,
com mais razão não deve o legislador interferir no âmbito daquilo em que não há
rechaço social proeminente, sob pena de se ferir própria legitimidade punitiva penal.
A seu turno, a danosidade social está “presente na construção do conceito de
bem jurídico e da estrutura do conteúdo material do ilícito penal desde Feuerbach,
como visto, e, atualmente, na teoria funcionalista, representada principalmente por
Jakobs” (GODOY, 2010, p. 66). Ela representa o quantum um delito consegue atingir
o corpo social, causando máculas que levam a população a possuir uma diversidade
de sentimentos, como medo, repugnância ou, até mesmo, a falta de crença no
funcionamento do sistema para proteção dos cidadãos.
8

Súmula 502 do Superior Tribunal de Justiça: Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica,
em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.
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O preceito do dano está inteiramente vinculado à relevância social, afinal de
contas, é evidente o entendimento de que quanto maior a ferida gerada por uma
conduta, maior será o interesse da população em reprimi-la, em especial nos
comportamentos repetitivos, que geram efeitos macrossociais.
Por sua vez, para que esteja configurado o delito sob a ótica do bem jurídico, o
legislador não pode se olvidar dos brocardos, nulla lex poenalis sine necessitate e
nullum crime sine necessitate. Ora, os princípios da última ratio e da fragmentariedade
não permitem o esquecimento de que o direito penal somente deve agir em último
caso, tutelando os bens mais preciosos. Em outras palavras, os instrumentos
estigmatizantes de punição do Estado só devem agir quando, de fato, for preciso que
eles entrem em jogo. Caso contrário, que se faça bom uso do direito administrativo
sancionador ou do próprio direito civil, que, dentro de suas limitações punitivas,
possuem ótimas capacidades de regulação da sociedade e de auxílio para a formação
da paz social.
A criação de tipos penais inócuos com único objetivo de se fazer um discurso
populista na intervenção punitiva acaba por gerar tipos penais simbólicos, que em
nada contribuem para o funcionamento da máquina estatal. O inchaço de normas
penais inócuas apenas traz um desconhecimento por parte dos cidadãos no tocante
às leis e leva o ordenamento ao descrédito. Portanto, fundamental a atuação do
Estado na criação de normas que de fato sejam necessárias.
No que concerne à ofensividade, tratando-a como sinônimo de lesividade,
porquanto não constitui objeto do presente trabalho a realização de tal diferenciação,
trata-se de um corolário da proporcionalidade, que atua tanto de forma preventivainformativa em momento que antecede a elaboração da norma, quanto de maneira
interpretativa-dogmática, quando da aplicação da lei ao caso concreto. (GODOY,
2010). Nesse sentido se constitui objeto do direito penal a tutela de bens jurídicos e,
caso estes não sejam lesionados ou sequer corram algum perigo de lesão, não existe
sentido em se realizar a punição por tal conduta.
Por fim, mas não menos importante, a doutrina elenca como requisito do
conceito de bem jurídico a necessidade de tutela da dignidade da pessoa humana. É
a tratativa do sujeito através de suas garantias fundamentais, como a vida e a
liberdade. Sem sombra de dúvidas é um dos itens mais caros da definição aqui
pretendida. Entretanto, por se tratar de tema de grande importância para o presente
trabalho, será tratado em tópico específico.
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3.3 Do abandono à flexibilização da teoria do bem jurídico

É claro que a tese propagada por Roxin não passou livre de avaliações
depreciativas, em especial pelo conceito de bem jurídico ser considerado
extremamente vazio, de tal sorte que, segundo os seus críticos, seria possível abarcar
qualquer regime ou ideologia política:
Una de las objeciones más frecuentes contra un concepto de bien jurídico
crítico hacia la legislación apunta a que éste sería demasiado vago, por lo
que podría ofrecer un rendimiento limitado. En este sentido, Dubber llega a la
conclusión, después de examinar distintos tipos delictivos controvertidos, de
que “la teoría del bien jurídico… de Roxin… en última instancia muestra que
carece en gran medida de mordiente.” Aún en el año 2011, Stuckenberg
escribe: “El topos ‘protección de bienes jurídicos’ persigue, ciertamente, un
objetivo que es sin duda alguna deseable, el de una política criminal racional
y de un Derecho penal liberal y humano, pero no es una concepción científica
dotada de potencia analítica, al contrario, es más bien un instrumento para
oscurecer las actitudes valorativas que están detrás, a veces difusas y más
bien sentidas que definidas con precisión.” (ROXIN, 2013, p. 6)9.

O alemão se defendeu. Para ele o conceito precisa necessariamente ser
aberto, tendo em vista que se trata de um princípio jurídico supremo, assim como o
da democracia, da igualdade, da busca pela paz, entre outros. Ademais, segundo ele,
a teoria do bem jurídico tem servido, de forma prática, para exterminar uma série de
problemas que o direito penal tem sofrido nos últimos anos. Primeiramente, foi
fundamental para resolver a questão dos delitos cometidos em virtude da
homossexualidade, sendo que uma série de tipos caíram em todo o mundo, inclusive
na Alemanha, em 1969. E nesse sentido, vários outros exemplos que ocorreram nos
tribunais alemães poderiam ser citados, como a posse de drogas para consumo
próprio e a doação de órgãos entre vivos. (ROXIN, 2013).
Não obstante a referida defesa, alguns doutrinadores permaneceram com a
certeza de que o melhor seria o abandono da teoria. Para eles, apesar de ter indicado
um rumo, ela é extremamente imprecisa, de tal sorte que querendo ajudar, acaba

Tradução Livre: “Uma das objeções mais frequentes contra um conceito de um bem jurídico que critica
a legislação é que ela seria muito vaga, por isso poderia oferecer um desempenho limitado. Nesse
sentido, Dubber conclui, depois de examinar diferentes tipos controversos de crime, que "a teoria legal
... de Roxin ... em última análise mostra que ele não tem muita transparência. Ainda em 2011,
Stuckenberg escreve: "A proteção dos direitos legais por parte dos “topos" persegue, sem dúvida, um
objetivo que é desejável, o de uma política criminal racional e um direito penal liberal e humano, mas
não é um a concepção científica dotada de poder analítico, pelo contrário, é, antes, um instrumento
para obscurecer as atitudes avaliativas que estão por trás, às vezes difusas e mais bem sentidas do
que definidas com precisão.".
9
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gerando apenas mais confusão e obscurantismo à dogmática. Jakobs se encontra
entre tais opositores, pois, segundo ele, a finalidade da pena não pode ter outro motivo
que não a reafirmação da vigência da norma. É o que Adjair Cintra confirma:
Para quem defende o abandono do conceito de bem jurídico, em suma, o
direito penal não busca a proteção destes, pois sua função seria diversa. A
finalidade da pena seria meramente a reafirmação da vigência de norma
democraticamente produzida, não havendo qualquer relação com a
evitabilidade de lesões a bens jurídicos. (CINTRA, 2011, p. 21).

Em mesmo sentido, o Tribunal Constitucional Alemão chegou a afastar a tese
da proteção dos bens jurídicos quando do julgamento da constitucionalidade do crime
de incesto (§173 Strafgesetzbuch), conforme explica Luis Greco:
O Tribunal ocupou-se da teoria do bem jurídico ao expor os critérios de que
partiria ao avaliar a constitucionalidade da intervenção (n. 31 e ss., 39). Em
primeiro lugar, o conceito de bem jurídico seria controverso: “sobre o conceito
de bem jurídico não há ainda qualquer consenso”. Ou se apresentaria como
um “conceito normativo de bem jurídico”, que não difere da ratio legis e, por
isso mesmo, seria incapaz de limitar o legislador, ou então se apresentaria
como um “conceito naturalístico de bem jurídico” com pretensão de
suprapositividade, o que estaria em contradição “com o fato de que, segundo
a ordem da Lei Fundamental, é tarefa do legislador democraticamente
legitimado fixar não só os fins da pena, mas também os bens a serem
protegidos por meio do direito penal”. Ainda que a teoria do bem jurídico tenha
importância dogmática ou político-jurídica, “não fornece ela qualquer
parâmetro substancial que tenha necessariamente de ser acolhido pelo
direito constitucional”. Logo são citadas principalmente as investigações de
Lagodny e Appel, que chegam a um resultado similarmente crítico à ideia de
bem jurídico. Ou seja, a rigor o Tribunal tem dois argumentos contra a teoria
do bem jurídico: o problema da definição (o que seria bem jurídico?) e o
problema da fundamentação ou da democracia (com que direito querem os
penalistas posicionar-se acima do legislador democraticamente legitimado?).
(GRECO, 2010, p. 169).

Como se não bastasse, uma outra desaprovação conseguiu bater forte na
teoria propagada por Roxin. Trata-se da chamada sociedade de riscos. Segundo tal
doutrina, o corpo social está cada vez mais vivendo em um mundo que busca, acima
de tudo, se desenvolver por meio da tecnologia e da destruição do meio ambiente. O
homem está realizando avanços sem saber exatamente quais consequências advirão
deles. Não se sabe como a sociedade estará daqui a 20 ou 30 anos, tendo em vista o
exponencial desenvolvimento da tecnologia.
Ulrich Beck foi um dos primeiros nomes a levantar a teoria da sociedade de
riscos. Ele alertava para a busca desenfreada pelo crescimento, em meio a uma
necessidade insaciável de realização de desejos materiais. Segundo Beck, são
inúmeros os fatores que trazem preocupações à sociedade, verdadeiros riscos. Por
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exemplo, a capacidade de alteração genética das plantas, dos animais e do próprio
homem; o desenvolvimento de uma tecnologia que permita alcançar o espaço de
forma mais longínqua e duradoura; a capacidade de utilização dos fundos dos
oceanos, entre outros. De fato, parece não existir limite para a tecnologia:
Independentemente do olhar que se projeta para o futuro, as ações realizadas
mais rapidamente terão maior eficácia e menores custos do que as mesmas
ações realizadas no futuro. Os riscos a que a sociedade está sujeita num
mundo cada vez mais moderno e competitivo fazem parte de uma realidade
que não pode ser ignorada, mas existem riscos a que a humanidade não deve
se submeter, ao menos até ser possível dimensioná-los com uma maior
precisão. (BUGALHO, 2007, p. 2).

Ocorre que, em uma tentativa cada vez maior de evitar a destruição humana
em virtude de suas próprias ações, os Estados acabam criando tipos penais de perigo
abstrato e normas penais em branco. É que não sabendo onde os novos inventos
poderão levar a humanidade, torna-se necessária a realização de uma proteção
genérica da população e do meio ambiente. No Brasil, por exemplo, pode-se citar a
Lei de Biossegurança (11.1105/05), que pune, entre outros, o transporte de
organismos geneticamente modificados sem a autorização da autoridade competente
e a prática de engenharia genética humana.
Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto
humano ou embrião humano:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. [...]
Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as
normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e
fiscalização:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (BRASIL, 2005).

A crítica, entretanto, é a de que tais tipos penais, por vezes, não respeitam a
teoria dos bens jurídicos, pois tutelam bens indeterminados, futuros ou universais:
Devido a invisibilidade e imperceptibilidade de tais riscos, este novo direito
penal do risco passaria a ser caracterizado pela prevalência de técnicas
legislativas privilegiadoras da tipificação de normas penais em branco, crimes
de perigo, em especial crimes de perigo abstrato, e pela proteção de bens
jurídicos universais, nos quais é difícil a identificação da lesão a bens jurídicos
individuais ou de possíveis vítimas. (CINTRA, 2011, p. 20).

Como se não bastasse, além dos que pregam o abandono integral da teoria do
bem jurídico, existem aqueles que defendem que, para a sua devida aplicação, seria
necessária uma certa flexibilização, como Roland Hefendehl.
Tal corrente alega que a teoria propagada por Roxin é incapaz de alcançar
determinadas condutas que carecem de tutela do direito penal, de tal sorte que seria
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preciso criar exceções, ou seja, criminalizar determinadas situações, ainda que elas
não constituam verdadeiros bens jurídicos. Nesse sentido, situações como a proteção
de embriões e a possibilidade de tutela das condutas de maus tratos aos animais
seriam alguns exemplos. A visualização de tais delitos estaria fora da órbita do bem
jurídico porque, segundo tal corrente, foge aos vetores que encaminham a sua
aplicação. Nesse sentido, gerar um mau trato a um espécime, por exemplo, não
cumpre o requisito do ferimento à dignidade da pessoa humana. Por sua vez, a tutela
de embriões está fora do conceito em virtude de não serem pessoas já existentes.
Assim, para a tutela dos animais ou da vida futura, seria necessário criar
ressalvas, que seriam extremamente perigosas para a integralidade da estrutura do
bem jurídico. Isso porque o conceito precisa estar bem delimitado exatamente para
cumprir a sua função inicial, qual seja, gerar uma delimitação à atividade do Estado
de legislar condutas delituosas. Caso se abra margem para a criação de crimes que
não estejam dentro das suas balizas, surge um leque de opções ao legislador. Afinal
de contas, se posso criar uma exceção para criminalizar “maus tratos aos animais”,
“tutela da vida futura”, entre outras, por qual motivo não poderia criar o tipo delitivo
que proíbe as pessoas de serem homossexuais? Ou ainda, a que proíbe os cidadãos
de determinado país de serem judeus?
Fato é, que a busca por uma delimitação do potencial legislativo do Estado, na
tese encampada por Roxin, é o que a faz ser diferente das demais. Não é por menos
que ela se tornou a teoria amplamente adotada em todo o mundo após a Segunda
Guerra Mundial. Afinal de contas, os povos, de maneira geral, não querem passar por
aquilo que aconteceu com os judaicos no holocausto.
Entretanto, diante das inúmeras críticas que a teoria vem sofrendo ao longo
do tempo (em especial, para este trabalho, no tocante à questão animal) merece ela
ser ratificada? Ademais, seria possível permanecer tutelando a fauna nesse contexto
ou ter-se-á que reconhecer que, para gerar tal proteção, a função do direito penal é
somente a de confirmar a vigência do ordenamento vigente, independentemente do
conteúdo abarcado?

3.4 A defesa da teoria dos bens jurídicos e a questão dos animais

Em que pese os inúmeros ataques à teoria dos bens jurídicos, ela tem se
demonstrado como o melhor meio de garantir um direito penal que evite os abusos de
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compreensões autoritárias. Trata-se de herança do modelo liberal, com afastamento
dos pensamentos religiosos e em busca de garantir os direitos fundamentais. Daí
porque adotada pela maioria da doutrina:
Observa-se, pois, que a proteção ao bem jurídico é, predominantemente, o
campo escolhido pelos doutrinadores para trabalhar a ideia da função do
direito penal. Em verdade, o direito penal é eminentemente típico e, por ser
produto de valoração do corpo social, traduz, no processo de formação do
tipo, os anseios de uma sociedade em determinado tempo e local. Disso
ressai, primeiramente, que o direito penal revela ser, pelo seu caráter
sancionador, uma garantia de preservação aos bens que visa resguardar e,
também, ordenador das relações sociais humanas.
Prevalece, assim, na doutrina, o entendimento de que o direito penal tem por
missão a tutela de bens jurídicos que orbitam na Constituição, seja porque
nesta deve-se encontrar um referencial valorativo adequado para se buscar
o que se deve criminalizar, seja porque o intérprete deve ter em vista que não
se pode dizer crime o que diz respeito a fatos que, ainda que dotados de
aparente tipicidade, configurem o próprio exercício de direitos fundamentais.
(RIBEIRO, 2018, p. 80).

