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RESUMO 
 
 

 
Neste trabalho, analisa-se a constitucionalidade do art. 32, caput, da Lei n. 9.605/1998, tendo 
como pano de fundo o conflito entre o direito ao meio ambiente equilibrado e os direitos à 
liberdade de culto religioso e à cultura. Partindo da caracterização do referido dispositivo 
legal como um tipo penal aberto que contém elementos normativos dotados de vagueza 
semântica, analisa-se a constitucionalidade dele em face do princípio da legalidade em sua 
dimensão taxatividade. Baseando-se no princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, 
avalia-se se o bem-estar dos animais domésticos congrega os atributos de um bem jurídico 
merecedor de tutela penal. No escopo do problema levantado, objetiva-se esclarecer se o 
sacrifício de animais nos cultos religiosos de matriz africana configura ou não uma prática 
lícita no ordenamento jurídico-penal brasileiro. Para tanto, adota-se como marco teórico a 
teoria da tipicidade conglobante, formulada por Eugenio Raúl Zaffaroni. Ao final, a medida 
estatal consistente na incriminação do sacrifício de animais nos cultos religiosos de matriz 
africana, que consubstancia a colisão entre os direitos fundamentais mencionados, é analisada 
à luz da máxima da proporcionalidade proposta por Robert Alexy. 
 
Palavras-chave: Sacrifício de animais. Cultos religiosos. Crime. Liberdade de religião e de 
culto. Livre manifestação cultural. Proteção da fauna contra crueldade.   
 

 



ABSTRACT 
 
 
 

In this work, we analyze the constitutionality of art. 32, caput, of the federal law 9.605/1998, 
with the backdrop of the conflict between the Enviromental Laws and the Right to the 
Freedom of Religion and culture. Starting from the caracterizathion of the mentioned legal 
dispositive as an open criminal type entrusted with regulatory elements which are noted by its 
semantic openess, we analyze the constitutionality of this provision in face of the principle of 
legality in its strict dimension. Considering the principle of the exclusive protection of legal 
goods, we shall investigate if the the welfare of pets has the proper attributes to deserve 
criminal protection. In face of the the problems presented, we would like to clarify if the 
sacrifice of animals during religious cults of African origin configure or not a crime in the 
brasilian criminal legal system. For this, we adopt a teorical mark named “Tipicidade 
Conglobante”, formulated by Eugênio Raúl Zaffaroni. At the end, the state mesure implying 
in the criminalization of animal sacrifice in religious worship, witch consubistantiate the 
collision between fundamental rights before mentioned, is analysed at the light of the method 
of proportionality proposed by Robert Alexy. 
 
Keywords: Sacrifice of animals. Religious cults. Crime. Right to freedom of religion and 
worship. Right to freedom of cultural expression. Animal rights.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O reconhecimento de dignidade para além da vida humana e a consequente 

atribuição de valor intrínseco aos animais não humanos, que deixam de ser vistos como mero 

objeto de direito para se converterem em titulares de (direitos?) a uma vida digna, são temas 

que ultimamente têm pautado grandes discussões filosóficas no âmbito da ética e que também 

têm sido a bandeira de movimentos sociais em defesa dos animais. 

O paradigma antropocêntrico, fortemente influenciado pela filosofia kantiana, que 

coloca o homem como o centro do mundo, começa a entrar em crise e a ter seus postulados 

epistemológicos colocados em xeque. A degradação ambiental desmedida do planeta, 

favorecida por essa visão de mundo, começa a despertar a conscientização ambiental nas 

pessoas, que passam a atribuir outro significado à natureza e aos animais não humanos, que 

deixam de ser considerados apenas em função do valor instrumental que representam para a 

satisfação dos interesses humanos e passam a ser dotados de valor e dignidade próprios.  

A deflagração da crise ambiental expõe a necessidade de reformular a relação do ser 

humano com a natureza, requer nova postura ética diante do meio ambiente, dando ensejo ao 

advento do biocentrismo em oposição às doutrinas antropocentristas.  

A reboque desse processo de consideração moral dos animais não humanos, surge a 

tutela jurídica deles. Nascida no bojo do movimento constitucionalista dos civil rights, ela 

vem sendo discutida acadêmica e judicialmente, com crescente vigor, desde meados da 

década de 1970 em diversos países, com especial destaque para os Estados Unidos da 

América, onde o debate tem, progressivamente, envolvido a opinião pública e conquistado a 

adesão significativa de cientistas, políticos, filósofos e juristas de renome (LOURENÇO, 

2005, p. 297). 

A atribuição de valor intrínseco à vida animal e, via de consequência, o 

reconhecimento de dignidade própria aos animais no âmbito jurídico é fruto dos intensos 

debates filosóficos travados no campo da bioética, que, rompendo com a tradição filosófica 

ocidental, operaram uma verdadeira consagração de novos valores ecológicos hauridos das 

relações sociais contemporâneas.  

No plano jurídico interno, essa concepção biocêntrica da ética e do direito ambiental, 

em que os animais são vistos como detentores de dignidade e valores próprios, refletiu-se na 

própria Constituição Federal, que, na esteira da Declaração Universal dos Direitos dos 
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Animais, adotada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), em janeiro de 1978, assentou, no seu art. 225, § 1º, inciso VII, o dever do poder 

público de proteger a fauna e a vedação de práticas que submetam os animais à crueldade.  

A consagração de preceitos ético-morais, que reconhecem a dignidade do animal não 

humano na referida disposição constitucional, constitui uma das reminiscências da bioética no 

campo jurídico. A ordem constitucional vigente, rompendo com o paradigma antropocêntrico 

clássico, de inspiração kantiana, ampliou a noção de dignidade, que é o apanágio da pessoa 

humana, para estendê-la a outras manifestações existenciais, sobretudo os animais, tutelando-

os de forma autônoma e independentemente da sua utilidade ao ser humano. 

A Lei n. 9.605/1998, acompanhando a diretriz constitucional expressa no princípio 

da proteção da fauna contra a prática de crueldade positivado no inciso VII do § 1º do art. 225 

da Constituição Federal, criminalizou, em seu art. 32, a prática de condutas que impliquem a 

inflição de maus-tratos ou que denotem crueldade contra animais.  

Lado outro, as religiões de matriz africana, dentre elas o Candomblé e a Umbanda, 

que são cultuadas no Brasil por afrodescendentes e por membros de outros seguimentos da 

comunidade, têm como fundamento o sacrifício de animais em seus rituais sagrados, o que, 

com base na leitura superficial do art. 32 da lei supracitada, poderia conduzir a um juízo de 

contrariedade entre essas práticas religiosas e o dispositivo legal.  

Não se pode olvidar que, além do princípio da proteção da fauna contra crueldade 

humana, a Constituição Federal consagra, também, os princípios da liberdade de crença e do 

livre exercício dos cultos religiosos, que expressam um direito fundamental das pessoas de 

exteriorizarem, sem qualquer restrição, as práticas inerentes aos ritos e aos cultos das religiões 

que professam, mesmo que isso implique o sacrifício de animais. 

De mais a mais, o texto constitucional também tutela, em seu art. 215, § 1º, a livre 

manifestação da cultura popular afro-brasileira, revelada nas manifestações, expressões, 

saberes, objetos e elementos diversos associados às exteriorizações dos ritos e cultos das 

religiões de matriz africana. 

Assentadas essas premissas, surgem algumas questões fundamentais do ponto de 

vista jurídico: O sacrifício de animais nos cultos das religiões de matriz africana configura o 

crime tipificado no art. 32 da Lei n. 9.605/1998? Como conciliar, na hipótese posta, o conflito 

envolvendo os princípios supra, que amparam interesses antagônicos? 

Essa problemática suscita ainda inúmeras outras questões: Os praticantes das 

religiões de matriz africana teriam o direito de sacrificar a vida de animais de forma ritual, 
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como manifestação exterior de suas crenças? O bem-estar animal, à luz do princípio da 

exclusiva proteção de bens jurídicos, justifica a intervenção do Direito Penal como 

instrumento de sua tutela? Ele deve ser alçado à categoria de um bem jurídico merecedor de 

tutela penal? O processo legislativo de incriminação operado pelo art. 32 da Lei n. 

9.605/1988, que consagra o bem-estar animal como um bem jurídico, encontra legitimação 

constitucional? Qual caráter do delito de maus-tratos a animais desaparece quando o agente 

age no exercício regular do direito fundamental à liberdade de religião e de culto e do direito à 

cultura? Os animais silvestres também podem ser sacrificados em cultos religiosos de matriz 

africana assim como os animais domésticos? 

A importância do tema se avulta porque não há, no sistema jurídico pátrio, uma 

norma expressa e explícita versando sobre a questão e que indique uma solução pré-pronta 

(método subsuntivo), demandando do intérprete elaborar argumentativamente a resposta 

correta. Daí não ser possível utilizar, na solução do problema, os quatro elementos 

tradicionais de interpretação jurídica: o gramatical, o histórico, o sistemático e o teleológico.  

O art. 37 da Lei n. 9.605/1998, que define as excludentes de ilicitude nos crimes 

ambientais, não oferece nenhuma resposta para solucionar o problema porque não elenca o 

sacrifício ritual de animais como causa de justificação. 

Ademais, conquanto a Suprema Corte dos Estados Unidos tenha abordado a questão 

no caso Igreja de Lukumi Babalu Aye (CLBA) vs. Cidade de Hialeah, Flórida1, quando 

decidiu pela inconstitucionalidade de um conjunto de normas da cidade de Hialeah (Flórida), 

que tornavam ilegal o sacrifício de qualquer animal sob o fundamento de que elas violavam a 

liberdade religiosa, ela ainda não foi enfrentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. São 

muito poucos os julgados dos tribunais pátrios sobre a matéria, tendo-se notícia apenas do 

acórdão proferido na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 70010129690 pelo Tribunal de 

                                                 
1 A Suprema Corte dos EUA declarou a inconstitucionalidade de um conjunto de normas da cidade de Hialeah 

(Flórida) que tornavam ilegal o sacrifício de qualquer animal. “Um dos regulamentos deste conjunto normativo 
definia sacrifício como “matar desnecessariamente um animal em um ritual público ou privado ou cerimônia 
não com o propósito primário de consumo” (Regulamento n. 87-71), o que afetava diretamente os cultos da 
Igreja Lukumi Babalu Aye, praticante da Santeria (de matriz africana) e localizada naquela cidade, e que 
moveu ação judicial contra o município, sob a alegação de que as normas violavam a liberdade religiosa1. 
Embora a cidade alegasse em sua defesa que se tratava de normas neutras, visando proteger os animais da 
crueldade e da matança desnecessária, o fato é que a legislação excluía praticamente todas as espécies de 
matança de animais, exceto as de sacrifício religioso. Isso foi decisivo para que a Suprema Corte, no caso 
Church of the Lukumi Babalu Aye vs. Hialeah City (julgado em 1993), decidisse pela inconstitucionalidade 
dessas normas municipais, que, como ressaltaram os ministros, não consideravam como matar 
desnecessariamente os animais as práticas de caça por lazer, a eutanásia em animais abandonados, e nem 
mesmo o uso de coelhos vivos para treinar cachorros de caça!.” (LEITE, 2013, no prelo) 

 



12 

 

Justiça do Rio Grande do Sul, que decidiu pela constitucionalidade de uma lei estadual que 

excepcionava da vedação legal o sacrifício de animais nos cultos religiosos de matriz africana. 

O sacrifício de animais nos cultos das religiões de matriz africana, mesmo com a 

expressa garantia constitucional da liberdade de religião e de culto, ainda é um tema muito 

controverso, sob o ponto de vista moral e jurídico, em nossa sociedade e, por essa razão, 

carece ser mais bem elucidado para apontar qual deve ser a postura dos órgãos do sistema de 

persecução penal diante desses casos.  

O objetivo geral com este trabalho, então, é mostrar que o ato de sacrificar animais 

domésticos nos rituais dos cultos religiosos de matriz africana não pode ser considerado 

crime. Embora, à primeira vista, essa conduta se subsuma à fórmula legal aparente do tipo 

penal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, na realidade, ela não é alcançada pela norma proibitiva 

quando considerada de forma conglobante, isto é, fazendo parte de um universo ordenado de 

normas, entre as quais as que expressam os direitos fundamentais à liberdade de culto e à 

manifestação cultural. 

Para tanto, utilizando como marco teórico a teoria da tipicidade conglobante de 

Zaffaroni e Pierangeli (2009), parte-se da hipótese de que, à luz de tal teoria, embora o 

sacrifício de animais domésticos nos cultos das religiões de matriz africana se subsuma 

formalmente à descrição do tipo legal previsto no art. 32 da Lei n. 9.605/1998, a sua 

consideração típica não resiste à análise conglobada da norma anteposta ao tipo com as 

demais normas que integram o ordenamento jurídico e que protegem a liberdade de religião.  

Em outras palavras, a antinormatividade da conduta que o tipo penal do art. 32 da Lei 

n. 9.605/1998 parece proibir não se sustenta quando cotejada com outras normas que 

fomentam a liberdade de religião e a valorização e a difusão das manifestações culturais no 

arcabouço jurídico pátrio, notadamente os arts. 5º, inciso VI, e 215, § 1º, da Constituição 

Federal e os arts. 23 e 24 da Lei n.12.288/2010. 

Em outra abordagem, considerando que, quando se insere na problemática posta o 

sacrifício de animais silvestres ameaçados ou não de extinção, a citada relação de tensão entre 

o dever estatal de proteger o meio ambiente, incluindo a proteção da fauna contra práticas 

cruéis, e o interesse dos praticantes das religiões de matriz africana na garantia de seus 

direitos constitucionalmente consagrados, para cuja proteção a Constituição Federal também 

obriga o Estado, não pode ser dirimida por meio de um juízo de tipicidade conglobante, 

tampouco pela declaração de invalidade de uma das normas envolvidas, mas por meio do 

sopesamento dos interesses conflitantes, a questão é também analisada sob o prisma da 
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colisão de princípios para o fim de determinar quais desses interesses – que abstratamente 

possuem o mesmo valor –, tem maior peso no caso concreto. Para tanto, a técnica a ser 

manejada é a máxima da proporcionalidade, proposta por Alexy (2011).  

Esta pesquisa tem a natureza descritiva e bibliográfica. Adotou-se o método de 

abordagem dedutivo, que, consoante Marconi e Lakatos (2006, p. 104), é aquele “que, 

partindo das teorias e leis, na maioria das vezes prediz a ocorrência dos fenômenos 

particulares (conexão descendente)”, ao passo que o método de procedimento empregado é o 

monográfico. Para o levantamento dos dados necessários recorreu-se à técnica da pesquisa 

bibliográfica. 

A parte expositiva do trabalho é dividida em oito capítulos, distribuídos da seguinte 

forma: 

O capítulo 2 inicia-se com a abordagem da gênese do paradigma antropocêntrico de 

consideração ética e jurídica dos animais, acentuando que o reconhecimento de valor 

intrínseco à vida não humana e a consequente atribuição de dignidade própria aos animais 

passam, inexoravelmente, pela revisitação da matriz filosófica moderna acerca da concepção 

de dignidade (humana). Depois, com base nessa premissa, assenta-se a ideia de que a 

atribuição de dignidade própria aos animais, dotando-os de valor intrínseco e não apenas 

utilitarista, no âmbito jurídico, é fruto dos intensos debates filosóficos travados no campo da 

bioética, que, rompendo com a tradição filosófica ocidental, operaram uma verdadeira 

consagração de novos valores ecológicos hauridos das relações sociais contemporâneas. Por 

fim, é abordado o panorama histórico da legislação internacional e nacional de proteção e 

reconhecimento do bem-estar dos animais, buscando descortinar como se deu a evolução da 

consagração da proteção dos animais contra crueldade. 

No capítulo 3, objetivando investigar se a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, identifica-se um estatuto jurídico de proteção dos animais na ordem jurídica 

constitucional brasileira e, buscando identificar qual o sentido e alcance atribuídos a essa 

proteção no tocante ao significado constitucional da proibição da crueldade, é citada a decisão 

que a Corte proferiu no Recurso Extraordinário n. 153531/SC. No referido recurso, foi 

debatido se determinada manifestação pretensamente cultural realizada no Estado de Santa 

Catarina (Farra do Boi) poderia ser abrangida pelo manto da proteção do patrimônio cultural 

brasileiro, conferida pelo art. 216 da Constituição Federal, ou se tal prática importaria em 

violação da vedação da prática de crueldade contra os animais que, da mesma forma, goza de 

estatura constitucional. 
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No capítulo 4, faz-se uma abordagem da origem histórica e da caracterização das 

religiões afro-brasileiras, suas cerimônias e rituais de sacrifício de animais, procurando 

caracterizá-las como expressão do direito fundamental à liberdade de religião e de culto. 

Neste capitulo, demonstra-se, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 215, § 1º, tutela a 

manifestação da cultura afro-brasileira, revelada nas manifestações, expressões, saberes, 

objetos e elementos diversos associados às exteriorizações dos ritos e cultos das religiões de 

matriz africana. 

No capítulo 5, começando pela abordagem da estrutura e peculiaridades do tipo de 

injusto ambiental, procura-se evidenciar que a lei dos crimes ambientais é pródiga na 

utilização de normas penais em branco, tipos penais abertos e elemento normativo do tipo. 

Particularmente, no que tange ao tipo penal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, procurou-se 

demonstrar que ele é um tipo penal aberto por se fundar em elementos normativos que exigem 

do intérprete um complemento valorativo para a definição da norma correspondente. As 

expressões “ato de abuso” e “maus-tratos”, cuja abertura semântica faz delas um conceito 

jurídico indeterminado, por darem azo a uma excessiva discricionariedade na aplicação da 

norma, vulneram o princípio da legalidade em sua vertente taxatividade. 

No capítulo 6, procura-se determinar quais são os animais que configuram objeto 

material da conduta do crime tipificado na Lei n. 9.605/1998. Essa lei, embora seja mais 

precisa do que a Constituição ao definir o tipo de animal que é alvo de sua tutela no tocante à 

interdição de práticas cruéis contra os animais, ainda assim a categoria de animais a que ela se 

refere, “silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, revela-se mais 

abrangente do que a dos animais cujos atributos conduziram à sua consideração ética. 

Sustenta-se que isso acaba gerando o inconveniente de se incriminar uma conduta que, no 

âmbito moral, não teria razão de ser.  

No capítulo 7, é abordado o bem jurídico, sua conceituação, evolução histórica e 

caracterização como limite material à atividade punitiva estatal. Procura-se esclarecer se a 

fauna doméstica, paralelamente à fauna silvestre, chega a configurar um bem existencial 

dotado de relevância social de forma a legitimar sua transformação em objeto de tutela penal. 

Busca-se, também, descobrir se a Constituição impõe a obrigação de criminalização do delito 

de maus-tratos a todo e qualquer animal, especialmente ao animal doméstico. 

No capítulo 8, que contém o cerne da presente pesquisa, busca-se demonstrar que o 

ato de sacrificar animais nas religiões de matriz africana, à luz da teoria da tipicidade 

conglobante de Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 474-486), não se configura como crime. 
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Busca-se esclarecer que, embora o sacrifício de animais domésticos nos cultos das religiões 

de matriz africana se subsuma formalmente à descrição do tipo legal previsto no art. 32 da Lei 

n. 9.605/1998, sua consideração típica não resiste à análise conglobada da norma anteposta ao 

tipo com as outras normas que fomentam o livre exercício dos cultos religiosos e a 

valorização e a difusão das manifestações da cultura popular afro-brasileira no arcabouço 

jurídico pátrio, notadamente os arts. 5º, inciso VI, e 215, § 1º, da Constituição Federal e os 

arts. 23 e 24 da Lei n. 12.288/2010. Em seguida, mediante o abandono do método sistemático 

e adoção do problemático, a criminalização do sacrifício de animais, inclusive os silvestres, 

em cultos religiosos de matriz africana é debatida à luz do princípio da proporcionalidade 

advogado por Alexy (2011) e de um hipotético problema. 

No capítulo 9, aborda-se um caso concreto envolvendo a colisão entre os princípios 

da liberdade de religião e da proteção da fauna contra crueldade, representado pela Lei 

Estadual n. 12.131/2004, do Rio Grande do Sul, cujo texto excepciona, expressamente, as 

ações decorrentes de cultos e liturgias das religiões de matriz africana, da regra que estabelece 

vedações de condutas capazes de atentar contra os animais, contida na Lei Estadual n. 

11.915/2003 (Código Estadual de Proteção aos Animais). Realiza-se também a análise da 

constitucionalidade de tal norma. 
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2 OS PARADIGMAS DE CONSIDERAÇÃO ÉTICA E JURÍDICA DOS ANIMAIS: A 

LIBERTAÇÃO DO JUGO ANTROPOCÊNTRICO RUMO AO BIOCENTRISMO  

 

 

É possível falar em um arcabouço ético que, transcendendo a figura da pessoa 

humana, seja aplicável aos animais? Se se partir de uma visão antropocêntrica, em cujo 

paradigma se assenta a ética clássica, a resposta provavelmente será negativa. Contudo, essa é 

uma visão pautada, sobretudo, pela filosofia de Imanuel Kant, que construiu uma Ética cujo 

único partícipe é o ser humano e que por isso não se afigura adequada para fundamentar 

argumentos bioéticos que tenham a pretensão de transcender uma Ética para os homens e 

cheguem numa ética animal.  

Neste capítulo, objetiva-se discorrer sobre um tema que, ultimamente, tem pautado 

grandes discussões filosóficas no âmbito da ética e que também tem sido a bandeira de 

movimentos sociais em defesa dos animais, vale dizer, o reconhecimento de dignidade para 

além da vida humana e a consequente atribuição de valor intrínseco aos animais, que deixam 

de ser vistos como objeto de direito para se transformarem em titulares de proteção jurídica.  

Procura-se demonstrar que a ordem constitucional vigente, rompendo com o 

paradigma antropocêntrico clássico, de inspiração kantiana, ampliou a noção de dignidade, 

que é o apanágio da pessoa humana, para estendê-la a outras manifestações existenciais, 

sobretudo os animais, tutelando-os de forma autônoma e independentemente da sua utilidade 

ao ser humano.  

A atribuição de valor intrínseco à vida animal e, via de consequência, o 

reconhecimento de dignidade própria aos animais no âmbito jurídico são frutos dos intensos 

debates filosóficos travados no campo da bioética, os quais, rompendo com a tradição 

filosófica ocidental e calcados em uma argumentação biocêntrica, operaram uma verdadeira 

consagração de novos valores ecológicos hauridos das relações sociais contemporâneas 

As doutrinas que sustentam que a dignidade é um atributo exclusivo da pessoa 

humana lançam-se, pelo menos em princípio, à crítica de um excessivo antropocentrismo, 

notadamente, naquilo em que sustentam que a pessoa humana, em função de sua 

racionalidade, ocupa lugar superior e privilegiado em relação aos demais seres vivos. No 

entanto, sempre haverá como sustentar a dignidade da vida para além da humana, ainda mais 

numa época em que o reconhecimento da proteção do ambiente como valor ético-jurídico 

fundamental indicia que não mais está em causa apenas a vida humana, mas a preservação de 
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todos os recursos naturais, incluindo todas as formas de vida existentes no planeta, ainda que 

se possa argumentar que tal proteção da vida em geral constitua, em última análise, exigência 

da vida humana e, acima de tudo, da vida humana com dignidade (SARLET; 

FERNSTERSEIFER, 2011, p. 63). 

O reconhecimento de valor intrínseco à vida animal (não humana), dotando-a de 

dignidade própria, e a consequente atribuição de direitos de proteção aos animais passam, 

inexoravelmente, pela revisitação da matriz filosófica moderna acerca da concepção de 

dignidade (humana) e a superação do paradigma jurídico antropocêntrico clássico nela 

embasado. 

A proteção ética e jurídica do ser humano contra qualquer forma de objetificação de 

sua pessoa e o respeito à sua condição de sujeito nas relações sociais e intersubjetivas passam, 

inexoravelmente, pela concepção kantiana de dignidade da pessoa humana. 

Remetendo à ordem jurídico-constitucional pátria, verifica-se que a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 1º, inciso III, positivou expressamente o valor que conduz ao 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana, de modo que esta passa a figurar como a 

matriz axiológica de todo o ordenamento jurídico. 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III – a dignidade da pessoa humana 
[...] (BRASIL, 1988). 

 

 

2.1 O paradigma antropocêntrico 

 

 

O paradigma antropocêntrico de dignidade da pessoa humana deita suas raízes na 

concepção antropocêntrica extraída da Bíblia, embora já com os filósofos gregos pudessem 

ser identificados traços dela, sobretudo os ecos das ideias socráticas extraídas do clássico 

Memorabilia de Xenofonte (REALE; ANTISERI, 2005, p. 12). 

Contudo, por maiores que possam ter sido os reconhecimentos da dignidade e da 

grandeza do homem pelos gregos, o antropocentrismo não foi a marca do seu pensamento, 

que, ao contrário, sempre se revelou fortemente cosmocêntrico. Nele, homem e cosmo 

apresentam-se estreitamente conjugados e nunca radicalmente contrapostos. Na visão 
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helênica, o homem não é a realidade mais elevada do cosmo, conforme revela esta passagem 

de Aristóteles: “Há muitas outras coisas que, por natureza, são mais divinas (=perfeitas) do 

que o homem, como, para ficar apenas nas mais visíveis, os astros de que se compõe o 

universo” (REALE; ANTISERI, 2005, p. 12-13). 

Na Bíblia, ao contrário, ocorre uma viragem dessa concepção e o homem passa a ser 

visto não como mais um momento do cosmo, ou seja, como uma coisa entre as coisas do 

cosmo, mas como uma criatura privilegiada de Deus, feita à imagem e semelhança do próprio 

Deus e, como tal, dono e senhor de todas as outras coisas criadas por ele (REALE; 

ANTISERI, 2005, p. 13). 

Uma passagem do Salmo 8 é paradigmática para revelar tal aspecto: 

 

Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, o que é um 
mortal, para dele te lembrares, e um filho de Adão, que venhas visitá-lo?  
E o fizeste pouco menos do que um deus, coroando-o de glória e beleza. 
Para que domine as obras de tuas mãos, sob seus pés tudo colocaste: ovelhas e bois, 
todos eles, e as feras do campo também; as aves do céu e os peixes do oceano que 
percorrem as sendas dos mares (BÍBLIA apud REALE; ANTISERI, 2005, p. 13). 

 

Esse paradigma, contudo, ganhou sua maior expressão na metafísica do filósofo 

alemão Immanuel Kant (1997), cujo pensamento tem como formulação central  

 

a ideia de que o ser humano não pode ser empregado como simples meio (ou seja, 
objeto) para a satisfação de qualquer vontade alheia, mas sempre deve ser tomado 
como fim em si mesmo (ou seja, sujeito) em qualquer relação, seja em face do 
Estado seja em face de outros indivíduos (FENSTERSEIFER, 2008, p. 36). 

 

O subjetivismo de Kant realçou do protagonismo do sujeito do conhecimento como o 

centro de toda a especulação gnosiológica e, para ele, 

 

os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas da natureza, 
têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como meios e por 
isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque a 
sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer, como algo que não 
pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita nessa medida 
todo o arbítrio (e é um objeto do respeito) (KANT apud FENSTERSEIFER, 2008, p. 
36). 

 

Na “Estética transcendental” de Kant, 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. A natureza seria constituída pela aplicação das categorias aos 

fenômenos. A natureza do conhecimento científico consiste em ser uma síntese a priori. Isso 
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significa que a explicação do conhecimento deve pressupor não que o sujeito gire em torno do 

objeto, mas, ao contrário, que o objeto deve girar em torno do sujeito, numa aproximação 

daquilo que Copérnico supôs quando afirmou que a terra girava em torno do Sol, e não vice-

versa (KANT, 1997). 

Para Kant (1997) o fundamento do objeto está no sujeito, pois a unidade do objeto de 

experiência é constituída, na realidade, pela unidade sintética do sujeito, que ele chama de 

“apercepção transcendental” ou “Eu penso”. 

Outra contribuição filosófica que também serviu para realçar o caráter 

eminentemente antropocêntrico da dignidade humana e alijar os animais da esfera de 

preocupação ética é encontrada no pensamento do filósofo francês René Descartes, que 

defendia a ideia de que os animais poderiam ser equiparados a máquinas móveis ou 

autômatos, já que, diferentemente do homem que é composto de corpo e alma (e, portanto, 

nunca poderia ser identificado como uma simples máquina), apenas possuiriam corpo. Ao 

afirmar que os animais não possuíam nenhuma razão e, portanto, tampouco valor intrínseco, 

Descartes abriu caminho para a separação entre ser humano e Natureza que até hoje marca a 

abordagem científica em quase todas as áreas do conhecimento, bem como para o processo de 

instrumentalização e apropriação da Natureza e dos recursos naturais, o que, em grande 

medida, tem nos conduzido ao atual estágio preocupante de degradação ambiental 

(FENSTERSEIFER, 2008, p. 37). 

Gómez-Heras (2002, p. 16) assinala que as argumentações antropocêntricas  

 

São aquelas que na melhor tradição socrática e kantiana situam o homem como 
supremo valor e exclusivo sujeito moral, enquanto único ser possuidor de razão, 
vontade livre e linguagem. O homem tem deveres diretos somente em relação a si 
mesmo e com seus congêneres. Em relação a outros seres, a exemplo dos animais, 
pode ter deveres indiretos, derivados de uma relação existente entre o homem e as 
coisas.  

 

Tais formulações, como se vê, negavam qualquer forma de valor intrínseco aos 

animais, concebendo-os como mero instrumento para a promoção da dignidade humana. Sob 

tal ótica, o bem-comum sempre foi limitado aos seres humanos, destinatário único e final de 

seus benefícios. 

Outro fator que contribuiu para a consolidação do paradigma antropocêntrico foi o 

advento do Código de Nuremberg, que, constituindo um marco na história da humanidade por 

ter sido o primeiro documento internacional a estabelecer recomendação internacional sobre 

os aspectos éticos envolvidos na pesquisa em seres humanos, continha recomendações sobre 
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os aspectos éticos norteadores de tais pesquisas e impunha que os experimentos envolvendo 

seres humanos deveriam ser embasados em resultados obtidos na experimentação animal 

(REGIS, 2010, p. 32).  

Nesse contexto, o uso de animais em experimentos científicos visava servir como 

alternativa ao uso de cobaias humanas em tais eventos. 

Com o recrudescimento do número de pesquisas, a Associação Médica Mundial 

(World Medical Association – WMA) elaborou e promulgou a Declaração de Helsinque, em 

1964, que ressalta a importância de respeitar os seres humanos em sua totalidade e o dever de 

defender as populações em situações vulneráveis (REGIS, 2010, p. 32). 

A orientação da WMA, revisada em outubro de 2008, ratificando o Código de 

Nuremberg, tornou indispensável o uso de animais em pesquisas biomédicas para o progresso 

da medicina. Todavia, ressalta que devem ser respeitadas as regras do bom tratamento e do 

bem-estar dos espécimes utilizados na pesquisa (REGIS, 2010, p. 32). 

Também a recente Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 

outubro de 2005, expressa um posicionamento marcadamente antropocêntrico:  

 

Consciente de que os seres humanos são parte integrante da biosfera, com um papel 
importante na proteção um do outro e das demais formas de vida, em particular dos 
animais, 
[...] 
Artigo 17 – Proteção do Meio Ambiente, da Biosfera e da Biodiversidade 
Devida atenção deve ser dada à inter-relação de seres humanos com outras formas 
de vida, à importância do acesso e utilização adequada de recursos biológicos e 
genéticos, ao respeito pelo conhecimento tradicional e ao papel dos seres humanos 
na proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade (UNESCO, 2005).  

 

No entanto, tendo as relações entre o homem e o meio ambiente ganhado repercussão 

internacional, as concepções que sustentam ser a dignidade atributo exclusivo da pessoa 

humana passaram a ser repensadas a partir de um processo que começou a ser deflagrado pelo 

advento da Conferência de Estocolmo, realizada entre os dias 5 a 16 de junho de 1972, cuja 

maior valia foi chamar a atenção do mundo para a degradação da natureza e seu potencial de 

afetar negativamente o destino de toda a humanidade. 

A partir daí, desencadeou-se um desenvolvimento contínuo de conscientização dos 

problemas ambientais, incluindo a defesa dos animais, e essa cada vez maior tomada de 

consciência ética a respeito dos problemas ambientais, com sua consequente incorporação 

pelos sistemas jurídicos mediante o advento de normas jurídicas protetivas, reconfigurou a 

realidade jurídica no contexto universal. 
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Essa preocupação ambiental repercutiu, também, na eclosão e recrudescimento de 

movimentos de luta pelo banimento da crueldade contra animais em âmbito mundial, que 

culminaram na edição da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a qual significou 

um marco no âmbito do Direito Internacional que evidencia a universalização da preocupação 

moderna de proteger os animais contra a prática de maus-tratos e crueldade. 

 

 

2.2 Panorama evolutivo do arcabouço jurídico de proteção dos animais contra crueldade 

 

 

No Reino Unido, a primeira legislação específica referente à experimentação animal 

foi o British Cruelty to Animal Act, em 1976, que, tendo sido atualizada em 1986, passou a se 

chamar Animals (Scientific Procedures) Act 1986 (REGIS, 2010, p. 30).  