É fundamental a garantia de que o legislador não seja livre para elevar à
categoria de delito qualquer valor que julgue necessário. Ainda mais quando se
conhece a História, que rotineiramente passa por ebulições políticas que leva ao poder
pessoas das mais diversas origens e com as mais perigosas ambições. Nesse sentido,
reconhecer a função do direito penal apenas como confirmação da vigência do
ordenamento parece já ter ficado provado não ser a melhor escolha, mormente depois
de duas grandes guerras mundiais.
La respuesta a la pregunta por la relación entre derecho penal, concepto de
bien jurídico y derecho constitucional, de acordo com estas reflexiones, es
clara y sencilla: la prohibición de uma conduta mediante mediante la amenaza
penal cuando no se pueda invocar um bien jurídico sería terror estatal.
(HASSEMER, 2005, p. 74).

Por sua vez, as críticas de Beck e sua sociedade de riscos não podem impedir
que se faça uma construção do direito penal fundamentado na tutela de bens jurídicos.
Isso porque a criação de crimes de perigo não constitui, por si só, uma ofensa ao
instituto aqui estudado. É o que explica BOTTINI:
[...] A dificuldade de se apreender os rumos da construção do sistema penal
contemporâneo decorre dos conflitos subjacentes que abarcam a
reflexividade do sistema produtivo sobre as estruturas políticas e sociais
atuais. Esta problemática se intensifica diante de uma sociedade que produz
riscos e quer, ao mesmo tempo, controlá-los de forma paradoxal, dentro dos
limites de um Estado Democrático de Direito, que elege a dignidade humana
como referente e limite a qualquer pretensão punitiva estatal. [...] O limite do
direito penal será, portanto, a estrita incidência sobre atos que maculem a
liberdade de determinação do indivíduo, sempre proporcional às suas
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consequências, o que permite o desenvolvimento de princípios decorrentes,
como a subsidiariedade, a fragmentariedade, a proporcionalidade e a
lesividade. [...] Desta forma, o injusto dos crimes de perigo abstrato está
fundado em dois requisitos, quais sejam, a necessária vinculação teleológica
a bens jurídicos dignos de proteção penal e a consequente verificação, in
concreto, do risco que a conduta representa para tais bens, realizada pelo
intérprete e aplicador da norma penal. (BOTTINI, 2013, p. 204-205).

De fato, estar-se-á longe de buscar a defesa de um consumo irracional do
direito penal, mas pela constatação da necessidade de adaptação da dogmática aos
novos anseios contemporâneos. Afinal de contas, os riscos ameaçam a própria
sobrevivência planetária. E, em que pese, se busque uma proteção prospectiva,
contrariamente à dogmática tradicional sobre a qual foi construída as bases seculares
do direito penal, ao cabo se pretende fazer uma tutela da dignidade dos entes. Não
por menos, RIBEIRO (2018) também sai em defesa da teoria dos bens jurídicos:
Destaca-se que a incerteza e a volatilidade não apenas do capital, mas das
próprias relações entre os seres, é uma característica hoje marcante da
sociedade. Não se quer aqui dizer que a vida, no passado, produzisse, por
si, a seguridade dos seres quanto à álea do destino; o que se vê hoje, todavia,
é um grande encurtamento, um maior estreitamento do contato do homem
com os riscos impostos pelo novo modo de vida globalizado, o que coloca a
própria vida humana à prova.
Assim, as nuances da vida moderna, ou pós-moderna, são demandas que se
impõem aos Estados como aptas a ser regulamentadas em vista da própria
manutenção da pacificação social, o que não pode fugir ao campo de ação
de novas políticas criminais, ainda que se reconheça que o celeiro de
produção de normas penais tenha levado tradicionalmente em conta o
paradigma antropocentrista, eminentemente individualista.
A tutela dos bens jurídicos mais caros à sociedade, base sobre a qual se
defende a mínima intervenção do direito penal, é, por excelência, o ponto de
partida para a compreensão daquilo que deve ou não ser objeto de tutela
desse ramo do direito. E é nesse contexto de importância do bem a ser
tutelado que não pode ser ignorado um papel qualquer ao direito penal em
questões que dizem respeito à própria subsistência da vida planetária, o que
também justifica o fato de que os bens, por excelência indispensáveis à
subsistência do próprio homem, fiquem fora do campo de ação do direito
penal. (RIBEIRO, 2018, p. 83-84).

Ainda em defesa da teoria, Roxin parece possuir razão quando expressa o
entendimento de que seria inviável estabelecer um conceito fechado para o bem
jurídico. Afinal de contas, engessar a dogmática, com um rol de direitos numerus
clausus, poderia levar o direito penal à falência, mormente diante das próprias
mudanças que se tem ocorrido no âmbito do cenário da globalização e das revoluções
tecnológicas.
Por seu turno, em combate à crítica de que o conceito aberto torna a teoria
vazia, importante relembrar o estabelecimento dos vetores que encaminham sua
aplicação, como: a ofensividade, a relevância social, a danosidade social, a
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necessidade e a dignidade da pessoa humana. O legislador não pode criar normas
penais a seu bel prazer, mas deve garantir sobretudo esta série de princípios que
embasam a área criminal.
Ademais, deve sempre buscar um aprimoramento destes pressupostos, como
ocorreu no caso envolvendo lesividade e ofensividade10. Aliás, é nesse sentido, de
busca por aperfeiçoamento dos vetores de aplicação da teoria dos bens jurídicos, que
o presente trabalho pretende defender a teoria dos bens jurídicos no tocante aos
delitos que envolvem os animais. Diferentemente dos autores que entendem
necessária a sua flexibilidade (criação de exceções), entende-se aqui por uma
interpretação mais ampla do vetor da dignidade.

3.4.1 A dignidade dos entes

A doutrina contemporânea tem feito uma análise da teoria dos bens jurídico à
luz dignidade da pessoa humana de forma arbitrária, conforme se demonstra:
Do ponto de vista histórico, é a partir do cristianismo que tem lugar o conceito
de pessoa como categoria espiritual, dotada de valor em si mesma, um ser
de fins absolutos, possuidor de direitos fundamentais e, portanto, dignidade.
A propósito, cabe recordar aqui as célebres palavras ‘não existe liberdade
onde as leis permitem que, em determinadas circunstâncias, o homem deixe
de ser pessoa e se converta em coisa’.
O homem deixa de ser considerado apenas como cidadão e passa a valer
como pessoa, independentemente de qualquer ligação política ou jurídica. O
reconhecimento do valor do homem enquanto homem implica o surgimento
de um núcleo indestrutível de prerrogativas que o Estado não pode deixar de
reconhecer, verdadeira esfera de ação dos indivíduos que delimita o poder
estatal. (PRADO, 2019, p. 102).

Via de regra, não existe uma dificuldade de se explicar o que é a dignidade da
pessoa humana e nem as consequências jurídicas que dela decorre. Ademais, não
existe dúvidas de que o homem deve ser tutelado pelo direito penal, enquanto ser que
existe e se situa no tempo. Porém, a doutrina tem se valido de subterfúgios para
explicar a origem do princípio e por qual motivo o homem possui uma tutela
diferenciada em relação aos demais seres, como foi feito acima: “é a partir do
cristianismo”.

Conforme explica Fábio Roberto D’ávila, uma visão contemporânea do princípio da lesividade o
visualiza com contornos mais abrangentes, abrigando crimes de mero potencial de perigo. Nesse
sentido, havendo uma fusão com o princípio da ofensividade ou uma evolução a este.
10
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Ora, conforme se explicou exaustivamente no capítulo nº 02 do presente
trabalho, a defesa do homem por meio da religião, da capacidade de ser sociável ou
de possuir raciocínio (res cogitans) não se sustenta por si só. Darwin foi categórico ao
demonstrar que o homem se originou de uma espécie comum às demais, em virtude
de adaptações necessárias ao ambiente. Aliás, as pesquisas da biologia, conforme já
colocado anteriormente, permitem concluir que o surgimento da espécie humana
decorreu dos macacos, que em muito se assemelham a nós.
Freud, por sua vez, deixou claro, opostamente ao que propunha Descartes, que
a capacidade de raciocínio não transforma o homo sapiens em uma espécie mais
valorosa do que as demais, até porque, conforme já colocado, existem várias ações
humanas promovidas em virtude de instintos, bem como um pequeno conhecimento
sobre o inconsciente. Dessa forma, inviável a justificativa da superioridade baseada
no cógito.
Nesse ínterim, qual motivo justifica a subsistência de um princípio da dignidade
da pessoa humana? Para que fique mais claro, o problema não está relacionado com
a dignidade. Não resta dúvidas de que uma vida em que se busca a paz, a harmonia,
em que os seres não passem fome, que não exista terrorismo é superior ao seu
oposto. Mas o único ente merecedor de dignidade é o homem?
É claro que, por coerência, não é possível coadunar com as ideias que buscam
colocar a natureza no centro do espectro da vida (ecocentrismo ou biocentrismo).
Seria cometer o mesmo erro daqueles que saem em defesa do homem, abusando da
metafísica para proteger seus próprios interesses, em uma visão deturpada que terá
dificuldades para se justificar. Aliás, o próprio Roxin cai nessa armadilha:
Puesto que los animales están protegidos por convenios europeos y por el
Derecho constitucional alemán, no tengo inconveniente para considerar su
capacidad de sufrimiento el bien jurídico protegido. Si reconocemos a los
animales superiores, con los que podemos comunicarnos y cuya experiencia
del dolor es equivalente a la nuestra, como parte merecedora de protección
de nuestro mundo vital, resulta simplemente coherente enjuiciar su
sufrimiento, cuando es provocado por seres humanos, como vulneración de
un bien jurídico. Desde luego, de este modo, una teoría del bien jurídico
puramente antropocéntrica se amplía –de una manera muy limitada, pues la
protección de los animales es mínima en comparación con la protección de
la que disfrutan los seres humanos– a una teoría del bien jurídico
“creacionista”, esto es, se protege a los animales en cuanto “congéneres en
la creación”11. (ROXIN, 2013, p. 20).
Tradução livre: “Como os animais são protegidos por acordos Direito europeu e direito constitucional
alemão, não tenho objecções a considerar sua capacidade de sofrer o direito legal protegido. Se nós
reconhecemos os animais superiores, com quem podemos nos comunicar e cuja experiência de dor é
equivalente a nossa, como uma parte digna de nossa proteção mundo vital, é simplesmente coerente
11
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Não se trata de defender os animais por sua capacidade de sentir dor. Afinal
de contas, se assim o fosse, um homem ou um bicho que sofresse da síndrome de
Riley-Day (que afeta o sistema nervoso autônomo, gerando uma insensibilidade à
dor), jamais poderia sofrer a contravenção de vias de fato (ou de maus-tratos, no caso
de animais), dentro da ótica do “compartilhamento” da dor. Portanto, tal argumentação
é simplesmente conveniente, arbitrária, metafísica. Trata-se de mais um “ismo”
(ecocentrismo) que não se sustenta.
O fato é que a ciência não conseguiu demonstrar que existe uma relação de
importância de uma ou outra espécie para o mundo. O que se sabe até agora é que
elas existem em um espaço-tempo que não justifica um necessário privilégio.
Não é que não existem diferenças entre os homens e os animais, mas elas não
acarretam uma hierarquia. O homem, ao contrário dos animais possui a capacidade
de se auto-perceber no tempo. Porém, tal característica não deve ser interpretada
como se houvesse superioridade entre uns e outros, mas, na verdade, apenas como
um entendimento das coisas por elas mesmas.
O ser humano se distingue dos demais entes por existir, ter linguagem e
possuir um mundo. O homem existe enquanto questiona o ser, através da
linguagem. Já em Ser e Tempo, Heidegger (2005, p. 90) definira o Dasein
como ser-no-mundo. Os demais entes tornam-se entes propriamente ditos no
mundo: “Esses outros entes só podem deparar-se ‘com’ a pre-sença na
medida em que conseguem mostrar-se, por si mesmos, dentro de um
mundo.” (HEIDEGGER, 2005, p. 96). Em suma, só há um mundo por causa
do Dasein, que dá um significado aos demais entes e os relaciona dentro do
mundo. Mundo, então, é o domínio das manifestações das relações
referenciais. Mundo é uma formação do Dasein. [...] Heidegger inicia sua
análise a partir da segunda afirmação: o animal é pobre de mundo. Em
comparação com o homem, o animal está preso à circunstância. Cada animal
está limitado em suas relações a determinados entes, assim como também
está restrito quanto à acessibilidade aos entes, entretanto, “o discurso da
pobreza de mundo e da formação de mundo não deve ser tomado no sentido
de uma ordem de valores depreciativa.” (REIS; NAVES; RIBEIRO, 2018, p.
15).

Nesse sentido, acredita-se que a análise do princípio da dignidade, vetor da
teoria dos bens jurídicos, deve ser percebido para cada ente existente no mundo de
acordo com suas próprias características. Um tratamento das coisas por elas mesmas

julgar seu sofrimento, quando é causada por seres humanos, como uma violação de um direito legal95.
É claro que, desta maneira, uma teoria puramente antropocêntrica do bem legal se expande - de uma
forma muito limitada, porque a proteção dos animais é mínimo em relação à protecção de que
beneficiam os seres humanos uma teoria do bem legal ‘criacionista’, isto é, os animais são protegidos
quanto ‘congêneres na criação’. ”
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e que podem sempre se desenvolver no intuito de gerar maior dignidade, visto que
não existe barreira para a evolução.
É estranho, por exemplo, para o direito civil brasileiro, ainda tratar um animal
como se objeto fosse. Não precisa ter qualquer formação na área para perceber que
os objetos (tal como uma pedra ou uma cadeira) não possuem a mesma natureza dos
animais (como um cavalo ou uma formiga). São entes diferentes e que merecem ter
tratamentos distintos.
Aliás, os próprios países já têm saído na defesa de tal tratativa. A Alemanha,
por exemplo, realizou reforma constitucional para incluir entre os seus direitos
fundamentais a proteção à vida dos animais em 2002, trazendo-os para um patamar
em que deve ocorrer a preservação da sua integridade física e moral (OLIVEIRA,
2014).
Até mesmo no Brasil, em que a teoria civilista ainda carece de reformas, por
mais que ainda não exista um reconhecimento expresso, parece que finalmente se
caminha na direção correta. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, permitiu que
casais que sejam donos de animais domésticos tenham direito de visita quando do
rompimento de casamento ou união estável:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO
RELACIONAMENTO. INTENSO AFETO DOS COMPANHEIROS PELO
ANIMAL. DIREITO DE VISITAS. POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO CASO
CONCRETO. 1. Inicialmente deve ser afastada qualquer alegação de que a
discussão envolvendo a entidade familiar e o seu animal de estimação é
menor, ou se trata de mera futilidade a ocupar o tempo desta Corte. Ao
contrário, é cada vez mais recorrente no mundo da pós-modernidade e
envolve questão bastante delicada, examinada tanto pelo ângulo da
afetividade em relação ao animal, como também pela necessidade de sua
preservação como mandamento constitucional (art. 225, §1, inciso 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"). 2. O Código Civil, ao definir a
natureza jurídica dos animais, tipificou-os como coisas e, por conseguinte,
objetos de propriedade, não lhes atribuindo a qualidade de pessoas, não
sendo dotados de personalidade jurídica nem podendo ser considerados
sujeitos de direitos. Na forma da lei civil, o só fato de o animal ser tido como
de estimação, recebendo o afeto da entidade familiar, não pode vir a alterar
sua substância, a ponto de converter a sua natureza jurídica. 3. No entanto,
os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando
sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de
qualquer outro tipo de propriedade privada. Dessarte, o regramento jurídico
dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma
satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de
simples discussão atinente à posse e à propriedade. 4. Por sua vez, a guarda
propriamente dita - inerente ao poder familiar - instituto, por essência, de
direito de família, não pode ser simples e fielmente subvertida para definir o
direito dos consortes, por meio do enquadramento de seus animais de

45

estimação, notadamente porque é um munus exercido no interesse tanto dos
pais quanto do filho. Não se trata de uma faculdade, e sim de um direito, em
que se impõe aos pais a observância dos deveres inerentes ao poder familiar.
5. A ordem jurídica não pode, simplesmente, desprezar o relevo da relação
do homem com seu animal de estimação, sobretudo nos tempos atuais.
Deve-se ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que
há uma disputa dentro da entidade familiar em que prepondera o afeto de
ambos os cônjuges pelo animal. Portanto, a solução deve perpassar pela
preservação e garantia dos direitos à pessoa humana, mais precisamente, o
âmago de sua dignidade. 6. Os animais de companhia são seres que,
inevitavelmente, possuem natureza especial e, como ser senciente - dotados
de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas
dos animais racionais -, também devem ter o seu bem-estar considerado. 7.
Assim, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em
relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica
a ser adotada, a resolução deverá buscar atender, sempre a depender do
caso em concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da
sociedade, com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o
animal. 8. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cadela fora
adquirida na constância da união estável e que estaria demonstrada a relação
de afeto entre o recorrente e o animal de estimação, reconhecendo o seu
direito de visitas ao animal, o que deve ser mantido. 9. Recurso especial não
provido. (BRASIL, 2018).

Resta claro na decisão que a ordem jurídica precisa evoluir para compreender
melhor a pós-modernidade. A relação entre homem e animal não mais se resolve na
tratativa destes enquanto coisa, porque claramente não é esta a sua natureza jurídica.
Que se perceba os animais por eles mesmos e não se tente forçar a sua classificação
em categoria distinta.
É nesse sentido, que se faz necessária a percepção da sua própria dignidade,
limitada, é claro, ao seu mundo, às suas peculiaridades. Mas que não se esqueça que
a Constituição Federal deixou claro no artigo 225, VII, que se deve “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”.
Aliás, deve sempre se lembrar que o artigo 225 não é mais ou menos que o 5º
da Constituição Federal. São posições hierárquicas justamente iguais, apesar de parte
da doutrina parecer querer se esquecer disto.
Ademais, além da extinção das espécies, que claramente pode afetar o homem
em virtude de um desequilíbrio ambiental, ficou previsto que os animais não devem
ser submetidos a crueldade. Ora, o legislador não disse que os animais não devem
ser submetidos a crueldade como intuito de resguardar o homem. Ele apenas
protegeu os bichos por si mesmos, independentemente do que isso represente para
a humanidade. Aliás, a letra da lei é sempre clara, quando o legislador quer dizer
apenas “lei” ele assim o faz, quando quer expressar “lei complementar”, ele também
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deixa expresso. Portanto, se o intuito da Constituição Federal fosse resguardar a
crueldade dos animais com o intuito de gerar dignidade à pessoa humana, ela o teria
feito. Nesse sentido, a leitura mais adequada que deve ser feita é da possibilidade dos
animais terem dignidade por si mesmos, inclusive já havendo decisões neste sentido,
como a acima efetuada pelo STJ.
Diante do exposto, resta clara a posição de que a teoria dos bens jurídicos deve
ser expressa por meio do pressuposto da dignidade dos entes (o que inclui o ser
humano). Ademais, não resta dúvidas de que tal leitura é possível diante da carta
magna brasileira.

4 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O conceito do princípio da insignificância é uma das principais dificuldades para
a sua aplicação prática. A doutrina não possui critérios específicos para estabelecer
as balizas necessárias para a sua definição. Nesse sentido, sua incidência, por vezes,
fica à discricionariedade do intérprete jurídico, de acordo com o seu senso de justiça.
Na tentativa de cooperação da construção de uma doutrina mais sólida, tenta-se
realizar um direcionamento que se segue abaixo.
4.1 Dos princípios

O estudo da norma sempre foi um grande desafio no Direito. Autores de grande
renome e juristas traçaram inúmeros debates com o intuito de definir o seu conceito e
classificar as suas espécies. Diante disso, deve ser esclarecido que não se realizará
uma abordagem exauriente sobre o tema. A intenção é analisar como alguns
expoentes, como Robert Alexy e Ronald Dworkin, trabalharam com a questão da
conceituação de princípios e, em seguida, verificar a sua aplicação àquele que se
pretende ir mais a fundo, o princípio da insignificância.
Às vezes, a doutrina coloca em contraponto as normas e os princípios, em
outros momentos, as normas e as máximas. Entretanto, neste trabalho, adotar-se-á a
teoria de que princípios e regras são espécie do gênero normas. Alexy explica que:
Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve
ser. Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas
básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto
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as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie
muito diferente. A distinção entre regras e princípios é, portanto, uma
distinção entre duas espécies de normas. (ALEXY, 2008, p. 87).

Alexy e Dworkin se diferenciaram de outros juristas uma vez que são
representantes da tese da separação qualitativa entre regras e princípios (perceba
que muitas vezes se usa no Brasil a teoria que prefere a distinção em virtude de grau
de generalidade, abstração ou fundamentalidade). O que é proposto de novo por
esses dois juristas para distinguir uma regra de um princípio é o seu caráter lógico.
(SILVA, 2003).
Para Robert Alexy, a distinção entre princípio e regra ocorre porque aquele
constitui um mandamento de otimização, são normas que ordenam que algo seja
realizado na maior medida possível diante das possibilidades fáticas e jurídicas:
O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível
dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por
conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por
poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida
de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas
também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é
determinado pelos princípios e regras colidentes. (ALEXY, 2008, p. 90).

As regras, por sua vez, são institutos que contém determinações que ou são
satisfeitas em sua completude, ou não são satisfeitas. Portanto, não é possível
cumprir uma regra pela metade:
Já as regras são normas que são sempre satisfeitas ou não são satisfeitas.
Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige;
nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito
daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção
entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de
grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio. (ALEXY, 2008, p. 91).

Para a teoria dos mandamentos de otimização, pode ocorrer, como
frequentemente ocorre, que um princípio obste a realização de outro. Essa é a ideia
traduzida pela metáfora da colisão, em que a aplicabilidade principiológica ocorre
apenas de maneira prima facie, visto que nenhum princípio possui natureza absoluta.
(SILVA, 2003).
Para Alexy, os princípios, apesar de não revogarem uns aos outros, podem
traçar uma rota de colisão, um conflito. Diante disso, um resultado ótimo, no caso
concreto, somente será possível após a análise das circunstâncias fáticas e jurídicas
postas. O magistrado deverá sopesar os princípios em possível rota de colisão para
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verificar qual deles deverá, casuisticamente, ser aplicado, dado que não é possível a
coexistência de ambos naquele caso. (ALEXY, 2008).
Em simples termos, a diferença se encontra porque as regras expressam
deveres e direitos definitivos, ou ela é válida ou não é. Os princípios, por sua vez,
expressam deveres e direitos prima facie, visto que devem ser aplicados na maior
medida possível, mas a não utilização em um caso concreto não implica a sua
revogação. (SILVA, 2003).
Beatriz Souza Costa (2016, p. 31) explica que “conforme exposto por Alexy, é
patente que o conflito de regras acontece na dimensão da validade e a colisão de
princípios na dimensão do peso. Desta forma, existirá uma hierarquização dos
princípios, tendo como fundamento o caso concreto que se apresentar”.
A existência de uma norma “A” em conflito como uma norma “B” implicará um
vício de validade em uma delas, de tal forma que alguma será considerada revogada.
Por outro lado, a colisão de conflitos não gera uma revogação, visto que são apenas
direitos e deveres prima facie, que deverão ser hierarquizados no caso concreto e
aplicados conforme seu maior peso. Este é o pensamento de Alexy.
Dworkin, por sua vez, inicia sua teoria com críticas a Herbert Hart, professor
em Oxford, que defendia que o ordenamento jurídico é composto exclusivamente por
regras. Segundo Ronald Dworkin, a teoria de Hart não se presta a fundamentar
decisões complexas. Isso porque é normal que o magistrado não consiga encontrar
na lei uma regra clara para cada caso. (SILVA, 2003). Nesse sentido, a teoria
dworkiana vem ao encontro daquela defendida por Alexy. Isso porque ambos
defendem a existência de regras e princípios, distinguindo-os em virtude do seu
caráter lógico.
Ademais, para Ronald Dworkin, também é válido o pensamento de que a norma
é um gênero, do qual princípios e regras são espécies:
A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica.
Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da
obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto
à natureza da orientação que fornecem. As regras são aplicáveis à maneira
do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é
válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é
válida, e neste caso em nada contribui para a decisão. (DWORKIN, 2014, p.
39).
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Dworkin deixa claro que às regras aplica-se a teoria do tudo-ou-nada, em que
uma regra se aplica totalmente ou não é aplicada, em semelhança a Alexy, que diz
que as normas ou são satisfeitas ou não são satisfeitas.
As regras, entretanto, não se confundem com os princípios. Em relação a estes,
Dworkin (2014, p.40) explica que “não é assim que funcionam os princípios
apresentados como exemplos nas citações. Mesmo aqueles que mais se assemelham
a regras não apresentam consequências jurídicas que se seguem automaticamente
quando as condições são dadas”.
Segundo o autor, os princípios não possuem uma consequência automática,
ou seja, uma aplicação principiológica depende, necessariamente, de uma decisão,
conforme ilustra com o seguinte exemplo:
Um princípio como ‘Nenhum homem pode beneficiar-se de seus próprios
delitos’ não pretende [nem mesmo] estabelecer condições que tornem sua
aplicação necessária. Ao contrário, enuncia uma razão que conduz o
argumento em uma certa direção, mas [ainda assim] necessita uma decisão
particular. Se um homem recebeu ou está na iminência de receber alguma
coisa como resultado direto de um ato ilícito que tenha praticado para obtêla, então essa é uma razão que o direito levará em consideração ao decidir
se ele deve mantê-la. Pode haver outros princípios ou outras políticas que
argumentem em outra direção – por exemplo, uma política que garanta o
reconhecimento da validade de escrituras ou um princípio que limite a
punição ao que foi estimulado pelo Poder Legislativo. Se assim for, nosso
princípio pode não prevalecer, mas isso não significa que não se trate de um
princípio de nosso sistema jurídico, pois em outro caso, quando essas
considerações em contrário estiverem ausentes ou tiverem menor força, o
princípio poderá ser decisivo. Tudo o que pretendemos dizer, ao afirmarmos
que um princípio particular é um princípio do nosso direito, é que ele, se for
relevante, deve ser levado em conta pelas autoridades públicas, como [se
fosse] uma razão que inclina numa ou noutra direção. (DWORKIN, 2014, p.
41-42).

A aplicação principiológica sob o ponto de vista dworkiano demanda um caso
concreto, sendo que a autoridade competente deverá utilizar aquele que for mais
adequado casuisticamente, dentro de uma perspectiva deontológica. Assim, um
princípio não promove a revogação de outro, ainda que eventualmente sejam
discordantes, visto que não existe verdadeira colisão, mas apenas tensão entre eles.
A principal diferença entre Alexy e Dworkin na questão dos princípios tem
morada na teoria dos mandados de otimização. Para o primeiro, os princípios são
mandados a serem cumpridos em maior quantidade possível, sendo limitado por
outros, no caso concreto, ao passo que para o segundo, trata-se da coexistência
principiológica, havendo somente a melhor escolha para cada caso. Beatriz Souza
Costa explica que:
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Dworkin deixa claro que o direito a ser aplicado, a cada caso, é o que tem
coerência, e não aquele apregoado por Alexy com a concepção de otimização
com natureza de graduação. Desta forma, afasta-se Dworkin da teoria
axiológica e afirma a natureza dos princípios e das regras como mandados
deontológicos. (COSTA, 2016, p. 36).

Trata-se de uma distinção relevante, uma vez que, na visão de Alexy, os
princípios, apesar de terem abrigo no mesmo ordenamento estão em colisão,
limitando uns aos outros, enquanto no posicionamento de Dworkin, trata-se apenas
da melhor escolha ao caso concreto.
Partindo de tais estudos sobre a norma, é possível perceber que não existe
uma arrematação de cunho definitivo em relação ao tema. Entretanto, persevera na
doutrina a tese de que princípios e regras são espécies do gênero norma.
4.2 Dos fundamentos da insignificância

Dentro da perspectiva de uma análise qualitativa sobre o tema, não resta
dúvidas em relação à classificação do instituto da insignificância, trata-se de um
princípio. Seja através da teoria dos mandados de otimização, conforme proposto por
Alexy, seja de uma ótica deontológica, conforme colocou Dworkin, não existe
fundamentação para classificá-lo como uma regra, em que deveria valer a lógica do
tudo-ou-nada. O princípio da insignificância é um mandamento abrangente, que deve
ser aplicado na maior possibilidade de vezes em que for possível, assim como a
dignidade da pessoa humana, a busca pela paz ou a cidadania.
É claro que para o desabrochamento desse princípio, foram necessários vários
fundamentos dentro da ordem constitucional (conforme se mostrará adiante),
entretanto, resta ainda enfrentar uma questão. É possível o seu reconhecimento
enquanto princípio, ainda que não esteja expressamente previsto na carta magna?
Quanto a tal ponto de interrogação, não existe dúvida. É viável o
reconhecimento da insignificância enquanto princípio, ainda que ele não esteja no
texto expresso da Constituição Federal de 1988. Não por menos, a própria carta
coloca que:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
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§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
(BRASIL, 1988).

Ora, se os direitos expressos na cártula “não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados”, isso significa que é possível realizar uma
interpretação diferente da estritamente literal. Não por menos, dentro do estudo do
direito constitucional se fala em interpretações sistemática, histórica, teleológica, entre
outras. Portanto, não é por falta de um texto escrito que o princípio da insignificância
não pode ser reconhecido:
A consistência desses argumentos reside na circunstância de a ordem
jurídica constitucional ser composta não apenas pelas normas expressas em
seu texto normativo, mas também por princípios implícitos que se encontram
em estado de latência em seu interior, sendo a descoberta dessas normas
não-expressas realizada através da interpretação e concretização das
demais normas principiais constitucionais. (SILVA, 2008, p. 17).

Em mesmo sentido se encontra o Supremo Tribunal Federal:
“[...] Os princípios podem estar ou não explicitados em normas. Normalmente,
sequer constam de texto regrado. Defluem no todo do ordenamento jurídico.
Encontram-se ínsitos, implícitos no sistema, permeando as diversas normas
regedoras de determinada matéria. O só fato de um princípio não figurar no
texto constitucional, não significa que nunca teve relevância de princípio.
(BRASIL, 1994).

Por óbvio, o intérprete não pode criar princípios sem qualquer embasamento
da legislação constitucional. É preciso que os meandros da carta magna indiquem os
fundamentos para que um instituto seja percebido, ainda que implicitamente. A
construção de um princípio não ocorre de maneira estanque. Eles decorrem da
Constituição Federal, de tal sorte que se possibilite uma unidade do texto previsto na
carta magna, permitindo uma força normativa de máxima efetividade, que dê primazia
a uma concatenação e uma concordância prática entre os alicerces constitucionais.
É nesse sentido que urge trabalhar com as bases do direito penal no Estado
Democrático de Direito da República Federativa do Brasil. Para tanto, serão
analisados os objetos do direito à igualdade, liberdade, fragmentariedade, lesividade,
entre outros.
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4.2.1 Princípio da Igualdade

A igualdade está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput. O
legislador estabeleceu que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”
(Brasil, 1988)12. Nesse sentido, os cidadãos devem ser tratados com similitude
perante a lei e à justiça.
É claro que o reconhecimento do princípio da igualdade no contexto de um
Estado Democrático não pode ocorrer somente através de um aspecto meramente
formal. Ainda que este tenha a sua devida importância, o conteúdo da equivalência
entre os sujeitos é o mais salutar, nesse sentido, a igualdade deve ser buscada por
intermédio da lei e não somente uma aplicação de olhos vendados para quem quer
que seja.
Portanto, o legislador deve evitar a criação de normas que gerem
desequiparações ou que firam a ordem democrática. Ademais, as autoridades
públicas devem agir por intermédio dos comandos normativos e não podem direcionar
suas condutas de tal sorte que privilegiem ou discriminem um ou alguns particulares.
O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em dois planos
distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na
edição, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias,
impedindo que se possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a
pessoas que encontram-se em situações idênticas. Em outro plano, na
obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar
a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de
diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas,
raça, classe social. (MORAES, 2003, p. 65).