Nos Estados Unidos, a primeira lei relacionada à utilização de animais em pesquisas 

foi o Laboratory Animal Welfare Act, de 1966 e, atualmente, após sofrer modificações, 

denomina-se Animal Welfare Act. Essa lei foi submetida a emendas em 1970, 1976 e 1985 e a 

alterações em 1990, 2002, 2007 e 2008. Seu espectro de atuação foi ampliado em cada 

emenda sofrida, tendo como característica importante a obrigatoriedade das comissões 

institucionais de ética no uso de animais (Institutional Animal Care and Use Committee – 

IACUC) (REGIS, 2010, p. 30).  

No entanto, o rompimento com o paradigma antropocêntrico começa a se fazer sentir 

mais intensamente com as legislações pertinentes à proteção dos animais que começaram a 

ganhar fôlego a partir de 1970 e que tinham como principal foco a regulamentação da 

utilização de animais de laboratório.  

Essa nova tendência decorre de diversos fatores, dentre os quais se pode citar: “o 

crescimento dos movimentos ecológicos; a defesa e proteção dos animais; os avanços 

científicos na capacidade de entender os animais, sobretudo, os seus comportamentos e a sua 

capacidade de sentir dor; o surgimento da bioética” (REGIS, 2010, 29). 

As legislações sobre o tema começaram a surgir como uma resposta ao 

recrudescimento da utilização de animais em pesquisa, o qual, segundo Regis (2010, p. 32), 

pode ser explicado pela divulgação das atrocidades praticadas por cientistas em experimentos 

envolvendo seres humanos na Segunda Guerra Mundial, o que conduziu ao emprego de 

animais na fase pré-clínica das pesquisas, com vista à proteção da própria humanidade.  
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O documento internacional mais importante para a proteção dos animais é a 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), adotada em janeiro de 1978. Ela prevê o direito 

dos animais à liberdade, o direito de não sofrerem maus-tratos e a vedação à utilização de 

experimentos que impliquem dor física, bem como orienta na utilização de procedimentos em 

que os animais sejam substituídos por outros métodos de teste.  

A Associação Mundial de Veterinária (World Veterinary Association – WVA), 

visando ao bem-estar dos animais utilizados em pesquisas, adotou o posicionamento de que os 

animais, durante a realização do experimento, não devem sentir fome, sede, dor, desconforto 

(o ambiente deve ser adequado e confortável), sofrer lesões, doenças, medo ou aflição, e 

devem sentir-se livres para desenvolver o seu comportamento normal. Com esse 

posicionamento, a WVA corroborou o entendimento da necessidade da utilização de animais 

em pesquisa, desde que assegurado o bem-estar deles (REGIS, 2010, p. 32). 

As primeiras previsões legislativas de proteção da fauna e do meio ambiente, no 

Brasil, não tinham o objetivo de proteger esse bem em si, mas sim amparar um interesse 

econômico, já que o viés era essencialmente patrimonial, regulando o modo pelo qual se 

adquiria a propriedade de um animal. 

Embora constitua uma das primeiras manifestações legais a abordar os animais, o 

Código Civil de 1916 não os tutelava diretamente, isto é, a proteção por ele conferida aos 

animais era reflexa e constituía mero efeito secundário da tutela patrimonial de um bem 

móvel classificado como semovente. 

Isto pode ser visto no Título II “DA PROPRIEDADE”, Capítulo III “DA 

AQUISIÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE MÓVEL” (arts. 592 a 602) do Código Civil 

revogado, que regulamentava a ocupação, a caça e a pesca nos seguintes termos:  

 

[...] 
CAPÍTULO III 
DA AQUISIÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE MÓVEL 
SEÇÃO I 
DA OCUPAÇÃO 
Art. 592. Quem se assenhorear de coisa abandonada, ou ainda não apropriada, para 
logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. 
Parágrafo único. Volvem a não ter dono as coisas móveis, quando o seu as 
abandona, com intenção de renunciá-las. 
Art. 593. São coisas sem dono e sujeitas à apropriação: 
I – Os animais bravios, enquanto entregues à sua natural liberdade. 
 II – Os mansos e domesticados que não forem assinalados, se tiverem perdido o 
hábito de voltar ao lugar onde costumam recolher-se, salvo a hipótese do art. 596. 
III – Os enxames de abelhas, anteriormente apropriados, se o dono da colmeia, a que 
pertenciam, os não reclamar imediatamente. 
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IV – As pedras, conchas e outras substâncias minerais, vegetais ou animais arrojadas 
às praias pelo mar, se não apresentarem sinal de domínio anterior. 
DA CAÇA 
Art. 594. Observados os regulamentos administrativos da caça, poderá ela exerce-se 
nas terras públicas, ou nas particulares, com licença de seu dono. 
Art. 595. Pertence ao caçador o animal por ele apreendido. Se o Caçador for no 
encalço do animal e o tiver ferido, este lhe pertencerá, embora outrem o tenha 
apreendido. 
Art. 596. Não se reputam animais de caça os domésticos que fugirem a seus donos, 
enquanto estes lhes andarem à procura. 
Art. 597. Se a caça ferida se acolher a terreno cercado, murado, valiado, ou 
cultivado, o dono deste, não querendo permitir a entrada do caçador, terá que a 
entregar, ou expelir. 
Art. 598. Aquele, que penetrar em terreno alheio, sem licença do dono, para caçar, 
perderá para este a caça, que apanhe, e responder-lhe-á pelo dano, que lhe cause. 
DA PESCA 
Art. 599. Observados os regulamentos administrativos, lícito é pescar em águas 
públicas, ou nas particulares, com o consentimento de seu dono. 
Art. 600. Pertence ao pescador o peixe, que pescar, e o que o arpoado, ou farpado, 
perseguir, embora outrem o colha. 
Art. 601. Aquele, que, sem permissão do proprietário, pescar, em águas alheias, 
perderá para ele o peixe que apanhe, e responder-lhe-á pelo dano, que lhe faça. 
Art. 602. Nas águas particulares, que atravessem terrenos de muitos donos, cada um 
dos ribeirinhos tem direito a pescar de seu lado, até ao meio dia delas. 
[...].  

 

À luz de tais dispositivos, percebe-se que o tratamento jurídico dado aos animais era 

essencialmente patrimonial, de modo que um exemplar da fauna ou era uma propriedade 

privada – bem móvel semovente, ou era considerado res nullius.  

Seguiram essa mesma concepção o Código de Caça (Decreto-Lei n. 5.894/1943), o 

Código de Pesca (Decreto-Lei n. 794/1938) e o Código Civil de 2002. 

Com o advento da Lei n. 5.197/1967 – Lei de Proteção à Fauna, que estabeleceu que 

a fauna é de propriedade do Estado –, houve, em certa medida, um rompimento com o 

paradigma privatístico que caracterizava a fauna silvestre e se fazia presente no Código Civil 

de 1916.  

Posteriormente, sobreveio a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei n. 

6.938/1981, que estabelece que a fauna é um dos recursos ambientais existentes. 

A Constituição Federal, no seu art. 225, caput, estabelece que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo. Assim, sendo a fauna um recurso 

ambiental, depreende-se que ela é bem de uso comum do povo.  

O mandamento constitucional assentou a ideia de que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e, via de consequência, a própria fauna são bens de uso comum 

do povo, o que significa dizer que estamos diante de um bem difuso objeto de um interesse 

metaindividual. 
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Voltando ao panorama internacional, a Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais, constituindo o que se denomina soft law, instituiu parâmetros jurídicos para os 

países signatários no tocante aos direitos dos animais, nos seguintes termos: 

 

[...] 
Artigo 1º  
Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à 
existência.  
Artigo 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.  
Artigo 3º 
a) Nenhum animal será submetido a maus-tratos e a atos cruéis; 
b) Se a morte de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor ou angústia. 
Artigo 4º  
1.Todo o animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no 
seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático e tem o direito de se 
reproduzir.  
2 .Toda a privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este 
direito (UNESCO, 2013). 

 

Depreende-se desses enunciados que a Declaração estendeu aos animais um rol de 

direitos referentes à vida, à liberdade, à proteção, a não ser submetido a maus-tratos e atos 

cruéis e à morte instantânea, sem dor ou angústia quando isso for necessário. 

Quanto ao caráter não vinculante da declaração, o Brasil não ficou infenso a esse 

processo de instituição e consolidação de um marco jurídico de proteção dos animais e 

ratificou o documento, comprometendo-se perante a comunidade jurídica internacional a 

promover medidas voltadas para a proteção dos animais. Com efeito, acompanhando as 

diretrizes da declaração, o país incorporou quase que na íntegra o seu art. 3º nas disposições 

do art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal, o qual veda, na forma da lei, as práticas 

que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, in verbis: 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
[...] 
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade (BRASIL, 1988, grifos nossos). 
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Gomes (2010), cerrando fileira com os adeptos da corrente instrumental da proteção 

dos animais, acentua que a Constituição da República de 1988 contém, em seu art. 225, uma 

norma que protege os animais, independentemente de sua origem ou classificação. Contudo, 

na sua concepção, a proteção que lhes é garantida possui um argumento puramente utilitarista, 

segundo o qual os animais, como integrantes da fauna brasileira, são protegidos com a 

finalidade de garantir um habitat saudável às atuais e futuras gerações humanas.2 

Fiorillo (2006, p. 116) sustenta que o termo crueldade significa aquilo que se satisfaz 

em fazer mal, duro, insensível, desumano, severo, rigoroso e tirano, e que isso denota que o 

art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal busca proteger o homem, e não o animal, 

porque a saúde psíquica do homem não lhe permite ver, em decorrência de práticas cruéis, um 

animal sofrendo. Com isso, diz ele, a tutela da crueldade contra os animais fundamenta-se no 

sentimento humano e que tal entendimento “tem por fundamento a visão antropocêntrica do 

direito ambiental, de modo que todo ato realizado com o propósito de garantir bem-estar 

humano não caracterizará a crueldade prevista no Texto Constitucional”. 

Contrapondo esse entendimento Sarlet e Fensterseifer (2011, p. 77) asseveram que, 

ao vedar práticas cruéis contra os animais, “o constituinte revela de forma clara a sua 

preocupação com o bem-estar dos animais não humanos e a refutação de uma visão 

meramente instrumental da vida animal.” Eles observam, ainda, que, ao tutelar a função 

ecológica da fauna e da flora e proteger as espécies ameaçadas de extinção, a Constituição 

Federal consagra a dignidade da vida, de modo geral, como um valor próprio (autônomo), 

porquanto, no ultimo caso, “a existência de determinada espécie no ambiente natural não traz 

nenhum benefício existencial direto (nem mesmo econômico) para o ser humano”, como 

também “não representa a funcionalização (pelo menos não a mera funcionalização) da vida 

animal em razão da sua utilidade para o Homem”. 

O art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal assenta a ideia de deveres morais 

e jurídicos dos seres humanos para com os animais. “Tais deveres têm por escopo delimitar e 

conter a liberdade de atuação dos seres humanos quando as suas práticas não estejam pautadas 

pelo respeito à vida e à dignidade dos demais membros da comunidade natural” 

(FENSTERSEIFER, 2008, p. 55). 

Os destinatários dos deveres constitucionais são os animais não humanos, 

considerando o valor intrínseco que carregam, já que o pano de fundo de tal proteção não 

                                                 
2 Embora se possa argumentar que tal proteção da vida em geral constitua, em última análise, exigência da vida 

humana e, acima de tudo, da vida humana com dignidade. 
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radica na proteção de direitos fundamentais do ser humano, pelo menos diretamente, mas sim 

no interesse (direitos?) dos animais (FENSTERSEIFER, 2008, p. 55). 

Assagra (apud NOGUEIRA, 2012, p. 250) afirma que “o texto constitucional (art. 

225), ao reconhecer o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tem uma feição 

nitidamente biocentrista”. Para a autora, quando o legislador dispôs no caput do art. 225 que 

“todos” têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele atribuiu ao capítulo 

respectivo uma nítida feição biocêntrica, incluindo no vocábulo “todos” os animais. Para 

sustentar esse ponto de vista, a autora afirma que, quando o legislador quis se referir ao ser 

humano, não economizou palavras para delimitá-lo e usualmente emprega o termo no gênero 

masculino para se referir à humanidade (“homem”). 

Ainda de acordo com Nogueira (2012, p, 230),  

 

uma simples interpretação ético-axiológica do vocábulo ‘todos’ (art. 225) é 
suficiente para inserir os animais em qualquer normativo infraconstitucional de 
proteção. O legislador constitucional já autorizou a declaração de 
inconstitucionalidade, quando disse que ‘é vedada, na forma da lei’ (art. 225, VII), 
qualquer norma que coloque em risco a função ecológica ou provoque a extinção de 
espécies. Basta uma interpretação conforme a Constituição para verificar que a Lei 
n. 11.794/08, que regulamenta o uso de animais em pesquisa, e o Código Civil, nos 
dispositivos que classificam os animais na categoria de ‘coisa’, são 
inconstitucionais, posto que qualquer espécie de utilização de animais na pedagogia 
e a utilização indiscriminada e não fiscalizada nas pesquisas certamente coloca em 
risco a função ecológica e provoca a extinção das espécies. Ademais, a classificação 
dos animais na categoria de ‘coisas’ é, senão um dos piores, o pior fator de risco à 
vida dos animais. 

 

O texto constitucional evidencia que, ainda que não se chegue a sustentar a 

existência de direitos próprios dos animais, por outro lado, é possível afirmar a existência de 

deveres para com esses de forma autônoma e desvinculada de qualquer utilitarismo humano e 

a atribuição de valor intrínseco a tais formas de vida.  

Não é correto afirmar que, na esteira da formulação kantiana, tais deveres sejam, na 

verdade, indiretos para com a humanidade, “ou mais precisamente, de exigências necessárias 

a um equilibrado e adequado ambiente natural imprescindível à preservação da vida (digna de 

ser vivida) da espécie humana” (FENSTERSEIFER, 2008, p. 55). 

Com a consagração constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, a doutrina ambientalista passou a dar ênfase à vida em geral, aí incluindo todas as 

formas de vida existentes no planeta, de modo que há o reconhecimento de que própria 

dignidade da pessoa humana, até então, matriz axiológica do ordenamento jurídico, somente é 
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possível de ser assegurada mediante proteção dos recursos naturais e das formas de vida em 

geral suscetíveis de lhe garantir essa própria dignidade. 

O constituinte, ao vedar a prática de atos que submetam os animais à crueldade, 

sinalizou seu inequívoco ideal de tutelar, autonomamente, o bem-estar animal 

independentemente de sua utilidade para o alcance da satisfação dos interesses humanos, o 

que denota uma preocupação não meramente instrumental em relação a estes últimos, mas 

uma proteção que reflete o rompimento com o paradigma antropocêntrico-instrumental que 

até então marcava a abordagem jurídica do ambiente e o reconhecimento da dignidade da vida 

animal, que passa a ser dotada de valor próprio.  

A preservação do bem-estar animal não é mais mera condição para a realização da 

dignidade da pessoa humana. Ao consagrá-la, autonomamente, o constituinte também passou 

a proteger os animais contra a própria ação humana. 

Como não poderia deixar de ser, a constitucionalização da vedação de práticas cruéis 

contra os animais repercutiu diretamente no âmbito do ordenamento infraconstitucional, em 

que também se verificou a consagração normativa das reivindicações de tutela dos animais em 

diversos diplomas legais, entre eles, a Lei n. 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), a Lei 

n. 10.519/2002 (BRASIL, 1998), sobre a promoção e fiscalização da defesa sanitária animal 

na realização de rodeios, bem como a Lei n. 11.794/2008 (BRASIL, 2008), que estabelece 

procedimentos para o uso científico de animais. 

Antes, porém, do advento da nova ordem constitucional, já se tinha a Lei n. 

5.197/1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e que acabou sendo recepcionada pela 

Constituição Federal de 1998. O art. 10 dessa lei, embora se restrinja a proteger a fauna 

silvestre, revela certa preocupação com o bem-estar animal ao estatuir que: 

 

Art. 10. A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da fauna 
silvestre são proibidas. 
a) com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas que 
maltratem a caça; 
b) com armas a bala, a menos de três quilômetros de qualquer via térrea ou rodovia 
pública; 
c) com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao tapiti (sylvilagus 

brasiliensis); 
d) com armadilhas, constituídas de armas de fogo; 
[...] (BRASIL, 1967). 

 

O advento dos diplomas legais acima, sobretudo a Lei n. 9.605/1998, que em seu art. 

32 criminalizou a conduta de maus-tratos e a prática de crueldade contra os animais, 

significaram o reconhecimento da dignidade do animal não humano no âmbito jurídico-



28 

 

constitucional brasileiro. Isso quer dizer, por outro lado, que nem todas as medidas de 

proteção dos animais e da própria natureza, em geral, têm por escopo assegurar aos seres 

humanos uma vida com dignidade, mas sim o reconhecimento de uma dignidade própria a 

outras formas de vida não humanas. 

Ademais a Lei n. 7.173, de 14 de dezembro de 1983, que dispõe sobre o 

estabelecimento e funcionamento de jardins zoológicos e dá outras providências, também traz 

em seu bojo uma preocupação com o bem-estar dos animais ao estatuir que 

 

[...] 
Art 7º. As dimensões dos jardins zoológicos e as respectivas instalações deverão 
atender aos requisitos mínimos de habitabilidade, sanidade e segurança de cada 
espécie, atendendo às necessidades ecológicas, ao mesmo tempo garantindo a 
continuidade do manejo e do tratamento indispensáveis à proteção e conforto do 
público visitante.  
Art 8º. O funcionamento de cada alojamento está condicionado ao respectivo 
certificado de ‘habite-se’, que será fornecido após a devida inspeção, pelo IBDF 
(BRASIL, 1983). 
[...]. 

 

E não é só. Há também a Lei n. 10.519, de 17 de julho de 2002, que, dispondo sobre 

a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e dá 

outras providências, estabelece, em seus arts. 2º a 4º, uma série de medidas para proteção dos 

animais montados empregados na prática da atividade, ipsis litteris: 

 

Art. 2º Aplicam-se aos rodeios as disposições gerais relativas à defesa sanitária 
animal, incluindo-se os atestados de vacinação contra a febre aftosa e de controle da 
anemia infecciosa eqüina. 
Art. 3º Caberá à entidade promotora do rodeio, a suas expensas, prover: 
I – infra-estrutura completa para atendimento médico, com ambulância de plantão e 
equipe de primeiros socorros, com presença obrigatória de clínico-geral; 
II – médico veterinário habilitado, responsável pela garantia da boa condição física e 
sanitária dos animais e pelo cumprimento das normas disciplinadoras, impedindo 
maus-tratos e injúrias de qualquer ordem; 
III – transporte dos animais em veículos apropriados e instalação de infra-estrutura 
que garanta a integridade física deles durante sua chegada, acomodação e 
alimentação; 
IV – arena das competições e bretes cercados com material resistente e com piso de 
areia ou outro material acolchoador, próprio para o amortecimento do impacto de 
eventual queda do peão de boiadeiro ou do animal montado. 
Art. 4º Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as características 
do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem 
obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa do rodeio, seguindo 
as regras internacionalmente aceitas.  
§ 1º As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em lã natural com 
dimensões adequadas para garantir o conforto dos animais. 
§ 2º Fica expressamente proibido o uso de esporas com rosetas pontiagudas ou 
qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos animais, incluindo aparelhos 
que provoquem choques elétricos. 
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§ 3º As cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de impacto 
para o animal (BRASIL, 2002). 

 

Outro indicador do reconhecimento da dignidade dos animais em nosso ordenamento 

jurídico encontra-se expresso na Resolução n. 877/20083, editada pelo Conselho Federal de 

Medicina Veterinária (CFMV). Por meio daquele ato normativo, este colegiado proibiu as 

cirurgias consideradas desnecessárias ou que possam impedir a capacidade de expressão do 

comportamento natural da espécie, sendo permitidas apenas as cirurgias que atendam às 

indicações clínicas, mediante avaliação do veterinário. 

Entre os procedimentos que serviam para aproximar o animal de um ideal de beleza e 

foram proibidos estão o corte de orelha e a retirada das cordas vocais de cachorros e a retirada 

                                                 
3 “CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1° Instituir, no âmbito do Conselho Federal de Medicina Veterinária, normas regulatórias que balizem a 
condução de cirurgias em animais de produção e em animais silvestres; e cirurgias mutilantes em pequenos 
animais. 
Art. 2° As cirurgias devem ser realizadas, preferencialmente, em locais fechados e de uso adequado para esta 
finalidade. 
Art. 3º Todos os procedimentos anestésicos e/ou cirúrgicos devem ser realizados exclusivamente pelo médico-
veterinário conforme previsto na Lei n. 5.517/68. 
Parágrafo único. Devem ser respeitadas as técnicas de antissepsia nos animais e na equipe cirúrgica, bem como 
a utilização de material cirúrgico estéril por método químico ou físico. 
DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ANIMAIS DE PRODUÇÃO 
Art. 4º Não se recomenda o uso exclusivo de contenção mecânica para qualquer procedimento cirúrgico, 
devendo-se promover anestesia e analgesia adequadas para cada caso (conforme estabelecido nos Anexos 1 e 
2). 
Art. 5° O escopo desta Resolução abrange as cirurgias realizadas em locais onde não haja condições ideais para 
garantir um ambiente cirúrgico controlado. 
§ 1º Todos os procedimentos devem ser realizados de acordo com o previsto nos Anexos 1 e 2 desta 
Resolução, observadas as suas indicações clínicas. 
§ 2º São considerados procedimentos proibidos na prática médico-veterinária: castração utilizando anéis de 
borracha, caudectomia em ruminantes, salvo disposto no anexo 2, ou qualquer procedimento sem o respeito às 
normas de antissepsia, profilaxia, anestesia e analgesia previstos no Anexo 1 desta Resolução. 
§ 3° São considerados procedimentos não recomendáveis na prática médico-veterinária: corte de dentes e 
caudectomia em suínos neonatos e debicagem em aves. 
CAPÍTULO III 
DAS CIRURGIAS EM ANIMAIS SILVESTRES 
Art. 6º As cirurgias realizadas em animais silvestres devem ser executadas de preferência em salas cirúrgicas 
ou em ambientes controlados e específicos para este fim, respeitado o disposto nos Artigos 2º e 3º desta 
Resolução. Fica proibida a realização de cirurgias consideradas mutilantes, tais como: amputação de artelhos e 
amputação parcial ou total das asas, salvo exceção prevista no anexo 2 desta Resolução, conduzidas, com a 
finalidade de marcação ou que visem impedir o comportamento natural da espécie. 
CAPÍTULO IV 
CIRURGIAS ESTÉTICAS MUTILANTES EM PEQUENOS ANIMAIS 
Art. 7° Ficam proibidas as cirurgias consideradas desnecessárias ou que possam impedir a capacidade de 
expressão do comportamento natural da espécie, sendo permitidas apenas as cirurgias que atendam as 
indicações clínicas. 
§ 1° São considerados procedimentos proibidos na prática médico-veterinária: conchectomia e cordectomia em 
cães e, onicectomia em felinos.” 
§ 2° A caudectomia é considerada um procedimento cirúrgico não recomendável na prática médico-
veterinária.” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2008) 
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da unha de gatos. A medida também veda o corte da cauda de cachorros (SIRVINSKAS, 

2012, p. 555). 

Não se pode olvidar que, ante a competência concorrente dos Estados para legislar 

em matéria de proteção da fauna, além de tais normas federais, há, no arcabouço jurídico de 

tutela da fauna, uma infinidade outra de normas estaduais destinadas a proteger os animais. 

 

 

2.3 O paradigma biocêntrico e a consagração da dignidade animal 

 

 

A atribuição de valor intrínseco à vida animal e, via de consequência, o 

reconhecimento de dignidade própria aos animais no âmbito jurídico são frutos dos intensos 

debates filosóficos travados no campo da bioética que, rompendo com a tradição filosófica 

ocidental, operaram uma verdadeira consagração de novos valores ecológicos hauridos das 

relações sociais contemporâneas.  

Nesse sentido, destacam-se, primeiramente, as formulações do filósofo Hans Jonas 

(apud NAVES; SÁ, 2013, p. 62-63), que, partindo da análise dos imperativos categóricos4 de 

Kant (que consistem na lei moral), sustenta que, ao colocar a vontade humana no centro da 

Ética da Primeira Modernidade, a concepção kantiana acaba condicionando o agir ético à 

possibilidade de o agente avaliar sua conduta racionalmente.  

Ainda segundo Naves e Sá (2013), a ausência de racionalidade na vida extra-humana 

é que que impediria a ética de ser estendida a outros seres vivos, posto que estes não possuem 

um agir moral. “A Ética da ‘sociedade moderna’ pressuporia uma alteridade racional 

(reciprocidade) e se restringiria, pois, ao ser humano como sujeito e destinatário de sua ação 

(NAVES; SÁ, 2013, p. 63). Jonas (apud NAVES; SÁ, 2013, p. 63), em contrapartida, propõe 

a reformulação do imperativo categórico de Kant para um imperativo mais condizente ao 

novo tipo do agir humano:  

 

‘Aja de modo a que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de 
uma autêntica vida humana sobre a Terra’; ou expresso negativamente: ‘Aja de 

                                                 
4 O imperativo categórico é único e seu conteúdo é indeterminado, pois determiná-lo seria submetê-lo às coisas 

e, portanto, às leis da natureza, o que retiraria seu caráter a priori e sua validade universal. Não há, pois, 
conteúdo definido. O imperativo categórico é só forma, preceito racional formal, e pode ser expresso da 
seguinte forma: “Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da 
natureza.” (KANT apud NAVES; SÁ, 2013, p. 62). 
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modo a que os efeitos de tua ação não sejam destrutivos para a possibilidade futura 
de uma tal vida’; ou simplesmente: ‘não ponha em perigo as condições necessárias 
para a conservação indefinida da humanidade sobre a Terra’; ou, em um uso 
novamente positivo: ‘inclua na tua escolha presente a futura integridade do homem 
como um dos objetos do teu querer. 

 

Nesse diapasão, Naves e Sá (2013, p. 67-68) prelecionam: 

 

A Ética da consciência de Hans Jones traz ricas contribuições para a Bioética da 
Biodiversidade, mas é importante não a apartar da normatividade, capaz de sustentar 
a justiça social entre os homens, de garantir a continuidade dos bens ambientais para 
as gerações futuras e o convívio harmônico do ser humano com outros seres vivos.  
Enfim, a complexa condição da modernidade líquida, intrinsecamente de risco, é 
buscar em sua própria contradição a Ética que norteia a convivência entre todas as 
espécies. Exige-se um retorno da Ética à base do conjunto do ser, uma Ética mais 
holística, afirmando que a antiga separação entre o reino subjetivo e o objetivo é 
superada na nova visão, que propõe a ‘re-união’ desses reinos, o que só pode ser 
alcançado pelo lado objetivo (JONAS, 2004). Isto é, pela revisão do papel da 
natureza.  

 

O estabelecimento de uma ética para o meio ambiente e, via de consequência, para os 

animais, afigura-se muito difícil sem, antes, passar pelas ideias de Hans Jonas. 

Peter Albert David Singer5 e Tom Regan6 são outros importantes filósofos, cujas 

formulações contribuíram decisivamente para a atribuição de valor intrínseco à vida animal e, 

via de consequência, o reconhecimento de dignidade própria aos animais no âmbito jurídico. 

                                                 
5 “O filósofo australiano Peter Albert David Singer é um dos personagens mais conhecidos e ao mesmo tempo 

polêmicos dentro do movimento de defesa dos animais. Filho de judeus sobreviventes do Holocausto, Singer 
está hoje entre os dez intelectuais mais influentes da Austrália, de acordo com votação realizada neste país. 
Formou-se em filosofia e história na Universidade de Melbourne (Austrália) e filosofia moral na Universidade 
de Oxford (Reino Unido). Atualmente é Professor de Bioética na cadeira Ira W. DeCamp na Universidade de 
Princeton (EUA), e professor laureado no Centro de Filosofia Aplicada e Ética Pública (CAPPE) da 
Universidade de Melbourne. É especializado em ética aplicada e procura resolver questões morais através da 
escola de pensamento utilitarista. Seus trabalhos são influenciados pelos filósofos Jeremy Bentham (1748-
1832), John Stuart Mill (1806-1873) e, principalmente, por Richard Hare (1919-2002). Geralmente se aceita 
que Singer é um utilitarista de preferência, isto é, que considera como moralmente corretas as ações que 
produzem as consequências mais favoráveis às preferências dos seres envolvidos, ainda que em várias ocasiões 
ele expresse opiniões de utilitarismo de ação (ações corretas são aquelas que trazem felicidade para o maior 
número de pessoas), e utilitarismo de regra (ações corretas são aquelas que atendem regras gerais que 
conduzem ao melhor bem), que é o tipo de utilitarismo que ele defende com relação a animais não humanos. 
Peter Singer é muitas vezes considerado o precursor do movimento de libertação animal, ou o "pai do 
movimento de direitos animais.” Ironicamente, Singer não reconhece direitos animais em seus trabalhos. Essa 
fama, entretanto, se deve à popularidade de seu livro Animal Liberation (Libertação Animal) publicado em 
1973, no qual ele propõe o princípio de igualdade de consideração [...].” (FILÓSOFOS..., 2013) 

6 Tom Regan “é o fundador do atual movimento de direitos animais. Tom Regan graduou-se no Thiel College 
(EUA), fez mestrado e doutorado na Universidade da Virgínia (EUA) e lecionou filosofia durante 34 anos na 
Universidade da Carolina do Norte (EUA), até se aposentar em 2001 como Professor Emérito. Atualmente esta 
universidade mantém o Arquivo Tom Regan de Direitos Animais – uma biblioteca com centenas de livros e 
artigos sobre direitos animais, legislação e bem-estar animal – em reconhecimento aos trabalhos de Regan. 
Regan já foi açougueiro, defensor da caça e considerava os animais como objetos. Foi a leitura de Gandhi, com 
seu apelo à não-violência, que mudou tudo isso. Primeiramente, Regan e sua esposa, Nancy Tirk, fizeram parte 
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O primeiro, na esteira de Jeremy Bentham, afirma que o mesmo princípio ético que 

está por trás da consideração da igualdade humana reivindica idêntico tratamento em relação 

aos animais. Para ele, a “senciência”, ou seja, a capacidade de sofrimento, constitui o critério 

consagrador para que um animal possa ser moralmente considerado titular de “igualdade de 

consideração”, não havendo razão para diferenciar a dor e o prazer de um humano dos de um 

animal (SINGER, 2002, p. 65-92). 

Nesses termos, desconsiderar alguns animais unicamente em razão de sua espécie é 

uma forma de discriminação, conhecida como “especismo”. O princípio da igual consideração 

de interesses deve ser aplicado sem distinção ao animal humano ou não humano.  

Singer (2002, p. 65-92) afirma, ainda, que não existem razões válidas, científicas ou 

filosóficas, para que os animais humanos neguem direitos aos animais não humanos, e que o 

princípio ético sobre o qual assenta a igualdade humana nos obriga a ter igual consideração 

para com as outras espécies de animais. 

O autor justifica sua concepção argumentando que, sendo a igualdade um valor 

construído moralmente, seu fundamento não advém de atributos de inteligência, capacidade 

moral, força física ou capacidades semelhantes. O fundamental em filosofia moral, segundo 

ele, não está em determinar se um ser tem a capacidade de raciocinar ou falar, mas 

simplesmente a de sentir dor e sofrer.  

Assim, para Singer (2002, p. 65-92), a “senciência”, ou seja, a capacidade de 

sofrimento, constitui o critério consagrador para que um animal possa ser moralmente 

considerado titular de “igualdade de consideração”, não havendo razão para diferenciar a dor 

e o prazer de um humano dos de um animal. Nesses termos, desconsiderar alguns animais 

unicamente em razão de sua espécie é uma forma de discriminação, conhecida como 

“especismo.” O princípio da igual consideração de interesses deve ser aplicado sem distinção 

ao animal humano ou não humano.  

Regan (FILÓSOFOS..., 2013), por seu turno, rompe com o utilitarismo que 

caracteriza a concepção de Singer e considera que alguns animais, tais como os mamíferos 

com pelo menos um ano de idade, certamente são seres sencientes, possuem interesse em vida 

                                                                                                                                                         
do movimento de oposição à Guerra do Vietnã. Mais tarde, em decorrência de seus trabalhos de filosofia sobre 
direitos humanos, a conclusão de que não-humanos também fazem parte de nossa comunidade moral foi um 
caminho natural. Regan publicou diversos livros, mas apenas um deles está disponível em português: Jaulas 
Vazias (Ed. Lugano, 2006). O livro mais importante, e considerado o mais completo tratado filosófico sobre 
direitos animais, é o livro The Case for Animal Rights (University of California Press, 1983).” 
(FILÓSOFOS..., 2013, grifos no original). 
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continuada e outros desejos que os tornam no mínimo pacientes morais (atualmente ele 

estende a senciência também às aves).  

O autor, assim como Hans Jonas, também tece críticas ao que ele chama de escola 

dos "deveres indiretos", cujo maior expoente é o filósofo alemão Immanuel Kant.  