A igualdade, por óbvio, tem o seu grau de interferência perante à insignificância.
Isso porque o Estado, por intermédio do juiz, deve reconhecer o princípio da igualdade
com o intuito de evitar a punição a quem não atingiu determinado bem jurídico. O
raciocínio é evidente, o objetivo de se tutelar bens jurídicos é o de somente se permitir
a punição de quem de fato tenha gerado um mal-estar à sociedade. Entretanto, se
tanto o sujeito que não comete um delito quanto aquele que o comete de forma

12

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 173
da repercussão geral, negou provimento ao recurso, fixando a seguinte tese: "Os estrangeiros residentes no
País são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, uma
vez atendidos os requisitos constitucionais e legais". (BRASIL, 2017)
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insignificante não geram qualquer incômodo à sociedade, a ambos não deve haver
subsunção do fato
Ademais, não pode o intérprete da lei penal considerar como distintas situações
que possuam alto grau de similitude. Assim, necessário estabelecer balizas para que
os derivados sujeitos se aproveitem da ausência de punição em contextos
semelhantes. Logo, se dois sujeitos cometem furto famélico em situações
extremamente parecidas, não pode um deles ser punido e o outro não.

4.2.2 Princípio da Liberdade

O direito à liberdade, assim como o da igualdade, foi estampado no artigo 5º da
Constituição Federal. Aliás, não é por acaso que eles se encontram disciplinados no
mesmo dispositivo. Trata-se da primeira geração de direitos, que foi alcançada,
especialmente, através do movimento iluminista e das revoluções que o sucederam.
Conforme Rogério Greco explica, o direito de ser livre está vinculado à própria
história da pena que foi se modificando com o passar do tempo, sendo a privação da
liberdade um instituto recente:
Até basicamente o período iluminista, as penas possuíam um caráter aflitivo,
ou seja, o corpo do homem pagava pelo mal que ele havia praticado. Seus
olhos eram arrancados, seus membros mutilados, seus corpos esticados até
destroncarem-se, sua vida esvaia-se numa cruz, enfim, o mal da infração
penal era pago com o sofrimento físico e mental do criminoso.
[...] A prisão do acusado, naquela época, era uma necessidade processual,
uma vez que tinha de ser apresentado aos juízes que o sentenciaram e, se
fosse condenado, determinariam a aplicação de uma pena corporal, de
natureza aflitiva, ou mesmo uma pena de morte. (GRECO, 2017, p. 86).

A prisão surge em um contexto moderno. Até o iluminismo e a revolução
francesa, o mais comum era que se aplicassem penas corporais. Quem ficava preso
naquele período era somente o sujeito investigado, com intuito de evitar a fuga e
garantir o castigo corporal.
Na segunda metade do século XVIII é que se iniciou um movimento conhecido
como humanista ou humanitário. Os ideais iluministas desabrocharam e fizeram com
que expoentes tais quais Cesare de Beccaria, John Howard e Jeremy Bentham
passassem a lutar contra a prática dos castigos desumanos, cruentos e torturantes
daquela época.
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Entretanto, o Estado precisaria de um novo instrumento como punição, já que
deixaria de castigar os delinquentes com as penas corporais. Nesse contexto é que a
restrição de liberdade ganhou força, conforme Bitencourt explica:
Foi Howard quem inspirou uma corrente penitenciária preocupada em
construir estabelecimentos apropriados para o cumprimento da pena privativa
de liberdade. Suas ideias tiveram uma importância extraordinária,
considerando-se o conceito predominantemente vindicativo e retributivo que
se tinha, em seu tempo, sobre a pena e seus fundamentos. Howard teve
especial importância no longo processo de humanização e racionalização das
penas. (BITENCOURT, 2006, p. 41).

O cárcere, que até o movimento iluminista tinha somente a intenção de
acautelar o possível delinquente, evitando sua fuga e garantindo a pena corporal, se
torna protagonista. Foi nesse período que Bentham inaugurou uma prisão em Millbank
na Inglaterra, onde suas ideias arquitetônicas foram mais bem acolhidas.
(BITENCOURT, 2006).
Entre o período iluminista e a contemporaneidade houve mudanças profundas
na sociedade. A prisão deixou de ter caráter meramente preventivo e passou a se
tornar uma forma preponderante de punição. Especialmente após os horrores da
Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos ganharam força e as atrocidades de
outrora passaram a ser banidas de forma geral. No Brasil, podemos verificar o
afloramento da humanização das penas em nossa carta magna:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com
a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação; (BRASIL,
1988).

É evidente a franca evolução. Estão proibidas penas perpétuas, cruéis,
degradantes, de trabalhos forçados, entre outras. Ademais, estabeleceu-se uma série
de princípios garantistas, em vista de proteger a integridade física e moral do apenado.
Entretanto, cada vez mais é necessária a progressão no sentido de se trazer
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segurança jurídica aos cidadãos, de tal sorte que ninguém seja preso ou mantido no
cárcere sem a devida necessidade.
Nesse sentido, em que pese o Brasil possua uma população carcerária de
aproximadamente 700.000 mil pessoas, a regra é a de que se deve privilegiar pela
liberdade. Não é por menos que nossa carga magna assim estabelece:
[...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
[...] LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão
ou por seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança; (BRASIL, 1988).

Os direitos constitucionais são evidentes no sentido protetivo da liberdade, não
é por menos que os acompanham alguns instrumentos fundamentais, como o devido
processo legal e a possibilidade de ingresso de habeas corpus. É para que fique claro
que ninguém ficará preso por mais tempo que o devido ou fora das hipóteses previstas
em lei.
Nessa toada, imperioso o advento do princípio da insignificância, que é
“instrumento de proteção ao supremo valor constitucional da liberdade, uma vez que
realiza o Princípio da Liberdade, estabelecendo, ainda, um determinado padrão de
atuação ética ao Direito Penal e valorizando o princípio da dignidade humana”. (Silva,
2008, p. 28).
O princípio da insignificância emerge para proteger o Estado Democrático de
Direito em algumas de suas funções mais basilares, garantindo a paz dos cidadãos e
o seu direito de livremente ir e vir. Aliás, Rogério Greco possui um pensamento
peculiar em relação ao tempo de penalidade. O autor visualiza a pena restritiva de
liberdade como a punição através do tempo de vida:
Na maioria das sociedade modernas que, de uma forma ou de outra resolveu
eliminar as penas corporais, surgiu um novo problema, vale dizer, o da justiça
na determinação do tempo como pena. [...] De qualquer maneira, quando nos
deparamos com uma pena de privação de liberdade, isto é, aquela em virtude
da qual utilizamos o tempo de vida do condenado como forma de punição,
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devemos ter uma atenção maior para essa concepção tão fluida, tão abstrata,
que é a Justiça. Isso porque jamais se poderá remir o tempo perdido de um
ser humano. (GRECO, 2017, p. 50).

Nesse sentido, através do princípio da insignificância, que exclui o delito,
garante-se a liberdade e, consequentemente, a própria vida digna do sujeito que seria
punido injustamente.

4.2.3 Princípio da Fragmentariedade
O princípio da fragmentariedade, “serve de fundamento para o Princípio da
Insignificância à medida que este só permite a apenação de condutas típicas que
materialmente lesionem o bem atacado” (Silva, 2008, p. 29).
O direito penal em expressão ao princípio da última ratio, da ofensividade e da
adequação social, não deve agir para tutelar qualquer ação imoral, mas somente
aquelas que mais incomodem a população, que realmente firam a paz social, que
atinjam os bens jurídicos mais valiosos. Nesse sentido, apesar de existirem muitos
bens a que se pode dar valor, o ordenamento somente deve selecionar um
determinado fragmento de condutas.
Mutatis mutandis, a pena está para a área criminal como a UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) está para a medicina. Da mesma forma que não são todos os
enfermos que devem ser encaminhados ao tratamento com maior intensidade
possível, não é toda conduta imoral que deve ser criminalizada. Portanto, é preciso
ter um filtro para a seleção adequada de tais “pacientes”, que, no direito penal, é dada
ao princípio da fragmentariedade.
Como corolário dos princípios da intervenção mínima, da lesividade e da
adequação social temos o princípio da fragmentariedade do Direto Penal. O
caráter fragmentário do Direito Penal quer significar, em síntese, que uma vez
escolhidos aqueles bens fundamentais, comprovada a lesividade e a
inadequação das condutas que os ofendem, esses bens passarão a fazer
parte de uma pequena parcela que é protegida pelo Direito Penal, originandose, assim, a sua natureza fragmentária. (GRECO, 2003, p. 64).

Não é por menos, que o Código Penal muito se assemelha a uma colcha de
retalhos das demais áreas, apresentando tipos que são ínsitos ao direito civil (tutela
do patrimônio, dos crimes contra o casamento, dos crimes contra a propriedade
imateral), ao direito administrativo (crimes praticados por funcionários públicos contra
a administração em geral, crimes contra a licitação), ao direito tributário (crimes contra
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a ordem tributária), entre outros. Trata-se de um sistema descontínuo de
criminalização, que vai emergindo de acordo com a necessidade imposta pela
sociedade.
O que o princípio da fragmentariedade de fato acrescenta à insignificância é
que não se deve dar ao direito penal a tutela de qualquer conduta imoral, aliás, pelo
contrário, o caráter de intervenção mínima é que deve prevalecer. Assim, em condutas
que de fato não atinjam bens jurídicos, deve-se permitir ao direito civil, ao direito
administrativo sancionador, ao direito tributário, que se valham dos seus mecanismos
punitivos. Se o legislador não quis punir, por exemplo, a conduta de causar dano a
alguém de maneira culposa, não foi em vão. Assim como não foi por acaso que não
se legislou no sentindo de não apenar o furto culposo. O direito penal não pode se
aparatar de amenidades, portanto, somente tutelará uma ação que tenha conteúdo
significante.

4.2.4 Princípio da Proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade está presente em todos os âmbitos do direito
e não somente no ambiental ou no penal. Porém, em relação ao último trata-se de um
vínculo entre o crime e a pena, uma relação de equilíbrio. Esta não deve ser feita com
rigor excessivo ou abusivo, é preciso que haja sintonia com a infração praticada, para
que não se perca a legitimidade do sistema conferido pelo Estado Democrático de
Direito.
Nesse sentido, perante a área criminal, a proporcionalidade deve existir desde
a criação do tipo penal. O legislador deve estar atento, para que a conduta e a pena
imposta em abstrato sejam proporcionais, bem como para que não exista
descompasso entre a punição de dois delitos. É interessante, por exemplo, o que
ocorre, no Brasil, em relação ao delito de maus tratos:
Art. 32. 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. (BRASIL, 1998).

No tocante ao delito de maltratar um espécime da fauna silvestre ou doméstica,
a pena é de detenção de três meses a um ano e multa. Trata-se de um crime
importante para a proteção animal e em momento algum se discute sobre a sua
revogação no presente trabalho. Entretanto, parece desproporcional com o que está
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estabelecido no artigo 136 do Código Penal (crime de maus-tratos em relação ao
homem):
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 sujeitandoa 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).

O maltrato de um ser humano, expondo sua vida ou sua saúde a perigo possui
pena mínima de dois meses, enquanto para os animais a mínima é de três meses.
Para os seres humanos que sofrem as referidas condutas, a pena de multa é
facultativa, para os animais é obrigatória.
Em momento algum (e que isso não seja retirado de contexto), se defende que
o crime de maus-tratos aos animais deve deixar de existir ou que não possui
importância devida. Entretanto, se a fauna faz jus à tutela do ordenamento, o ser
humano também não a deixa de merecer. A importância de um não retira a do outro.
Se os animais não devem ser deixados para trás, o homo sapiens, a nossa espécie,
também merece igual tutela. Assim, não se pretende colocar um ou outro no centro
da vida, mas dar a importância devida para cada. É preciso que o legislador seja
proporcional, pois a injustiça do sistema o fere de morte. A legitimidade que a
população confere ao Estado para que realize a punição devida para cada ato se
desgasta sempre que a desproporcionalidade ocorre.
É nessa toada, que não obstante o momento de criação da norma penal,
fundamental que tal mandado de otimização esteja presente a todo o tempo, inclusive
nos momentos de aplicação da pena pelo juiz e de execução da mesma. Não é por
menos que o Código Penal estabelece a existência de um critério trifásico para que
se puna um sujeito por determinada infração penal, é para que exista equilíbrio,
proporcionalidade. Veja-se:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie
de pena, se cabível.
[...]
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Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste
Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e
agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma
só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
(BRASIL, 1940).

Em mesmo sentido, não é por acaso que cada um dos presos deve ser
separado de acordo com o delito cometido, com suas capacidades, com seu sexo. É
para que haja equilíbrio, proporcionalidade:
Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e
personalidade, para orientar a individualização da execução penal.
6o A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que
elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade
adequada ao condenado ou preso provisório.
[...]
Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da
personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes
peças ou informações do processo, poderá:
I - entrevistar pessoas;
II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e
informações a respeito do condenado;
III - realizar outras diligências e exames necessários. (BRASIL, 1984).

E no tocante ao princípio da insignificância? Ora, não poderia ser diferente. Não
se justifica a tipificação de um delito e a aplicação de uma pena para uma conduta
que não tenha atingido significativamente um bem jurídico. A ponderação é
fundamental para garantir que não se faça uma injustiça e acabe, por excesso de rigor,
quebrando o pacto do Estado Democrático de Direito.
O princípio da insignificância, possui em um de seus pilares a proporcionalidade
de um sistema que não quer se preocupar com amenidades que não firam o bem
jurídico de maneira realmente incômoda. É uma espécie de jogo de cintura, que
permite à dogmática se tornar mais parecida com a vida.

4.2.5 Princípio da Lesividade ou da Ofensividade

O princípio da lesividade estabelece a premissa de que nullum crimen sine
iniuria13, ou seja, somente será penalmente relevante a conduta que lesione o bem
jurídico protegido, de forma que serão atípicos os atos que não afetem os interesses
tutelados. Entretanto, uma visão contemporânea do referido princípio o visualiza com

13

Tradução livre: Não há crime sem ofensa.
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contornos mais abrangentes, abrigando a desestabilização de expectativas diante de
atividades arriscadas (com mero potencial de perigo). Assim, o conceito de lesividade
começa a se confundir com o de ofensividade. (D’ÁVILA, 2014).
O princípio da ofensividade, em mesmo sentido, não acredita na existência de
um crime que não tenha causado lesão ou perigo para o bem jurídico. Nesse sentido,
o condensamento dessa compreensão, ocorre por via das formas de ofensa, “que,
conquanto plúrimas, podem ser reunidas em duas grandes modalidades: (i) ofensa de
dano/violação e (ii) ofensa de perigo/violação, subdivida em: (a) concreto pôr-emperigo e (b) cuidado-de-perigo”. (SCALCON, 2012, p.04).
Rogério Greco explica que:
De acordo com o enfoque do princípio da lesividade, podemos trabalhar com
as quatro vertentes propostas por Nilo Batista, a saber:
a) proibição de incriminações que digam respeito a uma atitude interna do
agente;
b) proibição de incriminações de comportamentos que não excedam ao
âmbito do próprio autor;
c) proibição de incriminações de simples estados ou condições existenciais;
d) proibição de incriminações de condutas desviadas que não afetem
qualquer bem jurídico.
[...]
Na verdade, podemos resumir todas as vertentes anunciadas por Nilo Batista
em um único raciocínio: o Direito Penal só pode, de acordo com o princípio
da lesividade, proibir comportamentos que extrapolem o âmbito do próprio
agente, que venham atingir bens de terceiros, atendendo-se, pois, ao
brocardo nulla lex poenalis sine injuria. (GRECO, 2017, p. 94).

A bem da verdade, o princípio da ofensividade se constitui em uma forma de
expressão da teoria do bem jurídico e, nesse sentido, acaba por ter uma relação
embrionária com o princípio da insignificância. É que a lesão ou o perigo de lesão que
devem existir para a constituição materialmente típica do delito deve ser significante.
Isso porque não faria sentido se valer do direito penal para punir uma conduta, ainda
que criminosa, que não tenha atingido o bem de forma realmente incômoda. É o caso,
por exemplo, do sujeito que atabalhoadamente (culposamente) acaba esbarrando em
alguém e lhe provoca um arranhão. Em que pese tenha ocorrido uma violação da
integridade corporal do terceiro, não gerou nenhuma mácula ou qualquer
incapacidade que o acompanhará por toda a vida, foi um minúsculo acidente, que será
superado em minutos.
Apesar de existirem muitos princípios, como o da ofensividade e da lesividade,
que ainda poderiam ser levantados como fundamentos para a construção do princípio
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da insignificância, acredita-se que os que foram citados acima, juntamente com a
construção que será feita a seguir, constituem seu núcleo duro.
4.3 Da construção do princípio da insignificância de acordo com a Constituição
Federal

A construção da legislação penal decorre basicamente do estabelecimento de
uma dogmática que traga segurança jurídica e de um rol de delitos que constitua o
maior número de condutas possíveis (que tutelem bens jurídicos de verdadeira
importância). Porém, a dogmática, por sua própria natureza, é dura, porque precisa
ser tratada com toda a cautela possível para não permitir ao Estado realizar punições
injustas.
Ocorre que a vida possui a chata teimosia de não querer se adaptar aos
conceitos criados pelos homens por toda a eternidade. O caminhar da história, a
modificação dos ambientes e a própria mentalidade humana faz com que sejam
necessárias adaptações, construções, reformulações na dogmática para que ela
possa manter a sua justa legitimidade.
Foi nesse contexto que o princípio da insignificância veio à baila. Embalado
pelos seus fundamentos da liberdade, framentariedade, igualdade, proporcionalidade
e lesividade desabrochou para mostrar que nem toda conduta que se amolde
perfeitamente a um tipo penal precisa de uma penalidade. É que as ciências humanas
não podem ser tratadas simplesmente com formalidade, pois a vida é mais profunda
do que isso.
É comum atribuir a Claus Roxin a propagação da teoria (no ano de 1964),
através do seu trabalho sobre o funcionalismo teleológico-racional. O doutrinador
ensinou que o princípio deve se agregar à dignidade da pessoa humana e evitar que
o direito penal se preocupe com as pequenas questões quando, na verdade, já possui
muitas condutas que geram verdadeiros danos ao bem jurídico. Entretanto, desde o
império romano, conforme relembrado por Von Lizst, no final do século XIX, já se
falava no brocardo do minimis non curat praetor (o pretor não cuida de pequenas
coisas).
É claro houve transformações ao longo do tempo. Inicialmente, o intuito não
era sequer penal, visto que os romanos não estavam aptos a abrir mão do seu direito
de punir. Foi somente com o iluminismo que a face criminal ganhou uma vertente mais
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crítica e, assim, passou-se a pensar em evitar a reprimenda de delitos de pequena
monta, de bagatela, crimes essencialmente patrimoniais. Mas, aos poucos, o princípio
foi ampliando seu alcance aos demais tipos, demonstrando que o julgador não deve
se ater somente ao molde formal deste, mas também ao seu conteúdo.
Roxin o trouxe em sua obra, Política Criminal e sistema jurídico-penal,
publicada em 1970:
Sob o prisma do princípio nullum crimen é precisamente o contrário justo: é
dizer, uma interpretação restritiva que atualize a função de carta magna do
Direito Penal e sua ‘natureza fragmentária’ e que restrinja conceitualmente só
o âmbito de punibilidade que seja indispensável para a proteção do bem
jurídico. Para isto fazem falta princípios como o da adequação social,
introduzido por Welzel, que não é uma característica do tipo, mas um auxiliar
interpretativo para restringir o sentido literal que acolha também formas de
condutas socialmente admissíveis. A isto pertence ainda o chamado princípio
da insignificância, que permite na maioria dos tipos excluir desde o início
danos de pouca importância: lesão não é qualquer tipo de dano à integridade
corporal, senão somente um relevante; analogamente, desonesto no sentido
do Código Penal é só a ação sexual de certa importância, injuriosa em uma
forma delitiva é só a lesão grave à pretensão social de respeito. Como ‘força’,
deve se considerar unicamente um obstáculo de certa importância,
igualmente também a ameaça deve ser ‘sensível’ para passar o umbral da
criminalidade. (ROXIN, apud CINTRA, 2011, p. 57).

Todavia, em que pese já se tenha levantado os fundamentos para a construção
do princípio da insignificância outrora, um deles foi deixado para trás propositalmente:
a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, III, da carta magna. Se a
lesividade, a liberdade, a fragmentariedade, entre outros, permitiram a ascensão da
insignificância, a dignidade da pessoa humana 14 o trouxe por essência, em seu próprio
corpo.
O reconhecimento do homem enquanto tal e de sua dignidade implica uma
série de prerrogativas fundamentais que não podem ser afastadas e delas decorrem
todo um arcabouço jurídico, que, no presente princípio, foi discriminado em
fundamentos. Ora, a liberdade, a fragmentariedade do direito penal, a lesividade,
todos existem para garantir que os cidadãos de determinado Estado se vejam
protegidos diante do direito de cidadania que o cerca por toda a vida. Afinal de contas,
o Estado não pode ser um fim em si mesmo.

14

Em que pese o presente trabalho já tenha defendido a dignidade do ser, em desfavor da dignidade
da pessoa humana, no presente tópico faz sentido se falar tão somente na pessoa. Isso porque os
animais não cometem delitos ou de sofrem pena. E, é nesse sentido, que o princípio da insignificância
busca trabalhar (será abordada em momento específico a sua natureza jurídica).
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Nesse sentido, aplicar pena a uma pessoa que não atingiu significativamente
um bem jurídico é violar a sua dignidade. É desconstruir o sistema penal em virtude
da retirada de legitimidade do Estado, quebrando o pacto social. Afinal de contas, se
existe a crença de que a última finalidade do pacto é permitir que os homens vivam
em paz e se não houve a quebra desta (pois o ferimento ao bem jurídico foi
insignificante), não faz sentido acionar o direito penal.
Conforme já foi salientado, existem outras barreiras que devem cercar uma
sociedade e punições mais simples que podem ser elencadas. Que o direito civil,
administrativo, tributário, ambiental hajam. Mas, além disso, que o sistema
educacional, a religião, a família, enfim, que os institutos que cercam a sociedade
realizem suas funções. Nada melhor do que um pedido de desculpas para alguém que
deu um empurrão, um arranhão, uma trombada em outra pessoa.
Todo esse contexto acabou sendo bem recepcionado no Brasil. Todavia,
conforme já insistentemente enfatizado, nenhum dispositivo legal veio para disciplinar
a teoria alavancada. Foi a doutrina, com apoio da jurisprudência, que permitiu ao
direito penal abster-se de aplicar pena aos crimes de pequena monta, de agressão ao
bem jurídico sem maior relevância. Nesse sentido, fundamental a interferência do
Supremo Tribunal Federal para indicar os vetores que o instituto deve seguir.
4.4 Os vetores de aplicação do princípio da insignificância segundo o STF

O Supremo Tribunal Federal, diante das dúvidas que cercavam o tema no
tocante a insignificância, fez por bem em determinar certos vetores para indicar as
balizas de sua aplicação. O acórdão paradigma foi proferido no cerne do Habeas
Corpus 84.412-0/SP, em 2004, cuja relatoria foi do Ministro Celso de Mello:
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA
PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE
POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA
TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19
ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00
(EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR)
- DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA
TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado
em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar
a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.
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Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo
material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiouse, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o
caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios
objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL:
"DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar
a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição
de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente
necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens
jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os
valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de
condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão
significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo,
prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade
da própria ordem social. (BRASIL, 2004).

Ficou estabelecido que deve ser reconhecido o princípio da insignificância na
órbita do direito penal brasileiro, assim como devem ser respeitados 04 (quatro)
requisitos para sua aplicação, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do
agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
A mínima ofensividade está vinculada ao potencial lesivo do ato praticado.
Conforme enfaticamente repetido no presente trabalho, a função do direito penal é a
de tutelar bens jurídicos e, nesse rompante, necessário que a conduta gere uma lesão
ou perigo de lesão para a configuração do delito. Entretanto, tal consideração não
evita que uma prática delituosa, de relevância mínima, seja tipificada formalmente.
Nesse sentido, com intuito de evitar a reprimenda de atos sem a mínima
relevância para o direito penal, deve ser necessário, além de uma tipicidade formal,
uma tipicidade material. Portanto, é preciso que a conduta cause danos ao bem
jurídico em âmbito abstrato, de forma significante.
Isso ocorre porque as “condutas insignificantes não são suficientes para pôr em
risco a segurança da vida em coletividade, tampouco do sistema estatal que busca
essa segurança, faltando-lhes tipicidade material [...]” (CINTRA, 2011, p. 100). E, se
não há risco para a paz dos indivíduos, se não há verdadeira quebra do contrato
social, inexiste motivo para uma punição.
Por sua vez, a ausência de periculosidade social da ação pode ser
compreendida como a ausência de representação de riscos para a sociedade em
virtude do delito ocorrido. Trata-se do próprio entendimento de integridade da
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sociedade, que deve ser protegida em qualquer caso, ainda que a conduta atinja o
bem jurídico de maneira insignificante.
É que os delitos insignificantes, em determinados casos, apesar de atingirem o
bem jurídico de maneira quase imperceptível, podem gerar consequências altamente
indesejáveis no corpo social. Assim, o requisito da periculosidade funciona como uma
verdadeira válvula de escape, permitindo a punição, ainda que os demais estejam
presentes. Ocorre, por exemplo, no caso de crimes que estejam relacionados com a
lei de tóxicos:
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser
aplicável o princípio da insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a
entorpecentes, seja qual for a qualidade do condenado. 2. Não há relevância
na argüição de inconstitucionalidade considerando o princípio da
especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte. 3. Não
houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº
11.343/06, que estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, bem como normas de prevenção ao consumo e repressão à
produção e ao tráfico de entorpecentes, com destaque para o art. 28, que
afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à
espécie o princípio da especialidade, não havendo razão para se cogitar de
retroatividade da lei penal mais benéfica. 4. Habeas corpus denegado e
liminar cassada. (BRASIL, 2007).

Não há como se esquecer ainda do disposto na súmula 599 do Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que o princípio da insignificância é inaplicável aos
delitos cometidos contra a administração pública. Isso porque, apesar de, em
determinados casos, os valores financeiros serem considerados ínfimos, com prejuízo
irrelevante para administração pública, tais espécies delitivas ferem de morte a
moralidade administrativa, o que acaba gerando um ataque à própria sociedade. 15
Em seu turno, a inexpressividade da lesão está ligada ao quantum de dano o
bem jurídico tutelado sofreu. Diferentemente com o que se procede com o requisito
da mínima ofensividade, em que deve ser analisada o dano que o bem jurídico sofreu
em abstrato, aqui deve ser analisado se o objeto sobre o qual recaiu a conduta sofreu
uma lesão significante.
A própria decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal fez menção à
análise do quanto foi ínfima a lesão sobre o objeto que sofreu a conduta no caso
concreto lá analisado. Naquela hipótese, tratou-se de um furto no valor de R$25,00
(vinte e cinco reais), que, à época, equivalia a 9,61% do salário mínimo.

15

Existem decisões nos tribunais superiores em sentido contrário à súmula 599, como o REsp
1346879/SC e os Habeas Corpus: 107.370 e 112388 (ambos julgados no STF).
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Por fim, o reduzido grau de reprovabilidade pode ser entendido como a
compreensão que a sociedade possui em relação ao fato praticado pelo agente. A
bem da verdade, tal requisito está ligado à culpabilidade sobre a conduta. Para que
ela possa sofrer a aplicação do princípio da insignificância, o corpo social deve
conseguir entender os motivos e as circunstâncias da ocorrência do delito.
É claro que tal requisito acaba tangenciando com o da ausência de
periculosidade social, mas enquanto este está vinculado à própria integridade da
sociedade, o reduzido grau de reprovabilidade está ligado à aceitação, ao
entendimento, à compreensão dos demais cidadãos. É um requisito que está voltado
à análise da culpabilidade dentro do entendimento de crime, em um conceito analítico,
de forma tripartite.
Todavia, como é de se esperar em uma ciência humana, tais requisitos foram
criticados por uma parcela da doutrina, em especial o reduzido grau de
reprovabilidade, pelo entendimento que tal análise precisa ser feita após a da
tipicidade do delito. Entretanto, para adentrar em tais debates, necessário
compreender a natureza jurídica do princípio da insignificância.

4.5 Da natureza jurídica

A natureza jurídica do princípio da insignificância é tema de debate na doutrina.
Claus Roxin, um dos idealizadores do princípio, inicialmente o viu como excludente
da antijuridicidade, em um segundo momento, mudou de posição, passando a
defender a sua natureza enquanto excludente da tipicidade material. Aliás, a grande
maioria da doutrina brasileira, como Assis Toledo e Odone Sanguiné, coadunam com
esta posição, assim como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.
“FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO DE PESSOAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante já assentado pelo
Supremo Tribunal Federal , o princípio da insignificância deve ser analisado
em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Direito Penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade
da conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a
presença dos seguintes vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do
agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão
jurídica ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de
relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004). 2. A conduta perpetrada
pelo réu, que, em concurso de pessoas, subtraiu um telefone celular avaliado
em R$ 95,00 (25% do salário mínimo de janeiro de 2008), revela-se uma

67

conduta de acentuada reprovabilidade do comportamento do réu e
expressividade da lesão ao bem jurídico. 3. Agravo regimental não provido”
(BRASIL, 2014).

A defesa de tal posicionamento está vinculada à concepção de que o direito
penal se presta a proteger bens jurídicos. Nesse sentido, a lesão a estes precisa ser
relevante para que haja verdadeira subsunção do fato à norma. É que se o dano for
insignificante, na realidade, o bem não foi atingido de tal sorte que mereça uma tutela
penal.
Não é por menos que, em 1994, Carlos Vicos Manãs escreveu o livro “O
princípio da insignificância como excludente de tipicidade no direito penal”. Para ele,
com o intuito de se alcançar condutas sem maior relevo, a tipicidade deve se ver
acrescida de um juízo material, de tal sorte que somente deve ser típico o fato que
realmente macule o bem jurídico. (MAÑAS, 1994).
Ocorre que nem toda a doutrina concorda com tal posicionamento. Para Abel
Cornejo e Guzmán Dalbora, por exemplo, o melhor entendimento é de que a
insignificância está diretamente ligada à teoria da antijuridicidade, “a menos que se
violente a natureza descritiva do tipo penal e se lhe preencha, desnecessariamente,
com condicionamentos valorativos.” (SILVA, 2008, p. 51).
Todavia, a visualização do princípio da insignificância enquanto excludente de
ilicitude não parece ser o melhor entendimento. Conforme Adjair Cintra coloca,
entender que o manto da insignificância transforma uma conduta em lícita, ainda que
típica, seria dizer que ela se encontra em conformidade com todo o ordenamento
jurídico. A se permitir em tal caso, por exemplo, a ocorrência de um pequeno furto
como se lícito fosse. (CINTRA, 2011)
Ora, em que pese uma res furtiva de um valor de R$19,00 (dezenove reais)
como no caso paradigmático julgado pelo STF, não constitua crime, nada impede que
o ofendido procure uma reparação em outros âmbitos do direito. Seria extremamente
temerário adotar posicionamento em sentido contrário, afinal de contas, é
compreensível a ausência de punição pelo direito penal, ultima ratio do ordenamento,
mas não em relação aos demais âmbitos:
Se alguém pratica uma conduta tipificada como crime, mas a pratica em
legítima defesa, sua conduta é lícita e não pode ser sancionada ou gerar
quaisquer consequências para o agente, seja no âmbito penal ou em
qualquer esfera do direito, ainda que esta conduta lícita cause danos sociais.
E o mesmo ocorre com qualquer outra causa excludente de antijuridicidade.
[...]
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Ao contrário da antijuridicidade, que é comum a todo o ordenamento (não
havendo razão para se falar em antijuridicidade penal), a tipicidade (que
existe em outras áreas do direito, como no direito tributário), apenas condutas
que lesem ou exponham a perigo de lesão bens jurídicos podem ser
tipificadas como crimes (CINTRA, 2011, p. 79).