 

Kant afirmava que os animais são apenas meios para um fim (os humanos), e que 
nós devemos ter compaixão aos não-humanos, não em reconhecimento aos 
interesses destes seres, mas porque de outra forma ficaríamos embrutecidos e isso 
poderia prejudicar outros humanos no futuro. [...] Regan critica duramente a escola 
utilitarista de ‘deveres diretos’, cujo representante é Peter Singer. Regan afirma que 
direitos animais, assim como direitos humanos, não podem ser defendidos segundo 
uma visão utilitarista consistente. Regan então apresenta a teoria de direitos com 
base numa extensão da ética de Kant, dessa vez considerando a noção de animais 
como sujeitos-de-uma-vida, isto é, seres sencientes com características cognitivas 
avançadas. Essa ética é deontológica, isto é, é uma ética na qual o conceito de dever 
é mais importante do que as consequências resultantes das ações. Ela se fundamenta 
nos chamados imperativos categóricos de Kant, tais como a lei fundamental: ‘Age 
de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo 
como princípio de uma legislação universal.’ Esse é o princípio de uma teoria 
baseada em direitos, que afirma que um direito deve ser respeitado mesmo que a sua 
violação possa trazer um benefício a terceiros. Desse modo, utilizar um animal 
(humano ou não) em um procedimento de vivissecção será sempre imoral, mesmo 
que disso resulte a cura do câncer ou de outra doença grave. Ao contrário, na ética 
utilitarista, um interesse poderia ser sobreposto por outro, desde que o bem 
resultante fosse significativo (FILÓSOFOS..., 2013). 

 

Nessa linha de ideias, infere-se que o paradigma para a atribuição de dignidade ou 

valor intrínseco a um animal e lhe tornar objeto material da proibição de maus-tratos e outros 

atos cruéis é sua capacidade de sentir dor (seres sencientes) o que, conforme Sarlet e 

Fensterseifer (2011, p. 72), “se dá em razão do desenvolvimento (em maior ou menor grau) 

do seu sistema nervoso central, característico dos animais vertebrados.” 

A sensibilidade fisiológica constitui um critério de moralidade capaz de atribuir aos 

animais “sencientes” a condição de pacientes morais e, por isso mesmo, dotados de valor 

intrínseco e direitos próprios. São os receptores especializados (nociceptores) que tornam um 

ser sensível e justificaria o ingresso de animais não humanos dotados de tal característica na 

mesmo comunidade moral integrada pelos seres humanos (FEIJÓ apud SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2011, p. 72). 

Conforme será visto adiante, tais animais correspondem aos integrantes do filo 

Chordata, subfilo Vertebrata, a que alude os incisos I e II do art. 3º da Lei n. 11.794/2008 

(BRASIL, 2008). 
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Se o Direito extrai seus fundamentos deontológicos dos valores morais, havendo  

interação entre ambos, então os preceitos ético-morais da bioética, como o formulado acima, 

devem lhe inspirar a conformação e a interpretação das normas jurídicas.  

  

 

2.3.1 O reconhecimento da dignidade da vida não humana e dos animais 

 

 

A atribuição dignidade e direitos próprios aos animais, dotando-os de valor 

intrínseco e não apenas utilitarista, superando a perspectiva antropocêntrica, que é o apanágio 

da formulação kantiana de considerar os deveres para com a Natureza como um conjunto de 

deveres indiretos para com a humanidade, 

 

De resto, com a negligência no que se refere à sensibilidade de animais anda-se meio 
caminho até a indiferença a quanto se faça a seres humanos. Essas duas formas de 
desídia são irmãs e quase sempre se reúnem, escalonadamente (BRASIL, 1998). 

 

Tal entendimento sinaliza a promoção de uma ruptura com o conceito kantiano de 

dignidade, de cariz antropocêntrico e individualista, e nos convida a ampliá-la para além da 

vida humana, fazendo-a incidir sobre os animais não humanos e a todas as formas de vida de 

modo em geral.  

Pautados nesta perspectiva de matriz filosófica biocêntrica, Sarlet e Fensterseifer 

(2011, p. 12) assinalam que  

 

Em relação aos animais não humanos deve-se reformular o conceito de dignidade, 
objetivando o reconhecimento de um fim em si mesmo, ou seja, de um valor 
intrínseco conferido aos seres sensitivos não humanos, que passam a ter reconhecido 
o seu status moral e dividir com o ser humano a mesma comunidade moral. Tais 
considerações implicam o reconhecimento de deveres jurídicos a cargo dos seres 
humanos, tendo como beneficiários os animais não humanos e a vida em geral.. 

 

A propósito da referência a seres sensitivos, Singer (2002, p. 65-92) refere-se à 

senciência como um dos atributos de que são dotados os animais para se que reputem dignos 

do mesmo tratamento dispensado aos seres humanos. Para ele, sendo os animais seres dotados 

de sensibilidade e consciência, devem ser tratados com o mesmo respeito com que são 

tratados os seres humanos. O princípio da igual consideração de interesses deve ser aplicado 
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sem distinguir o animal humano do não humano, devendo a capacidade de sofrer e de sentir 

ser levada em conta. 

Adotando um viés filosófico utilitarista, o autor afirma que está na “capacidade de 

sofrimento a característica vital que concede a um ser o direito a uma consideração igual.” 

Segundo ele, se um ser (humano ou não humano) sofre, não haveria justificativa moral para 

recursar ter em conta esse sofrimento, da mesma forma que não haveria qualquer justificativa 

moral para considerar a dor (ou prazer) que os animais sentem como menos importante do que 

a mesma dor (ou prazer) sentida pelo ser humano (SINGER apud FENSTERSEIFER, 2008, 

p. 44).  

A posse de senciência passa a figurar como um critério ético capaz de atribuir status 

moral aos animais, que passam a integrar a comunidade moral com os seres humanos, 

legitimando o reconhecimento de sua dignidade.  

Feitos estes adendos, Sarlet e Fensterseifer (2011, p. 42) continuam:  

 

Pode-se falar também de limitações aos direitos fundamentais (dos seres humanos) 
com base no reconhecimento de interesses (jurídico-constitucionais) não humanos – 
se não direitos! – legitimados constitucionalmente, como é facilmente identificado 
na tutela dispensada à fauna e à flora através da vedação constitucional de ‘práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade’ (art. 225, § 1º, VII).  

 

No plano jurídico, os elementos éticos de tutela dos animais ganharam expressão em 

diversos documentos normativos. 

Começando pelo Direito Internacional, tem-se que o Brasil é signatário da 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais e, como tal, assumiu o compromisso de 

proteger os animais em seu território: 

 

Artigo 1º 
Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à 
existência.  
Artigo 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.  
Artigo 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). 
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No que tange ao ordenamento jurídico interno, os animais, sejam silvestres, sejam 

nativos, exóticos ou domesticados, ganharam expressa proteção jurídica no art. 225, § 1º, 

inciso VII, da Constituição Federal, que 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-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
[...] 
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade (BRASIL, 1988, grifos nossos). 

 

Verifica-se que, se a Constituição não chega a atribuir direitos aos animais, é 

inegável que, pelo menos, impõe ao Estado e à sociedade o dever de não praticar atos cruéis 

contra os animais.  

Para Ayala (2011, p. 427), ao optar por situar a crueldade como objeto de censura 

constitucional, “a ordem jurídica brasileira não condiciona a adoção de medidas de proteção 

contra a crueldade à demonstração concreta do sofrimento das espécies da fauna.” 

A esse respeito, Ayala (2011, p. 427) sustenta que os animais são titulares de 

obrigações de proteção conferida pela ordem constitucional, que, mediante a interdição de 

práticas cruéis contra os animais, coloca uma obrigação que se dirige, de forma simétrica e 

com igual eficácia, aos agentes públicos e a toda a sociedade. 

Segundo esse autor, o estabelecimento da proteção é realizado de maneira indireta, 

pois, ao se voltar apenas para a vedação de crueldade contra os animais sem fazer qualquer 

referência à palavra sofrimento, a ordem constitucional privilegia como foco de proteção a 

avaliação realizada diretamente sobre o comportamento do ofensor, vale dizer, sobre a 

ilicitude do comportamento externo (crueldade), desprezando qualquer avaliação sobre o 

bem-estar da vítima (AYALA, 2011). 

Em suma, a Constituição prescinde da associação entre crueldade e sofrimento ao 

proibir práticas e comportamentos cruéis contra os animais. 

No plano infraconstitucional, contudo, não se pode dizer o mesmo em relação à 

forma com que essa proteção é estabelecida.  

Conforme se depreende do § 1º do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, que criminalizou a 

conduta de praticar atos cruéis ou causar maus-tratos aos animais, ao contrário da 

metodologia adotada pela Constituição para estabelecer a adoção de medidas de proteção 
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contra a crueldade de animais, os elementos constitutivos do referido tipo penal exigem a 

demonstração concreta do sofrimento dos animais, o que o torna uma norma de proibição que 

requer a produção de sofrimento, in verbis: 

 

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. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 
alternativos. 
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 
(BRASIL, 1998, grifos nossos). 

 

Essa última modalidade de proibição, contudo, é criticada por Ayala (2011, p. 427), 

pois, na sua concepção, enquanto a referência à crueldade pode ser objetivamente definida e 

caracterizada a partir de bases flexíveis e segundo um complexo conjunto valorativo, a 

referência a sofrimento tem conteúdo que evoca elementos de avaliação muito mais limitados 

e restritivos, ainda que não se limite à dimensão física ou material. 

Por não pressupor a identificação semântica entre as referências crueldade e 

sofrimento, o ordenamento jurídico pátrio, salvo a exceção acima, não condiciona a adoção de 

medidas de proteção contra a crueldade de animais à demonstração concreta de sofrimento 

das espécies da fauna, silvestre ou não (AYALA, 2011, p. 427). 

Ao contrário, a proibição de crueldade justifica a adoção de medidas de proteção 

independentemente da demonstração objetiva de suplício ou sofrimento físico ou psíquico que 

tenha sido infligido ao animal, ou que o tenha exposto à situação de risco intolerável, sendo 

suficiente a afirmação do estado de reprovação e censura prática (AYALA, 2011, p. 427). 

Todas as concepções (e a de Kant é provavelmente apenas a mais influente) que 

sustentam ser a dignidade atributo exclusivo da pessoa humana encontram-se, pelo menos em 

princípio, sujeitas à crítica de um excessivo antropocentrismo, notadamente naquilo em que 

sustentam que a pessoa humana, em razão de sua racionalidade, ocupa lugar superior e 

privilegiado em relação aos demais seres vivos. No entanto, para além de tal “compreensão 

especista”, sempre haverá como sustentar a dignidade da própria vida de modo geral, ainda 

mais numa época em que o reconhecimento da proteção do ambiente como valor ético-

jurídico fundamental indicia que não mais está em causa apenas a vida humana, mas a 

preservação de todos os recursos naturais, incluindo todas as formas de vida existentes no 

planeta, ainda que se possa argumentar que tal proteção da vida constitua, em última análise, 
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exigência da vida humana e, acima de tudo, da vida humana com dignidade (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2011, p. 63). 

Contrariando a doutrina kantiana, cuja concepção individualista e antropocêntrica de 

dignidade coloca os animais como seres desprovidos de qualquer valor intrínseco, 

visualizando os deveres dos seres humanos para com os animais como um dever indireto para 

com a própria humanidade, Martha Nussbaum (apud SARLET; FENSTERSEIFER, 2011, p. 

63) defende uma ideia de justiça que transcenda tal perspectiva para reconhecer o valor 

intrínseco e a dignidade de animais não humanos. A ideia de dever moral de um tratamento 

não cruel dos animais, ressalta a autora, deve buscar o seu fundamento não mais na dignidade 

humana ou na compaixão humana, mas sim na própria dignidade inerente às existências dos 

animais não humanos. 
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3 O ESTATUTO JURÍDICO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS E A VISÃO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TOCANTE AO SIGNIFICADO 

CONSTITUCIONAL DA PROIBIÇÃO DA CRUELDADE 

 

 

Neste capítulo, faz-se a análise da atuação da Suprema Corte do país, a primeira, 

diga-se de passagem, no tocante à resolução de casos envolvendo a colisão entre a proteção 

do direito à cultura, de um lado, e, de outro, a proteção dos animais.  

Procura-se investigar se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chega a 

identificar um estatuto jurídico de proteção dos animais na ordem jurídica constitucional 

brasileira e determinar: qual seriam o sentido e o alcance atribuídos a essa proteção no tocante 

ao significado constitucional da proibição da crueldade? Para tal desiderato, busca-se 

determinar: qual a interpretação que o STF atribui ao conteúdo da norma de proteção, vale 

dizer, qual entendimento a Suprema Corte empresta ao objetivo proposto por essa norma e 

qual o sentido constitucional da prática proibida (crueldade)? 

Para tanto, toma-se como paradigmático o acórdão prolatado no Recurso 

Extraordinário n. 153531/SC, cujo questionamento era se determinada manifestação 

pretensamente cultural realizada no Estado de Santa Catarina (Farra do Boi)7 poderia ser 

                                                 
7 “A farra do boi está presente em solo catarinense há, pelo menos, dois séculos. Sua origem remonta ao 

povoamento da costa litorânea do Estado de Santa Catarina pelos luso-brasileiros a partir da segunda metade 
do século XVII e a sua ocupação efetiva pelos “casais açorianos” em meados do século XVIII. Neste período, 
as touradas ocorriam praticamente em todo o Arquipélago de Açores. Em virtude de sua origem pecuarista, os 
açorianos sempre estiveram familiarizados com o gado bravio, fato que predispôs a expansão das tauromaquias 
pelas diversas ilhas que compõem o Arquipélago. Rituais açorianos – como a “espera do gado”, onde a 
população espera, num local previamente reservado para o rito, a soltura de vários bois, que passam a ser 
objeto de várias “brincadeiras”; a “tourada a corda”, na qual o animal, amarrado pelo pescoço por uma corda, 
passa a ser objeto de tauromaquia por parte da população; e a “festa brava”, em que o gado bravio sofre 
perseguições e é posteriormente sacrificado – podem ser identificados como antecedentes diretos da farra do 
boi. 
Consta que a partir de 1748, época em que as touradas populares eram bastante corriqueiras na região, os 
açorianos começaram a imigrar para Santa Catarina. [...] Apesar da sua antiguidade, a farra do boi nunca teve 
grande visibilidade, realizando-se basicamente em áreas de campo, pasto ou praias e ficando restrita às 
comunidades nativas. Contudo, ocorria em quase toda a extensão da ilha de Santa Catarina, exceto nas áreas 
propriamente urbanas, acontecendo, ao todo, em 23 municípios.” (BAHIA, 2008, p. 404-405). 
A farra do boi pode ser descrita da seguinte forma: “um boi-de-campo (ou vários bois), necessariamente bravo, 
arisco e corredor, é escolhido e comprado para um grupo de farristas, mediante uma lista de sócios. A escolha 
do melhor animal subentende algumas horas de intensas negociações com os fazendeiros até chegar a um bom 
termo, i.é, o melhor preço para as partes e o boi mais bravo para os farristas. [...] Escolhido o boi, o animal é 
transportado para a comunidade e solto em locais previamente decididos pelos sócios. A soltada do boi reveste-
se de uma euforia inigualável. São centenas de pessoas aguardando a chegada do animal, anunciada por 
foguetes e buzinas durante o trajeto. A partir daí, passa a ser objeto de brincadeiras – pegas, correrias, lides, 
procuras, ataques e fugas – em lugares os mais diversos: normalmente onde há mato, pastos, morros e praias; 
também se dá em áreas marcadas e cercadas (mangueirões); em bairros, praças e ruas centrais das cidades e 
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abrangida pelo manto da proteção do patrimônio cultural brasileiro, conferida pelo art. 216 da 

Constituição Federal, ou se tal prática importaria em violação da vedação da prática de 

crueldade contra os animais que, da mesma forma, goza de estatura constitucional. 

A ementa do aludido acórdão acha-se assim vazada: 

 

COSTUME – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ESTÍMULO – 
RAZOABILIDADE – PRESERVAÇAO DA FAUNA E DA FLORA – ANIMAIS – 
CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de 
direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não 
prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição 
Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. 
Procedimento discrepante da norma constitucional denominado ‘Farra do Boi’ 
(BRASIL. 1998b). 

 

Conforme já enuncia e antecipa a própria ementa, o STF reconheceu que, ao lado da 

proteção de direitos culturais, a Constituição Federal também protege os animais contra a 

prática de crueldade. 

O recurso extraordinário originou-se de ação civil pública intentada no juízo de 

primeiro grau pelas recorrentes (associações ligadas à defesa dos animais) em face do Estado 

de Santa Catarina, tendo como escopo condenar a parte-ré à obrigação de se fazer consistente 

na adoção de atos e medidas formais e práticas objetivando proibir a denominada “festa da 

Farra do Boi” e ou manifestações assemelhadas. 

A causa petendi se embasava na norma descrita no art. 225, inciso VII, da 

Constituição Federal, a qual proíbe qualquer prática cujo efeito material seja a submissão de 

animais à crueldade. 

Ao contestar a ação, o réu e ora recorrido, nas alegações de mérito, negou que a 

“Farra do Boi”, manifestação cultural bastante entranhada em significativas parcelas da 

sociedade, fosse uma prática intrinsecamente cruel ou violenta e que houvesse omissão do 

Poder Público estadual, que adotou várias iniciativas para coibir os excessos. 

Ao julgar o feito, o juízo primevo, embora tenha tangenciado o mérito ao tecer 

considerações acerca da aludida manifestação folclórica, julgou as autoras carecedoras da 

ação por identificar a impossibilidade jurídica do pedido formulado. 

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça, apesar de negar provimento ao recurso, 

reconhecendo o valor do pedido no domínio ético, entendeu que o dispositivo da sentença de 

                                                                                                                                                         
vilarejos. Cria-se uma atmosfera imprevisível, pois a expectativa dos farristas é brincar com a fúria do boi. 
Atravessa-se a noite toda atrás do animal quando este não se perde no mato adentro [...].” (LACERDA apud 
BAHIA, 2008, p. 408-409). 
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primeiro grau deveria ser alterado porque, tendo o juiz se manifestado acerca do mérito, o 

caso era de improcedência do pedido e não de extinção do feito sem julgamento do mérito.  

Verifica-se que o juiz não acolheu o pedido por situá-lo no âmbito da ética, o que lhe 

valeu a pecha de juridicamente impossível. 

Já a corte estadual, embora corrigindo a errônea qualificação do pedido como 

juridicamente impossível, entendeu-o improcedente em razão da não configuração de prática 

cruel ou violenta, mas sim de uma manifestação cultural. 

O relator, Ministro Francisco Rezek, prefacialmente, muito bem obtemperou que, 

embora o dispositivo do inciso VII do art. 225 da Constituição Federal contenha a 

qualificativa “na forma da lei”, ele é autoaplicável à medida que dele se extrai claramente a 

norma que proíbe qualquer prática cujo efeito material seja a submissão de animais à 

crueldade, não carecendo da complementação de outra norma para impor ao Poder Público 

um comando no sentido de adotar, legislativa ou administrativamente, providências para lhe 

conferir efetividade. 

Como observou o relator, o suposto caráter metajurídico que envolve a controvérsia 

em exame levou o magistrado de primeiro grau a, equivocadamente, extinguir o feito sem 

julgamento de mérito por reputar o pedido juridicamente impossível.  

Nada mais errado, frise-se, pois, apesar de a controvérsia suscitar inegável colisão de 

valores no domínio ético, tais axiomas foram juridicizados e se acham expressamente 

positivados na Constituição Federal, passando a constituir princípios jurídicos com os quais, 

lamentavelmente, alguns operadores do Direito não sabem lidar em razão de ainda estarem 

arraigados a uma epistemologia positivista na abordagem do Direito. 

 

 

3.1 O reconhecimento de dignidade e valor próprio aos animais e significado 

constitucional da proibição da crueldade 

 

 

Há uma passagem no acórdão em que o relator, embora não o tenha feito 

expressamente, sinaliza reconhecer dignidade e direitos próprios aos animais, dotando-os de 

valor intrínseco e não apenas utilitarista, superando a perspectiva antropocêntrica que é o 

apanágio da formulação kantiana de considerar os deveres para com a Natureza como um 

conjunto de deveres indiretos para com a humanidade, 
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De resto, com a negligência no que se refere à sensibilidade de animais anda-se meio 
caminho até a indiferença a quanto se faça a seres humanos. Essas duas formas de 
desídia são irmãs e quase sempre se reúnem, escalonadamente (BRASIL, 1998b). 

 

Tal entendimento sinaliza a promoção de uma ruptura com o conceito kantiano de 

dignidade, de cariz antropocêntrico e individualista, e nos convida a ampliá-lo para além da 

vida humana, fazendo-o incidir sobre os animais não humanos e todas as formas de vida de 

modo em geral.  

No ordenamento jurídico interno, os animais, sejam silvestres, sejam nativos, 

exóticos ou domesticados, ganharam expressa proteção jurídica no art. 225, § 1º, inciso VII, 

da Constituição Federal, que, em relação à fauna, dispõe ser “[...] 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). 

Verifica-se que, se a Constituição não chega a atribuir direitos aos animais, é 

inegável que, pelo menos, impõe ao Estado e à sociedade o dever de não praticar atos cruéis 

contra os animais.  

Para Ayala (2011, p. 427), ao optar por situar a crueldade como objeto de censura 

constitucional, “a ordem jurídica brasileira não condiciona a adoção de medidas de proteção 

contra a crueldade à demonstração concreta do sofrimento das espécies da fauna.” Segundo o 

autor, o estabelecimento da proteção é realizado de maneira indireta, pois, ao se voltar apenas 

para a vedação de crueldade contra os animais sem fazer qualquer referência à palavra 

sofrimento, a ordem constitucional privilegia como foco de proteção a avaliação realizada 

diretamente sobre o comportamento do ofensor. 

Por não pressupor a identificação semântica entre as referências crueldade e 

sofrimento, o ordenamento jurídico pátrio não condiciona a adoção de medidas de proteção 

contra a crueldade de animais à demonstração concreta de sofrimento das espécies da fauna, 

silvestre ou não (AYALA, 2011, p. 427). 

Ao contrário, a proibição de crueldade justifica a adoção de medidas de proteção 

independentemente da demonstração objetiva de suplício ou sofrimento físico ou psíquico que 

tenha sido infligido ao animal, ou que o tenha exposto a situação de risco intolerável, sendo 

suficiente a afirmação do estado de reprovação e censura prática (AYALA, 2011, p. 427). 

No plano infraconstitucional, contudo, não se pode dizer o mesmo em relação à 

forma como essa proteção é estabelecida. 
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O § 1º do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, diversamente da metodologia adotada pela 

Constituição para estabelecer a adoção de medidas de proteção contra a crueldade de animais, 

exige a demonstração concreta do sofrimento dos animais, o que o torna uma norma de 

proibição que requer a produção de sofrimento (BRASIL, 1998). 

O Supremo, infelizmente, não chegou a enfrentar a questão sob o ângulo da Lei n. 

9.605/1998 porque, ao tempo da decisão em comento, ela ainda não havia sido editada. Isso o 

impossibilitou identificar por completo qual o alcance do significado da proibição de 

crueldade contra os animais em nosso ordenamento jurídico. 

O STF, malgrado não tenha avançado a ponto de se posicionar sobre a atribuição de 

direitos aos animais ou outras formas de vida não humanas, rompeu com uma ética ambiental 

de perspectiva antropocêntrica e racionalista e reconheceu, neste caso, que a vida animal e 

não humana constitui um fim em si mesmo, atribuindo-lhe dignidade própria e reconhecendo-

lhe um valor intrínseco (SARLET; FENSTERSEIFER, 2011, p. 241). 

 

 

3.2 A atribuição de uma dimensão ecológica da dignidade humana 

 

 

Voltando ao acórdão, o Ministro Néri da Silveira pontifica que o exame da matéria 

expõe duas vertentes de análise: de um lado, a garantia do pleno exercício dos direitos 

culturais e o acesso às fontes de cultura nacional assegurados pelo art. 215 da Constituição 

Federal e, de outro, a vedação da prática de atos que submetam os animais à crueldade, 

estabelecida pelo art. 225. 

Observa-se que para o ministro, “há sem dúvida, nesses dispositivos do art. 225, 

nítida integração com os princípios e valores dos arts. 1º e 3º da Constituição, enquanto 

definem princípios fundamentais da República.” Entre tais princípios sobressai-se o da 

dignidade da vida humana. Segundo o ministro, o dispositivo do art. 225 da Constituição 

Federal não pode ser compreendido dissociado dos valores e princípios maiores da carta 

maior. 

Nessa ordem de ideias, em certa medida, é possível vislumbrar também, nessa 

decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, a atribuição de uma dimensão ecológica da 

dignidade humana e a proclamação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

direito humano e fundamental. 
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Isso porque, conforme sustentam Sarlet e Fensterseifer (2011, p. 39), 

 

Não se pode conceber a vida – com dignidade e saúde – sem um ambiente natural 
saudável e equilibrado. A vida e a saúde humanas (ou como refere o caput do art. 
225 da CF 88, conjugando tais valores, a sadia qualidade de vida) só estão 
asseguradas no âmbito de determinados padrões ecológicos. 

 

O Ministro continua dizendo que a cultura, no contraponto entre ela e a proteção dos 

animais, “pressupõe desenvolvimento que contribua para a realização da dignidade da pessoa 

humana e da cidadania e para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária” Ora, se o 

exercício dos direitos culturais consagrados constitucionalmente só se legitima na medida em 

que contribuam para a realização da dignidade da pessoa humana e se esta, como dito, detém 

uma dimensão ecológica, é inolvidável que o direito à cultura deve ser compatibilizado com 

valores ecológicos, incluindo a proteção dos animais, que integram o conteúdo do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Como observa Fensterseifer (2008, p. 47), a própria vida guarda consigo o elemento 

dignidade, ainda mais quando a dependência existencial entre as espécies é cada vez mais 

corroborada pela ciência, consagrando a denominada teia da vida. 

Identificando uma dimensão ecológica do princípio da dignidade da pessoa humana, 

esse autor assevera que “a qualidade ambiental, à luz da teoria constitucional dos direitos 

fundamentais, configura-se como elemento integrante do conteúdo normativo do princípio da 

dignidade da pessoa humana, especialmente em razão da sua imprescindibilidade à 

manutenção e à existência da vida” (FENSTERSEIFER 2008), alçando o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado a condição fundamental para o desenvolvimento humano. 

Tal compreensão leva o autor a reformular o conceito kantiano de dignidade, 

assentado na premissa que concebe o ser humano como um fim em si mesmo em suas 

relações sociais, para estendê-la às demais formas de vida em atenção aos valores ecológicos 

hauridos da ordem constitucional vigente. 

Segundo ele, a Constituição Federal brasileira de 1988, incorporando os valores 

ecológicos em seu núcleo axiológico, consagra em seus arts. 5º, § 2º, e 255, o direito ao meio 

ambiente e lhe atribui o status de direito fundamental (formal e materialmente) tanto do 

indivíduo como da coletividade, como fruto de um processo de afirmação histórica dos 

direitos fundamentais e consolidação do Estado Socioambiental, em superação aos modelos 

de Estado Liberal e Social (FENSTERSEIFER, 2008, p. 29). 
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Vê-se que, na dimensão ecológica da dignidade humana, esta é deslocada de uma 

concepção em que o ser humano é encarado isoladamente e opera-se a sua inserção em uma 

dimensão existencial mais ampla do ser humano, abarcando todas as demais manifestações 

que fundamentam a sua existência. Decorre daí a ideia de uma dimensão ecológica para o 

princípio da dignidade da pessoa humana (FENSTERSEIFER, 2008, p. 34). 

Para Silva (2000, p. 109), a dignidade da pessoa humana  

 

é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do 
homem, desde o direito à vida. “Concebido como referência constitucional 
unificadora de todos os direitos fundamentais [observam Gomes Canotilho e Vital 
Moreira], o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação 
valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não 
uma qualquer ideia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o sentido da 
dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos 
casos de direitos sociais, ou invocá-la para construir ‘teoria do núcleo da 
personalidade’ individual, ignorando-a quando se trate de garantir as bases da 
existência humana.’. 

 

À luz do conceito jurídico de dignidade humana formulado por Sarlet (2005),8 

Fensterseifer (2008, p. 35) propõe sua adoção como “moldura conceitual-normativa”, de 

modo a constituir o ponto de partida para a reformulação do aludido conceito em face dos 

novos desafios existenciais impostos pela degradação ambiental, consagrando-se a sua 

dimensão ecológica.  

Em vista do conteúdo e da força normativa do princípio jurídico da dignidade da 

pessoa humana, projetam-se direitos tanto civis e políticos (natureza defensiva e negativa) 

como sociais (natureza prestacional e positiva), em que o Estado, fazendo valer a garantia 

constitucional do mínimo existencial, ministra as prestações materiais mínimas necessárias a 

uma vida em patamares dignos (FENSTERSEIFER, 2008, p. 33).  

Rompendo com o paradigma antropocêntrico de dignidade da pessoa humana que 

repousa em Immanuel Kant,  Fensterseifer (2008, p. 33) advoga a tese de uma concepção 

mais abrangente para tal princípio, ao afirmar que ele, sendo fruto de um processo de 

construção histórica, em que o seu conteúdo sobre alterações conforme as variantes culturais e 

                                                 
8 Sarlet (apud FENSTERSEIFER, 2008, p. 35) aduz que a dignidade humana “é a qualidade intrínseca e 

distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos.” 
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existenciais de cada civilização, não deve ter o seu enfoque reduzido ao caráter biológico ou 

físico, podendo ser identificadas nele outras dimensões, como a ecológica.   

Conforme o autor,  

 

É importante conferir um destaque especial para as interações entre a dimensão 
natural ou biológica da dignidade humana e a sua dimensão ecológica (ou 
ambiental), a qual objetiva ampliar o conteúdo da dignidade para um padrão de 
qualidade e segurança ambiental (e não apenas de existência ou sobrevivência 
biológica), não obstante muitas vezes estar em jogo a própria existência natural da 
espécie humana nas questões postas pelos problemas ecológicos, e não apenas um 
nível de vida com qualidade ambiental (FENSTERSEIFER, 2008, p. 35). 

 

Ainda segundo ele, o equívoco cartesiano9 que separa ser humano e natureza é 

realçado “pelo vínculo existencial elementar existente entre o ser humano e o ambiente 

natural”, sendo insustentável pensar o humano sem relacioná-lo diretamente com o espaço 

ambiental e toda a cadeia de vida que fundamenta a sua existência.  

A correlação entre direito à proteção ambiental e dignidade humana é realçada pela 

própria Declaração de Estocolmo, cujo Princípio n. 1, conforme Gomes e Bulzico (2010, p. 

60), estabelece “o direito que toda a humanidade tem de desfrutar de condições de vida 

adequadas, mas que isso só pode ser realizado plenamente em um ambiente tal que lhe 

permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar”, ipsis litteris: 

 

Princípio n. 1 – O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e a 
desfrutar de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade 
tal que lhe permita ter uma vida digna e gozar de bem-estar, e tem a solene 
obrigação de proteger e melhorar o meio para as presentes e futuras gerações [...] 
(grifos nossos). 

 

Daniela Rodrigueiro Peres Fonseca (apud LINHARES; PIEMONTE, 2010, p. 115) 

identifica na relação entre o meio ambiente e a dignidade da pessoa humana uma conexão 

quase que indissociável, já que, segundo ela, pensar em meio ambiente exige duas 

considerações iniciais: 

                                                 
9  Fensterseifer (2008, p. 37) assevera que além de Kant, a filosofia de René Descartes também contribuiu para 

realçar o caráter eminentemente antropocêntrico da dignidade humana: “O filósofo francês defendia a ideia de 
que os animais poderiam ser equiparados a máquinas móveis ou autômatos, já que, diferentemente do homem 
que é composto de corpo e alma (e, portanto, nunca poderia ser identificado como uma simples máquina), 
apenas possuiriam corpo. Ao afirmar que os animais não possuíam nenhuma razão e, portanto, tampouco valor 
intrínseco, Descartes abriu caminho para a separação entre ser humano e Natureza que até hoje marca a 
abordagem científica em quase todas as áreas do conhecimento, bem como para o processo de 
instrumentalização e apropriação da Natureza e dos recursos naturais, o que, em grande medida, tem nos 
conduzido ao atual estágio preocupante de degradação ambiental.” 
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A primeira a ser destacada é aquela que o eleva à categoria do primordial, do 
supremo direito coletivo; e isto em face do direito ambiental, em primeira análise, 
ter como bem, mediatamente tutelado, a própria vida humana. É que a ideia de meio 
ambiente, e aí se entenda aquele ecologicamente equilibrado, sadio, saudável (como 
determina a norma constitucional – artigo 225 CF/88), torna-o realmente o maior 
dos direitos coletivos por estar intimamente relacionado à ideia de vida saudável, 
como sendo a única expressão da digna sobrevivência humana. Daí a segunda 
consideração, o meio ambiente é vida e vida sadia.  