Por fim, existem doutrinadores que chegaram a levantar a possibilidade de se
considerar o princípio da insignificância como causa de excludente de culpabilidade.
Nesse sentido, a conduta, em que pese típica e antijurídica estaria passível de
aceitação social, pelo que se tornaria desnecessária a sua punição. Em que pese, a
visualização do vínculo entre insignificância e culpabilidade, nestes moldes, tenha sido
vista por uma doutrina extremamente minoritária, ela não pode ser totalmente
descartada do presente contexto. É que, em determinadas situações, a teoria da
exclusão da tipicidade material não consegue, por si só, resolver os problemas criados
pela vida, como, por exemplo, o caso dos delituosos habituais.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, em uma expressa tentativa de evitar que
o princípio da insignificância se tornasse uma carta em branco para cometer crimes,
aqueles que cometam delitos recorrentemente não podem se beneficiar do princípio
em comento, conforme se segue:
Habeas corpus. Processual Penal. Descaminho (CP, art. 334, § 1º, d).
Trancamento da ação penal. Pretensão à aplicação do princípio
da insignificância. Contumácia na conduta. Não cabimento. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada. 1. Embora seja reduzida a
expressividade financeira do tributo omitido ou sonegado pelo paciente, não
é possível acatar a tese de irrelevância material da conduta por ele praticada,
tendo em vista ser ela uma prática habitual na sua vida pregressa, o que
demonstra ser ele um infrator contumaz e com personalidade voltada à
prática delitiva, ainda que, formalmente, não se possa reconhecer, na
espécie, a existência da reincidência. 2. Conforme a jurisprudência da Corte,
“o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao
paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de
novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder
Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto,
DJe de 28/5/10). 3. Ordem denegada. (BRASIL, 2013).

Entretanto, o que se pode perceber aqui é que não se trata da aplicação de
uma exclusão da tipicidade material. Se dois sujeitos sonegam uma mesma quantia
de R$50,00 (cinquenta reais), ambos não preenchem o requisito da tipicidade material
pelo mesmo motivo, a pequenez da lesão. Todavia, como resolver o problema do
sujeito que frequentemente realiza tal crime de magnitude mínima?
Para solucionar tal questão, o Supremo Tribunal Federal, no caso acima
narrado, em que houve uma sonegação mínima de tributo, que, a princípio, cumpre
os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade
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social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, se valeu da análise
da vida pregressa do ofensor. Todavia, a ausência de aplicação do princípio, nesse
sentido, decorre de uma análise da reprovabilidade de seus atos pela sociedade e,
portanto, da análise de sua culpabilidade (e não da tipicidade material).
Porém, poderia a culpabilidade fazer parte da análise da insignificância?
É possível, ainda, um outro exemplo em que ocorre a mesma situação (uso da
culpabilidade no contexto da insignificância). O crime de descaminho, que também
está ligado à arrecadação tributária, possui jurisprudência farta no sentido de não
haver punição para quem o comete em quantia de até R$20.000,00 (vinte mil reais),
conforme se demonstra abaixo:
EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR
INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002.
PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A
pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se
todos os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Para crimes de
descaminho, considera-se, para a avaliação da insignificância, o patamar de
R$ 20.000,00, previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, atualizado pelas
Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Precedentes. 3. Na
espécie, aplica-se o princípio da insignificância, pois o descaminho envolveu
elisão de tributos federais que perfazem quantia inferior ao previsto no
referido diploma legal. 4. Ordem concedida. (BRASIL, 2014).

Isso ocorre porque o referido delido possui como sujeito passivo eventual o
próprio Estado, que possui uma arrecadação tributária muitíssimo superior a
R$20.000,00 (vinte mil reais). Inclusive, o artigo 20 da Lei 10.522/2002, atualizado
pelas portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda, estabelece que a
Procuradoria da Fazenda Nacional sequer deve executar fiscalmente valores que não
sejam superiores ao acima indicado. Nesse sentido, os tribunais superiores são
unânimes em permitir a aplicação do princípio da insignificância até tal numerário.
Entretanto, o que se percebe é que para a aplicação do benefício, não foi levada
em conta a tipicidade material, visto o vultoso valor não recolhido. O que se considerou
foi a qualidade do sujeito passivo que estava sendo ofendido, que possui uma
arrecadação infinitamente superior ao quantum envolvido na prática delitiva. Nesse
sentido, para a aplicação do princípio da insignificância, o STF não se valeu da
ausência de tipicidade material.
Assim, mais uma vez se faz a pergunta: poderia o STF se valer da culpabilidade
para excluir a infração pelo princípio da insignificância?
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A corte suprema, percebendo que a teoria da exclusão da tipicidade material,
por si só, não tem conseguido resolver a questão da insignificância, cada vez mais
procura enaltecer que o princípio não está sendo aplicado (ou deixado de ser aplicado)
somente em virtude da conformação típica material:
HABEAS
CORPUS.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição
da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em
crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da
simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também
a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não
determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se,
desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser
consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão
estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais
desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não
depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça
pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de
mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da
conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até
mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar
a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado
nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda
mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu
possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação
com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza
a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta
CORTE. (BRASIL, 2018).

O tema parece ainda confuso nos tribunais superiores. Alguns autores chegam
a defender que seria inviável a aplicação do requisito da reprovabilidade da conduta
do agente, vez que esta faz parte da análise da culpabilidade e que o princípio da
insignificância possui natureza jurídica de excludente de tipicidade. Diomar Ackel Filho
tenta resolver o problema, dividindo a insignificância em relativa e absoluta.
A insignificância absoluta seria aquela que, por ser de tal forma diminuta,
sequer afeta o bem jurídico penalmente tutelado, já que apresenta uma
ofensividade reduzidíssima, carecendo a conduta de tipicidade material,
sendo afastada de pronto do âmbito do ordenamento penal (mas não do
ordenamento jurídico como um todo).
É absoluta porque a insignificância se dá independentemente do referencial
tomado. Um grão de areia é insignificante em relação a um punhado de areia
ou a um caminhão de areia. Um centavo é insignificante seja em relação a
um salário mínimo, seja em relação a milhões de reais. Nestes casos,
excluindo-se a própria tipicidade material da conduta, não há porque se
analisar a culpabilidade do agente.
A insignificância relativa, por sua vez, seria aquela que pode vir a excluir a
culpabilidade, nos casos de condutas que não chegam a ter excluída a
tipicidade (formal e material), já que apresentam sim uma lesão ao bem
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jurídico, apesar desta lesão ser de reduzida monta. É apenas relativamente
insignificante pois só assim é considerada a conduta se tomarmos por base
o resultado causado em relação a um determinado bem jurídico
concretamente considerado (um determinado patrimônio, um pequeno
ecossistema). (CINTRA, 2011, p. 84).

A insignificância absoluta exclui a tipicidade material, porque a afetação do bem
jurídico é mínima. Por sua vez, não sendo possível se deixar de aplicar o delito em
virtude da tipicidade, ainda é possível a realização de análise da culpabilidade, em
que há a insignificância relativa. Nesse último sentido, viável a análise de fatores mais
abrangentes, como a habitualidade delitiva, a situação do ofensor, a situação do
ofendido, o bem jurídico considerado como um todo. Isso porque a análise da
culpabilidade verifica o requisito da reprovabilidade da conduta, sendo possível
analisar o contexto de forma mais abrangente.
O tema, portanto, não é absolutamente pacífico, em especial diante de
necessidades de adaptações às questões que a vida traz à tona. Entretanto, existe
uma certa tendência em se dizer que o princípio da insignificância exclui a tipicidade
material delitiva.

5 A INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES AMBIENTAIS CONTRA A FAUNA
“Fauna é o conjunto de animais próprios de um país ou região que vivem em
determinada época”. (SIRVINSKAS, 1998, p. 45).

Ademais,

segundo

a

Lei

9.605/98, em seu parágrafo 3º, “são espécimes da fauna silvestre todos aqueles
pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou
terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites
do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras” (BRASIL, 1998).
A legislação nacional tem intuito de proteção da fauna, pelo menos, desde
1924, através do Decreto nº 16.950, que regulamentou as casas de diversões públicas
e proibia a corrida de touros, garraios e novilhos, assim como as brigas de galos e
canários, bem como outras diversões que os causassem sofrimento. Posteriormente,
o Decreto Federal 24.645/34 estabeleceu medidas de proteção e, por fim, foi
promulgado o Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de contravenções penais), proibindo a
conduta de crueldade e maus-tratos.
Em um contexto ligeiramente mais recente, já em um cenário próximo à
convenção de Estocolmo (1972), em uma busca mais efetiva de tutela dos animais,
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foi elaborada uma série de leis em sentido protetivo, tais como: o código de pesca (Lei
nº 221/1967); a Lei de proteção à fauna (5.197/67); a Lei de vivissecção (6.638/79); a
Lei dos zoológicos (7.173/83); a Lei dos cetáceos (7.643/87) e a Lei da inspeção de
produtos de origem animal (7.889/89).
Por fim, insta salientar os instrumentos mais modernos e mais utilizados na
proteção dos bichos, quais sejam: a lei de ação civil pública (Lei 7.347/85), a
Constituição Federal de 1988, a lei de crimes ambientais (Lei 9.605/98) e o código
florestal (Lei 12.651/2012).
Muitos são os detalhes e as alterações que ocorreram junto com a evolução
legislativa. Entretanto, do ponto de vista penal ambiental, a Lei 9.605/98 pode ser
considerada, atualmente, o maior texto legislativo protetivo da fauna no Brasil. Na
seção I do Capítulo V, o legislador estabeleceu nove artigos para detalhar os crimes
contra a fauna, sendo sete tipos penais, dispostos do artigo 29 a 35. (O artigo 36 tem
como função estabelecer o que se considera pesca e o 37 tem por finalidade separar
circunstâncias que não se consideram delito, como estado de necessidade para saciar
a fome ou a proteção de lavouras contra a ação predatória dos animais).
Interessante notar, ainda, a forma com que a Constituição Federal colocou seu
texto para proteger os animais:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose 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).

São três as modalidades de guarida: a extinção de espécies; a função ecológica
e a crueldade.
No que toca à extinção de espécies, é da competência da União Internacional
para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN ou, em inglês,
IUCN), realizar o que se chama de “lista vermelha”. Fundada em 1948, a instituição
da organização civil, reúne mais de 1000 organizações e 10.000 membros individuais
preocupados com a preservação do meio ambiente. A IUCN desenvolveu uma série
de recomendações técnicas e, entre elas, foi efetuado, no ano de 1963, um grande
inventário das espécies ameaçadas de extinção, a famosa lista vermelha ou livro
vermelho da IUCN. Ele possui critérios objetivos para catalogar plantas, animais,
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fungos e protistas16, com intuito de verificar o risco de extinção de determinada
espécie.
A lista classifica as espécies de animais entre: ameaçadas – menos
preocupante -, quase ameaçada, vulnerável, em perigo, criticamente em perigo,
regionalmente extinta, extinta na natureza, extinta, não avaliada ou dados
insuficientes. Para cada categoria é conferida uma cor, sendo que as espécies
“criticamente em perigo”, mais popularmente conhecidas como ameaçadas de
extinção, recebem a tarjeta vermelha, de onde surgiu o nome da listagem.
O referido instrumento possui uma importante atribuição, em especial para o
Brasil, que possui uma enorme biodiversidade. Segundo dados do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), são mais de 42.000 espécies
de plantas e 148.000 espécies de animais. O Brasil aderiu à listagem em 2012 e a
última versão disponibilizada pelo ICMbio é referente ao ano de 2014.
Em todo o mundo, existem mais de 26 mil espécies ameaçadas de extinção.
Entre os animais nativos mais conhecidos que correm riscos estão: mico-leão-dourado
(em perigo), onça-pintada (vulnerável), tamanduá-bandeira (vulnerável), macacoaranha (vulnerável), lobo-guará (vulnerável) e baleia-franco-do-sul (perigo). Entre os
extintos em território nacional estão: arara-azul-pequena (ave), peito-vermelho-grande
(ave), maçarico-esquimó (ave), caburé-de-pernambuco (ave), perereca-verde-dafímbria (anfíbio), entre outros.
Não é possível se atribuir a extinção a um único fator, entretanto, entre eles
pode-se citar com tranquilidade algumas causas antrópicas, como: a caça e a pesca
irregular e desenfreada, o avanço da habitação humana, desmatamentos e
queimadas - em especial para a agropecuária -, e a introdução de espécies
endêmicas. É claro que não se pode deixar de considerar situações naturais, como o
processo evolutivo, porém o que os relatórios da IUCN demonstram é que a
velocidade com que a maioria das extinções vêm ocorrendo são características das
interferências humanas, senão vejamos:
Para as espécies continentais os vetores de ameaça relacionam-se à perda
e degradação do habitat ou à retirada direta de indivíduos da natureza. Os
fatores antrópicos que causam perda e degradação de habitat são diversos e
variam de acordo com a região do país e perfil econômico, mas quando
considerado todo o território nacional os mais significativos estão
relacionados a atividades agropecuárias, que só não é a primeira causa de
impacto no bioma Amazônia. Ali, o fator de mais impacto está ligado à
16

Grupo de organismos eucariontes, mais conhecidos por protoctista ou protozoário.
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geração e transmissão de energia. A expansão urbana aparece como
segundo vetor de mais impacto apenas nos biomas Mata Atlântica e Pampa,
mas afetando um número tão significativamente alto de espécies que a
projeta para o segundo lugar a nível nacional. (BRASIL, 2014).

Para as espécies marinhas, o principal fator de ameaça é a pesca
desordenada, seja a espécie alvo ou capturada incidentalmente. Outras mudanças
que afetam as espécies são aqueles relacionados à degradação do habitat, como
poluição, aqui incluindo poluição física, química, sonora e luminosa, transporte
marítimo, urbanização da região litorânea e atividades ligadas ao turismo. (BRASIL,
2014).
Todavia, a Constituição não se conteve em estabelecer que a extinção das
espécies seja a única forma de proteção animal. Não por menos, esclareceu que deve
ser respeitada a função ecológica desempenhada pelos bichos. Nesse sentido,
fundamental o conhecimento de tal conceito:
Na ecologia das últimas três décadas, função surgiu como um complemento
necessário do conceito de biodiversidade. Por isso, não podemos perder de
vista esse último conceito numa análise de função na ecologia atual.
Tradicionalmente, a biodiversidade é definida na ecologia como diversidade
de espécies (MAGURRAN, 2004); mais precisamente, como riqueza e
abundância de espécies (HUBBEL, 2001), ou somente como riqueza de
espécies. No entanto, essas definições geram algumas ambiguidades e
imprecisões. Por exemplo, é possível atribuir o mesmo valor de
biodiversidade (concebida como riqueza ou riqueza e abundância de
espécies), pela aplicação de um índice como o de Shannon (SHANNON;
WEAVER, 1949), para comunidades ecológicas muito diferentes, formadas
por espécies diferentes. Trata-se simplesmente de contar as espécies e suas
abundâncias relativas. Contudo, dessa maneira, obtém-se não mais que uma
imagem estática da comunidade ecológica em questão. Essa tradicional
definição de biodiversidade negligencia, por exemplo, as atividades ou
funções realizadas pelas espécies no ecossistema do qual elas são parte e,
consequentemente, também a contribuição delas para determinadas
propriedades dos ecossistemas, como estabilidade, resiliência,
decomposição ou produção global de matéria orgânica. Por volta do início da
década de 1990, as limitações dessa abordagem estática da biodiversidade
trouxeram a necessidade urgente de construir um tratamento mais dinâmico
e sistêmico dos sistemas ecológicos. Só desse modo se poderia ter na devida
conta sua complexidade, como um requisito, entre outras coisas, para
estratégias de conservação mais consistentes. O BFE emergiu como uma
resposta a esse desafio (ALMEIDA, 2004; LANARI; COUTINHO, 2010),
colocando mais ênfase na natureza dinâmica da biodiversidade. (NUNESNETO; CARMO; EL-HANI, 2013, p. 50-51).