 

Conforme assinala Regan (apud FENSTERSEIFER, 2008, p. 40), a ideia de direitos 

humanos (e fundamentais) ecológicos tem por objetivo  

 

[...] reconciliar a base filosófica dos direitos humanos com os princípios ecológicos, 
conectando o valor intrínseco do ser humano com o valor intrínseco de outras 
espécies e do ambiente como um todo. A partir de tal compreensão, os direitos 
humanos (como, por exemplo, a dignidade humana, a liberdade, a propriedade e o 
desenvolvimento) precisam corresponder ao fato de que o indivíduo não opera 
somente num ambiente social, mas também num ambiente natural. Assim como o 
indivíduo também deve respeitar o valor intrínseco dos seres humanos, o indivíduo 
também deve respeitar o valor intrínseco de outros seres, como animais, plantas, 
ecossistemas, etc., (sic) consubstanciando a ideia de deveres ecológicos do ser 
humano para com as demais manifestações existenciais (grifos no original). 

 

 

3.3 O resultado do julgamento do RE n. 153.531/2008-SC e o método utilizado em sua 

resolução 

 

 

Retoma-se a questão que envolve o julgamento em análise, ou seja, se determinada 

manifestação afirmada pretensamente cultural, levada a efeito no Estado de Santa Catarina 

(“Farra do Boi”), poderia ser situada sob o pálio da proteção do patrimônio cultural brasileiro 

conferida pelo art. 216 da Constituição Federal ou se, ao revés, consistiria em prática sob 

vedação constitucional ante a configuração da crueldade rechaçada no art. 225, § 1º, inciso 

VII, in fine.  

Apesar de na ocasião, conforme observa Ayala (2011, p. 429), o argumento de 

prática cultural protegida pela Constituição ter seduzido o Ministro Maurício Corrêa, a 

questão foi muito bem posicionada pelo Ministro Relator, Francisco Rezek, que reconhecendo 

a evidente crueldade contra os animais associada à prática da “Farra do Boi”, ponderou: 

 

Não posso ver como juridicamente correta a ideia de que em prática dessa natureza a 
Constituição não é alvejada. Não há aqui uma manifestação cultural com abusos 
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avulsos; há uma prática abertamente violenta e cruel com os animais, e a 
Constituição não deseja isso. 

 

Ao se perguntar se, ao proibir o folclore regional denominado “Farra do Boi”, o 

Estado, a pretexto de proteção dos animais, não estaria violando a disposição do art. 215, § 1º, 

da Constituição Federal, o Ministro Maurício Corrêa adotou posicionamento oposto ao do 

relator e propôs uma solução intermediária, por considerar que a Constituição impõe ao 

Estado, o qual deveria apenas proibir não a prática em si, mas adotar medidas mitigadoras 

para evitar a violência e maus-tratos contra os animais. 

Conforme o Ministro Marco Aurélio, a prática, ante os abusos e ares de crueldade 

com que é praticada em relação aos animais, atrai a incidência do disposto no inciso VII do 

art. 225 da Constituição Federal e que a manifestação cultural ali empreendida não merece o 

agasalho da Constituição Federal. 

O relator considera que a “Farra do Boi”, praticada no Estado de Santa Catarina, 

apesar de constituir uma inegável forma de manifestação cultural, o fato de implicar a prática 

de atos abertamente violentos e cruéis para com animais, que são rechaçados pela 

Constituição Federal, acabam desnaturando-a como manifestação cultural. Estas, segundo ele,  

 

seriam as práticas existentes em outras partes do país, que também envolvem bois 
submetidos à farra do público, mas de pano, de madeira, de ‘papier maché’; não 
seres vivos, dotados de sensibilidade e preservados pela Constituição da República 
contra esse gênero de comportamento (BRASIL, 1998). 

 

Nesse trecho do acórdão, afigura-se-nos o esboço de um método argumentativo 

lançado numa tentativa de conciliar a garantia da manifestação cultural com a proteção dos 

animais na perspectiva do postulado da proporcionalidade, em que a utilização de animais 

vivos e reais nestas práticas, apesar de ser adequada para viabilizar o exercício da 

manifestação cultural, não seria necessária uma vez que poderia ser substituída pela utilização 

figurativa de bois artificiais. 

Todavia, apesar de assentar a superioridade da proteção dos animais sobre uma 

manifestação cultural quando esta importar a prática de crueldade contra os animais, o 

tribunal não se manifestou quanto ao método argumentativo que os ministros adotaram para 

realizar a ponderação entre os princípios constitucionais em conflito. O STF não ofertou à 

testificação difusa dos alcançados pelo provimento judicial a racionalidade que orientou sua 

decisão. 
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A despeito dessa sinalização do relator, outra crítica que se coloca é que o STF, em 

vez de ter adotado o radicalismo de proibir a “Farra do Boi”, poderia ter contemporizado com 

a medida e, à luz do postulado da proporcionalidade, adotado um posicionamento em que a 

prática cultural seria admitida, mas mediante a adoção de medidas mitigadoras dos atos 

configuradores de crueldade contra os animais. Uma providência nesse sentido seria a 

substituição dos animais de verdade por simulacros confeccionados em madeira ou qualquer 

outro material que lhes emprestasse o máximo de similitude com os seres reais. 

A propósito, Ayala (2011), ao afirmar que a vedação constitucional da prática de 

comportamentos cruéis também tem como fundamento a afirmação de uma situação de risco 

não provado cientificamente, pressupõe o princípio da precaução como um componente de tal 

proibição. Contudo, ele destaca que essa reprovação do risco dependerá do ingrediente 

cultural a ela associado. Isso, segundo ele, coloca em entrechoque o princípio da precaução 

com o elemento cultural subjacente, o qual, em última análise, é que determinará os valores e 

práticas culturais que devem ou não ser protegidos. 

Tais dificuldades relacionadas ao estabelecimento de consensos sobre as 

manifestações culturais que podem ser protegidas por determinada ordem jurídica, segundo 

ele, colocam como parâmetro necessário à aplicação do princípio da precaução, a realização 

de julgamentos de proporcionalidade nos processos de tomada de decisões sobre a medida 

precaucional a ser aplicada no caso concreto, observando a necessidade, a adequação e a 

suficiência. 

Conforme observa Bahia (2008, p. 420-421), 

 

o aresto parece acolher como premissa básica o princípio da interpretação mais 
favorável aos animais. Contudo, é óbvio que este princípio não representa, perante a 
liberdade de ação cultural, uma precedência absoluta. 
Assim, a ausência de um balanceamento explícito entre os direitos em conflito levou 
o relator a infravalorizar os argumentos da parte recorrida, que se baseavam na ideia 
de que a farra do boi constitui uma manifestação cultural tutelada 
constitucionalmente. 
Nota-se que apesar da ementa fazer referência ao princípio da razoabilidade, o voto 
do ministro Resek não inclui a ponderação dos princípios envolvidos na farra do boi. 
Ao contrário disso, o relator chega a negar o caráter de manifestação cultural da 
farra do boi, afirmando que: ‘não há aqui uma manifestação cultural com abusos 
avulsos; há prática abertamente violenta e cruel para com animais e a Constituição 
não deseja isso’. 
Ao encarar a questão dessa maneira, o ministro parece se filiar à teoria das 
limitações constitucionais imanentes, que seriam limitações aos direitos 
fundamentais, impostas pela própria Constituição. 
Dessa forma, ao enxergar a proibição dos atos de maus-tratos contra os animais 
como limite constitucional à liberdade de ação cultural, o ministro termina por 
determinar, no plano abstrato, uma hierarquia entre estes dois valores. 
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O problema oferecido por esta escolha é que este tipo de esquema metódico que se 
baseia na distinção entre direitos hierarquicamente superiores e hierarquicamente 
inferiores passa contemporaneamente por um forte questionamento. Diante dessa 
crise de método, a doutrina e a jurisprudência têm optado por modelos que 
privilegiam a ponderação de direitos, partindo da concepção de que, a priori, 
nenhum direito fundamental vale mais do que o outro. 

 

A composição de interesses e princípios tendencialmente colidentes, a exemplo da 

tentativa de conciliação de práticas culturais e representações valorativas de conteúdo plural 

em contraponto com a proteção da fauna e vedação de crueldade contra animais, evidencia o 

caráter conflituoso que caracteriza o Direito Ambiental e somente é passível de solução 

mediante a técnica da ponderação. Esta, entendida como a técnica jurídica de solução de 

conflitos normativos que envolvem valores em tensão, insuperáveis pelas formas 

hermenêuticas tradicionais, tem ampla aplicabilidade no caso em exame.  

Operacionalização dessa técnica ponderativa pode ocorrer mediante a aplicação do 

postulado da proporcionalidade. 

Conforme o escólio de Pacheco (2007, p. 71-72), 

 

[...] a noção de proporcionalidade pode ser tratada, por enfoques diferentes, como 
princípio, postulado e regra. 
O princípio da proporcionalidade é um estado ideal de coisas a ser atingido, no qual 
todas as intervenções em direitos fundamentais somente seriam feitas se, 
previamente, tivessem sido examinadas e satisfeitas sua idoneidade, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito. Em outras palavras, podemos pensar a 
proporcionalidade lato sensu e seus componentes idoneidade, necessidade e 
proporcionalidade stricto sensu como princípios cujo fim é promover um estado de 
coisas no qual todas as medidas legislativas, judiciais e administrativas sejam 
adequadas, necessárias e proporcionais stricto sensu relativamente aos direitos 
fundamentais. Para tanto, todos os meios necessários à realização desse estado ideal 
devem ser realizados, por exemplo, de lege ferenda, estabelecendo-se a exigência 
legal de sua demonstração prévia à realização de atos probatórios.  
O postulado da proporcionalidade é uma norma imediatamente metódica, que 
estrutura a interpretação e aplicação de enunciados normativos que impliquem 
intervenções em direitos fundamentais, mediante a exigência específica de relações e 
critérios determinados. Dessa forma, a proporcionalidade lato sensu impõe um 
determinado método argumentativo, consistente em se fundamentarem as 
intervenções em direitos fundamentais em três passos específicos seqüenciais, que 
são os exames da idoneidade, da necessidade e da proporcionalidade stricto sensu.  

 

Outro exemplo de incidência do postulado da proporcionalidade no Direito 

Ambiental pode ser encontrado no já falado § 1º do art. 32 da Constituição Federal, que, ao 

ampliar o tipo penal do caput para abarcar também a conduta de “quem realiza experiência 

dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 

existirem recursos alternativos”, segundo  Fensterseifer (2008, p. 51), revela a adoção de um 

critério de proporcionalidade (subcritério da necessidade) para justificar a utilização de 
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animais em experiências científicas ou didáticas. Isso significa que aquela prática somente 

será juridicamente legítima se não houver outros meios para a realização da experiência. 

Nessa ordem de ideias, a “Farra do Boi”, autêntica manifestação cultural, pode 

subsistir, desde que despojada de todos os seus aspectos cruéis ou reprováveis em face dos 

animais. 
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4 AS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS E A TUTELA DAS MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS 

 

 

Não é incomum, ao se adentrar um cruzamento de ruas, não necessariamente ermas, 

deparar-se com um prato de barro, circundado por velas, charutos, flores e outros apetrechos, 

e dentro dele, partes de uma ave, geralmente, galináceas, criteriosamente sobrepostas, numa 

espécie de artefato decorativo, lúgubre e funesto. 

Conquanto essa visão, prima facie, possa causar repulsa, repugnância, ou, 

simplesmente, comiseração, trata-se, na verdade, de uma “oferenda”, fruto de um dos mais 

sagrados rituais, no âmbito das religiões afro-brasileiras, atualmente, distribuídas em duas 

grandes e principais vertentes: o Candomblé e a Umbanda.  

A religiosidade do negro africano trazido como escravo para o Brasil, uma das mais 

expressivas manifestações herdadas da sua cultura, era vista, até pouco tempo, como caso de 

polícia e tratada como “macumba”.  

Não se pode olvidar, ainda, que, ao logo do processo histórico e político de 

consolidação da nação brasileira, as religiões de matriz africana foram alijadas desse processo 

e seus adeptos, muitas vezes, perseguidos e cerceados na manifestação de sua expressão 

cultural e de sua religiosidade (SILVA, 2012, p. 5). 

Historicamente, a legislação brasileira é responsável pela perseguição e 

criminalização das práticas religiosas de matriz africana que não tiveram outra saída senão 

manter-se na clandestinidade (PINTO, 2012, p. 13). 

 

No império, o catolicismo era a religião oficial do Estado e era considerado crime o 
culto de religião diferente da oficial, a zombaria contra a religião oficial e a 
manifestação de qualquer idéia contrária à existência de Deus. [...] A república 
tratou de considerar como crime o espiritismo e curandeirismo. Algumas leis 
estaduais chegaram ao estremo de obrigar os templos de religiões de matriz africana 
a se cadastrarem na Delegacia de polícia mais próxima e exigir que os seus 
sacerdotes e sacerdotisas se submeterem a exames de sanidade mental. 
[...] 
Para garantir a afirmação dos valores do homem branco europeu, além de obrigar os 
escravos a se converterem, promoveram a satanização dos seus rituais e prenderam 
os mais ‘insistentes’. Tudo que dizia respeito ao negro ou era perversamente 
depreciado ou se transformava em conduta criminosa. 
 

Apesar de tudo, essas religiões conseguiram subsistir e contribuíram 

significativamente para a formação da identidade, cultura e costumes do povo brasileiro 

(PINTO, 2012, p. 14). 
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Como observa o Guimarães (2012, p. 9), o país que hoje conhecemos não existiria se 

não houvessem sido preservadas as tradições religiosas trazidas da outra margem do oceano 

Atlântico por bantos, iorubas e outros povos africanos. 

A base de multiplicidade cultural que constitui nosso povo deve-se ao legado de 

nossos antepassados negros, que driblaram toda sorte de opressão para manter preservados os 

modos de expressão da sua religiosidade. 

 

[...] não fossem as comunidades tradicionais de terreiros, talvez boa parte da 
musicalidade e da expressão cultural de nosso povo não chegaria até nós. O que 
seria do samba, dos maracatus, do jongo, do coco e de tantas outras formas de nossa 
cultura popular, fonte inesgotável de admiração e espanto em terras estrangeiras, 
sem os templos religiosos nos quais as origens desses ritmos e modos de dançar 
foram gestados? (GUIMARÃES, 2012, p. 9) 
 
 
 

4.1 Origem histórica e caracterização das religiões afro-brasileiras 

 

 

A história das religiões de origem africana em terras brasileiras inicia-se, 

praticamente, no século XVI, em que navios negreiros aqui aportavam trazendo escravos, em 

sua maioria, homens, a princípio, do oeste da África (Angola, Congo e Moçambique), e 

posteriormente do leste (Nigéria, Daomé e Costa do Ouro), para trabalhar nas minerações e 

nas lavouras, mormente, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do nordeste do país (REIS, 

2000, p. 61). 

Embora as divindades dos negros africanos não fossem necessariamente as mesmas, 

havendo, ainda, entre eles, significativas diferenças étnicas, aspectos físicos, traços culturais, 

e dialetos, era prática comum de todos cantarem e dançarem, cada qual seguindo os rituais de 

suas tribos, e da mistura dessas cerimônias, nasceu um culto único, em que os seus deuses, 

denominados Orixás, eram identificados com os santos católicos, o que possibilitou fosse 

mantido nas senzalas (REIS, 2000, p. 62).  

A respeito do tema, diz Costa (1974, p. 18-19): 

 

Havia, de parte dos senhores, das autoridades e da Igreja, um zelo natural pela 
conversão dos africanos ao catolicismo [...]. Com o objetivo de evitar choques com 
as autoridades, sem deixar de perseverar na prática do seu culto, os africanos 
dissimulavam seus otás, colocando sempre à frente deles a imagem de um santo 
católico que mais se aproximasse – segundo interpretações individuais – das 
características do Orixá cultuado.  
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Varella (197-, p. 22) relata, praticamente, as mesmas assertivas de Costa, 

acrescentando que além das imagens, eram usados ainda, sobre o Peji dos assentamentos, 

estampas ou registro dos santos católicos, de acordo com as descrições que lhes eram 

passadas pelos missionários, “para fugirem da ira dos senhores e dos pesados castigos que 

lhes poderiam ser infligidos”, ao mesmo tempo em que continuavam a cultuar os seus 

fetiches.  

Com o decorrer do tempo, muitos senhores passaram a participar dos rituais 

religiosos dos escravos, principalmente na Bahia, onde, em meados do século XIX, a 

concentração de negros africanos era maior. 

“Ao chegarem ao Brasil, os africanos10 deviam adotar, em princípio, um modo de 

vida calcado no de seus senhores.” Entretanto, enquanto os escravos, em contato com seus 

senhores, adquiriam hábitos e costumes europeus, curiosamente, “estes mesmos senhores se 

africanizavam em contato com seus escravos”.11  

Os Orixás africanos, além de disfarçados em santos católicos, eram, em sua maioria, 

vinculados a elementos da natureza, que constituíam uma espécie de reino, criado por Olorun, 

o Deus Supremo. Cada Orixá comandava um reino específico, mares, matas, raios, 

cachoeiras, rios, rochas, tempestades, embora existissem outros, que reinavam em cemitérios, 

ou regiam a morte, o tempo, a saúde, etc. Assim, os mares eram comandados por Yemanjá; os 

rios e as cachoeiras por Oxum; os raios e rochas por Xangô; as tempestades e ventos por 

Iansã; as matas por Oxossi, os cemitérios por Omolu, e assim por diante. Oxalá, simbolizado 

por Jesus Cristo, era o dirigente maior de todas essas forças vivas do universo. 

 

Os orixás estabeleceram também vínculos com os elementos da natureza: com as 
águas de rios e mar, com as terras da floresta, com as rochas, com o fogo do interior 
da terra, os trovões, as tempestades, a atmosfera, etc. Essa relação gerou a definição 
dos deuses africanos como as forças vivas da natureza, que encontrou eco no Brasil, 
permitindo a qualquer pessoa, independentemente de sua origem, identificar-se com 
um orixá, pois as divindades africanas também oferecem arquétipos (REIS; 
EUGÊNIO, 2000, p. 58). 

 

                                                 
10 Considerando a variedade linguística, étnica e cultural que caracteriza as civilizações do continente africano, 

quando, no texto, é feita alusão aos africanos, quer-se referir aos negros que vieram como escravos para o 
Brasil procedentes da África Ocidental e da África Central, com destaque para Angola, Luanda, Congo e 
Moçambique. (cf. OGOT, 2010, p. 8-12). 

11 AFRO-BRASILEIROS. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2013. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Afro-brasileiros&oldid=37409022>. Acesso em: 27 
nov. 2013. 
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Como dito, da prática comum de os escravos cantarem e dançarem nas senzalas é que 

surgiu um sincretismo religioso único, diferençando, contudo, quanto à simbologia dos santos 

católicos, e suas datas comemorativas, em razão da distribuição dos negros em diversos 

estados do Brasil. Assim, exemplificando, no Rio de Janeiro, Oxum simbolizava Nossa 

Senhora da Conceição, cuja comemoração se dava no dia 8 de dezembro, ao passo que na 

Bahia era Nossa Senhora das Candeias.  

Essa mesma diferenciação ocorreu, também, nas religiões derivadas dos cultos 

africanos, Candomblé e Umbanda, que, conquanto tenham adotado os preceitos principais e 

praticamente o mesmo fundamento religioso daqueles, culminaram por instituir certas 

peculiaridades, não apenas quanto à simbologia e datas comemorativas herdadas do 

catolicismo de cada estado onde fincaram raízes, mas também, quanto à forma de realizar 

determinados rituais. 

Os orixás, além de serem entidades divinizadas, dirigentes das forças e dos 

elementos da natureza, tinham, ainda, por missão, comandar os destinos do homem, só que, 

diferentemente do catolicismo, a concepção africana era de que cada ser humano tinha seu 

próprio Orixá, ou “pai espiritual”, a quem o “filho” deveria prestar reverências, e agradar, 

fazendo oferendas, de preferência em seu habitat, matas, mares, cachoeiras, etc., antes ou 

depois de fazer qualquer pedido, ou de conquistar alguma benesse (REIS; EUGÊNIO, 2000, 

p. 62). 

Afora as entidades africanas divinizadas, havia outras, com concepções e missões 

diversificadas, destacando-se, dentre elas, os Exus, considerados mensageiros dos deuses, ou 

uma espécie de elo entre a terra e o céu:  

 

Exu é a figura mais importante da cultura ioruba. Sem ele o mundo não faria 
sentido, pois só através de Exu é que se chega aos demais orixás e ao Deus Supremo 
Olodumaré. Exu fala todas as línguas e permite a comunicação entre orum e o aiê, 
entre os orixás e os homens (REIS; EUGÊNIO, 2000, p. 80). 

 

Os rituais religiosos dos negros africanos eram diversificados: danças, cantorias, 

oferendas diversas (comidas, frutas, bebidas, velas, flores), ora dirigidas aos Orixás, ora aos 

Exus, além de outros, cada qual com suas particularidades, porém com um ponto em comum: 

o sacrifício de animais. Era costume imolarem aves de diversas espécies, cabritos, bois, dentre 

outros, para conseguir algum benefício, ou, simplesmente, para agradar alguma entidade 

espiritual. 
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O sangue é de importância vital para os orixás, pois está ligado à concepção, à 
fertilidade, ao nascimento e a todas as etapas da vida. Sem sangue não há axé, 
ninguém nasce sem sangue [...]. Não se derrama o sangue dos animais por maldade, 
por crueldade, muito menos para fazer mal a alguém. O sacrifício é a condição para 
que a vida continue [...] (REIS; EUGÊNIO, 2000, p. 276). 

 

Conforme assinala Lourenço (2005, p. 299),  

 

Os animais não humanos utilizados nesses rituais são preferencialmente os 
domésticos tais como galinhas, cabras, pombos, gatos, tartarugas, porcos e cães. São 
mortos com o corte das carótidas ou ainda pela decapitação. O sangue é parte 
essencial do ritual e, deste modo, alguns animais não humanos são ‘sangrados’ [...]. 
As carcaças e os restos dos corpos e órgãos são habitualmente deixados expostos 
nos locais de culto por algum tempo ou mesmo indeterminadamente. Os locais de 
culto podem consistir em ambientes fechados e privados tais como terreiros ou 
templos, ou em locais públicos como rios, cachoeiras, estradas, ruas e 
encruzilhadas12. 

 

Nesse ponto, como registra a história do Brasil Colonial, a revolta dos negros 

escravizados era imensa, pois, além de cativos e submetidos a uma carga estafante de 

trabalho, vivendo aglomerados em alojamentos (senzalas), sem qualquer regalia, conforto e 

higiene, eram, ainda, severamente, punidos e chicoteados, motivo pelo qual muitos deles 

empreendiam diversas formas de escapar do jugo dos senhores. 

 

[...] mesmo sob a ameaça do chicote, o escravo negociava espaços de autonomia 
com os senhores ou fazia corpo mole no trabalho, quebrava ferramentas, incendiava 
plantações, agredia senhores e feitores, rebelava-se individual e coletivamente 
(REIS, GOMES, 1996, p. 9). 

 

A proteção dos deuses e das entidades espirituais, como forma de minimizar seu 

sofrimento, eram a tônica e a própria essência do sacrifício de animais pelos negros africanos, 

pois acreditavam piamente que ao lhes ofertar o sangue de um ser da natureza, conseguiriam 

atrair a simpatia e o apoio das forças ocultas. 

E, ainda hoje, assim é, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, só que, de modo 

geral, bem distanciados da primitiva mater et magister (mãe e mestra), uma vez que, a fim de 

arrebanharem um maior número de seguidores ou angariar adeptos, essas religiões se 

ramificaram e criaram em seus “terreiros” ou “centros”, um sem-número de formas, modos e 
                                                 
12 Essa asserção de Lourenço (2005, p. 299), diz respeito à religião denominada “Santeria”, que, segundo o 

mesmo autor, “[...] é estruturada em religiões e cultos africanos, trazidos para o Novo Mundo pelos escravos 
do leste africano, mais especificamente da Nigéria, denominados iorubás. A história desta religião está 
intimamente relacionada com o desenvolvimento dos cultos afro-brasileiros, tais como a umbanda e o 
candomblé. Como se verá, as similitudes são grandes e tal como no Brasil, houve, inicialmente, a proibição da 
prática da religião dos escravos por seus proprietários, influenciando a mistura da iconografia e da simbologia 
provenientes do cristianismo ao seu panteão de divindades, em um verdadeiro processo de sincretismo”. 
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maneiras de exercitarem seus cultos e liturgias, havendo, ainda, entre elas, algumas 

diferenças, mormente no que tange à nomenclatura dos seus deuses e rituais sagrados. Nas 

nações do Candomblé, é costume a “feitura do filho de santo”, ritual destinado à iniciação do 

adepto, ao passo que na Umbanda não há esse ritual. Na Nação Angola do Candomblé, os 

deuses ou entidades divinas recebem o nome de Nkisi, e não Orixá. 

Campolim (1955) esclarece que a principal diferença entre os cultos do Candomblé é 

a origem étnica. Segundo ela, o Ketu originou-se dos povos que falam a língua iorubá: 

Saídos das regiões que hoje correspondem ao Sudão, Nigéria e Benin, eles vieram 
para o Nordeste. Os bantos saíram das regiões de Moçambique, Angola e Congo 
para Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Criaram o culto ao caboclo, 
representante das entidades da mata. Candomblé não é umbanda. As duas são 
religiões afro-brasileiras. Umbanda é a mistura do candomblé com espiritismo. 

A Angola é uma das maiores nações do Candomblé e desenvolveu-se entre escravos 

que falavam línguas kimbundo e kikongo13.  

Embora a essência dos rituais das religiões de origem africana, em nosso meio, seja 

também a de minimizar o sofrimento humano, por motivos não necessariamente idênticos aos 

dos escravos, o que não se pode perder de vista é que há tradições milenares, além de 

relevantes fundamentos e valores históricos a lhes dar sustentação, sob a proteção da ordem 

constitucional e internacional.  

 

[...] Candomblé é religião e muito mais, pois, ao preservar tantas tradições trazidas 
por nossos antepassados negros, torna-se um importante foco de resistência da 
cultura afro-brasileira (REIS; EUGÊNIO, 2000, p.71). 

 

O art. 215 da Constituição Federal, dispõe: 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. 
§ 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional 
(BRASIL, 1988). 

 
Todavia, como se pode observar, o artigo é por demais genérico e abstrato, uma vez 

que o legislador constituinte não especificou quais os direitos ou manifestações culturais são 

                                                 
13 CANDOMBLÉ. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2013. Disponível em: 

<pt.wikipedia.org/wiki/Candomblé>. Acesso em: 27 nov. 2013. 
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dignos de garantia, apoio ou incentivo do Estado, dificultando uma exata compreensão do 

texto, até porque o vocábulo cultura pode abarcar diversas conceituações de ordem 

antropológica, filosófica e religiosa que nem sempre são suficientes para externar a verdadeira 

intenção do constituinte. 

Nesse diapasão, qual o sentido jurídico da palavra cultura, de sorte a merecer a 

proteção constitucional?  

É bem verdade que a cultura não deixa de refletir o modo de viver, expressar, criar e 

fazer de um povo, servindo ainda como “referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem”, como se infere 

dos arts. 215 e 216 da Constituição Federal, sendo, ainda, fator relevante no desenvolvimento 

humano.  

Vista sob esse ângulo, a cultura está relacionada diretamente com os costumes, 

tradições e modo de vida de um povo, porém, tal delineação não é suficiente para determinar 

seu significado jurídico, pois, como assevera Henriques Filho (2012, p. 4),  

 

[...] não se pode avaliar juridicamente a questão cultural, a partir do sentido 
tradicional que constitucionalmente tem sido atribuído ao termo”, uma vez que uma 
concepção restrita ou limitada do termo pode acabar levando, também, na utilização 
indevida dos próprios instrumentos jurídicos destinados a tutelá-lo.  

 

Assim, partindo de uma série de conceitos sobre cultura, dentre os quais o adotado 

por Miguel Reale, o autor acima conclui que a acepção jurídica do termo cultura pode ser 

delimitada  

como a conformação de um bem cultural de natureza material ou imaterial, de 
natureza difusa, essencialmente mutável, dinâmico, assumindo a condição de um 
bem de interesse público, pertencente ou de propriedade do próprio ente estatal ou 
de particulares, ou seja, público ou privado, sendo reconhecido pelo Poder Público 
ou pelas instituições oficiais, através de procedimentos legalmente previstos e 
estruturados, tornando-o bem submetido às rotinas de proteção previstas no 
ordenamento jurídico (HENRIQUES FILHO, 2012, p 10) 

 

Nesse ponto, faz-se mister transcrever, para melhor apreensão da ideia do autor, a 

parte central do conceito de cultura apresentado por Reale (apud HENRIQUES FILHO, 2012, 

p. 51): 

 

Cultura é o conjunto de tudo aquilo que nos planos material e espiritual, o homem 
constrói sobre a base da natureza, quer para modificá-lo, quer para modificar-se a si 
mesmo. É, desse modo, o conjunto de utensílios e instrumentos, das obras e 
serviços, assim como das atitudes espirituais e forma de comportamento que o 



59 

 

homem veio formando e aperfeiçoando, através de história, como cabedal ou 
patrimônio da espécie humana. 

 

Ora, as religiões de matriz africana, como visto, têm suas raízes assentadas num 

momento de grande relevância no cenário histórico brasileiro e datam da época da escravidão, 

em que os negros africanos, vindos de diversas regiões da África para trabalhar nas lavouras e 

nos engenhos, dançavam, cantavam e faziam oferendas a suas divindades, no afã de 

minimizar o seu sofrimento, e aplacar a ira de seus senhores, sendo indissociável, ainda, a 

importância dos escravos africanos da evolução da própria história do Brasil. 

O papel que o negro africano e sua cultura desempenharam na conformação do 

processo civilizatório nacional é tão relevante, que a Lei n. 10.639/2003, que alterou a Lei n. 

9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, previu a sua inclusão 

no conteúdo programático do ensino ministrado no país: 

 

Art. 1º A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
[...]  (BRASIL, 2003) 

 

Para justificar o enquadramento das manifestações da cultura popular negra como 

patrimônio cultural imaterial brasileiro, são elucidativas as definições trazidas pela 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial14, aprovada pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 17 de outubro de 

2003, que estabelece: 

 

[...] 
Artigo 2: Definições 
Para os fins da presente Convenção, 
1. Entende-se por "patrimônio cultural imaterial" as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos 
e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em 
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, 
é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, 
de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de 

                                                 
14 A referida convenção foi promulgada pelo Decreto n. 5.753, de 12 de abril de 2006, que a introduziu em nosso 

ordenamento jurídico. 
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identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à 
diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, 
será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível 
com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os 
imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do 
desenvolvimento sustentável. 
2. O "patrimônio cultural imaterial", conforme definido no parágrafo 1 acima, se 
manifesta em particular nos seguintes campos: 
[...] 
c) práticas sociais, rituais e atos festivos; [...] (UNESCO, 2003). 

 

E o art. 3º da Instrução Normativa n. 1, de 24 de junho de 2013, do Ministério da 

Cultura, por seu turno, assim conceitua o patrimônio cultural imaterial: 

 

Art. 3º Para aplicação desta Instrução Normativa, serão consideradas as seguintes 
definições: 
[...]; 
XX – patrimônio cultural imaterial: saberes, celebrações, formas de expressão e 
lugares que grupos sociais reconhecem como referências culturais organizadoras de 
sua identidade, por transmissão de tradições entre gerações, com especial destaque 
aos bens culturais registrados na forma do art. 1º do Decreto n. 3.551, de 4 de agosto 
de 2000; [...] (BRASIL, 2013). 

 

Daí inferir-se que as manifestações, as expressões, os objetos e os elementos diversos 

associados às celebrações, aos cultos e às liturgias das religiões de matriz africana, 

especialmente o Candomblé e a Umbanda, que são passados de geração em geração por serem 

portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos afrodescendentes – um dos 

grupos formadores da sociedade brasileira – constituem bens culturais imateriais integrantes 

do patrimônio cultural brasileiro e, por conseguinte, inserem-se na proteção dos arts. 215 e 

216 da Constituição Federal.15 

                                                 
15 “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
§ 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
§ 2.º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos 
étnicos nacionais. 
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento 
cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:  
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;  
II produção, promoção e difusão de bens culturais;  
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;  
IV democratização do acesso aos bens de cultura;  
V valorização da diversidade étnica e regional. 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
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Nessa condição, nos termos do Decreto Federal n. 3.551/2.000, que instituiu o 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural 

brasileiro e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, as manifestações, as formas 

de expressão e os saberes associados às celebrações dos cultos religiosos de matriz africana 

são suscetíveis de registro perante o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN. 

                                                                                                                                                         
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 
§ 1º – O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
§ 2º – Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 
§ 3º – A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 
§ 4º – Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
§ 5º – Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos.” (BRASIL, 1988). A propósito, em 26/12/2012, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) foi consultado sobre a existência de algum ato oficial reconhecendo as religiões de matriz 
africana como patrimônio cultural imaterial e, por intermédio da Coordenadora de Registro Substituta- 
DPI/IPHAN, Luciana Borges Luz, emitiu a seguinte resposta: “[...] A consulta aos bens culturais de natureza 
imaterial já reconhecidos como Patrimônio Cultural do Brasil pode ser feita através do Banco de Dados dos 
Bens Culturais Registrados (http://www.iphan.gov.br/bcrE/pages/indexE.jsf). Lá podem ser encontrados 
documentos extraídos dos processos, fotos e vídeos relativos aos bens culturais.Com relação ao tema 
específico das religiões de matriz africana é importante fazermos algumas ponderações, pois entendemos que 
as religiões, sejam elas quais forem, não são objetos passíveis de Registro como patrimônio cultural do país.É 
fundamental considerar, no que diz respeito ao tema e objeto propostos, que as religiões, apresentam uma 
complexidade e profundidade que não lhes permitem enquadrar-se nas categorias de bens culturais 
estabelecidas na legislação específica, nem poderiam ser explicitadas, exclusivamente, por meio de uma única 
e exclusiva categoria de bem cultural. Assim, muito embora entendendo não ser pertinente o registro de 
religiões, tais como a católica, budista, muçulmana, ou quaisquer outras dentre as tantas que são praticadas no 
Brasil, a valorização e a salvaguarda de manifestações, expressões, objetos e elementos diversos a elas 
associados, estes sim seriam – e o são, efetivamente – passíveis de preservação. Nesse sentido, têm sido 
efetivados vários tombamentos de igrejas católicas, de objetos de culto e de terreiros de candomblé em 
diferentes localidades, além do mapeamento, da identificação e do Registro de celebrações, de lugares 
sagrados, entre outras iniciativas do poder público ao longo do tempo voltadas para os diferentes segmentos 
socioculturais que integram a nossa sociedade, entre eles, os afrodescendentes. No mesmo sentido, cabe 
destacar que o Registro de bens associados aos segmentos afrodescendentes em nosso país consta da política e 
das prioridades do Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan. Neste sentido, inúmeros projetos que 
atendem a este requisito vêm sendo apoiados e fomentados através dos editais do PNPI e integrando os Planos 
de Ação anuais do DPI, entre os quais citamos inventários, Registros e ações de apoio e fomento. Dentre os 
Registros já efetivados, por sua vez, vários deles encontram-se diretamente relacionados aos segmentos 
afrodescendentes, tais como o Jongo do Sudeste (expressão relacionada à religiosidade), o Samba de Roda do 
Recôncavo, o Ofício das Baianas de Acarajé (saber associado ao Candomblé), as Matrizes do Samba no Rio de 
Janeiro, o Tambor de Crioula, a Roda de Capoeira e o Ofício de seus mestres. Além destes, e no que toca ao 
Registro de bens culturais de alguma forma associados a expressões, saberes e lugares vinculados à 
religiosidade dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, citamos o Registro da Cachoeira de 
Iauaretê, local sagrado para os povos indígenas dos rios Uaupés e Papuri, no Amazonas, o Círio de Nazaré, o 
Toque dos Sinos de Minas Gerais, a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis/GO. [...]” (LUZ, 2012) 
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Segundo o § 1º do art. 1º do aludido decreto16, para efeito de registro, estão previstos 

quatro livros de inscrição: o “Livro de Registro dos Saberes”, onde serão inscritos 

conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; o “Livro de 

Registro das Celebrações”, destinado à inscrição de rituais e festas que marcam a vivência 

coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social, 

que é o instrumento adequado para o registro das manifestações e dos saberes culturais 

relacionados aos cultos religiosos de matriz africana; o “Livro de Registro das Formas de 

Expressão”, para as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. 

Diz o art. 5º, inciso VI, da Constituição Federal: 

 

Art. 5º [...]:  
[...]; 
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias;  
[...] (BRASIL, 1988). 

 

E, mais à frente, o art. 216 preceitua: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
I – as formas de expressão; 
[...]; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
[...] 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 
[...] 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei 
(BRASIL, 1988) 

                                                 
16 “Art. 1º Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural 

brasileiro. 
§ 1º Esse registro se fará em um dos seguintes livros:  
I – Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no 
cotidiano das comunidades; 
II – Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência 
coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; 
III – Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas; 
IV – Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços 
onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. 
§ 2º A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua 
relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira.” (BRASIL, 2000, grifos 
nossos). 
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Lado outro, o art. 225 do mesmo diploma legal dispõe: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
[...] 
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade (BRASIL, 1988, grifos nossos). 

 

Como se vê, sendo inerente aos rituais das religiões de matriz africana o sacrifício de 

animais e que as manifestações associadas a tais cultos configuram uma expressão da cultura 

da população afrodescendente, delineia-se um conflito aparente de normas que não pode ser 

resolvido pelo método hermenêutico tradicional de resolução de antinomias envolvendo, de 

um lado, o princípio da proteção da fauna contra a crueldade humana e, de outro, o direito à 

livre manifestação cultural e religiosa. Se a Constituição Federal assegura o livre exercício 

dos cultos religiosos, garantindo, ainda, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias, e ao 

mesmo tempo proíbe a prática de crueldade contra os animais, não se pode conceber que um 

fato seja lícito e ilícito a um só tempo ante o princípio da unicidade do ordenamento jurídico. 

É bem verdade que o inciso VII do artigo supra não cuidou de especificar quais 

práticas de crueldade contra os animais seriam proibidas, papel relegado à Lei n. 9.605/1998, 

que trata dos crimes contra a fauna, que dispõe em seu art. 32: 

 

Art. 32 Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos (BRASIL, 1998). 

 

Daí ser entendimento, mormente, dos ambientalistas, tratar-se de crime o sacrifício 

de animais, ainda que em razão do exercício de cultos e liturgias religiosas, até porque o § 2º 

do mesmo artigo citado estatui que a pena será aumentada de um sexto a um terço, se ocorrer 

morte do animal, não havendo, ainda, como imolar um animal sem feri-lo. 

Não obstante isso, afora o que reza a Constituição Federal, há que se levar em 

consideração a Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade 

Racial, cujos dispositivos abaixo transcritos tratam especificamente do tema: 

 

Art. 2º É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, 
reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da 
pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, 
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econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua 
dignidade e seus valores religiosos e culturais. 
[...] 
Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias. 
Art. 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos 
cultos religiosos de matriz africana compreende: 
I – a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a 
fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares reservados para tais fins; 
II – a celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das 
respectivas religiões; 
IV – a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais 
religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva 
religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica; 
[...] 
VIII – a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de 
atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em 
quaisquer outros locais. 
[...] 
Art. 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à 
intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus 
seguidores, especialmente com o objetivo de:[...] (BRASIL, 2010, grifos nossos) 

 

Nesse diapasão, torna-se imprescindível ressalvar que as condutas vedadas por 

legislação específica, como se infere do inciso IV, do art. 24, não induz à ideia de que o 

dispositivo tenha por finalidade coibir ou impedir a prática de sacrifício de animais, até 

porque haveria choque entre esse e o art. 23, ao considerar inviolável a liberdade de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

Ora, paralelamente, à Constituição Federal, o Estatuto da Igualdade Racial é a lei que 

assegura o livre exercício dos cultos religiosos de origem africana, de forma que qualquer 

proibição que implique limitar ou modificar a maneira como tais cultos vêm sendo realizados 

há milênios culminaria por violar não apenas a liberdade de crença, e a garantia de proteção a 

suas liturgias, mas principalmente sua origem histórica, seus valores e tradições.  

Demais disso, se alguém professa determinada religião e crê nos seus princípios e 

fins, deve ela própria balizar e escolher os meios pelos quais o adepto não se sinta frustrado 

em suas convicções ou ponha em dúvida a sua fé ou sua crença, o que se tornaria difícil, se 

fosse dado ao Estado o direito de imiscuir e interferir em suas diretrizes ou em seus preceitos 

e fundamentos, uma vez que nem sempre o que é bom para o Estado corresponde àquilo que a 

coletividade dele espera.  

Discorrendo sobre o assunto, Gomes e Pereira (1989, p. 19-20) assinalam que o homem, na 

tentativa de desvendar o universo à sua volta, culminou por criar uma série de mitos, 

descobrindo, a partir daí, “o medo do desconhecido e a necessidade de dominá-lo. [...] 
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Aprendendo a dialogar com os entes sobrenaturais, o homem usou a palavra, o rito e a ferenda 

– numa tentativa de controlar a natureza e eliminar o mal”.  

Mais adiante, acrescentam os autores que toda crença no sobrenatural é por definição 

não científica, e tudo “que independe de comprovação, o que ultrapassa os critérios objetivos 

de veracidade, tudo que vai além do dado científico é questão de fé, de crença” [...]. 

Crer na energia criadora, no poder de lidar e vencer o inatingível não é falha do 
homem: é sua tentativa de saber e saber-se. Por mais estranhos que possam parecer 
os vínculos criador/criado, por mais distantes que estejam da razão humana, eles se 
ligam no sentido de existência, da própria essência.(GOMES; PEREIRA, 1989, p. 
20-21) 

Logo, no que tange ao sacrifício de animais, nos cultos e liturgias das religiões afro-

brasileiras, por mais que fira a consciência de alguém, entre o “ser assim” e o “dever ser 

assim”, há um abismo inatingível ligado não apenas à essência de uma religião, mas à própria 

existência do homem, que vai além da experiência sensorial ou científica, e que se as normas 

legais não forem suficientes para colocar uma pá de cal sobre suas incongruências, que pelo 

menos haja respeito e, mais do que isso, reconhecimento pelos benefícios que os negros 

africanos trouxeram para nosso país, impossíveis de serem apagados do cenário de nossa 

própria história, até porque não se vislumbra qualquer diferença entre o sacrifício de uma ave 

em um rito religioso e a matança de centenas delas em um frigorífico. 

 

 

4.2 As cerimônias e rituais de sacrifício de animais nas religiões de matriz africana como 

expressão do direito fundamental à liberdade de culto  

 

 

As liberdades de crença e de culto são asseguradas no inciso VI do art. 5º da 

Constituição da República, que dispõe ser “[...] inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e a suas liturgias” (BRASIL, 1988). 

A Liberdade de crença pode ser compreendida como  

[...] a liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a qualquer seita 
religiosa, a liberdade (ou o direito) de mudar de religião, mas também compreende 
a liberdade de não aderir a religião alguma, assim como a liberdade de descrença, a 
liberdade de ser ateu e de exprimir o agnosticismo (SILVA, 2000, p. 252, grifos no 
original). 
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A liberdade de culto, por seu turno, consiste na exteriorização dos ritos, no culto, 

com suas cerimônias, manifestações, reuniões, fidelidades aos hábitos, às tradições, na forma 

indicada pela religião escolhida. A religião não é apenas sentimento sagrado puro. Não se 

realiza na simples adoração a Deus (SILVA, 2000, p. 252).  

A liberdade de crença, conquanto associada à liberdade de culto, com essa não se 

confunde, havendo expressiva diferença entre ambas, haja vista que a primeira diz respeito a 

um sentimento interior da pessoa, ao passo que a segunda se refere à manifestação exterior 

desse sentimento. 

Como corolário dessa concepção de que a liberdade de culto é a exteriorização da 

liberdade de crença, “[...] tem-se que a primeira pode sofrer limitações, ao passo que a 

segunda, por encontrar-se no âmbito interno do indivíduo, seria ilimitada.” (LEITE, 2010, p. 

10).  

É bem de ver que, conforme observa Silva (2000, p. 252), o art. 5º, inciso VI, da 

Constituição Federal “[...] não condiciona o exercício dos cultos à observância da ordem 

pública e dos bons costumes”. Esses conceitos que, nas Constituições anteriores, importavam 

em regra de contenção, de limitação dos cultos religiosos, já não mais o são porque parece 

inconcebível que haja uma religião cujo culto seja contrário aos bons costumes e á ordem 

pública. 

Afirma ainda o autor que, enquanto a liberdade de exercício dos cultos religiosos não 

se sujeita a nenhum condicionamento, a proteção dos locais de cultos e suas liturgias se 

condicionam às disposições da lei (SILVA, 2000).  

Nos Estados Unidos da América, um dos princípios jurisprudenciais mais 

tradicionais existentes na Common Law utilizados para a solução de conflitos envolvendo as 

liberdades fundamentais é o princípio da dicotomia crença-ação (LOURENÇO, 2005, p. 304). 

A teoria da dicotomia crença-ação distingue claramente a liberdade de crença 

individual e a liberdade de conduta individual movida por essa crença. É uma teoria que vem 

sendo amplamente utilizada para a solução de conflitos, pois a experiência judicial tem 

mostrado que é bastante razoável e prudente, permitindo amplo espaço para a tolerância e  

pacífica e saudável convivência dos mais diversos credos e religiões em uma mesma base 

territorial (LOURENÇO, 2005, p. 304-305). 

No que diz respeito à conduta (ação ou culto), Lourenço (2005, p. 304) destaca: 

 

Desde as mais antigas decisões envolvendo a liberdade religiosa, a Suprema Corte 
se deu conta de que permitir que cidadãos se utilizassem da liberdade de religião 
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para praticar atos que seriam proscritos nas respectivas legislações estaduais, seria 
um autêntico convite à anarquia social. Permitir que cada pessoa seja um ilha e que 
governe seus atos apenas pela sua consciência religiosa não é uma opção sadia, nem 
tampouco inteligente. 

 

Essa formulação se identifica com a ideia de que a liberdade de culto corresponde à 

manifestação exterior da liberdade de crença. 

Todavia, no que se refere à crença, Lourenço (2005, p. 304) observa que “[...] a 

Suprema Corte sempre reconheceu que não deve haver qualquer interferência governamental 

nesta área. As leis, segundo ela, "são feitas para reger as ações, e embora não possam 

interferir na mera crença religiosa e opiniões, podem fazê-lo em relação à sua prática.”  

Leite (2010, p. 10), contudo, rechaça essa ideia de que a liberdade de culto é a 

exteriorização da liberdade de crença. Segundo o autor 

 

Compreender a liberdade de crença como uma manifestação interna do indivíduo 
implicaria reconhecer este direito como uma espécie de ‘liberdade interna’, ou seja, 
uma ‘simples manifestação da vontade no mundo interior do homem’, e nada mais. 
Assim considerada, é correto afirmar que esta seria uma liberdade ilimitada, como 
qualquer liberdade interna. Mas não é menos correto reconhecer que a liberdade 
religiosa assim compreendida não precisaria ser tutelada – como, mais uma vez, 
qualquer liberdade interna. De fato, a liberdade interna simplesmente não interessa 
ao Direito. Como bem reconhece José Afonso da Silva, ‘a questão fundamental [...] 
é saber se, feita a escolha, é possível determinar-se em função dela’, ou seja, ‘se se 
têm condições objetivas para atuar no sentido da escolha feita’, quando, então, ‘se 
põe a questão da liberdade externa.’ É, portanto, a partir da ideia de liberdade 
externa, que ‘consiste na expressão externa do querer individual, e implica o 
afastamento de obstáculos ou de coações, de modo que o homem possa agir 
livremente’, que se deve compreender a liberdade de crença. Assim, deve-se assumir 
que a liberdade de crença é o direito de exprimir uma crença, e não o de ter uma 
crença (condição necessária, mas não suficiente à caracterização deste direito 
fundamental). Reconhece-se que o conteúdo deste direito compreende contornos 
mais amplos que o de simplesmente poder-se afirmar possuir uma crença, mas é este 
o seu núcleo de proteção. 

 

Em outra passagem, onde demonstra romper com a teoria da dicotomia crença-ação 

adotada pelas cortes norte-americanas, o mesmo autor afirma que 

 

Compreendida desta forma a liberdade de crença, a ideia de que a liberdade de culto 
seria ‘a livre manifestação exterior da crença, pela prática de atos próprios da 
religião’ deve ser revista, já que este conceito, de certo modo, parece valer 
igualmente para ambas as liberdades. De fato, tanto a liberdade de crença como a 
liberdade de culto representam formas de manifestação exterior da religião 
professada, sendo ambas igualmente tuteladas pela Constituição, e ambas passíveis 
de sofrer restrições. A diferenciação entre estas liberdades decorrerá, portanto, da 
identificação de aspectos que permitam qualificar uma manifestação como cultual, o 
que em alguns casos poderá depender de pequenos detalhes (LEITE, 2010, p. 12-
13). 
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À luz dessa última concepção, pode-se afirmar que o sacrifício de animais nos rituais 

das religiões de matriz africana, dada a sua identificação com uma manifestação cultural, se 

relaciona com a liberdade de culto. 

No âmbito do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, a liberdade 

de consciência e de religião está consagrada na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, da qual o Brasil é signatário (Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992):  

 

ARTIGO 12 
Liberdade de Consciência e de Religião 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito 
implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de 
religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou 
suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado.  
2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade 
de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.  
3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita 
unicamente às limitações prescritas pelas leis e que sejam necessárias para 
proteger a segurança, a ordem, a saúde ou morais públicas ou os direitos ou 
liberdades das demais pessoas.  
4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos 
recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias 
convicções. 
[...] 
6.2 O Direito à cultura e a caracterização das manifestações associadas aos cultos 
das religiões de matriz africana como bem cultural imaterial (BRASIL, 1992, grifos 
nossos). 
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5 CRIMES CONTRA A NATUREZA: ESTRUTURA E PECULIARIDADES DO TIPO 

DE INJUSTO AMBIENTAL 

 

 

Como é cediço, por imposição do princípio da legalidade, o Direito Penal deve 

definir de modo autônomo os pressupostos de suas normas, evitando a remissão a outras 

regras do ordenamento jurídico. Entretanto, a regulação jurídico-penal de certos setores, como 

meio ambiente, por exemplo, condicionados por fatores histórico-sociais, que exigem uma 

atividade normativa constante e variável, costuma ser realizada através da técnica legislativa 

denominada “norma penal em branco” (PRADO, 2011a, p. 84).  

As especiais conotações que caracterizam a matéria ambiental – caráter difuso, 

técnico e complexo – e o estreito vínculo com a legislação administrativa impõem o recurso a 

essa técnica legislativa na estruturação dos tipos de injusto ambiental (PRADO, 2011a, p. 84). 

Além disso, o tipo penal ambiental  

 

[...] é permeado de elementos normativos (jurídicos e extrajurídicos), que estão em 
função de uma particular relação entre os dados – representados ou pensados – e a 
norma ou uma avaliação pressuposta. Esses elementos implicam um juízo 
axiológico ou apenas são suscetíveis de compreensão espiritual, encontrando 
expressão na utilização de conceitos ou na referência a normas jurídicas (PRADO, 
2011a, p. 86) 

 

 

5.1 A importância da proteção penal do ambiente 

 

 

Mukai (apud FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 23) define o Direito Ambiental 

como “um conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do Direito 

reunidos por sua função instrumental para a disciplina do comportamento humano em relação 

ao seu meio ambiente”. 

Para Freitas V. e Freitas G. (2012, p. 23), o Direito Ambiental é um ramo novo do 

Direito cuja peculiaridade é envolver profissionais de outras áreas do conhecimento científico, 

unindo-se à biologia, engenharia florestal, química e outras especificidades do saber com o 

fito de fornecer “suporte teórico e legal à conduta do homem”.  

A gênese do Direito Ambiental remonta à conferência sobre o meio ambiente 

realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972, cujos princípios irradiaram efeitos sobre o Direito 
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em todo o mundo, o que, aliado ao início do processo de democratização de alguns países que 

ensejou a alteração da respectiva Constituição Federal, proporcionou o reconhecimento 

expresso da proteção ao meio ambiente no plano constitucional desses países (FREITAS, V.; 

FREITAS, G., 2012, p. 23). 

O Brasil não ficou infenso a esse processo e, seguindo a tendência de 

“enverdecimento” das constituições políticas da América Latina, inseriu na Carta de 1988 o 

art. 225, que disciplinou de forma precisa e atualizada a proteção ambiental, assentando que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida. Por seu turno, o art. 5º, inciso LXXIII, elevou a 

proteção ambiental à categoria de direito fundamental de todo cidadão (FREITAS, V.; 

FREITAS, G., 2012, p. 23). 

Os autores aduzem, ainda, que “a preocupação com o meio ambiente vai muito além 

do art. 225, bastando ver, por exemplo, que no art. 216 se protege o meio ambiente cultural, 

no art. 186, II, se condiciona a agricultura à preservação dos recursos naturais e no art. 170, 

III, se estabelece com um dos princípios da ordem econômica a defesa do meio ambiente” 

(FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 24). 

Já a preocupação com a tutela penal do meio ambiente remonta ao XXII Congresso 

Internacional de Direito Penal, realizado em Varsóvia, em 1975, ocasião em que foi aprovada 

uma resolução que reconhecia as agressões contra o meio ambiente como um delito contra a 

humanidade e o sujeitava a grave repressão(FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 24). 

No Brasil, os princípios e diretrizes de tal resolução repercutiram no art. 225, § 3º, da 

Constituição Federal de 1988, o qual, constituindo um mandato expresso de criminalização, 

faz expressa menção à proteção penal do meio ambiente e estabelece que “as condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e 

jurídicas, a sanções penais” (BRASIL, 1988). 

A falta de consciência ética ambiental que caracteriza a sociedade hodierna e a 

incapacidade das sanções administrativas ou civis em coibir as agressões contra o meio 

ambiente fazem com que a proteção ambiental encontre no Direito Penal um de seus mais 

significativos instrumentos. O estigma do processo penal gera efeitos que as demais formas de 

repressão não alcançam (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 33). 

Segundo Freitas V. e Freitas G. (2012, p. 36), a conotação essencialmente técnica 

que caracteriza a matéria ambiental (interdisciplinaridade) dificulta a compreensão do tipo 
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penal ambiental pelos juristas, na medida em que “quem sabe o que é importante para a 

preservação de um ambiente sadio são os cientistas e os técnicos.”  

Embora os autores não tenham sido claros a respeito, depreende-se que para eles a 

postura hermética que caracteriza os juristas que encaram o Direito sob uma perspectiva 

dogmática distancia-os da dinâmica da realidade ambiental para cuja compreensão é 

necessário o envolvimento de outros ramos do saber.  

A racionalidade jurídica do Direito Ambiental exige um saber pragmático que 

pressupõe o conhecimento das situações concretas para extrair o máximo da regra, mas sem o 

apego excessivo ao formalismo positivista empregado à aplicação do direito, que o petrificam, 

tornando-o incompatível e desconexo à dinâmica da realidade social. A lei precisa ser 

conjugada com os múltiplos fatos e fatores condicionantes da vida em sociedade. 

 

 

5.2 A evolução histórica da legislação penal ambiental no Brasil 

 

 

O Direito Ambiental no Brasil sempre esteve disperso em diversas e variadas leis. A 

primeira providência legislativa de que se tem notícia foi a proibição contida nas Ordenações 

Filipinas, que no item “Pescarias”, 7, proibia práticas nocivas, como lançar nos rios e lagoas 

cal ou outro material que causasse a morte dos peixes (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 

25). 

O Código Penal de 1890, feito no advento da República, em seus arts. 41 e 390, 

punia o crime de incêndio e o corte de árvores nas ruas, praças e logradouros públicos 

(FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 25). 

O Decreto n. 23.793, de 23.01.1934, denominado Código Florestal, deu novo 

tratamento ao assunto, prevendo condutas típicas e dividindo as infrações penais em crimes e 

contravenções (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 25). 

O Decreto-Lei n. 5.894, de 20.10.1943, aprovou o Código de Caça, com dispositivos 

penais (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 25). 

A Lei n. 4.771, de 15.09.1965, que instituiu novo Código Florestal, introduziu várias 

infrações penais no seu art. 26, todas consideradas contravenções. Da mesma forma, a Lei de 

Proteção à Fauna, n. 5.197, de 03.01.1967, e o chamado Código de Pesca, Decreto-lei n. 221, 

de 28.02.1967 (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 25). 
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Posteriormente, modificando completamente o tratamento dado ao assunto, foi 

promulgada a Lei n. 7.653, de 12.02.1988, elevando a crimes as contravenções da Lei de 

Proteção à Fauna e criando figuras criminosas atinentes a fatos relacionados com a pesca. A 

grande inovação que ela introduziu foi considerar inafiançáveis os crimes contra a fauna 

(FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 25). 

Depois de promulgada a Carta Magna, houve um retrocesso com relação à pesca, 

pois a Lei n. 7.679, de 23 de novembro1988, descriminalizou algumas condutas. A Lei n. 

7.802, de 11 julho de 1989, tratou dos crimes ligados ao uso de agrotóxicos, e a Lei n. 7.804, 

de 18 de julho de1989, introduziu no ordenamento jurídico o crimes de poluição sob qualquer 

forma (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 26). 

Tais legislações fragmentadas eram a opção brasileira, o que acabava por tornar os 

crimes ambientais pouco conhecidos e aplicados (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 26). 

Finalmente, consolidando a opção de uma única lei para coibir os delitos ambientais, 

a Lei n. 9.605, de 12.02.1998 (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 26). 

Atualmente, encontra-se em curso a proposta de criação de um Tribunal 

Internacional do Meio Ambiente, de autoria do juiz Amedeo Postiglione, da Corte Suprema 

de Cassação da Itália, para quem “a extraordinária gravidade, complexidade e globalização 

dos fenômenos de degeneração dos sistemas ambientais e a aceleração das crises ecológicas 

impõe escolhas claras e responsáveis, porque está em jogo a sobrevivência da vida sobre a 

Terra (valor supremo não disponível dos Governos)” (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 

29). 

 

 

5.3 Peculiaridades do tipo penal ambiental 

 

 

O tipo penal ambiental se reveste de peculiaridades que o tornam uma categoria à 

parte.  
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5.3.1 Estrutura do tipo penal incriminador 

 

 

Como é cediço, o tipo penal incriminador compõe-se do preceito primário 

(preceptum iuris) e do preceito secundário (sanctio iuris), sendo que o primeiro se destina a 

descrever detalhada e precisamente a conduta proibida ou imposta, enquanto que o último 

cuida de estabelecer a consequência jurídica para aquele que realizar a conduta descrita no 

preceito primário (a pena cominada em abstrato que será imposta ao transgressor da norma 

penal). 

O tipo penal compõe-se de elementos objetivos e elementos subjetivos. Os elementos 

objetivos do tipo, conforme Jescheck (apud GRECO, 2003, p. 188), têm por finalidade 

“descrever a ação, o objeto da ação e, em sendo o caso, o resultado, as circunstâncias externas 

do fato e a pessoa do autor”.  

Já o elemento subjetivo, no ensinamento de Greco (2003, p. 188) diz respeito ao 

elemento anímico, que se relaciona à vontade do agente. Segundo ele, os elementos objetivos 

ainda comportam a subdivisão em elementos descritivos e elementos normativos.  

Os elementos descritivos “são aqueles que têm a finalidade de traduzir o tipo penal”, 

ao passo que os elementos normativos “são aqueles criados e traduzidos por uma norma ou 

que, para sua efetiva compreensão, necessitam de uma valoração por parte do intérprete.” 

(GRECO, 2003, p. 188). 

Consoante o vaticínio de Prado (2006, p. 90-91), a norma jurídico-penal se expressa 

por meio de mandatos (imperativo positivo) ou proibições (imperativo negativo) que estão 

contidos implicitamente em seu texto, visto que, ao invés de estatuir uma obrigação ou 

proibição de forma direta, a lei penal vale-se de vedação indireta, a qual descreve o 

comportamento humano pressuposto da consequência jurídica. 

Assim, na esteira do pensamento de Binding (apud GARCÍA-PABLOS DE 

MOLINA; GOMES, 2012, p. 552), infere-se que, quando o criminoso pratica a conduta 

enunciada no núcleo do tipo, na verdade, ele não infringe a lei em si considerada (enunciado 

normativo), mas sim a norma penal por ela revelada, pois o seu comportamento está em estrita 

correspondência com a hipótese descrita no tipo penal incriminador. Em outras palavras, o 

agente realiza exatamente aquilo que está preconizado no dispositivo legal, isto é, a sua 

conduta se subsume perfeitamente ao enunciado da lei, o que, em última análise, conduz à 
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impropriedade dos argumentos que sustentam que, em tais casos, houve descumprimento da 

lei.  

Partindo dessa premissa, Binding (apud GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; 

GOMES, 2012, p. 552) defende a diferença entre norma penal e lei penal. Para ele, é a norma 

que contém caráter mandamental proibitivo, ao passo que a lei possui, apenas, mero caráter 

descritivo da conduta considerada ilegal. 

 

 

5.3.2 Norma penal em branco, tipo penal aberto e elemento normativo do tipo 

 

 

“Em princípio, o Direito Penal deve definir de modo autônomo os pressupostos de 

suas normas, evitando a remissão a outras regras do ordenamento jurídico.” Todavia, há 

normas penais que, para serem aplicadas, necessitam da complementação de outra disposição 

normativa (PRADO, 2011a, p. 85). 

O princípio da legalidade estatuído na Constituição Federal consiste na reserva de lei 

absoluta, não comportando a disciplina de matéria penal mediante fonte normativa diversa da 

lei formal, desdobrando-se nos subprincípios da reserva legal, da determinação taxativa e da 

irretroatividade da lei penal.  

Esse princípio coloca ao alcance do indivíduo instrumentos para se proteger dos 

abusos e arbítrios do poder estatal, que, não raramente, tenta flexibilizá-lo em nome dos 

entraves inerentes ao dificultoso processo legislativo. 

A despeito de tal exigência, todavia, há situações em que o legislador, em 

decorrência da impossibilidade de estabelecer a priori todas as possibilidades fáticas na 

descrição das normas incriminadoras, lança mão da técnica legislativa denominada norma 

penal em branco, que em alemão é designada pela palavra blankettstrafgesetze
17.  

A norma penal em branco − expressão que procede de Binding − é aquela que faz 

previsão da sanção (preceito secundário), mas necessita de complemento quanto à descrição 

da conduta, o que fica a cargo de outra norma.  

                                                 
17 Conforme observam García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 559), essa terminologia procede de Karl 

Binding. 
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Já a norma penal incompleta, consoante Mezger (apud GRECO, 2003, p. 24), que 

não se confunde com a primeira, seria a que traz a descrição fática da conduta (preceito 

primário), mas remete a outro texto legal a determinação da sanção correspondente. 

Também são distintas as noções de norma penal em branco e tipo penal aberto. A 

primeira, como já exposto, carece ser preenchida com outra disposição normativa em sentido 

amplo que complementa o material de proibição, ao passo que o segundo consiste no tipo 

legal que contém palavras ou expressões dependentes do exame de elementos exteriores ao 

tipo para aferir a ilicitude da conduta. A norma penal em branco é integrada por uma norma 

de Direito enquanto o tipo penal aberto é avaliado pelo juiz, em cada caso concreto, por meio 

das normas de cultura, donde advém a classificação adotada pela doutrina em tipos fechados e 

tipos abertos (DOTTI, 2012, p. 306). 

Segundo Freitas V. e Freitas G. (2012, p. 37), por força do princípio da legalidade ou 

da reserva legal (art. 1º do CP), o tipo penal deve descrever por completo as características do 

fato, a fim de viabilizar a defesa do agente. Contudo, eles assinalam que em matéria ambiental 

isto nem sempre é possível, pois as condutas lesivas ao meio ambiente não permitem, na 

maioria das vezes, uma descrição direta e objetiva. Assim, para os autores não seria possível 

pretender no crime ambiental a simplicidade existente nos delitos comuns. Como exemplo, 

eles citam o crime de poluição, previsto no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998, que pode 

ocorrer por meio de múltiplas condutas diferentes e que se modificam constantemente. 

Heleno Cláudio Fragoso (apud FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 38) aduz que 

existem tipos penais em que “não aparece expressa, por completo, a norma que o agente 

transgride com o seu comportamento, de tal maneira que não se contém no tipo a descrição 

completa do comportamento delituoso, que depende da transgressão de normas especiais que 

o tipo pressupõe”. São os denominados tipos penais abertos, em que a conduta criminosa é 

descrita de forma genérica. Entre esses, o autor cita aqueles em que se faz referência à 

ilicitude com o emprego de expressões como “indevidamente”, “sem justa causa”, “sem 

permissão legal”, arrematando que, nos casos de tipos abertos, a ilicitude deve ser 

estabelecida pelo juiz, verificando se houve a transgressão das normas que a incriminação 

pressupõe.Como exemplo de tipo penal aberto, os autores citam o art. 68 da Lei dos Crimes 

Ambientais, que dispõe, in verbis: 

 

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir 
obrigação de relevante interesse ambiental: 
Pena – detenção, de um a três anos, e multa. 
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Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem 
prejuízo da multa (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 38). 

 

No que tange ao elemento normativo do tipo, os autores sustentam  sustentam que a 

Lei n. 9.605/1998 o traz em vários de seus dispositivos penais (arts. 29, 30, 44, 45, 46, 

parágrafo único, 51, 52, 56, 60, 63 e 64) (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 38).  

Frederico Marques (apud FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 38) assinala: 

 

os elementos normativos que muitas vezes se juntam ao tipo são aqueles 
componentes do tipo que exigem, para sua verificação in concreto, um juízo de 
valor dentro do próprio plano da tipicidade. Daí a lição de Mezger que se segue: 
‘Enquanto os elementos objetivos e subjetivos dizem respeito às partes integrantes 
do tipo penal fixadas pelo legislador descritivamente como determinados estados e 
processos corporais e anímicos, e, em consequência, hão de ser verificados caso por 
caso pelo juiz, cognitivamente, nos elementos típicos normativos cuida-se de 
pressupostos do injusto típico que podem ser determinados tão-somente mediante 
especial juízo de valor da situação de fato’ 

 

Segundo os autores, o elemento normativo é revelado nas expressões “sem licença”, 

“sem autorização”, “sem permissão”, “em desacordo com a determinação legal obtida” e 

outras assemelhadas (FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. ???). 