A função ecológica, apesar de várias polêmicas dentro do próprio estudo da
ecologia, tem como sentido demonstrar que o estudo das espécies de forma estática
não é suficiente para apresentar a importância de cada uma delas. Assim, não basta
fazer um catálogo ou um rol de animais e plantas, evitando a extinção aqui ou acolá
para se tutelar o ambiente. É necessário analisar a forma como ocorre a interação
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entre toda a biodiversidade, de maneira dinâmica, para manter a integridade do
ecossistema.
A estabilidade da fauna depende, portanto, da decomposição dos nutrientes,
da produção de matéria orgânica, da quantidade de água presente, da temperatura,
enfim, tudo que que está ao entorno de um ente e define sua complexidade. Dessa
forma, qualquer fator que seja alterado pode impactar em um desequilíbrio para a
completude deste ambiente e de seus espécimes. É esse o sentido de proteção da
função ecológica: o dinamismo, a interação, os processos de transformação da vida.
Não existe animal ou planta que seja completamente autônomo em relação ao seu
habitat.
A constituição foi sábia em determinar tal proteção, porque, se para o homem
é fundamental a liberdade, o trabalho, a saúde, o lazer, a moradia, entre tantos outros,
para as demais espécies de vida também é necessário que se realize uma diversidade
de tutelas. Todavia, parece claro que a carta magna não busca somente uma garantia
de conservação da fauna com fins estritamente antropocêntricos, ou seja, de garantir
uma cadeia alimentar que permita a vida humana ou as condições para isso. Tanto é
assim que não se conteve nos dois elementos supracitados: extinção das espécies e
função ecológica. É a proibição de crueldade com os animais que chama mais
atenção.
A crueldade está ligada à impiedade, maldade, barbaridade, e são vários os
atos que podem levar a tal prática. A lei 9605/98 ajuda a compreensão de tal conceito:
atos de abuso17, maus-tratos18, ferimento ou mutilação19 estão entre as condutas que
podem levar ao cometimento da impiedade.
O que se percebe é que a Constituição Federal trabalha pela decência, pela
dignidade e pelo conforto dos demais seres. A análise da lista vermelha ou da função
ecológica, por si só, não são meios suficientes para auferir a vulnerabilidade do meio
ambiente. Não faz sentido se vislumbrar tão somente os riscos da possibilidade de

Atos de abuso – quando se exige do animal um esforço acima de suas forças, abusando dele, extrapolando
limites. É o caso daquele que cavalgava por muitas milhas, sem dar o necessário repouso ao animal. Ou daquele
que atrela a parelha de bois ao carro, ou o jumento à carroça, obrigando-os a puxar cargas pesadas em longos
trajetos. (MILARÉ; COSTA JUNIOR; DA COSTA, 2013 p. 90).
18
Maus-tratos – é o castigo excessivo e desnecessário do animal. É o uso abusivo de relho ou das esporas,
castigando demasiado as montarias, sem necessidade. (MILARE; COSTA JUNIOR; DA COSTA, 2013 p. 90).
19
Ferir ou mutilar – ferir é lesionar o animal e mutilar é privá-lo de alguma parte do corpo. Configura crime o ato
de arrancar os dentes ou as garras (unhas) dos animais para exibição, mormente para dar ao expectador a impressão
de que tais animais são dóceis. Como exemplos temos serpentes, ursos e felinos, dentre outros. (MILARE; COSTA
JUNIOR; DA COSTA, 2013 p. 91).
17
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perda de uma espécie animal, mas, fundamentalmente, permitir que aqueles
espécimes (indivíduo da espécie), que ali irão viver, possuam dignidade em sua vida,
dentro do seu contexto.
Aliás, não faria sentido a busca pela contenção da extinção por ela mesmo.
Isso porque acabar com uma espécie não é um privilégio do homem dos séculos XX
e XXI. Paulo de Bessa Antunes ensina que “mesmo sociedades tidas como primitivas
e paradisíacas foram responsáveis pela extinção de espécies. Paul R. Ehrlich
demonstra que os Maori, em menos de 1.000 anos de presença na Nova Zelândia,
promoveram a extinção de 13 espécies de Moa (pássaros sem asa)”. (2012, p. 435).
Como se não bastasse, não é privilégio do homem (de qualquer tempo) promover a
extinção. A história da Terra demonstra pelo menos cinco desaparecimentos de
espécies de animais em massa antes da era humana, entre elas, a mais famosa, a
extinção dos dinossauros, que ocorreu há cerca de 65 milhões de anos, em virtude de
um grande meteoro que colidiu com a Terra.
Ademais, “do ponto de vista científico existe um relativo grau de certeza de que
a extinção é o destino final” (ANTUNES, 2012, p. 438).
Ora, se é fato que toda espécie será extinta algum dia, qual seria o sentido de
preservá-las? A proteção não poderia ter outra fundamentação que não a colocada
por Gould:
Não resolvemos proteger os esquilos vermelhos do monte Grahan porque
estejamos preocupados com a estabilidade planetária num futuro distante
que provavelmente não vai nos incluir. Estamos tentando preservar
populações e certos meios ambientes porque o conforto e a decência
presentes de nossas vidas, bem como das vidas das espécies que conosco
compartilham o planeta, dependem desta estabilidade. (GOULD, apud
ANTUNES, 2012, p. 438).

É claro que com isso não está se defendendo uma busca cega e irrestrita pela
preservação de todo e qualquer gene. Afinal de contas, a própria morte natural é a
maior responsável pelo serviço de extinção dos seres. Entretanto, é preciso que se
busque um equilíbrio entre o desenvolvimento da vida humana e a preservação do
meio biótico, com critérios que não somente evitem a extinção de uma espécie, mas
que permitam a vida com decência a cada um dos espécimes que serão atingidos.
Nesse sentido, passa-se à análise do princípio da insignificância nos delitos
cometidos contra à fauna, para que se possa concluir quando é possível a utilização
de tal forma de exclusão da tipicidade material ou não.
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5.1 Da aplicação do princípio

O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Habeas Corpus 112.563/SC,
publicado em dezembro de 2012, reconheceu pela primeira vez a possibilidade de
aplicação da insignificância em delito ambiental contra a fauna:
AÇÃO PENAL. Crime ambiental. Pescador flagrado com doze camarões e
rede de pesca, em desacordo com a Portaria 84/02, do IBAMA. Art. 34,
parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98. Rei furtivae de valor insignificante.
Periculosidade não considerável do agente. Crime de bagatela.
Caracterização. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade
reconhecida. Absolvição decretada. HC concedido para esse fim. Voto
vencido. Verificada a objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso,
à luz das suas circunstâncias, deve o réu, em recurso ou habeas corpus, ser
absolvido por atipicidade do comportamento. (BRASIL, 2012).

A ação tratou de caso em que um pescador foi flagrado com doze camarões e
uma rede de pesca, em desacordo com o que era estabelecido pelo IBAMA para o
local, vindo a ser condenado nas duas instâncias inferiores nas iras do artigo 34 da
Lei 9.605/98.
Após voto para condenação do agente, proferido pelo Ministro Ricardo
Lewandowski (relator), a segunda turma assim se manifestou:
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Não. Por seis camarões, eu
concedo a ordem, com o devido respeito, por atipicidade, à conta da
insignificância do objeto da ação.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E
RELATOR) - Pois não; doze camarões.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Doze, que sejam.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE E
RELATOR) - E a rede.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu também, Presidente, acho
que, como tenho apontado em outros pronunciamentos aqui, nós temos até
que, talvez, desenvolver uma doutrina a propósito desse princípio da
insignificância, mas, aqui, parece evidente a desproporcionalidade, quer
dizer, uma situação, talvez, até de crime, estaríamos diante realmente do
típico crime famélico.
Eu acho que é uma questão que desafia a própria Justiça Federal e também
o Ministério Público, não é? Parece-me que temos de encontrar outros meios
de reprimir este tipo eventual de falta, e não me parece razoável que se
imponha esse tipo de sanção, sanção penal em tais casos; divirjo também,
data venia. (BRASIL, 2012).

Interessante notar que, após a absolvição, ocorrida sem uma fundamentação
mais apropriada, a própria corte, por intermédio do Ministro Gilmar Mendes,
reconheceu a necessidade de desenvolvimento de uma doutrina que trate sobre o
princípio da insignificância nestes casos. Ademais, foi levantada a questão de que,
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em virtude de serem doze camarões pescados, o delito seria famélico, ou seja, para
possibilitar que o agente se alimentasse.
É diante desse imbróglio levantado pelo Supremo Tribunal Federal, alicerçado
com as construções que foram colocadas anteriormente, que o presente trabalho
pretende construir um arcabouço mais sólido para situações de aplicação da
insignificância que envolvam crimes contra a fauna.
Inicialmente, é preciso lembrar que foram estabelecidos quatro vetores que
indicam o caminho para a utilização do referido princípio, quais sejam: a mínima
ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada, já devidamente destrinchados. Por outro lado, não é possível
que se faça a leitura de tais vetores afastados dos três âmbitos protetivos para os
animais que a Constituição Federal dispõe, quais sejam: a função ecológica; a
extinção de espécies; e a crueldade contra os animais.
Tais encaminhamentos parecem suficientes para resolver a questão. Todavia,
o princípio da insignificância é inarredável de utilização empírica ou, em outras
palavras, somente na prática, no caso concreto, é que se pode verificar o seu uso.
Deste modo, levantar-se-á alguns exemplos, demonstrativamente, em uma tentativa
de indicar um formato de aplicação e de solução de alguns problemas.
O primeiro caso a ser tratado, inevitavelmente, é o que deu origem à
paradigmática decisão do STF. Imagine um sujeito que pesque 12 camarões, em
desacordo com a lei, para saciar sua fome. Ora, diferentemente do levantado pelo
Ministro Gilmar Mendes, para hipóteses como esta, ou seja, em crime falimentar,
acredita-se que a solução não precisa passar pelo crivo do princípio da insignificância,
especialmente quando a própria Lei 9.605/98 estabelece que constitui estado de
necessidade o abate animal para saciar a fome do agente ou de sua família:
Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou
destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela
autoridade competente;
III – (VETADO)
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão
competente. (BRASIL, 1998).

Entretanto, imagine que a pesca de 12 camarões não seja com intuito
alimentar, mas tão somente porque, em desacordo com a lei, o sujeito realmente não
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conseguiu efetuar uma captura maior por motivos diversos. Seria possível a aplicação
do princípio da insignificância?
Pois bem, a primeira análise a ser feita é, qual foi o intuito do legislador ao
realizar a proibição estipulada no artigo 34 da Lei 9.605/98?
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares
interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos
inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de
aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes
provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. (BRASIL, 1998).

Ora, parece não restar muita dúvida de que a busca é eminentemente de se
evitar a extinção de espécies e de se manter a função ecológica. Não é que os peixes
não mereçam uma dignidade dentro de seu próprio mundo (afastando o tratamento
cruel), mas o tipo penal não visa tal finalidade imediata.
É dentro desse contexto que se faz necessária aplicação dos 04 vetores: a
mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação;
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. (Antes de se iniciar a análise item a item, entretanto, é
preciso esclarecer a carga altamente valorativa que cada um dos requisitos traz
consigo, que passa, indubitavelmente, por um juízo subjetivo de quem o está
analisando).
Pois bem, a mínima ofensividade está relacionada com o dano ao bem jurídico
em âmbito abstrato. No caso (ainda não se valendo do conceito de acumulatividade,
que será tratado em momento oportuno), parece não haver um grande receio de se
quebrar a paz social, gerar temor aos indivíduos ou sentimento semelhante, no que
toca à pesca de 12 camarões, portanto, cumpre-se o primeiro requisito. Em relação à
periculosidade social, o delito em questão, a princípio, (não estando o animal na lista
dos ameaçados de extinção), não traria riscos ou consequências altamente
indesejáveis, cumprido o segundo requisito. Em relação à inexpressividade da lesão,
analisados sob o aspecto financeiro, a quantidade do pescado teria valor estritamente
irrisório no mercado, que permite o cumprimento do terceiro requisito. Por fim, no que
toca à reprovabilidade da conduta, seria necessária uma maior quantidade de
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detalhamentos do caso concreto, mas seria passível de compreensão, sobretudo se
trata de um indivíduo com condições financeiras escassas, pouco estudo, entre
outros.
Perceba que o estudo aqui desenvolvido não é contrário, portanto, a toda e
qualquer forma de aplicação do princípio da insignificância, mas se trata de uma leitura
à luz do bem jurídico protegido pelo delito em espécie, cumulada com uma análise do
caso concreto. Assim, primeiramente deve se verificar a finalidade do tipo em questão,
ou seja, se a busca é por evitar a extinção de espécies, garantir a função ecológica
delas ou evitar a crueldade. Em sequência é que devem ser verificados os vetores do
princípio da insignificância de acordo com os casuísmos de cada caso.
Passa-se a um segundo exemplo: imagine que em uma vila de pescadores,
todos os dias, cada um deles se dirija ao ribeirão que está próximo e realize a pesca
de 12 camarões em desacordo com a lei. Nesse caso, prevalece a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância, diante da mínima ofensividade? Evitando a
exaustão do leitor, entende-se pela não aplicação do princípio neste caso, pelo que é
conhecido por delito de acumulação.

5.1.1 Dos delitos acumulativos
Fábio Roberto D’ávila explica com maestria sobre os crimes acumulativos:
Os denominados crimes de acumulação chamam a atenção para um
particular grupo de casos em que, diferentemente dos tradicionais crimes de
perigo abstrato, nem sequer uma perigosidade geral ou abstrata estaria
associada à conduta punível. Caracterizam-se por condutas consideradas,
individualmente, inofensivas em relação ao objeto de tutela da norma,
incapazes de gerar qualquer dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado,
mas que, quando tomadas a partir de uma hipótese de acumulação, da
hipótese da sua prática por um grande número de pessoas, ou ainda, na
expressão de Herzog, “onde iríamos parar, se todos fizessem o mesmo”, se
tornam extremamente danosas ao meio ambiente. Logo, condutas cujo
conteúdo de significação jurídico-penal, individualmente incapaz de
consubstanciar sequer um crime de perigo abstrato, é obtido a partir da
consideração hipotética da sua repetição em grande número. (D’ÁVILA, 2014,
p. 24).