Para Karl Binding (apud KIST, 2000, p. 258), a norma penal em branco é uma “alma 

errante em busca de um corpo” e, portanto, carente de autoaplicação, ante a manifesta 

imprecisão de seus termos e a consequente necessidade de complementação. 

Com efeito, a “norma penal em branco” nada mais é que um preceito normativo, 

descrito de modo impreciso, remeter a outra legislação para a sua complementação em termos 

de sentido, hipóteses de aplicação e completude. Vale dizer, é um tipo penal incompleto que, 

não sendo autoaplicável, para sua eficácia carece de complemento por outras normas ou 

mesmo de futuros atos normativos.  

Isso significa que o preceito é formulado de maneira genérica ou indeterminada, 

devendo ser colmatado por ato normativo (legislativo ou administrativo), em regra, de cunho 

extrapenal. Portanto, na norma penal em branco, o comportamento proibido vem apenas 

enunciado ou indicado, sendo a parte integradora elemento indispensável à configuração da 

tipicidade.  

Essa complementação requerida pela norma penal em branco, que, segundo Freitas 

V. e Freitas G. (2012, p. 37) e a doutrina dominante, não ofende o princípio da reserva legal, 

pode se realizar de três maneiras: (i) por disposição prevista na mesma lei; (ii) por disposição 
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contida em outra lei; (iii) por disposição emanada de outro poder, ou seja, de um ato 

administrativo. 

Segundo Luís Rodrigues Ramos (apud FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 37) 

“há condutas que não se podem descrever sem acudir a esta técnica, dada sua complexidade 

(no meio ambiente, por exemplo, o conceito conexo de contaminação só pode ser determinado 

mediante uma remissão a outras normas).” 

Carlos Lemes Serranos (apud FREITAS, V.; FREITAS, G., 2012, p. 37) justifica a 

necessidade de uso da norma penal em branco no âmbito dos crimes ambientais em razão da 

“pluralidade e diversidade das agressões de que pode ser objeto o bem jurídico meio 

ambiente, assim como a constante inovação tecnológica com usos potencialmente lesivos.”  

Já para Prado (2011a, p. 85), tal razão reside nas “especiais conotações que apresenta 

a matéria ambiental – caráter difuso, técnico e complexo – e o estreito vínculo (muitas vezes 

indispensável) com a legislação administrativa impõem, com frequência, essa estrutura na 

elaboração dos tipos legais de delito.” 

Como vantagem da utilização da norma penal em branco no âmbito do Direito Penal 

ambiental, Prado (2011a, p. 85) aponta a estabilidade assegurada ao dispositivo principal, 

emanado de autoridade legislativa de maior categoria por meio de moroso e complicado 

processo. Para ele, as mutações legislativas ditadas por razões de tempo e de lugar podem ser 

feitas por meio de atos legislativos mais simples, de fácil maneabilidade, como é o caso da 

alteração da tabela de preços, dependente de mero ato administrativo e não do laborioso 

sistema de edição de lei ordinária. 

Todavia, pergunta-se: (i) a norma penal em branco, em matéria ambiental, 

constituiria uma ofensa ao princípio da legalidade em sua vertente taxatividade, que exige a 

precisão das leis penais, e, via de consequência, seria inconstitucional? (ii) Seria a norma 

penal em branco uma mitigação do princípio da intervenção penal legalizada? 

Com efeito, levantam-se problemas quanto à constitucionalidade de tais normas, 

precisamente porque, no entender de parte da doutrina (GRECO, 2003; MEDEIROS; 

MORAIS, 2008), essas normas seriam inconstitucionais por violarem um dos corolários do 

princípio da legalidade, que é a existência de lei penal expressa, mais concretamente a 

existência de lei penal certa – nullum crimen nulla poena sine lege certa. 

Prado (2011a, p. 85) reconhece que o uso da técnica da norma penal em branco 

“pode ensejar, em certas hipóteses, ofensa ao princípio da legalidade dos delitos e das penas.” 
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Para que isso não ocorra, o autor sustenta que “o preceito deve fixar com transparência os 

precisos limites – marco penal – de sua integração por outro diploma”. 

O autor defende a constitucionalidade e validade das normas penais em branco em 

matéria ambiental, desde que haja clareza e determinação da parte dispositiva da norma, além 

de se precisar com um mínimo de exatidão as margens da proibição legal. Para ele, a “lei 

penal deve se revestir das notas de clareza e exaustividade na descrição do pressuposto e ser 

precisa ao assinalar a consequência” (PRADO, 2011a, p. 85)  

Desde que as normas penais em branco contenham os pressupostos mínimos de 

punibilidade e de punição, ou seja, que digam quem são os destinatários e em que posição é 

que eles se encontram e que contenham a respectiva sanção; desde que correspondam a uma 

verdadeira necessidade que o legislador tem de tutelar bens jurídicos fundamentais por meio 

desta técnica, sob pena de, não o fazendo, resultar em sua desproteção, essas normas não 

serão inconstitucionais, segundo o referido autor. 

Para a observância do princípio da intervenção legalizada é decisivo “o modo como 

são especificadamente construídos os diferentes tipos penais. Pois que a ausência de clareza e 

de determinação da parte dispositiva da norma afronta as exigências próprias de um Direito 

Penal liberal” (PRADO, 2011a, p. 85) 

A necessidade e a própria natureza da norma penal em branco justificam o emprego 

do procedimento técnico-legislativo da norma em branco na formulação dos tipos de injusto, 

desde que se respeite os infranqueáveis parâmetros constitucionais-penais. Aliás, “desde ‘que 

a lei penal em branco contenha a descrição do núcleo essencial da ação proibida (ou 

ordenada), não há falar-se em transgressão do princípio da legalidade’” (PRADO, 2011a, p. 

87). 

Contudo, em um Estado Democrático de Direito, toda limitação a direitos 

fundamentais, como a liberdade pessoal, somente pode ser objeto de afetação no âmbito de 

um devido processo que estabeleça um espaço dialógico discursivo em que as partes 

potencialmente afetadas pelo provimento legislativo devem se reconhecer coautores de tal ato, 

o que, no âmbito do processo legislativo, compreende a discussão dos projetos de lei nas 

casas que compõem o Congresso Nacional, que lhes conferem legitimidade. 

Nessa senda, conforme Madeira (2009, p. 32),  

 

[...] ao viger uma lei (que deverá passar pela regência principiológica do devido 
processo legislativo), a mesma não é capaz de se auto legitimar, razão pela qual 
anseia por um controle popular (discursivo e processualizado). Nessa esfera, os 
argumentos e alegações dialógicos são circunscritos pelas normas constitucionais, as 
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quais traçam as bases e os limites do discurso jurídico que, no Direito Democrático, 
clama por um médium linguístico.  

  

Assim, a positivação do princípio da legalidade em matéria penal no texto 

constitucional é o ponto de partida do discurso normativo, delineando alguns conceitos 

básicos (falseáveis e abertos à crítica) a serem empregados no discurso processualizado. 

É inadmissível que um ato normativo, monocrático, expedido por uma autoridade 

administrativa venha estipular a complementação de um tipo penal incriminador. É 

inconstitucional, não só pela violação ao princípio da legalidade, como ainda ao princípio 

democrático. 

Além disso, na concepção de Greco (2003, p. 26-27), por meio das leis penais em 

branco o legislador penal está renunciando à sua função programadora de criminalização 

primária, assim transferida a funcionários e órgãos do Poder Executivo, e incorrendo, ao 

mesmo tempo, na abdicação da cláusula da ultima ratio, própria do Estado de Direito.  

Para ele, a norma penal em branco ofenderia o princípio da legalidade na medida em 

que  

 

[...] o conteúdo da norma penal poderá ser modificado sem que haja uma discussão 
amadurecida da sociedade a seu respeito, como acontece quando os projetos de lei 
são submetidos à apreciação de ambas as casas do Congresso Nacional, sendo 
levada em consideração a vontade do povo, representado pelos seus deputados, bem 
como a dos Estados, representados pelos seus senadores, além do necessário 
controle exercido pelo Poder Executivo, que exercita o sistema de freios e 
contrapesos (GRECO, 2003, p. 27). 

 

A necessidade de recorrer a outro diploma legal para complementar o preceito do 

tipo penal incriminador e aplicar a sanção correspondente viola o princípio da legalidade em 

matéria penal, em sua dimensão taxatividade e, portanto, é inconstitucional. A partir do 

momento em que tivermos que buscar um complemento da norma incriminadora em outro 

diploma que não seja lei em sentido formal para saber o exato alcance daquela norma que 

almejamos interpretar, há uma intromissão indevida na esfera de competência exclusiva do 

Poder Legislativo e violação do princípio da legalidade. 

Transpondo tal raciocínio para o âmbito do Direito Penal ambiental, dispõe o art. 56 

da Lei n. 9.605/1998, in verbis: 

 

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 
transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância 
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tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com 
as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos: 
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa (BRASIL, 1998). 

 

Percebe-se que o tipo penal incriminador não traz, em seu preceito primário, qual é o 

produto ou substância considerada tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio 

ambiente, para efeito penal, fazendo com que o intérprete recorra a outra norma para saber o 

alcance da que deseja interpretar. Na espécie, somente após a análise do ato normativo 

expedido pelo órgão ambiental competente é que poderemos saber se esta ou aquela 

substância é tida como tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente e, 

portanto, configuradora de objeto material do crime em comento. 

Assim, a seleção das substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana ou ao 

meio ambiente e a configuração do próprio crime ficam na dependência da deliberação da 

autoridade ambiental, que a seu exclusivo critério e sem que haja uma discussão amadurecida 

pela sociedade pode alterar esta relação para incluir novas substâncias (criminalização) ou 

suprimir as já existentes (descriminalização), tolhendo assim a participação do Poder 

competente para legislar em matéria penal, que é a União por intermédio do Congresso 

Nacional, ao qual cabe o exercício do poder legislativo.  

Em última análise, quem acaba definindo o que é crime ou não é o órgão ambiental 

em flagrante violação do princípio da legalidade, quando tal atribuição deveria recair 

exclusivamente sobre o Poder Legislativo na qualidade de representante do povo. 

 

 

5.3.3 A influência dos princípios da precaução e da prevenção na estrutura do tipo de 

injusto penal ambiental 

 

 

O dano ocasionado ao meio ambiente, na maior parte das vezes, não é passível de 

uma eficiente reparação. A infungibilidade de muitos dos seus elementos, bem como a grande 

extensão do impacto ambiental, torna a lesão ao meio ambiente praticamente irreversível. O 

reflorestamento de uma área desmatada ou a descontaminação de um rio poluído dificilmente 

é capaz de restabelecer o statu quo ante do local danificado. O impacto gerado sobre o meio 

ambiente não se limita à esfera individual do bem jurídico atingido, afetando o equilíbrio 

ecológico da região, de modo que as suas características primitivas dificilmente são 

recuperadas. 
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Em virtude dessa peculiaridade, sobressaem os princípios da precaução e da 

prevenção. Precaver ou prevenir o dano acaba sendo muito mais válido do que intentar repará-

lo depois de já concretizado, porquanto, como dito, a recomposição do bem lesado às vezes 

não é possível e, quando o é, o estrago pode tomar proporções que abranjam bens jurídicos 

aparentemente alheios à situação. 

Conforme Sampaio, Wold e Nardy (2003, p. 16), o princípio da precaução, cuja 

articulação mais consagrada é a contida na Declaração do Rio, estabelece que, “havendo 

ameaças de danos sérios e irreversíveis ao meio ambiente, a falta de certeza científica absoluta 

não deve ser usada como razão para se adiar a adoção de medidas economicamente viáveis 

destinadas a evitar ou reduzir os danos ambientais em questão”. 

O princípio da precaução, na concepção desses autores, “é a forma de antecipar-se 

aos processos de degradação ambiental, mediante adoção de políticas de gerenciamento e de 

proteção dos recursos naturais” e está consagrado expressamente no Princípio n. 6 da 

Declaração de Estocolmo (SAMPAIO; WOLD; NARDY, 2003, p. 70). 

Embora os princípios acima sejam uns dos mais relevantes do Direito Ambiental, até 

a entrada em vigor da Lei n. 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), o que se observava era 

que a maior parte dos crimes ambientais estava incluída na espécie de crimes de dano, quais 

sejam, aqueles que só se consumam com a efetiva lesão ao bem jurídico (FREITAS, V.; 

FREITAS, G., 2012, p. 39). 

Tal circunstância pode ser atribuída ao fato de que a maior parte dos delitos estava 

prevista em legislação anterior à década de 1970, quando ainda não se tratava com maior 

profundidade a questão ambiental.  

Tal panorama, contudo, foi alterado com o advento da Lei n. 9.605/1998, que, 

utilizando essencialmente normas penais que visam à proteção do meio ambiente antes da 

configuração do dano, tem o escopo de evitar a lesão ao patrimônio ambiental. A mera 

colocação do bem jurídico em perigo é, em grande parte dos casos, suficiente para atrair a 

atuação da norma criminal.  

O Direito Penal Ambiental, portanto, utilizando os tipos de perigo, é uma clara 

manifestação dos princípios da precaução e da prevenção, constituindo um importante 

instrumento de proteção ao meio ambiente. Em outras palavras, os crimes de perigo abstrato 

são reflexos da aplicação dos princípios da prevenção e da prevenção no âmbito do Direito 

Penal ambiental. 
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Ao justificar a prodigalidade do uso de crimes de perigo no âmbito do Direito Penal 

Ambiental, Prado (2011a, p. 122) aduz que o caráter complexo e difuso dos problemas 

ambientais traz grandes implicações no plano da relação de causalidade e dão o tom da 

natureza peculiar dessa infração penal.  

Isso porque  

encontramo-nos diante de uma impossibilidade prática de verificar a existência do 
nexo causal que coliga determinado dano ecológico a determinada conduta, ou 
então, quando menos, razões várias impedem calcular, com suficiente exatidão, a 
relevância causal específica apresentada, por múltiplos agentes poluentes, na 
produção de uma única lesão do meio ambiente (COSTA JR.; GREGORI apud 
PRADO, 2011a, p. 118). 

 

Os crimes de perigo buscam evitar a ocorrência do dano, criminalizando-se a conduta 

por considerá-la perigosa à integridade do bem jurídico protegido. Antecipa-se, assim, a 

incidência da norma penal: ao invés de se aguardar o resultado lesivo para só então punir o 

agente, prefere-se sancionar a mera ameaça à lesão, garantindo-se a segurança e a integridade 

do bem jurídico de maneira mais efetiva (BOTTINI, 2010). 

Dessa forma, enquanto os crimes de dano são aqueles cuja consumação depende da 

efetiva lesão de um bem ou interesse jurídico, os crimes de perigo consumam-se com a 

probabilidade de lesão ao bem ou ao interesse. Não há destruição nem diminuição do bem-

interesse penalmente protegido; há, sim, turbação ou ameaça à sua existência ou segurança, 

com uma relevante probabilidade de que ele venha a ser danificado (BOTTINI, 2010). 

São duas as espécies de crime de perigo constantes do ordenamento pátrio: crimes de 

perigo concreto e crimes de perigo abstrato. 

Os crimes de perigo concreto são aqueles em que o tipo penal requer a verificação 

efetiva do perigo ao bem jurídico tutelado. Em outras palavras, o perigo constitui elemento 

essencial do tipo. Isso não significa, todavia, que o dispositivo tenha que fazer menção 

expressa à palavra perigo. Pode vir acompanhado de outra locução, ou até mesmo sem uma 

referência equivalente, bastando que o sentido da norma dê conta da necessidade de constatar 

a existência de um perigo real na situação fática analisada. Assim, examinando o caso 

concreto, o julgador deve averiguar se a conduta praticada pelo agente foi realmente capaz de 

criar uma real situação de perigo de lesão ao bem jurídico protegido pela norma (BOTTINI, 

2010). 

Os crimes de perigo abstrato, por sua vez, são aqueles em que o perigo vem 

presumido na conduta narrada no tipo penal. Presume-se que determinadas condutas são 
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perigosas a bens jurídicos fundamentais à sociedade, punindo-as sem a necessidade de se 

comprovar a existência de perigo no caso concreto. Basta, para a configuração do crime, que a 

conduta praticada pelo agente esteja em conformidade com a descrição normativa. Dessa 

forma, o perigo é analisado no momento de criação da norma, e não no caso concreto, 

diferentemente dos crimes de perigo concreto (BOTTINI, 2010). 

 

 

5.4 Crimes contra a fauna: o tipo penal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 

 

 

Atualmente, como assinalado neste trabalho, a prática de maus-tratos contra os 

animais se encontra tipificada no art. 32 da Lei n. 9.605/1998, que regulamentou o 

mandamento constitucional inscrito no art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal 

(BRASIL, 1998). 

Contudo, muito antes da atual ordem constitucional, a prática de crueldade e maus-

tratos contra os animais já era punida em nosso sistema jurídico. Exemplo disso é o Decreto n. 

24.645/1934, sancionado no período do Estado Novo de Getúlio Vargas, que em seu art. 1º 

determinou que todos os animais existentes no país fossem tutelados pelo Estado, e, em seu 

art. 2º, previu sanções para aqueles que praticassem maus-tratos aos animais, sem, contudo, 

criminalizar essas práticas (BRASIL, 1934). 

O referido decreto elencava em seu art. 3º uma série de condutas passíveis de 

configurar a prática de maus-tratos contra os animais. 

Posteriormente, veio o Decreto-Lei n. 3.688/1941, a chamada “Lei das 

Contravenções Penais”, que intensificou o combate à prática de maus-tratos contra os animais 

ao tipificá-la como contravenção penal em seu art. 64, que dispõe, in verbis: 

 

Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo:  
Pena – prisão simples, de dez dias a um mês, ou multa, de cem a quinhentos mil réis.  
§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, 
realiza em lugar público ou exposto ao publico, experiência dolorosa ou cruel em 
animal vivo.  
§ 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho 
excessivo ou tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo público (BRASIL, 
1941).  

 

Prado (2011a, p. 187) entende que o art. 32 da Lei n. 9.605/1998 revogou de forma 

tácita a contravenção insculpida no dispositivo acima. 
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Diz o art. 32 da Lei n. 9.605/1998, 

 

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. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 
alternativos. 
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal 
(BRASIL, 1998). 

 

O bem jurídico tutelado é o bem-estar e a incolumidade física dos animais 

domésticos, domesticados e silvestres, embora Prado (2011a, p. 187) e Dino Netto, Bello 

Filho e Dino F. (2011) entendam que é o ambiente e a fauna. 

O art. 32, seguindo a linha da Constituição Federal, abrange a fauna doméstica, 

domesticada e silvestre para efeito de proteção contra a crueldade humana, diversamente do 

art. 29 da mesma lei que tutela apenas os animais silvestres (BRASIL, 1988). 

Prado (2011a, p. 187) entende que essa equiparação, ao incluir também os animais 

domésticos como objeto material, significa um esforço de equiparação indevida às outras 

espécies – animais silvestres e domesticados. O autor chega até mesmo a sustentar que a 

tutela dos animais domésticos nem deveria ter a natureza de delito, mas tão somente de 

contravenção penal ou de mero ilícito administrativo. Verifica-se que, para o autor, os animais 

domésticos não devem receber a mesma valoração e o mesmo tratamento jurídico que devem 

ser dados aos animais silvestres. 

Ainda no que tange ao bem jurídico tutelado pelo artigo em tela, o mesmo autor 

afirma que é bem discutida em sede doutrinária a delimitação do bem jurídico protegido no 

caso da infração penal correspondente aos maus-tratos de animais domésticos. Segundo ele, 

nas hipóteses envolvendo animais domésticos, só impropriamente é possível falar-se em tutela 

do ambiente, visto que outro é o bem jurídico em foco. Este, ainda de acordo com o autor, 

vem a ser “o legítimo sentimento de humanidade (piedade, compaixão ou benevolência) de 

que é portadora a sociedade diante de atos dessa natureza, tendo em vista que constitui dever 

de todo ser humano respeitar aos demais seres vivos – in casu animais irracionais 

vertebrados” (PRADO, 2011a, p. 187). 

A conduta típica objeto de proibição consiste em praticar ato de abuso, maus-tratos, 

ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. 

Ato de abuso significa “[...] exagerar nas atividades impostas ao animal, exigindo 

mais do que o nível suportável pelo espécime” (DINO NETO; BELLO FILHO; DINO, F. 
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2011, p. 213). Pode ser entendido também como “[...] usar mal ou inconvenientemente – v.g., 

exigir trabalho excessivo do animal –, extrapolar limites, prevalecer-se (PRADO, 2011a, p. 

187). 

Maus-tratos, em analogia ao que dispõe o art. 136 do Código Penal, “[...] podem ser 

definidos como exposição a perigo de vida ou à saúde, por sujeição a trabalho excessivo ou 

inadequado, quer abusando dos meios de correção, quer privando-o de alimentação ou 

cuidados.” (DINO NETO; BELLO FILHO; DINO, F. 2011, p. 214). É o dano ou ultraje ao 

animal (PRADO, 2011a, p. 187). 

Os maus-tratos não se confundem com o abuso porque este se caracteriza pelo 

exagero nos meios utilizados, e aqueles se caracterizam pela privação de assistência, 

alimentação, e pela imposição de perigo à vida e à saúde. O abuso é abarcado pelo conceito de 

maus-tratos do Código Penal, mas como a lei não possui redundâncias ou palavras inúteis, é 

correto entender que aqui, do conceito de maus-tratos, são descartados os elementos 

correspondentes ao abuso (DINO NETO; BELLO FILHO; DINO, F., 2011, p. 214). 

Ferir “[...] é ofender fisicamente, quer por meio de instrumento contundente, quer 

cortante, quer perfurocortante ou perfurocontundente. Tal ação representa a correspondente 

para a fauna do delito de lesão corporal existente para o ser humano.” Corresponde às ações 

de ofender, cortar e lesionar (PRADO, 2011a, p. 187). 

Mutilar nada mais é que “[...] privar de algum membro ou parte do corpo. A 

mutilação representa a seção de parte do corpo do animal ou perda de um membro ou função” 

(PRADO, 2011a, p. 187) 

O objeto material da conduta é o animal silvestre, doméstico ou domesticado, nativo 

ou exótico, mas este assunto é tema do capítulo 8, onde é abordado com profundidade. 

Se a doutrina não tem admitido a tentativa no delito de maus-tratos contra pessoa 

(art. 136 do CP), não há razão para admiti-la quando é praticado contra animais (DINO 

NETO; BELLO FILHO; DINO, F. 2011, p. 214). 

O delito, que é um crime comissivo de ação múltipla, consuma-se no exato momento 

em que se pratica o ato. Impende salientar que o dispositivo em comento, a priori, não deixa 

margens para a descriminalização de condutas que diariamente ocorrem na sociedade, como o 

sacrifício de animais em cultos religiosos. 
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Já a figura do §1º do art. 32 diz respeito à vivissecção18 cruel ou dolorosa de animais 

vivos em atividades de ensino e pesquisa. O que a norma veda nesse dispositivo é a realização 

de experiência dolorosa com animais, ou seja, a morte sem a utilização de meios 

humanitários,19 quando houver a possibilidade de se lançar mão de métodos alternativos para 

a consecução da mesma finalidade.  

O núcleo do tipo consiste no verbo “realizar”, que pressupõe pôr em prática, fazer 

experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos. A 

expressão recursos alternativos constitui um elementos normativo do tipo penal.  

Por experiência dolorosa entende-se a prática de atos para a produção de 

conhecimento empírico que possam causar dor no ser objeto da experiência, que é o exemplar 

da fauna. Tipifica-se tanto a conduta do leigo que age por curiosidade ou perversidade, como 

também a conduta do professor, cientista ou pesquisador que se utiliza de animal, havendo 

métodos alternativos. Mesmo que as finalidades sejam didáticas ou científicas, subsistirá o 

crime (DINO NETO; BELLO FILHO; DINO, F., 2011, p. 218). 

Dino Neto, Bello Filho e Dino F. (2011, p. 218) direcionam duas críticas ao 

dispositivo em questão: uma é em razão do fato de que ele não estabelece parâmetros para a 

criminalização da conduta e assim dá azo a que, prima facie, qualquer ato de experimento, 

pesquisa ou ensino seja criminoso. A segunda crítica “[...] reside na indeterminação do fato de 

ser, ou não, o método alternativo capaz de atingir os mesmos objetivos da experiência ou aula 

realizada com espécime vivo”. 

Considerando que o tipo penal exige a circunstância de não existirem recursos 

alternativos para a configuração do delito, pode afirmar que quando não há “à disposição” do 

cientista ou pesquisador recursos alternativos capazes de levar “ao mesmo resultado” a que se 

chegaria utilizando o animal, ter-se-ia uma excludente de ilicitude (DINO NETO; BELLO 

FILHO; DINO, F., 2011, p. 219). 

Para uma melhor intelecção desse delito faz-se mister assimilar as disposições da Lei 

n. 11.794/2008, que estabelece procedimentos para o uso científico de animais e detalha os 

critérios que devem ser observados para a utilização deles em atividades de ensino e pesquisa 

científica. 

                                                 
18 Vivissecção ou experimentação animal é o ato de praticar toda sorte de procedimentos em animais vivos com 

o propósito de efetuar experimentos em nome da ciência. 
19 O art. 3º, inciso IV, da Lei n. 11.794/2008 conceitua a morte por meios humanitários como sendo “[...] a morte 

de um animal em condições que envolvam, segundo as espécies, um mínimo de sofrimento físico ou mental” 
(BRASIL, 2008). 
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No que tange ao objeto material da conduta de ambas as figuras típicas (caput e § 1º 

do art. 32), remete-se o leitor ao Capítulo 8, onde o assunto é exaustivamente debatido. 

 

 

5.5 A configuração do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 como um tipo penal aberto e a sua 

(in)constitucionalidade 

 

 

O art. 32 da Lei n. 9.605/1998 é um tipo penal aberto por se fundar em elementos 

normativos que exigem do intérprete um complemento valorativo para a definição da norma 

correspondente. As expressões “ato de abuso” e “maus-tratos”, cuja abertura semântica faz 

delas um conceito jurídico indeterminado, por darem azo a uma excessiva discricionariedade 

na aplicação da norma, vulneram o princípio da legalidade em sua vertente taxatividade e, 

com isso, tornam o referido dispositivo legal inconstitucional. 

 

 

5.5.1 O princípio da legalidade  

 

 

O princípio da legalidade, ou da reserva legal, ou, ainda, da anterioridade da lei penal 

vem a lume, em nosso ordenamento jurídico por meio do art. 5º, inciso II, da Constituição 

Federal, que dispõe que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei” (BRASIL, 1988). 

No que tange ao Direito Penal, optou o legislador por especializar tal princípio, ao 

prever, no art. 5º, inciso XXXIX, da Carta Magna (BRASIL, 1988) e no art. 1º do Código 

Penal, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal 

(BRASIL, 1940).  

O princípio da legalidade deita suas raízes no movimento iluminista do século XVIII, 

que se insurgiu contra abusos e arbitrariedades do absolutismo monárquico que imperava até 

então, e, no contexto do Direito Penal, ganhou expressão na parêmia nullum crimen nulla 

poena sine lege certa (cunhada por Feuerbach em fins do século XVIII), inserindo-se numa 

lógica em que o poder estatal é restrito, tendo como principal papel garantir direitos mínimos 

para os indivíduos, aos quais somente pode ser imputada a prática de um crime se houver lei 
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prévia incriminando determinada conduta, tampouco lhes pode ser imposta pena sem prévia 

cominação legal. 

A passagem do Estado absoluto ao Estado liberal da modernidade significou o 

estabelecimento de limites ao exercício do poder político. O filósofo John Locke, que viveu 

ao final do século XVIII, foi o seu grande precursor ao postular a defesa dos interesses 

individuais em face dos abusos governamentais a partir do reconhecimento de direitos 

naturais e inalienáveis do homem.  

Com efeito, nesse novo paradigma de Estado, o indivíduo passou a ser titular de 

direitos, impondo limitações ao poder estatal, sob a forma de prestações negativas, e 

possuindo primazia em relação ao Estado.  

Conforme assinala Araújo (2009), 

 

A ideia da reserva legal para incriminações e cominação de sanções é um 
contraponto ao poder absoluto do monarca, como vigente no Antigo Regime. O 
princípio surge, desta forma, como instrumento de defesa do cidadão – e não mais o 
mero súdito – em relação ao, até então, irrestrito poder de punição atribuído ao 
Estado.  

 

O princípio da legalidade foi o grande vetor da passagem do Estado absoluto ao 

Estado liberal, em que se procurou estabelecer limites ao exercício do poder político, em 

especial o jus puniendi. Em tal paradigma de Estado, ganha relevo a noção de que as 

restrições aos direitos dos indivíduos e a imposição de obrigações somente podem ser 

estabelecidas mediante leis genéricas e abstratas, editadas pelo próprio povo, ainda que 

indiretamente, no exercício da soberania popular. Isso torna o comando impessoal, e não fruto 

de um arbítrio autoritário, assegurando-se, assim, a igualdade de tratamento entre seus 

destinatários.  

Ademais, além de conferir segurança e impedir desigualdades injustificadas, a lei 

passou a ser vista, também, como uma norma necessariamente justa, por se tratar de expressão 

da razão humana, uma vez que impõe limitação ao poder estatal e condiciona sua atuação e a 

própria existência à promoção do bem comum e do mínimo indisponível, resguardando os 

direitos e garantias individuais.  

Dessa forma, o Estado de Direito tornou-se uma supragarantia para o indivíduo, por 

impor restrições ao poder estatal e garantir as liberdades do indivíduo, que deve ser respeitado 

em sua individualidade e não pode ser despojado de sua liberdade, salvo se, por sua própria 

atuação, tiver afrontado proibição legal (STRECK; MORAIS, 2000, p. 83-84). 
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O art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal consagra a reserva de lei em 

matéria penal, determinando, dentre as garantias fundamentais do Estado Brasileiro, que “não 

há crime sem lei anterior que o defina” (BRASIL, 1988). Isso significa que, para a 

caracterização de uma conduta como delituosa, será necessária sua veiculação por lei formal, 

isto é, editada mediante procedimento legislativo estatuído na Lei Maior. 

No que tange à reserva de lei, a doutrina a classifica em absoluta ou relativa. A 

primeira tem lugar quando “se exija do legislador que esgote o tratamento da matéria no relato 

da norma, sem deixar espaço remanescente para a atuação discricionária dos agentes públicos 

que vão aplicá-la”; a segunda se configura quando não é necessário um esgotamento da 

matéria pela via legislativa, permanecendo imprescindível, porém, que o legislador estabeleça 

os parâmetros exigíveis à atuação do administrador (BARROSO, 2003, p. 169). 

No último caso, elucidativa é a explicação de Silva (2000, p. 424-425): 

 

É relativa a reserva constitucional de lei quando a disciplina da matéria é em parte 
admissível a outra fonte diversa da lei, sob a condição de que esta indique as bases 
em que aquela deva produzir-se validamente. Assim é quando a Constituição 
emprega fórmulas como as seguintes: ‘nos termos da lei’, ‘no prazo da lei’, ‘na 
forma da lei’, ‘com base na lei’, ‘nos limites da lei’, ‘segundo critérios da lei’. São, 
em verdade, hipóteses em que a Constituição prevê a prática de ato infralegal sobre 
determinada matéria, impondo, no entanto, obediência a requisitos ou condições 
reservados à lei. Por exemplo, é facultado ao Poder Executivo, por decreto, alterar 
alíquotas dos impostos sobre importação, exportação, produtos industrializados e 
operações de crédito etc., atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei 
(art. 153, § 1º). 

 

Destarte, o princípio da legalidade estatuído na Constituição Federal consiste na 

reserva de lei absoluta, não comportando a disciplina de matéria penal mediante fonte 

normativa diversa da lei formal. 

O princípio da legalidade guarda, ainda, grande correlação com o princípio da 

segurança jurídica, e vice-versa, haja vista que somente haverá segurança jurídica a impedir o 

império do reino das incertezas, da arbitrariedade e da instabilidade se, em matéria de Direito 

Penal, as garantias individuais forem respeitadas, e o indivíduo não for aniquilado em sua 

liberdade, de modo a ser punido por atitudes que à época não possuíam um grau elevado de 

reprovabilidade social, sem imputação em lei, ao passo que somente será concretizada a 

segurança jurídica se houver respeito ao princípio da legalidade. 
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Nas palavras de Bonesana (2012, p. 10), o Marquês de Beccaria, 

 

[...] só as leis podem fixar as penas de cada delito e que o direito de fazer leis penais 
não pode residir senão na pessoa do legislador, que representa toda a sociedade 
unida por um contrato social. 
Ora, o magistrado, que também faz parte da sociedade, não pode com justiça infligir 
a outro membro dessa sociedade uma pena que não seja estatuída pela lei; e, do 
momento em que o juiz é mais severo do que a lei, ele é injusto, pois acrescenta um 
castigo novo ao que já está determinado. Segue-se que nenhum magistrado pode, 
mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime 
de um cidadão. 

 

Observa-se que, na concepção de tal autor, há uma radicalização na aplicação do 

princípio da legalidade, concebendo-o de maneira rígida e fechada, devendo o magistrado 

ficar adstrito ao dispositivo penal, que vincula sua atividade e impede qualquer flexibilidade, 

como ocorre na atualidade com a corrente garantista do Direito Penal. Como se percebe, tal 

perspectiva privilegia uma visão formalista na aplicação do direito. 

A existência de tipos penais prevendo uma conduta delituosa (expressão máxima das 

garantias do Estado de Direito) não é apenas um instrumento a serviço da viabilização do 

poder punitivo, mas, sobretudo, garantia do indivíduo contra o arbítrio estatal. 

 

 

5.5.2 O princípio da taxatividade 

 

 

O jurista italiano Ferrando Mantovani (apud KIST, 2000, p. 242) afirma que o 

Princípio da Legalidade, no âmbito do Direito Penal, de desdobra em três vertentes: a) a 

reserva legal; b) a determinação taxativa; e c) a irretroatividade da lei penal.  

Dito isso, verifica-se que o princípio da legalidade tem como corolário o princípio da 

taxatividade, que, para Dotti (2012, p. 136), impõe “que as leis penais, especialmente as de 

natureza incriminadora, “sejam claras e o mais possível certas e precisas”. 

Nesse sentido, Cernicchiaro e Costa Júnior (1995, p. 18) argumentam que não basta 

somente a anterioridade da lei penal. De acordo com eles,  

 

Não se pactua com garantia meramente formal. Insuficiente apenas a lei anterior à 
conduta. Impõe-se descrição específica, individualizadora do comportamento 
delituoso. Em outras palavras, a garantia há de ser real, efetiva. Uma lei genérica, 
amplamente genérica, seria suficiente para, respeitando o princípio da legalidade, 
definir-se como delito qualquer prejuízo ao patrimônio ou a outro bem jurídico. Não 
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estaria, porém, resguardado, efetivamente, o direito de liberdade. Qualquer conduta 
que se conduzisse àquele resultado estaria incluída no rol das infrações penais. 

 

O legislador, portanto, além de se ver na continência de descrever taxativamente a 

conduta proibida, ao fazê-lo, não pode se valer de termos cuja amplitude conceitual ou 

vagueza semântica contraste com a exigência inafastável de formular leis claras, certas e 

precisas. 

Realçando esse traço do princípio da legalidade, vale dizer, sua dimensão 

taxatividade e determinação, Rogério Greco (2003, p. 107) acentua que uma das funções 

desse princípio é “proibir incriminações vagas e indeterminadas (nullum crimen nulla poena 

sine lege certa)”. 

O princípio da taxatividade, que constitui um desdobramento do princípio da 

legalidade, retrata um comando dirigido ao legislador, notadamente na edição de leis penais 

incriminadoras e veda ao mesmo o uso de expressões ambíguas, equívocas e vagas, que 

possam demandar interpretações diferentes e contrastantes.  

Tipos penais contendo enunciados sem contornos certos representariam uma violação 

à garantia da legalidade inscrita no art. 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal e no art. 1º 

do Código Penal e ao princípio da segurança jurídica, uma vez que, de um lado, subtrairiam 

do cidadão a ciência do teor e da amplitude da proibição e, de outro, atribuiriam ao julgador 

um salvo conduto para adotar suas decisões de forma arbitrária, sem se ater a parâmetros 

claros e precisos. 

Para Prado (2006, p. 133), com o princípio da taxatividade 

 

procura-se evitar o arbitrium judicis através da certeza da lei, com a proibição da 
utilização excessiva e incorreta de elementos normativos, de casuísmos, cláusulas 
gerais e de conceitos indeterminados ou vagos. O princípio da taxatividade significa 
que o legislador deve redigir a disposição legal de modo legal de modo 
suficientemente determinado para uma mais perfeita descrição do fato típico (lex 

certa). Tem ele, assim, uma função garantista, pois o vínculo do juiz a uma lei 
taxativa o bastante constitui autolimitação do poder punitivo-judiciário e uma 
garantia de igualdade. 

 

Sem a determinação taxativa da conduta proibida, o princípio da legalidade seria uma 

tábula rasa, pois de nada valeria a anterioridade da lei se esta não for clara e certa, apanágio 

necessário para evitar diferenciações na sua aplicação. A taxatividade é exigência para a 

redução da variabilidade subjetiva no momento da aplicação da lei (KIST, 2000, p. 242). 
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Se o princípio da legalidade é um mecanismo de contenção da intervenção estatal no 

âmbito individual, o da taxatividade cumpre o objetivo de vedar leis penais de conteúdo 

dúbio, impreciso e obscuro, que impossibilitam a exata compreensão do conteúdo proibido.  

 

Kist (2000, p. 250) observa que  

 

a determinação taxativa, além de precisar o alcance da lei para o seu aplicador, 
também gera a certeza para o seu destinatário, que compreenderá seu conteúdo. Daí 
outra razão para que a lei seja feita, lingüisticamente, com clareza e precisão. 
Certamente, esta característica faz com que a lei seja muito mais eficaz na sua 
função intimidadora ou de prevenção geral: o destinatário compreenderá o teor da 
proibição. 

 

Por fim, afirmando a presença de enunciados vagos e imprecisos na Lei n. 

9.605/1998, Roxin, Arzt, Tiedmann (apud QUEIROZ, 2012, p. 74), assinala: 

  

Não basta que a lei defina o crime e comine a respectiva pena, porque o Estado 
sempre poderá iludir semelhante garantia de legalidade de seus atos por meio da 
edição de leis penais de conteúdo excessivamente impreciso ou vago, como ocorreu 
na Alemanha nazista, em que determinada lei previa a punição de ‘quem atente 
contra a ordem jurídica ou atue contra o interesse das Forças Aliadas’, bem assim 
diversas das disposições da Lei de Crimes Ambientais (n. 9.605/1998), por exemplo.  

 

 

5.5.3 O elemento normativo do tipo como violação do princípio da taxatividade 

 

 

Por imposição do princípio do nullum crimen sine lege, o legislador quando quer 

impor ou proibir condutas, sob a ameaça de sanção, deve, obrigatoriamente, valer-se de uma 

lei. Quando a lei em sentido estrito descreve a conduta, com o fim de proteger determinados 

bens jurídicos, cuja tutela mostrou-se insuficiente pelos demais ramos do Direito, surge o 

chamado tipo penal (GRECO, 2003, p. 170). 

Mestieri (apud OLIVEIRA, 2010, p. 63) afirma que “o sistema do nullum crimen, 

nulla poena sine lege determina que a criação jurídica no Direito Penal se traduza mediante 

fórmulas precisas e absolutas – os tipos penais [...]. Assim, o princípio de garantia da reserva 

legal é complementado e ganha conteúdo pela recepção da teoria da tipicidade”. 

No Direito Penal, a previsão dos delitos e das penas é construída por meio de uma 

estrutura linguística específica que corresponde ao tipo penal. “Com efeito, o mandato da lei 

certa significa o requisito de um tipo certo. Sendo o tipo penal a forma através da qual se 
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expressam as normas em matéria criminal, é a essa figura que se refere o princípio da 

legalidade, com todos os seus caracteres.” (OLIVEIRA, 2010, p. 63). 

Há casos em que, todavia, o tipo não individualiza totalmente a conduta proibida, 

exigindo que o juiz o faça recorrendo a conceitos que estão fora do tipo penal. Os tipos penais 

que necessitam recorrer a uma norma de caráter geral chamam-se tipos abertos, em oposição 

aos tipos fechados, em que a conduta proibida pode ser perfeitamente individualizada sem que 

haja necessidade de recorrer-se a outros elementos além daqueles fornecidos pela própria lei 

penal no tipo (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2009, p. 386). 

Note-se que, na concepção desses autores, somente pode ser levada a cabo por meio 

de uma figura específica, que são as normas gerais. A interpretação, portanto, não se faz de 

qualquer modo, mas deve estar pautada pelo objetivo de descobrir uma norma maior, que se 

aplica ao caso concreto, o que implica o fechamento do tipo penal, antes aberto (OLIVEIRA, 

2010, p. 144).  

Nos tipos penais abertos, o preceito legal não se satisfaz por si próprio, ou seja, para 

que o intérprete possa compreendê-lo, não basta a simples leitura, sendo necessário recorrer a 

elementos éticos ou jurídicos para apreender-lhe o sentido. 

No escólio de Galvão (2013, p. 1.043), “os tipos denominados abertos [...] 

apresentam descrição que exige do operador do Direito um trabalho de integração que 

complemente o preceito descrito do fato punível”. Mais a frente, o autor observa que  

 

a utilização de tipos abertos é objeto de algumas críticas na doutrina, sob 
entendimento de que ocorre violação à garantia individual almejada pelo princípio 
da reserva legal. Com efeito, a fiel observância do princípio da reserva legal impõe 
que a descrição da conduta constante do tipo penal incriminador seja 
suficientemente clara e precisa, de modo a não permitir qualquer dúvida sobre o que 
seja proibido. Os tipos abertos, por sua característica de exigir do operador do 
direito um esforço de interpretação ou integração, parecem violar a garantia 
oferecida pelo princípio da reserva legal (GALVÃO, 2013, p. 1044, grifos no 
original). 

 

Fragoso (apud OLIVEIRA, 2010, p. 139) afirma que, no tipo penal aberto, “não 

aparece expressa, por completo, a norma que o agente transgride com o seu comportamento, 

de tal maneira que não se contém no tipo a descrição completa do comportamento delituoso, 

que depende da transgressão de normas especiais que o tipo pressupõe”. 

Esses elementos externos ao tipo penal aos quais o juiz precisa recorrer, a que 

aludem Zaffaroni e Pierangeli (2010, p. 386), configuram os elementos normativos do tipo. 
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Na atual concepção do Direito Penal, o tipo penal, como se sabe, é composto por 

elementos objetivos e subjetivos, sendo que os primeiros se desdobram em elementos 

descritivos e elementos normativos. 

Os elementos normativos do tipo são uma evolução do tipo valorativamente neutro 

de Beling (apud OLIVEIRA, 2010, p. 65). No pensamento do autor alemão, o tipo é “o 

conjunto dos elementos materiais, descritos na lei; os elementos constitutivos objetivos de 

uma particular disposição legal.” Enquanto Beling mantinha o tipo como descrição exclusiva 

dos elementos materiais da conduta do agente, sem estabelecer, ao demais qualquer liame 

com a antijuridicidade, Mayer (2000 apud OLIVEIRA, 2010, p.70) lhe aumenta o campo 

conceitual, não só para admitir elementos normativos no tipo, como também para considerar a 

tipicidade como indício da antijuridicidade. 

Sobre os últimos, Mayer (apud OLIVEIRA, 2010, p. 71) afirma de forma 

esquemática que: a) habitualmente os elementos do tipo são reconhecidos pelos sentidos; b) 

isto não ocorre quanto aos elementos normativos (o caráter alheio da coisa ou a honestidade 

não podem ser captados pelo aparelho sensorial); c) as valorações não pertencem basicamente 

ao tipo, mas à antijuridicidade; d) por esta razão, os elementos normativos são autênticos 

elementos da antijuridicidade; seriam um corpo estranho dentro do tipo penal valorativamente 

neutro, daí por que os denomina elementos impróprios do tipo penal 

O tipo penal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, sendo um tipo penal aberto, funda-se 

em elementos normativos que exigem do intérprete um complemento valorativo para a 

definição da norma correspondente. Tais elementos correspondem às palavras “ato de abuso” 

e “maus-tratos”, cuja abertura semântica faz delas um conceito jurídico indeterminado. Tais 

preceitos, por demais abertos, podem dar ensejo a uma excessiva discricionariedade na 

adequação e, assim, vulnerar o princípio da legalidade. 

A abertura semântica dos conceitos de abuso e maus-tratos encontrados no tipo penal 

do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 impõe que o juiz recorra a elementos valorativos externos ao 

tipo penal para que se decida ou não pela configuração da conduta de inflição de maus-tratos 

a tais classes de animais. 

O legislador não disse em que consiste o ato de abusar e causar maus-tratos. Ele não 

enumerou as condutas passíveis de configurarem o delito.  

A Lei n. 9.605/1998 destoa por completo do Decreto n. 24.645/1934, que explicitava, 

minudentemente, as várias ações que poderiam configurar a prática de maus-tratos. Se a lei 



95 

 

tivesse adotado o nível de detalhamento do decreto, ela satisfaria as exigências da garantia do 

princípio da legalidade, mas infelizmente não o fez. 

O próprio art. 64 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, a chamada “Lei das Contravenções 

Penais”, que foi revogado tacitamente pelo art. 32 da Lei n. 9.605/1998, era mais eficiente em 

termos de precisão do que este último. Ele tinha uma redação mais precisa e menos vaga 

quando dispunha que configurava contravenção penal “tratar animal com crueldade ou 

submetê-lo a trabalho excessivo [...]” (BRASIL, 1941). Pelo menos no que tange à segunda 

conduta descrita no núcleo do tipo penal, há uma delimitação maior do âmbito do proibido e é 

possível verificar que, nessa hipótese, os maus-tratos dizem respeito somente à submissão do 

animal a trabalho degradante.  

Fazendo um paralelo com o tipo penal do art. 136 do Código Penal, que cuida do 

crime de maus-tratos contra a pessoa humana, verifica-se que este dispositivo contém uma 

descrição mais completa e precisa do modelo de conduta proibida em relação ao art. 32 da Lei 

n. 9.605/1998, na medida em que no próprio preceito primário há a enumeração de uma série 

de meios executivos que conduzem à consecução das condutas descritas no núcleo do tipo. 

Confira: 

 

Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda 
ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer 
privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a 
trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou 
disciplina: (BRASIL, 1940, grifos nossos). 

 

O fato de o legislador não haver discriminado, objetivamente, os diversos meios de 

execução que podem configurar a modalidade descrita no tipo penal do art. 32, caput, 

significa que ele deixou de tipificar adequadamente o delito de maus-tratos. 

A incompletude do tipo penal no caso comprometeria a segurança jurídica, deixando 

ao talante do magistrado a decisão sobre o que configura ou não o crime.  

Essa indeterminação do preceito legal no tocante ao que sejam ato de abuso ou maus-

tratos, de sua insuficiência para precisar a conduta incriminada, dando margem a abertura 

demasiada que deve ser preenchida pelo juiz, leva à sua inconstitucionalidade, por ofensa ao 

princípio da legalidade, no aspecto da determinação ou da certeza. 

Nesse sentido, é a lição de Prado (2011a, p. 187): 

A imprecisão da referida expressão – ‘praticar ato de abuso’ (art. 32, caput) – 
encerra, em desconformidade com as exigências do princípio da legalidade, em 
especial no tocante à sua vertente da taxatividade-determinação. 
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À guisa de curiosidade, vale a pena comentar que o anteprojeto do novo Código 

Penal, elaborado por uma comissão de juristas criada pelo Requerimento n. 756, de 2011, e 

que tramita no Senado Federal, inovando em relação ao atual Código Penal, consagra em seu 

texto os crimes contra o meio ambiente, inserindo-os no contexto do Título XIV, que trata dos 

crimes contra os interesses metaindividuais. 

No que tange às condutas configuradoras de abuso ou maus-tratos contra os animais, 

o texto da nova codificação traz inovações em relação ao que dispõe a Lei n. 9.605/1998 e, 

além de reproduzir em seu art. 391, o art. 32 da atual lei dos crimes ambientais cuidou de 

inserir outros tipos penais criminalizando o transporte de animais quando em condições 

inadequadas ou que coloque em risco sua saúde ou integridade física e o abandono de animais 

em qualquer espaço público ou privado. Pela proposta em tramitação, torna-se crime, por 

igual, a omissão na prestação de assistência ou socorro, quando possível fazê-lo, por evidente, 

a qualquer animal que esteja em grave ou eminente perigo e, também, passa a ter autonomia 

em sede penal, eis que antes era conduta absorvida pelo crime de maus-tratos, a promoção, o 

financiamento, a organização e mesmo a participação em confronto entre animais de que 

possa resultar lesão, mutilação ou morte (BRASIL, 2011, p. 408). 

Assim dispõe o referido anteprojeto de lei: 

 

Art. 391. Praticar ato de abuso ou maus-tratos a animais domésticos, domesticados 
ou silvestres, nativos ou exóticos: 
Pena – prisão, de um a quatro anos. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos  
alternativos.  
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre lesão grave permanente 
ou mutilação do animal. 
§ 3º A pena é aumentada de metade se ocorre morte do animal. 
Art. 392. Transportar animal em veículo ou condições inadequadas, ou que 
coloquem em risco sua saúde ou integridade física ou sem a documentação 
estabelecida por lei: 
Pena – prisão, de um a quatro anos. 
Art. 393. Abandonar, em qualquer espaço público ou privado, animal doméstico, 
domesticado, silvestre ou em rota migratória, do qual se detém a propriedade, posse 
ou guarda, ou que está sob cuidado, vigilância ou autoridade: 
Pena – prisão, de um a quatro anos. 
Art. 394. Deixar de prestar assistência ou socorro, quando possível fazê-lo, sem 
risco pessoal, a qualquer animal que esteja em grave e iminente perigo, ou não pedir, 
nesses casos, o socorro da autoridade pública: 
Pena – prisão, de um a quatro anos. 
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço a um sexto se o crime é cometido 
por servidor público com atribuição em matéria ambiental. 
Art. 395. Promover, financiar, organizar ou participar de confronto entre animais de 
que possa resultar lesão, mutilação ou morte: 
Pena – prisão, de dois a seis anos. 
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§ 1º A pena é aumentada de metade se ocorre lesão grave permanente ou mutilação 
do animal. 
§ 2º A pena é aumentada do dobro se ocorre morte do animal (BRASIL, 2011, p. 
157-158).  
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6 OS ANIMAIS QUE SÃO OBJETO DE PROTEÇÃO JURÍDICA CONTRA 

CRUELDADE NO DIREITO PENAL PÁTRIO 

 

 

A Constituição Federal, na esteira da Declaração Universal dos Direitos dos Animais 

da Unesco, assentou, no seu art. 225, § 1º, inciso VII, o dever do poder público de proteger a 

fauna e a vedação de práticas que submetam os animais à crueldade (BRASIL, 1988).  

Verifica-se que a norma de proteção explicitada no discurso constitucional refere-se 

genericamente a animais, sem realizar nenhum tipo de diferenciação.  

A Lei n. 9.605/1998, acompanhando a diretriz constitucional, criminalizou a prática 

de condutas que denotam crueldade contra animais. Embora seja essa lei mais precisa do que 

a Constituição a respeito da definição do tipo de animal, que é alvo de sua tutela no tocante à 

interdição de práticas cruéis contra os animais, ainda assim a categoria de animais a que ela se 

refere, “silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, revela-se mais 

abrangente do que a dos animais cujos atributos conduziram à sua consideração ética. Isso 

acaba gerando o inconveniente de se incriminar uma conduta que, no âmbito moral, não teria 

razão de ser.  

Assentadas essas premissas, surgem algumas questões fundamentais do ponto de 

vista jurídico: quais animais são objeto de proteção contra a prática de crueldade estabelecida 

pela Constituição Federal e seus regulamentos? E mais: Ressalvando os animais daninhos, a 

vedação de crueldade e maus-tratos inclui todos os demais animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos, ainda que de um nível taxonômico inferior? Quais animais 

são alvo de proteção pelo ordenamento jurídico brasileiro, que veda a prática de condutas 

cruéis e de maus-tratos que tenham por objeto a fauna? O estatuto jurídico dos animais 

confere proteção a todos os animais da fauna ou somente a uma classe deles? Há distinção 

quanto às categorias de animais aos quais a lei confere proteção? Quais os critérios que 

fundamentam e justificam a vedação da prática de condutas cruéis contra os animais?  

Como será visto, um dos fundamentos éticos que justificam a consideração moral dos 

animais e lhes estende o atributo da dignidade que caracteriza os seres humanos é a 

capacidade que eles têm de sentir dor, ou, nas palavras do filósofo Peter Singer (2002, p. 65-

92), a capacidade de “senciência”, o que, em tese, não justificaria a inclusão de todas as 

classes de animais no âmbito de proteção contra a prática de crueldade.  
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Esta abordagem se justifica em razão da necessidade de conciliar os parâmetros 

jurídicos que devem nortear a tarefa hermenêutica de interpretação do art. 32 da Lei n. 

9.605/1998 à luz do art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal com os critérios éticos 

que fundamentam a vedação da prática de crueldade contra os animais, o que, em última 

análise, acaba por influir na definição do que seria ou não ilícito penal.  

Com efeito, adotando como marco teórico as formulações de Singer (2002) e com a 

análise do que ordenamento jurídico, como um todo, dispõe sobre o assunto20, o objetivo com 

este capítulo é delimitar os animais que, consoante os imperativos éticos, devem ser o objeto 

de proteção contra a prática de atos de crueldade e maus-tratos pelo direito penal no Brasil.  

Para tanto, procura-se demonstrar que é possível uma Ética para além dos seres 

racionais de modo a conformar um paradigma biocêntrico, fundado na moderna concepção de 

Ética, que contemple toda a natureza, e não somente a pessoa humana, o que requer alterações 

na própria natureza da Ética clássica.  

Nessa linha, procura-se demonstrar, ainda, que o mesmo princípio ético que 

fundamenta a consideração da igualdade humana reivindica idêntico tratamento em relação 

aos animais, ou seja, de que a capacidade de sofrimento ou “senciência” constitui o critério 

consagrador para que um animal possa ser moralmente considerado titular de “igualdade de 

consideração”, não havendo razão para diferenciar a dor e o prazer de um ser humano 

daqueles de um animal. 

A noção de bem jurídico não se confunde com a de objeto da ação. Este vem a ser “o 

elemento típico sobre o qual incide o comportamento punível do sujeito ativo da infração 

penal. Trata-se do objeto real (da experiência) atingido diretamente pelo atuar do agente. É a 

concreta realidade empírica a que se refere a conduta típica.” (PRADO, 2011a, p. 99). O 

primeiro, o bem jurídico, ao contrário, na concepção de Birnbaum, traduz-se no objeto de 

tutela da norma (D’ÁVILA, 2006, p. 81), ou, como destaca Souza (2006, p. 249), “é o objeto 

ideal que se incorpora no concreto objeto material do crime (ou objeto da ação – 

Handlungsobjekte). É a vida, no crime de homicídio; o patrimônio, no crime de furto [...]”. 

Assim,  

 

                                                 
20 Afinal, “a norma proibitiva que dá lugar ao tipo (e que permanece anteposta a ele: ‘não matarás’, ‘não furtarás’ 

etc) não está isolada, mas permanece junto com outras normas também proibitivas, formando uma ordem 
normativa, onde não se concebe que uma norma proíba o que outra ordena ou aquela que outra fomenta. Se 
isso fosse admitido, não se poderia falar de ‘ordem normativa’, e sim de um amontoado caprichoso de normas 
arbitrariamente reunidas” (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2009, p. 474). 
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O bem jurídico não se confunde, pois, com o objeto material. Por conseguinte, 
objeto material é a coisa ou pessoa (indivíduo) sobre os quais, no plano real e causal, 
recai a conduta (ação ou omissão) delituosa do agente (por exemplo, o automóvel – 
coisa móvel – a ser subtraído, no crime de furto; o indivíduo a ser morto ou ferido, 
no crime de homicídio e lesões corporais, respectivamente etc.) (SOUZA, 2006, p. 
249). 
 

Como é cediço, a Constituição Federal, no art. 225, § 1º, inciso VII, estabelece a 

vedação de práticas que submetam os animais à crueldade, mas a eles se refere apenas 

genericamente, não fazendo nenhum tipo de distinção quanto aos tipos de animais que são 

objeto de tutela. 

O mesmo não pode ser dito em relação ao art. 32 da Lei n. 9.605/1998, pois, ao 

criminalizar a conduta de “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais”, este 

dispositivo legal desdobra o objeto de proteção constitucional em “animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos” (BRASIL, 1998). 

Todavia, mesmo esse detalhamento maior da norma penal no tocante aos animais 

objeto de sua proteção ainda é muito abrangente para possibilitar a delimitação precisa de 

quais animais são alvo de proteção contra a prática de crueldade pelo ordenamento jurídico 

pátrio. 

Ora, a mutilação ou a inflição de maus-tratos a um simples inseto seria suficiente 

para atrair a incidência da norma penal incriminadora como forma de proteção dos animais? 

A reboque desse questionamento, ainda se seguem outros: o estatuto jurídico de 

tutela dos animais confere proteção contra a prática de crueldade e maus-tratos a todos os 

animais da fauna ou somente a uma classe deles? Quais animais são alvo da vedação 

constitucional de crueldade? 

A interpretação semântica do enunciado constitucional, como já dito, não auxilia na 

tarefa de identificar quais as categorias de animais que estão ao alcance da proteção legal. 

Necessário se faz então descer ao nível infraconstitucional para identificar não somente os 

animais que são objeto de tutela contra a prática de crueldade, como também aqueles 

integrantes da fauna a que o arcabouço jurídico positivo confere qualquer tipo de proteção. 

Começando pela Lei n. 5.197/1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 

providências, tem-se que, em seu art. 1º, esta lei estabelece:  

Art. 1º Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento 
e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem 
como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo 
proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha (BRASIL, 1967). 
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Verifica-se que, para efeito de proibição de caça irregular e condutas equiparadas, a 

proteção conferida pela lei recai sobre qualquer espécie animal constituidora da fauna 

silvestre, não havendo distinção quanto ao tipo de espécie. E esse mesmo art. 1º traz a 

definição de animal silvestre é o que vive naturalmente fora do cativeiro, independentemente 

de sua espécie. Mas somente em relação aos animais da fauna silvestre. Então, para efeitos 

dessa lei, a apanha de um simples inseto configuraria fato gerador de uma de suas hipóteses 

de incidência. Todavia, como ela não diz nada quanto à inflição de crueldade aos animais, 

avancemos. 

O já revogado Decreto n. 24.645/1934, no art. 17, definia animal como “todo ser 

irracional, quadrúpede ou bípede, doméstico ou selvagem, exceto os daninhos” (BRASIL, 

1934).Apesar de já se encontrar revogado, esse diploma legal desperta grande interesse 

científico para este estudo porque excluía da esfera de proteção legal, para efeito da vedação 

de maus-tratos, aqueles animais reputados daninhos. A voluntas legis desse decreto se afigura 

bastante útil no auxílio de interpretação (teleológica) do sentido e alcance do art. 32 da Lei n. 

9.605/1998, ante o paralelismo que pode ser estabelecido entre um e outro. 

Ainda no tocante aos animais daninhos, o § 2º do art. 3º da Lei n. 5.197/196721 

também revela a preocupação do legislador em excluí-los da proteção legal que é conferida ao 

restante da fauna. 

O também já revogado Decreto-Lei n. 5.894/1943, que continha do Código de Caça, 

dispunha no art. 9º que “os animais silvestres considerados nocivos poderão ser abatidos, em 

qualquer tempo, de acordo com as instruções da Divisão de Caça e Pesca, aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Caça” (BRASIL 1943) 

A propósito, verifica-se ainda que o art. 37, inciso IV, da Lei n. 9.605/199822, 

analogamente, exclui o animal nocivo, assim caracterizado pelo órgão competente, como 

objeto material do crime de abate de animal. 

                                                 
21 “Art. 3º. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem na sua 

caça, perseguição, destruição ou apanha. 
§ 1º Excetuam-se os espécimes provenientes legalizados. (sic) 
§ 2º Será permitida mediante licença da autoridade competente, a apanha de ovos, lavras e filhotes que 
se destinem aos estabelecimentos acima referidos, bem como a destruição de animais silvestres 
considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública.” (BRASIL, 1967, grifos nossos). 

22 “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) 
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A Lei n. 9.605/1998, que versa sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe, no art. 32, que constitui crime 

“praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos” (BRASIL, 1998b). 

A título de observação, verifica-se que em relação à figura delitiva do art. 29, que 

incrimina a conduta de “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativos ou em rota migratória”, o tipo penal do art. 32 é mais amplo porque abrange não só os 

animais silvestres, mas também os animais domésticos ou domesticados. 

Esta lei já é mais precisa que a anterior no tocante à definição do objeto material da 

conduta proibitiva e, para bem compreender seu o alcance, o primeiro passo é definir qual o 

conceito de animal silvestre, doméstico, nativo ou exótico. 

A definição de animal silvestre não oferece maiores dificuldades porque ela é 

apresentada pela própria Lei n. 9.605/1998, que no § 3º do art. 29 os define como  “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, 1998b). Vê-se que esta 

última definição alargou o primitivo conceito de animal silvestre estatuído na Lei n. 

9.605/1998. 

O conceito de fauna silvestre é ainda explicitado no art. 2º, incisos I e II, da Portaria 

n. 93 do IBAMA e se desdobra ainda em: 

 

I – Fauna Silvestre Brasileira: são todos aqueles animais pertencentes às espécies 
nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham seu ciclo 
de vida ocorrendo dentro dos limites do Território Brasileiro ou águas jurisdicionais 
brasileiras. 
II – Fauna Silvestre Exótica: são todos aqueles animais pertencentes às espécies ou 
subespécies cuja distribuição geográfica não inclui o Território Brasileiro e as 
espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, inclusive domésticas em estado 
asselvajado ou alçado. Também são consideradas exóticas as espécies ou 
subespécies que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e suas águas 
jurisdicionais e que tenham entrado em Território Brasileiro (BRASIL, 1998a). 

 

No que tange aos animais domésticos, sua definição é trazida no inciso III do mesmo 

do art. 2º desse ato normativo: 

 

                                                                                                                                                         
IV – por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.” (BRASIL, 1998, 
grifos nossos). 
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III – Fauna Doméstica: Todos aqueles animais que através de processos tradicionais 
e sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se domésticas, 
apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência 
do homem, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que 
os originou (BRASIL, 1998a). 

 

Animais domesticados seriam um tertium genus em relação às duas figuras acimas e, 

nas palavras de Gomes e Bulzico (2010), 

 

são aqueles provenientes da fauna silvestre, mas que sofreram interferência humana. 
Como resultado dessa interferência, sua sobrevivência em habitat natural torna-se 
incerta em razão da sua adaptação a um ambiente por vezes menos hostil e com 
abundância de alimento. Os animais domesticados não se confundem com os 
animais domésticos porque a sua domesticação é um evento isolado e acidental, a 
contrário do que acontece com a domesticação habitual. 

 

Tais assertivas, então, permitem-nos asseverar, até aqui, no âmbito da dogmática 

ambiental, que a proteção legal contra maus-tratos e crueldade compreende os animais 

silvestres, os animais domésticos e os animais domesticados, salvo quanto aos primeiros 

aqueles considerados daninhos ou nocivos, nos termos da regulamentação legal.23 

Todavia, outra pergunta vem à tona: ressalvando os animais daninhos, a vedação de 

crueldade e maus-tratos inclui todos os demais animais silvestres, domesticados ou 

domésticos, ainda que de um nível taxonômico inferior? 

Os fundamentos éticos que justificam a adoção de medidas de proteção contra maus-

tratos e vedam a prática de crueldade contra os animais nos dão uma dica para a solução deste 

dilema. 

Como visto, se é certo que o desenvolvimento do sistema nervoso central confere aos 

animais a capacidade de sentir dor e, conforme a formulação de Singer (2002, p. 65-92), esse 

é o critério que lhes atribui dignidade e valor intrínseco, também não é menos certo que tal 

atributo seja o apanágio dos animais vertebrados. Por conseguinte, a conclusão a que se chega 

                                                 
23 Leis (apud SANTANA 2007) também entende que os animais daninhos passam ao largo da tutela jurídica 

contra a prática de crueldade e maus-tratos. Para sustentar esse ponto de vista, a autora, citando “dá como 
exemplo a Lei n. 9.605/98, que diz não ser crime o abate de animais nocivos (art. 37, IV) e lembra que a Lei n. 
5.197/67 já trazia hipótese de permissão de eliminação de animais nocivos (art. 3º, § 2º).” Ainda segundo ela, 
“[...] o princípio de proteção que rege e regula as práticas de caça, apanha, pesca, se põe de lado no trato dos 
animais considerados nocivos à saúde e aos interesses econômicos dos homens. Afasta-se a proteção ao direito 
de existir, de ter preservada sua função ecológica e de não ser tratado com crueldade. A nocividade ou a 
ampliação de seu grau deve-se, muitas vezes, à ação do próprio homem, depois de provocar desequilíbrio 
ecológico e despejar resíduos que propiciam a infestação de pragas urbanas. Aqui a nova ética no tratamento 
do ambiente fica posta de lado, exatamente para combater os efeitos ou resultados provocados por uma ação 
humana. Outra exceção que estabelece é quanto aos animais silvestres cuja caça é permitida para alimentação 
de populações indígenas ou interioranas” (LEIS apud SANTANA 2007, p. 118). 
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é que somente esses animais podem vir a ser alvo da proteção contra a prática de maus-tratos 

e atos cruéis. 