As condutas que constituem tal modalidade delitiva, quando analisadas
isoladamente estão destituídas de ofensividade, de tal sorte que não preenchem a
tipicidade material para se amoldarem a determinada previsão incriminadora. Dessa
forma, a princípio, seria impossível punir condutas como a do exemplo aqui
trabalhado. Porém, existem saídas diversas para a resolução de tal problemática:
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[...] Um bem jurídico de proporções globais que, embora, em um primeiro
momento, coloque dificuldades no que tange à individualização da ofensa,
quer seja de dano, quer seja de perigo, consegue superá-las, quando
considerado a partir de uma devida e necessária concretização na função que
determinadas águas ou parte delas preenchem, verdadeiramente, no
momento da conduta – v.g., a morte de peixes ou a inutilização de uma fonte
de água potável.
E, partindo de uma tal compreensão de bem jurídico, Kuhlen propõe o
reconhecimento do § 324 StGB como um exemplo de crime de acumulação.
Uma categoria de crimes cuja relevância penal seria encontrada não em uma
geral perigosidade, mas apenas na hipótese de sua acumulatividade.
Condutas que se tornam penalmente significativas, porque seria de se
calcular que, sem uma proibição sancionatória, elas seriam realizadas em
grande número, causando, assim, um prejuízo à função das águas, protegida
pela norma. (D’ÁVILA, 2014, p. 25).

D’ávila coloca que Lotar Kuhlen aceita a teoria de que, não havendo
ofensividade nos crimes de acumulação, esta deve ser substituída pela caraterística
da acumulatividade. Portanto, deve ser analisado o bem jurídico de forma completa
para que, havendo prejuízo às suas funções, se permita a incriminação. Porém,
aquele não concorda a solução encontrada por este, daí porque se vale de
argumentação distinta:
Todavia, se admitirmos os delitos de acumulação no horizonte compreensivo
que nos empresta Kuhlen, se admitirmos uma tal concepção de ilícito, em que
o conteúdo de significação jurídico-penal do fato transcende a própria
conduta típica individualmente considerada, devemos igualmente
reconhecer, neste particular grupo de casos, a absoluta ausência de
ofensividade, com todas as consequências que, em termos de legitimidade,
daí advém. Pois, por certo, não é possível conceber uma noção de ofensa
que transcenda a particular relação entre a conduta descrita pelo tipo e o bem
jurídico tutelado pela norma, em que a ofensa só é percebida fora dos limites
relacionais da conduta punível, a partir da consideração de uma hipótese
teórica de repetição que, na ausência da proibição, seria de se calcular. A
noção de acumulatividade de Kuhlen é, por essa razão – mas também por
muitas outras que, todavia, não podem ser aqui consideradas –,51 ao menos
em direito penal, totalmente inaceitável. [...]
Diferente dos tradicionais casos de perigo abstrato, nos quais o contexto
normalmente fornece in concreto os elementos necessários para afirmar ou
negar um prognóstico de possível dano ao bem jurídico – lembremos, v.g.,
do caso do incêndio em que o autor toma medidas para evitar que o fogo
cause prejuízos a terceiros –, os crimes ambientais reunidos pelo título de
crimes de acumulação apresentam um contexto diferenciado, marcado por
um alto grau de complexidade, decorrente da interação de inúmeros fatores
que, em uma perspectiva ex ante, são flutuantes, incertos, meramente
prováveis, fatores que, no entanto, condicionam a possibilidade de dano ao
bem jurídico. Mas não só. A concorrência de todos os fatores relevantes –
como, v.g., em uma hipótese de poluição do ar, poderiam estar as condições
climáticas, a geografia do local, o grau de urbanização e industrialização da
área, além, certamente, do nível de poluição atmosférica, no qual há fatores
estáticos e dinâmicos, entre os quais o índice de emissão contínuo produzido
pela conduta poluidora de terceiros – pode levar a conduta não apenas a uma
ofensividade de cuidado-de-perigo, mas a um verdadeiro dano ao bem
jurídico. Em síntese, um contexto marcado por uma intensa instabilidade e
complexidade. (D’ÁVILA, 2014, p. 27-28).
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Fato é que, seja de uma forma, seja de outra, os delitos de acumulação
encontram amparo na doutrina de direito penal ambiental. Assim, fundamental a
conclusão acima encontrada de que, nestes casos, em que pese não ocorra no
formato dos crimes tradicionais, há verdadeira ofensa ao bem jurídico-ambiental.
Portanto, em um exemplo como aquele criado anteriormente, de uma série de
pescadores que realizam a retirada de 12 camarões cada um, todos os dias,
claramente não seria possível reconhecer a incidência da insignificância, visto que
prevalece a acumulatividade, havendo ofensa ao bem jurídico.

5.1.2 Dos delitos de crueldade

Conforme já foi amplamente explanado, a Constituição Federal prevê no artigo
225, §1º, inciso VII a proteção dos animais em sentido de se evitar o cometimento de
crueldades. Aliás, trata-se de dispositivo, que leva à crença da possibilidade de tutela
da dignidade dos animais por si próprios. Entretanto, parte da doutrina, como Fábio
Roberto D’ávila, discorda:
Diversamente do que pode sugerir em um primeiro momento, o art. 29 não
trata de um crime de dano/violação, mas sim de perigo abstrato.
Considerando a sua primeira modalidade típica, isto é, “matar espécimes da
fauna silvestre, nativos ou em rota migratória”, fica bastante claro que o objeto
de proteção da norma não é a vida de um animal em si mesma e
isoladamente considerada, o que poderia ser aceito apenas em uma
perspectiva exacerbadamente ecocêntrica do bem jurídico, através de uma
analogia com o crime de homicídio, a todas as luzes, juridicamente
insustentável. O que temos aqui é, por outro lado, a tutela da fauna silvestre,
a ser devidamente concretizada em uma determinada espécie e a partir de
um dado ecossistema. É a continuidade e o equilíbrio existencial,
normativamente exigidos, das espécies nativas, concretizados em um
determinado ecossistema, que consiste o objeto de tutela da norma. Daí que
a morte de um único animal, embora seja, in casu, um resultado material
exigido pelo tipo, não só não consiste, per se, em um dano ao bem jurídicopenal, como apenas em casos excepcionais, como, v.g. na hipótese de
espécies animais em extinção, poderia ser suficiente para consubstanciar o
perigo indispensável à existência do crime. Para além da constatação da
referida morte, é preciso considerar o seu significado para o objeto de
proteção da norma. Vale dizer, se a morte de um animal ou de determinada
quantidade de animais significa, à luz do caso concreto, uma possibilidade
não insignificante de dano à respectiva espécie em um dado ecossistema, e,
portanto, uma ofensa de cuidado-de-perigo. Somente a partir de um juízo
positivo acerca desta possibilidade, é que poderemos reconhecer a existência
do crime em questão. (D’ÁVILA, 2014, p. 30).

Ora, a argumentação do referido autor não parece a mais adequada. Segundo
o a doutrina acima exposta, o tipo previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98 só poderia ser
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aplicado se ocorresse a morte de um dado animal ou conjunto de animais, de tal sorte
que os levasse à extinção ou algo próximo a isto. Entretanto, a carta magna não
parece ter deixado dúvidas quanto à necessidade de tutela não somente da extirpação
dos animais da natureza, bem como de sua função ecológica e a de se evitar o
cometimento de crueldades.
O texto constitucional não possui palavras mortas. Se o objetivo fosse proibir
somente a extinção, apenas esta estaria prevista, mas foi estabelecido literalmente
“submeter animais a crueldade”. Qual o significado de tal expressão que não a
proteção, por si mesmo, dos próprios espécimes, dentro do contexto de mundo em
que vivem?
Aliás, a verificação do direito penal e a tutela de bens jurídicos sob um ponto
de vista antropocentrista ou ecocentrista parecem inapropriada, metafísicas e sem
fundamentação que lhe sustente. Não é por menos que Alex Fernandes Santiago
assim dispõe:
A crise de vínculo e de limite conduz, assim, a dois equívocos opostos e
solidários que são a visão antropocêntrica e a ecocêntrica. Na primeira, a
natureza é vista como um objeto. O homem projeta nela sua visão das coisas,
uma determinada visão das coisas, necessariamente datada e localizada. Na
segunda, a natureza tudo absorve. Não obstante, a única maneira de fazer
justiça a um só tempo ao homem e à natureza é afirmar simultaneamente sua
similitude e sua diferença... As duas concepções se olvidam da dialética
necessária, da ideia dos vínculos e dos limites, do jogo permanente de
interações, da relação que existe entro o homem e a natureza. E o meio justo
dessa relação será a limitação de nossa vontade atual de poder e de usufruto,
o que irá garantir os vínculos com as gerações que nos precederam e com
as que nos sucederão. (SANTIAGO, 2015, p. 102-103).

Não se trata de transformar a natureza e tudo o que elas compõem em sujeito
central da vida, assim como não faz sentido tratar o homem de semelhante maneira.
É fundamental a percepção das coisas por elas mesmas, da forma que pode ser
justificada e que permite sempre uma melhor tratativa. Assim é que se defende que a
Constituição Federal fez a tutela dos animais por eles mesmos no artigo 225, bem
como houve a sua regulamentação, em especial nos artigos 29 e 32 da Lei 9.605/98.
Diante de tais balizas, emerge o último exemplo do presente trabalho, imagine
a seguinte situação: Pedro, professor acadêmico é “dono” de um cachorro. Entretanto,
diante das inúmeras dificuldades de tempo que possui em sua apertada rotina, tem
deixado de alimentar o animal da forma mais adequada, de tal sorte que o mesmo se
encontra magro e com a pelagem caindo, assim como se encontra em um ambiente
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fétido. Diante de tal situação, há fato típico ou deve ser reconhecida a insignificância
dos maus-tratos?
Pois bem, a primeira análise a ser feita é, qual dos direcionamentos propostos
pela Constituição Federal de 1988 abarcam o disposto no artigo 32 da Lei 9.605/98?
Já foi adiantado o posicionamento de que se acredita ser o da crueldade e não o da
extinção ou função ecológica. Portanto, através de tal perspectiva é que deve ser
interpretado o bem jurídico em espécie.
Assim, urge analisar os vetores impostos pelo Supremo Tribunal Federal: a
mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação;
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
Não é necessária a análise de todos eles. A lesão jurídica provocada não
parece ser mínima, pois diante da conduta efetuada ao animal está colocando em
risco a sua própria vida e, não resta dúvidas da importância que isso tem para o direito
penal, não é por menos que o artigo 32, §2º segundo estabelece que haverá um
aumento de pena de um sexto a um terço caso ocorra a morte do animal. Em mesmo
sentido, o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta não parece estar
cumprido. A falta de tempo não parece ser a melhor justificativa para deixar de se
alimentar um animal. Talvez se o professor se encontrasse em uma situação de
enorme dificuldade financeira ou em uma situação de rua, a conduta pudesse se
justificar. Entretanto, a realidade muitas vezes vista é que até mesmo as pessoas que
não possuem um lar fazem o máximo para alimentar seu animal.
Porém, restaria a dúvida, em nenhum caso seria possível a aplicação do
princípio da insignificância nos delitos que envolvem crueldade? Ora, sequer o direito
à vida é absoluto, vez que esta pode ser tirada em uma situação de legítima defesa,
quanto mais uma situação de maus-tratos. Depender-se-á da situação apresentada
pelo caso concreto, mas não resta dúvida, por exemplo, de que uma correção
proporcional ao porte do animal não se caracteriza o delito, afinal de contas, até
mesmo as crianças por vezes são corrigidas e, muitos bichos possuem uma
resistência à dor muito superior ao homem. Assim, um tapa em uma criança de 3 anos
talvez seja uma medida extrema, mas em um boi ou um cavalo de 400 quilos, não
representa, necessariamente, uma crueldade.
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6 CONCLUSÃO

O antropocentrismo é a concepção filosófica que regeu a relação homemanimal em um grande período da história. Expoentes como Descartes, Santo
Agostinho e Kant são conhecidos por realizarem a defesa do homem enquanto centro
do espectro da vida. Entretanto, tal perspectiva vem sofrendo inúmeros ataques, em
especial, pelo biocentrismo ou ecocentrismo, fundamentado nas ideias de Peter
Singer, Hans Jonas, Paul Taylor, entre outros, que colocam a natureza como
personagem central do mundo.
Entretanto, a história do surgimento do homem, que em comparação com o
tempo de existência da Terra, é relativamente recente, demonstra que muito antes da
existência de um ponto de vista da filosofia, já existia uma interação de fato com os
demais animais. Aliás, as ciências demonstram que a própria espécie humana adveio
dos macacos. Nesse sentido, acreditar em uma concepção pautada em um
determinado ente como o mais importante no contexto da vida, nada mais é do que
uma percepção, conforme colocado por Heidegger, autoritária, metafísica e sem
fundamentação. Portanto, a visão de mundo com a prevalência de um “ismo” não
parece a mais adequada, pois se trata de uma muleta que necessariamente precisa
ser substituída de acordo com as novas realidades da história.
A teoria do bem jurídico, fundamental para um direito penal que se pretende
democrático, tem se valido de uma visão antropocentrista como forma de expressão.
Não é por menos que grande parte da doutrina classifica como fundamental a
dignidade da pessoa humana como um de seus pressupostos.
Todavia, a leitura da dogmática precisa ser feita de forma que possa se adequar
à vida e não ao contrário. Dessa forma, concluiu-se pela necessidade de superação
da dignidade tão somente da pessoa humana para a dignidade de todos os entes,
dentro da sua perspectiva de mundo. Aliás, essa não é a primeira vez que um dos
pressupostos de aplicação da teoria do bem jurídico precisou de uma releitura, vez
que o mesmo ocorreu na evolução do princípio da lesividade ao da ofensividade.
Em mesmo sentido, a Constituição Federal não parece impedir o princípio da
dignidade dos entes, especialmente por buscar que os animais não sejam submetidos
a crueldade, em seu artigo 225. Ademais, a jurisprudência parece buscar o mesmo
rumo quando permite, por intermédio do STJ, que donos de animais domésticos
tenham direito de visita quando do rompimento de casamento ou união estável.
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O princípio da insignificância merece ser lido dentro da teoria dos bens
jurídicos, em especial quando se está dentro de um Estado Democrático de Direito.
Além disso, fundamental a percepção de que a ausência de um texto escrito que o
regulamente não impede sua aplicação pelos magistrados, especialmente quando
reconhecido pelos diversos tribunais brasileiros e em consonância com a carta magna.
Em que pese a existência de várias correntes quanto à natureza jurídica do
princípio da insignificância, tem prevalecido a teoria de que se trata de uma excludente
de tipicidade material. Além do que, restou estabelecido pelo Supremo Tribunal
Federal a necessidade de quatro vetores para a sua aplicação, quais sejam: a mínima
ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
Ainda é precária a fundamentação em relação à aplicação do princípio da
insignificância no que tange aos delitos contra a fauna, apesar de já existirem decisões
em sentido permissivo. Todavia, a leitura feita, em especial, na decisão paradigma do
Habeas Corpus 112.563/SC demonstrou a necessidade da construção de uma
doutrina em relação ao tema.
Inúmeras são as normas que tutelam a fauna, mas a Constituição Federal se
destaca em sentido protetivo quando aborda três estratos de tutela: a extinção de
espécies; a função ecológica e a crueldade. E, nesse sentido, demonstra que os
animais são importantes não somente para a vida humana, mas por si mesmos.
Por fim, partindo das premissas acima colocadas, pode-se concluir que: o
princípio da insignificância pode ser aplicado aos delitos que envolvam a fauna.
Porém, para a sua aplicação deve ser feito, inicialmente, o enquadramento do tipo
penal em relação aos estratos de proteção trazidos pela carta magna (extinção de
espécies; a função ecológica e a crueldade) e, em sequência, a leitura através dos
vetores determinados pelo Supremo Tribunal Federal (mínima ofensividade da
conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada). Ademais, não se pode esquecer que determinados tipos delitivos
merecem ser tratados de acordo com a suas peculiaridades, como aqueles que
envolvem acumulação de condutas (e em virtude destas atingem o bem jurídico), bem
como os que tratam da crueldade em relação aos espécimes.
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