A Lei n. 11.794/2008 (Lei Arouca), que regulamenta o inciso VII do § 1º do art. 225 

da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais, lança 

mais luzes sobre o tema e nesse sentido dispõe em seus arts. 2º e 3º, ipsis litteris: 

 

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se aos animais das espécies classificadas como 
filo Chordata, subfilo Vertebrata, observada a legislação ambiental. 
Art. 3º Para as finalidades desta Lei entende-se por: 
I – filo Chordata: animais que possuem, como características exclusivas, ao menos 
na fase embrionária, a presença de notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo 
nervoso dorsal único; 
II – subfilo Vertebrata: animais cordados que têm, como características exclusivas, 
um encéfalo grande encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral; 
[...] (BRASIL, 2008). 

 

Dessume-se que a proteção conferida por esta lei incide somente sobre os animais do 

filo Chordata, subfilo Vertebrata, cuja definição se encontra nos incisos I e II do art. 3º. 

Outros animais, menos complexos, não são objeto de consideração pela lei justamente em 

razão de não serem dotados de capacidade de sentir dor nos moldes a que alude Singer (2002, 

p. 65-92). 

Retomando o que já foi dito, segundo esse filósofo, somente a qualidade de 

“senciente” de um animal, isto é, a capacidade de sentir dor, justificaria a sua inclusão na 

esfera de consideração moral humana. Nessa ótica, se um dado animal não compartilha com 

os humanos a suscetibilidade ao sofrimento físico e emocional, não há porque lhe conferir 

proteção. 

Ademais, vejamos o que diz o art. 32 da Lei n. 9.605/1998, que de igual modo 

consubstancia a materialização do princípio insculpido no art. 225, § 1º, inciso VII, da 

Constituição Federal no tocante à vedação de práticas cruéis contra animais: 

 

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. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 
alternativos (BRASIL, 1998b). 

 

Extrai-se do caput e do § 1º que o bem jurídico tutelado em ambas as figuras 

delitivas é o bem-estar animal. Vê-se também que tais tipos penais não versam sobre crimes 
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ecológicos propriamente ditos, isto é, aqueles que ameaçam o ecossistema e causam riscos à 

qualidade de vida do ser humano. 

A Lei n. 11.794/2008, ao estabelecer procedimentos para o uso científico de animais 

em atividades de ensino e pesquisa, evidencia que há uma clara identificação entre o seu 

objeto de tutela e o elemento objetivo do tipo penal do § 1º do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, 

que é a realização de experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ou vivissecção24. Tanto 

um quanto outro dispositivo legal regulamentam o disposto no mesmo art. 225, § 1º, inciso 

VII, da Constituição Federal. 

Com efeito, o objeto material da conduta do crime definido no § 1º do art. 32 deve 

recair sobre os mesmos animais que a Lei n. 11.794/2008 delimita como seu objeto de 

proteção (animais do filo Chordata, subfilo Vertebrata). 

A toda evidência, considerando que ambos os delitos acima compartilham o mesmo 

bem jurídico, forçoso concluir que o objeto material de suas condutas deve coincidir e recair 

sobre os animais do filo Chordata, subfilo Vertebrata. 

A propósito, os cordados (Chordata, do latim chorda, corda) constituem um filo no 

reino Animalia, que inclui os vertebrados, os anfioxos e os tunicados. Esses animais são 

caracterizados pela presença de uma simetria bilateral, notocorda, sistema digestório 

completo, um tubo nervoso dorsal, fendas branquiais e uma cauda pós-anal, em pelo menos 

uma fase de sua vida. Os cordados compartilham características com muitos animais 

invertebrados sem notocorda, quanto ao plano estrutural, tais como simetria bilateral, eixo 

anteroposterior, metamerismo e cefalização. O grupo abrange animais adaptados para a vida 

na água, na terra e no ar (VERTEBRADOS, 2013). 

Os vertebrados (Vertebrata) constituem um subfilo de animais cordados, 

compreendendo os ágnatos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Caracterizam-se pela 

presença de coluna vertebral segmentada e de crânio que lhes protege o cérebro 

(VERTEBRADOS, 2013). 

Outras características adicionais desses animais são a presença de um sistema 

muscular geralmente simétrico (a simetria bilateral é também uma característica dos 

vertebrados) e de um sistema nervoso central, formado pelo cérebro e pela medula espinhal 

localizados dentro da parte central do esqueleto (crânio e coluna vertebral) 

(VERTEBRADOS, 2013). 

                                                 
24 Vivissecção ou experimentação animal é o ato de praticar toda sorte de procedimentos em animais vivos com 

o propósito de efetuar experimentos em nome da ciência. 
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O sistema nervoso central dos vertebrados, que lhes confere a capacidade de sentir 

dor a que alude Singer (2002, p. 65-92), consiste no cérebro e na medula espinal protegidos, 

respectivamente, pelo crânio e pela coluna vertebral. Nos vertebrados "inferiores" o cérebro 

controla principalmente o funcionamento dos órgãos sensoriais. Nos vertebrados "superiores", 

o tamanho do cérebro relativamente ao do corpo é maior, o que permite uma troca de 

informação mais intensa entre as diferentes partes do mesmo e com o meio ambiente. Os 

nervos da medula espinhal estendem-se à pele, órgãos internos e músculos. Alguns nervos 

ligam-se diretamente ao cérebro como no caso dos ouvidos e dos olhos. 

Ademais, considerando que o caput do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 também 

regulamenta o art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal, assim como a Lei n. 

11.794/2008, embora diversos os respectivos âmbitos de incidência (administrativo e 

criminal), não há razão para se estabelecer diferenciação no que tange à categoria de animais 

que deve figurar como objeto de proteção tanto de um quanto de outro diploma legal. 

Ora, se a Lei n. 11.794/2008 não põe a salvo da proteção estatal outros animais além 

dos elencados no art. 3º, tampouco reputa como infração administrativa a prática de atos 

configuradores de vivissecção em face deles, tampouco há motivo para inserir estes outros 

animais na esfera de proteção do art. 32 da Lei dos Crimes Ambientais de modo a ampliar, 

para efeito penal, o espectro de animais sujeitos a figurarem como objeto material da conduta 

definida no tipo penal correspondente. 

Destarte, se, por hipótese, for desenvolvido um experimento que possa causar dor ou 

angústia a um inseto sem que lhe sejam ministradas sedação, analgesia ou anestesia 

adequadas, tal conduta não configuraria a infração administrativa prevista no § 5º do art. 14 

da Lei n. 11.794/2008, mutatis mutandi, muito menos configuraria o delito tipificado no art. 

32 da Lei n. 9.605/1998. Isso até mesmo por uma questão de proporcionalidade. 

Se a vivissecção contra determinados animais que, a teor do art, 2º da Lei n. 

11.794/2008, são subtraídos de sua esfera de proteção, não chega a configurar sequer infração 

administrativa, com muito mais razão não há que se falar na ocorrência do crime que lhe 

subjaz, em razão do caráter de ultima ratio que orienta o direito penal25 

                                                 
25 Embora, advirta-se, possa vislumbrar, como reclamo social, um desmedido e incabido expansionismo penal, 

que acaba por transformar o direito penal em prima ratio. Sobre o tema, há muito já dizia Hassemer que: “Com 
isso, encontra-se em relação a já citada tendência de que o legislador penal entende esse instrumento menos 
como ultima ratio, mas, sim, como sola ou prima ratio e que ele o aplica contra os princípios da 
subsidiariedade, prontamente, em todo lugar, onde um ganho político possa ser visualizado com esse 
emprego”. (HASSEMER, 2007, p. 200) 
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Assim, a prática de atos em geral que submetam os animais a crueldade, bem como 

os crimes de maus-tratos contra animais (BRASIL, 2008, art. 32, caput) e de realização de 

experiência dolorosa ou cruel em animal vivo (BRASIL, 2008, § 1º do art. 32), somente se 

configurariam quando o animal vítima de tais condutas for do subfilo Vertebrata, que, 

segundo classificação apontada, abrange os ágnatos, peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos, ressalvando os animais daninhos. 

No âmbito do Decreto n. 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração 

destas infrações, entre as infrações administrativas cometidas contra a fauna, interessa-nos as 

estabelecidas nos arts. 29 e 3026. 

O primeiro porque guarda correlação com a perspectiva biocêntrica encontrada no 

art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal, na parte em que veda a prática de crueldade 

contra os animais e o segundo porque, ao restringir o seu objeto de proteção a qualquer 

espécie de cetáceo, pinípede ou sirênio encontrados em águas jurisdicionais brasileiras, realça 

o argumento de que somente os animais vertebrados se situam na esfera de consideração 

jurídica brasileira para efeito de proteção e que somente a capacidade de sentir dor, consoante 

a perspectiva de Singer (2002, p. 65-92), configura o critério demarcatório adotado pelo 

direito pátrio para conferir esta proteção aos animais.  

Corrobora esse entendimento o art. 1º da Lei 7.643/198727, que proíbe a pesca de 

cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras. Na dicção do referido dispositivo, encontramos 

não só a proibição da pesca como também a referência expressa à vedação de qualquer forma 

de molestamento intencional de toda espécie de cetáceo, o que, mais uma vez, denota que o 

legislador brasileiro volta suas preocupações para a proteção apenas de animais vertebrados. 

À luz da legislação, a conduta de matar animais somente se configura como crime se 

cometida em face de um animal silvestre. Essa é a dicção do art. 29 da Lei n. 9.605/1998 

(BRASIL, 1998b). 

A conduta de matar um animal doméstico, sem lhe infligir maus-tratos ou sem a 

prática de maus-tratos, é atípica. 
                                                 
26 “Art. 29. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, 

nativos ou exóticos: 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por indivíduo. 
Art. 30. Molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo, pinípede ou sirênio em águas jurisdicionais 
brasileiras: 
Multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)” (BRASIL, 2008). 

27 “Art. 1º Fica proibida a pesca, ou qualquer forma de molestamento intencional, de toda espécie de cetáceo nas 
águas jurisdicionais brasileiras” (BRASIL, 1987). 
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Se as condutas descritas no tipo penal do caput do art. 29 da Lei n. 9.605/1998, 

consistentes em matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, nos termos do §6º do mesmo artigo28, 

não se aplicam aos atos de pesca29, eis aqui uma causa de excludente de ilicitude que não 

figura no rol do art. 37 da mesma lei30. Em outras palavras, embora, topologicamente, tal 

circunstância não se situe no art. 37, ela ostenta nítido caráter de excludente de ilicitude. 

Poder-se-ia objetar tal entendimento sob a alegação de que a intenção do legislador 

ao inserir a ressalva do § 6º do art. 29 da Lei n. 9.605/1998 foi unicamente a de esclarecer que 

os fatos análogos envolvendo a fauna aquática escapariam ao alcance do art. 29 e seriam 

objeto de tutela específica dos arts. 34 e 35 da mesma lei e da legislação correlata. Contudo, 

os arts. 34 e 3531 estatuem que a morte de um animal decorrente de um ato de pesca somente 

                                                 
28 “Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, 

sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 
Pena – detenção de seis meses a um ano, e multa. 
[...] 
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.” (BRASIL, 1998). 

29 De acordo com os artigos 4º e 5º da Lei n. 11.959/2009, a atividade pesqueira “[...] compreende todos os 
processos de pesca, explotação e exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização 
e pesquisa dos recursos pesqueiros” e somente poderá ser exercida mediante prévio ato autorizativo emitido 
pela autoridade competente. O art. 8º da mesma lei dispõe que: “Art. 8 Pesca, para os efeitos desta Lei, 
classifica-se como: I – comercial: a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de 
forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de 
parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte; b) industrial: quando praticada por 
pessoa física ou jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-
partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial; II – não 
comercial: a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa 
científica; b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos 
previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto; c) de subsistência: quando 
praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em 
legislação específica.” (BRASIL, 2009, grifos nossos). 

30 “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). 

31 “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. 
Art. 35. Pescar mediante a utilização de: 
I – explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante; 
II – substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente: 
Pena – reclusão de um ano a cinco anos” (BRASIL, 1998). 
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configura crime contra certas espécies que devem ser preservadas e em específicas 

circunstâncias relacionadas a tempo, lugar e modo de realização da pesca. 

Ademais, a atual lei que disciplina a matéria e regula as atividades pesqueiras (Lei n. 

11.959/2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da 

Aquicultura e da Pesca), espanca qualquer objeção nesse sentido porque, além de não prever 

crimes contra os animais hidróbios, em seu art. 33, remete à própria Lei n. 9.605/1998 a 

punição das condutas e atividades lesivas aos recursos pesqueiros e ao meio ambiente. 

Ora, se a conduta de matar um animal no ato da pesca, que pressupõe o 

aniquilamento total da vida, não constitui crime e, portanto, não é punível, não há razão para a 

incidência da norma prevista no art. 32 quando o objeto material da conduta for um peixe, por 

exemplo, pois as condutas descritas no tipo penal desse artigo são muito menos gravosas que 

a morte desses animais. 

Entretanto, como se extrai do art. 36 da Lei n. 9.605/1998,32 apenas os espécimes dos 

grupos dos peixes, crustáceos e moluscos podem ser considerados como produto de pesca, e, 

por conseguinte, estão fora do âmbito da tutela do art. 29 e, por extensão, da proteção do art. 

32, o mesmo não se podendo dizer em relação aos cetáceos, até porque, como visto, a Lei n. 

7.643/1987, que trata especificamente do tema, proíbe, em seu art. 1º, a pesca, ou qualquer 

forma de molestamento intencional, de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais 

brasileiras. 

Prado (2011a, p. 175), diversamente, entende que a Lei n. 9.605/1998 revogou 

tacitamente o art. 1º da Lei n. 7.643/1987. Para sustentar seu ponto de vista, o autor, citando 

Luciana Caetano da Silva, assinala que,  

 

ao restringir ‘o conceito legal de pesca na nova lei [...] a vedação disposta no 
parágrafo 6 (sic) só exclui do âmbito da tutela do art. 29 os grupos dos peixes, 
crustáceos e moluscos (art. 36), permanecendo os demais animais aquáticos (como 
os cetáceos e sirênios) sobre a sua esfera protecionista. [...] Portanto, caçar uma 
baleia, um golfinho sem autorização, licença ou permissão da autoridade 
competente, enquadra-se na conduta incriminadora prevista no art. 29, caput, da Lei 
9.605/1998’.  

 

Todavia, esse posicionamento não merece prosperar, por dois motivos: 

primeiramente, porque o art. 1º da Lei n. 7.643/1987 é mais abrangente do que o art. 29 da Lei 

                                                 
32 “Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, 

apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis 
ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas 
oficiais da fauna e da flora” (BRASIL, 1998). 
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n. 9.605/1998, pois além de proibir a pesca de cetáceo em si, que tem correspondência com os 

verbos matar, perseguir, caçar e apanhar que formam o núcleo do tipo penal deste artigo, 

proíbe, também, qualquer forma de molestamento intencional. Em segundo lugar, porque em 

se tratando de uma antinomia de 2º grau, quando se tem um conflito de uma norma especial 

anterior e outra geral posterior, prevalecerá o critério da especialidade, valendo a primeira 

norma.  

Ademais não é justificável, sob o postulado da proporcionalidade, tampouco razoável 

deixar de coibir a morte de um animal, que é a ofensa mais contundente contra a vida dele, e 

proibir condutas de menor potencial ofensivo, como a prática de atos cruéis e maus-tratos 

contra esse animal. Os bens jurídicos em jogo, a vida animal, de um lado, e o bem-estar 

animal, de outro, devem receber um tratamento jurídico-penal proporcional ao valor que 

encerram e quanto maior for a gravidade da ofensa a esses bens, maior deve ser a punição.  

Fazendo uma analogia com o ser humano, seria o mesmo que, concomitantemente, 

permitir o homicídio e proibir, mediante a incriminação da conduta, a prática de lesão 

corporal e de maus-tratos, tipificadas, respectivamente, nos arts. 129 e 134 do Código Penal 

(BRASIL, 1940). 

Aqui calha também a menção ao princípio da consunção, que, conforme o 

ensinamento de Mirabete (1986, p. 120), “[...] consiste na anulação da norma que já está 

contida em outra, ou seja, na aplicação da lei de âmbito maior, mais gravemente apenada, 

desprezando-se a outra, de âmbito menor”. É o princípio segundo o qual a conduta mais 

ampla engloba, isto é, absorve outras condutas menos amplas e, geralmente, menos graves, os 

quais funcionam como meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro 

crime, ou nos casos de antefato e pós-fato impuníveis (GRECO, 2003, p. 33). 

Em virtude do princípio da consunção ou da absorção deve ser observada a regra 

geral segundo a qual o fato de maior gravidade consome ou absorve o de menor gravidade 

(lex consumens derogat lex consumptae) (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, 

p. 370). 

 Sua incidência se verifica na hipótese de crime progressivo, que é aquele em que o 

agente, para alcançar um resultado mais gravoso (uma ofensa maior ao bem jurídico), passa 

necessariamente por um de menor gravidade.33 É de observar que no crime progressivo o 

                                                 
33 Como exemplo de crimes progressivos, Gomes e García-Pablos de Molina (2012, p. 370) citam o homicídio 

(para se cometer o homicídio passa-se necessariamente pela lesão corporal) e o homicídio qualificado pela 
tortura (para se chegar ao homicídio qualificado pela tortura é preciso, antes, praticar o delito de tortura).  
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agente só responde por um crime, o maior, sendo que o menor, que é chamado de “crime 

passagem”, fica eliminado (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, p. 370). 

Considerando que a morte de um animal, que constitui o delito consuntivo do art. 29 

(crime progressivo), não é penalizada quando decorrente de atos de pesca e que ela pressupõe 

a prática de pelo menos uma das condutas descritas no art. 32 da Lei n. 9.605/1998, qual seja, 

a ação de ferir, razão não há para se punir o crime consunto, que é um meio necessário para se 

alcançar o resultado morte, analogamente ao que sucede com os crimes de homicídio e lesão 

corporal, em uma relação de minus a plus. 

Se a lei iguala os animais domésticos e os animais silvestres como objeto material da 

conduta do crime de maus-tratos e se essa mesma lei diz que não há crime quando a morte é 

praticada em decorrência dos atos de pesca, a conclusão a que se chega é que os peixes, os 

crustáceos e os moluscos não figuram entre os animais suscetíveis da prática de maus-tratos. 

Não há razões, sob o ponto de vista político-criminal, para criminalizar a prática de 

ato de abuso e maus-tratos contra os peixes, crustáceos e moluscos quando a lei tornou a 

morte desses animais impunível. 

A conduta delituosa do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 e a infração do art. 29 do Decreto 

n. 6.514/2008, além do estatuído no art. 225, §1º, inciso VII, in fine, da Constituição Federal, 

revelam que o nosso ordenamento jurídico reconhece valor próprio e confere relevância à vida 

e ao bem-estar dos animais da fauna brasileira.  

Mas não é só. Considerando a abertura semântica dos conceitos de abuso e maus-

tratos encontrados no tipo penal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, que constituem um conceito 

jurídico indeterminado, e a teleologia que deflui da norma constitucional, para que ocorra a 

configuração da conduta de inflição de maus-tratos a tais classes de animais, é preciso que 

eles sejam suscetíveis de enquadramento em uma das hipóteses enumeradas no art. 3º do 

Decreto n. 24.645/1934,34 que, embora já esteja revogado, ante o atual vácuo legislativo, 

                                                 
34 “Art. 3º Consideram-se maus-tratos: I – praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal; II – manter 

animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os 
privem de ar ou luz; III – obrigar animais a trabalhos excessívos ou superiores ás suas fôrças e a todo ato que 
resulte em sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente, não se lhes possam exigir senão com 
castigo; IV – golpear, ferir ou mutilar, voluntariamente, qualquer órgão ou tecido de economia, exceto a 
castração, só para animais domésticos, ou operações outras praticadas em beneficio exclusivo do animal e as 
exigidas para defesa do homem, ou no interêsse da ciência; V – abandonar animal doente, ferido, extenuado ou 
mutilado, bem coma deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive 
assistência veterinária; VI – não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados, a todo animal cujo 
exterminio seja necessário, parar consumo ou não; VII – abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais 
em período adiantado de gestação; VIII – atrelar, no mesmo veículo, instrumento agrícola ou industrial, 
bovinos com equinos, com muares ou com asininos, sendo somente permitido o trabalho etc conjunto a 
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afigura-se bastante útil para fornecimento de parâmetros para a caracterização e definição do 

ato de maus-tratos35. 

Assim, um animal, embora seja pertencente ao filo Chordata e ao subfilo Vertebrata, 

se não for suscetível de enquadramento em uma das hipóteses a que alude o Decreto n. 

24.645/1934, não há que se falar em prática de maus-tratos em face dele. 

Como já dito, afigura-se bastante difícil pensar na hipótese de maus-tratos contra 

uma simples formiga. Mas isso não significa que tal animal não deva ser alvo de proteção em 

nosso ordenamento, tampouco que esteja alijado do âmbito da proteção legal da fauna, haja 

vista subsumir-se ao conceito de fauna silvestre, estatuído, por exemplo, no art. 29 da mesma 

Lei n. 9.605/1998, que dispõe, in verbis: 

                                                                                                                                                         
animais da mesma espécie; IX – atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis, como sejam 
balancins, ganchos e lanças ou com arreios incompletos incomodas ou em mau estado, ou com acréscimo de 
acessórios que os molestem ou lhes perturbem o funcionamento do organismo; X – utilizar, em serviço, animal 
cego, ferido, enfermo, fraco, extenuado ou desferrado, sendo que este último caso somente se aplica a 
localidade com ruas calçadas; Xl – açoitar, golpear ou castigar por qualquer forma um animal caído sob o 
veiculo ou com ele, devendo o condutor desprendê-lo do tiro para levantar-se; XII – descer ladeiras com 
veículos de tração animal sem utilização das respectivas travas, cujo uso é obrigatório; XIII – deixar de revestir 
com couro ou material com identica qualidade de proteção as correntes atreladas aos animais de tiro; XIV – 
conduzir veículo de terão animal, dirigido por condutor sentado, sem que o mesmo tenha bola é fixa e arreios 
apropriados, com tesouras, pontas de guia e retranca; XV – prender animais atrás dos veículos ou atados ás 
caudas de outros; XVI – fazer viajar um animal a pé, mais de 10 quilômetros, sem lhe dar descanso, ou 
trabalhar mais de 6 horas continuas sem lhe dar água e alimento; XVII – conservar animais embarcados por 
mais da 12 horas, sem água e alimento, devendo as emprêsas de transportes providenciar, saibro as necessárias 
modificações no seu material, dentro de 12 mêses a partir da publicação desta lei; XVIII – conduzir animais, 
por qualquer meio de locomoção, colocados de cabeça para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer outro 
modo que lhes produza sofrimento; XIX – transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as 
proporções necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, e sem que o meio de condução em que estão 
encerrados esteja protegido por uma rêde metálica ou idêntica que impeça a saída de qualquer membro da 
animal; XX – encerrar em curral ou outros lugares animais em úmero tal que não lhes seja possível moverem-
se livremente, ou deixá-los sem água e alimento mais de 12 horas; XXI – deixar sem ordenhar as vacas por 
mais de 24 horas, quando utilizadas na explorado do leite; XXII – ter animais encerrados juntamente com 
outros que os aterrorizem ou molestem; XXIII – ter animais destinados á venda em locais que não reunam as 
condições de higiene e comodidades relativas; XXIV – expor, nos mercados e outros locais de venda, por mais 
de 12 horas, aves em gaiolas; sem que se faca nestas a devida limpeza e renovação de água e alimento; XXV – 
engordar aves mecanicamente; XXVI – despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos á alimentação 
de outros; XXVII. – ministrar ensino a animais com maus-tratos físicos; XXVIII – exercitar tiro ao alvo sobre 
patos ou qualquer animal selvagem exceto sobre os pombos, nas sociedades, clubes de caça, inscritos no 
Serviço de Caça e Pesca; XXIX – realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie 
diferente, touradas e simulacros de touradas, ainda mesmo em lugar privado; XXX – arrojar aves e outros 
animais nas casas de espetáculo e exibí-los, para tirar sortes ou realizar acrobacias; XXXI transportar, negociar 
ou cair, em qualquer época do ano, aves insetívoras, pássaros canoros, beija-flores e outras aves de pequeno 
porte, exceção feita das autorizares Para fins ciêntíficos, consignadas em lei anterior” (BRASIL, 1934) 

35 Cumpre destacar, todavia, que Jane Justino e Edna Cardoso  (apud NOGUEIRA, 2012, p. 249) assinala que, 
porque tinha força de lei, o Decreto n. 24.645/34, que é a melhor norma existente a respeito da definição de 
maus-tratos aos animais, não poderia ser revogado pelo superveniente Decreto n. 11/91, que lhe é 
hierarquicamente inferior. “Uma lei não pode ser revogada por um decreto (Decreto n. 11/91). ‘O que ocorre, 
assim nos afigura, é que, à época do seu aparecimento, ainda era comum a utilização do nomem iuris decreto-
lei, cuja figura surgiu com a Constituição de 1936’.” De acordo com a autora, apesar de constar como revogado 
pela Serviço de Legislação Brasileira do Senado, o aludido decreto continua em vigor, no máximo derrogado 
na parte penal. 
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Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida; 
[...] (BRASIL, 1998b). 

 

O que se está a dizer é que um animal cujo organismo seja pouco desenvolvido 

biologicamente e que não pertença ao subfilo Vertebrata, como uma formiga, por exemplo, 

não pode ser tomado em consideração unicamente para efeito de configuração da prática de 

maus-tratos e, consequentemente, do crime correspondente. 

Por outro lado, depreende-se do dispositivo acima que os animais silvestres, ao 

contrário dos domésticos, além da proteção que lhes é conferida pelo art. 29, também estão a 

salvo das condutas relacionadas à prática de atos de crueldade e maus-tratos a que se refere o 

art. 32 da Lei n. 9.605/1998. 

Apesar de não se descurar da importância que os demais animais não compreendidos 

na delimitação acima representam para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio 

ecológico, assevera-se que eles não configuram o objeto material da conduta do crime de 

maus-tratos tipificado no art. 32 da Lei n. 9.605/1998 e, consequentemente, das práticas que 

submetam os animais à crueldade a que alude o art. 225, §1º, inciso VII, da Constituição 

Federal. 

Por fim, outro argumento que corrobora a hipótese sustentada neste trabalho e que 

reforça toda a argumentação acima é o fato de que, conforme demonstrado no Capítulo 3, a 

legislação internacional como um todo, cuja tendência influenciou a elaboração de nosso 

direito no trato da matéria, via de regra, relaciona-se unicamente à proteção dos animais 

vertebrados, exceção feita às leis da Suécia, do Canadá e do Reino Unido que incluíram em 

sua esfera de proteção os invertebrados, no primeiro caso, e os cefalópodes (classe de 

invertebrados da qual fazem parte os polvos, as lulas, as sépias) nos demais.  
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7 O BEM JURÍDICO, O MEIO AMBIENTE E O BEM-ESTAR ANIMAL 

 

 

Neste capítulo, procura-se esclarecer se o bem-estar da fauna doméstica, 

paralelamente ao da fauna silvestre, chega a se configurar como um bem jurídico dotado de 

relevância suficiente para transformá-lo em objeto de tutela penal. Busca-se, também, 

descobrir se há no texto constitucional algum dispositivo que constitua um mandado expresso 

de criminalização da prática de maus-tratos contra todo e qualquer animal, especialmente, o 

animal doméstico. 

 

 

7.1 O bem jurídico: conceituação, evolução histórica e sua caracterização como limite 

material à atividade punitiva estatal 

 

 

O Direito Penal, refletindo as transformações que se verificaram no Direito de um 

modo em geral, foi-se legitimando à medida que se afastou de uma ordem preexistente, 

deificada ou idealmente concebida, característica das sociedades primitivas, onde imperava a 

ordem do recebido e o domínio das simbolizações “compactas”, e passou a buscar a sua 

legitimação no criado (FIGUEIREDO, 2008, p. 31). E, nessa mudança de rumo, teve papel de 

destaque a política criminal, que, se num primeiro momento, “não detinha competência para 

influenciar, de qualquer forma, a compreensão, a sistematização e, em definitivo, a aplicação 

das normas jurídico-penais” (DIAS apud FIGUEIREDO, 2008, p. 33), significou um grande 

avanço para aproximar a Ciência do Direito Penal à realidade empírica e deflagrar a transição 

do sistema dogmático para o pensamento problemático, mais permeável aos valores politico-

criminais. 

Há mais de um século, Franz Von Liszt propôs um novo estatuto para a política 

criminal. A partir do que designava “ciência conjunta do Direito Penal”, a política criminal 

passou a constituir uma disciplina autônoma, cuja tônica, rompendo com o método até então 

preponderante no estudo dogmático e sistemático do crime, serviria para legitimar e impor 

limites à intervenção punitiva do Estado, como meio de reforçar a conexão da ciência jurídica 

com a política (FIGUEIREDO, 2008, p. 32). 
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Todavia, embora von Liszt tenha sido partidário de maior aproximação da Ciência do 

Direito Penal com a realidade empírica, ele ainda se mantinha apegado ao saber sistemático, o 

que pode ser explicado pelo fato de viver em uma época em que vigora o paradigma liberal de 

Estado. 

Franz von Liszt, na verdade, propugnava um dualismo metodológico (Direito Penal 

separado da política criminal) e, ao afirmar que “o Direito Penal é a infranqueável barreira da 

política criminal”, ele contrapunha o método jurídico − de elaboração e ordenação 

sistemática-conceitual dos pressupostos do delito − aos princípios do tratamento adequado à 

conduta desviada que descansam em fundamentos empíricos. Para ele, a missão do trabalho 

sistemático é alheia e até mesmo contrária a toda a finalidade de caráter político-criminal. Isso 

significa que o Direito Penal e política criminal deveriam ser enfocados em momentos 

distintos (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, p. 156).  

A política criminal, apesar do realce que ganhou na concepção de Liszt, não tinha 

uma direta interferência no sistema dogmático, servindo apenas como um padrão crítico para 

o legislador. Ela constituía um instrumento dotado de valorações que, com o auxílio da 

criminologia, tinha como papel específico a reforma do direito legislado. Mas, sem dúvida, 

significou o pontapé inicial para a configuração do Direito Penal como um sistema orientado 

para o problema e como um sistema aberto à realidade. 

A necessidade de uma abertura cada vez maior ao pensamento aporético, contudo, 

vem sendo percebida no Direito Penal, tendo em vista que, segundo Roxin (apud GARCÍA-

PABLOS DE MOLINA, GOMES, 2012, p. 158) 

 

As decidibilidades dos sistemas abstratos não só radicam em sua posição contra a 
política criminal, senão, de um modo mais geral ainda, em um abandono da 
particularidades do caso concreto; portanto, em muitas situações, respeita-se a 
segurança jurídica mas com o custo do menosprezo da Justiça. 

 

E, em outra passagem, o mesmo autor observa que a  

 

[...] dificuldade ulterior da dogmática vinculada ao sistema consiste em que o ponto 
de partida sistemático certamente simplifica e facilita a aplicação do direito; mas, ao 
mesmo tempo, reduz as possibilidades de resolver o problema e desse modo pode 
impedir a visão de concepções melhores (ROXIN apud FIGUEIREDO, 2008, p. 34-
35). 
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Ademais, conforme adverte García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 159),  

 

[...] a sobrevalorização do sistema conduz, com frequência a resultados 
materialmente injustos ou insatisfatórios, do ponto de vista da política criminal. A 
solução pode ser correta para o sistema, deduzindo-se dele (tal solução) de forma 
logicamente intocável (irreprovável), mas ‘o automatismo dos conceitos teóricos’ 
pode conduzir a resultados pouco convincentes na prática. Acaba-se, assim, em uma 
autêntica monstruosidade jurídica, de tal forma que pode ser dogmaticamente 
verdade o que do ponto de vista da política criminal é equivocado e vice-versa.  
O problema, como assinala Roxin, é que a abstração e a generalização conduzem ao 
afastamento (do Direito Penal) da realidade e do caso concreto. 

 

Com efeito, um moderno sistema jurídico-penal deve se orientar no sentido das 

valorações da política criminal, de maneira que as principais categorias do sistema penal 

(tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade) sejam redefinidas em função das exigências 

político-criminais (ROXIN apud GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, p. 145). 

Se antes os pressupostos políticos e epistemológicos característicos do Estado liberal 

(saber sistemático) relegavam a política criminal a um segundo plano e blindavam o sistema 

dogmático contra a interferência direta dos valores político-criminais, atualmente, no contexto 

de um Estado de Direito Material, ela (a política criminal) assume um protagonismo em busca 

da aproximação da Ciência penal à realidade social. 

Segundo Figueiredo (2008, p. 34-35),  

 

Por Estado de Direito material entende-se um Estado que, para além de se resumir a 
um mero ‘Estado de legalidade’, objetiva, como fim último e verdadeiro, a ‘justiça 
material’. Assim, ‘a importância fundamental que têm as garantias formais contidas 
no conceito de Estado de direito não deve fazer esquecer o segundo elemento 
fundamental do Estado de direito; o vínculo jurídico do poder estatal com a ideia da 
justiça material. É sobretudo apegado a esta finalidade de justiça material, a partir 
dela, que se vê justificado o princípio formal de legalidade, pois qualquer Estado, 
por mais autoritário ou ilegítimo que seja, está apto a obedecer integralmente aos 
mandamentos formais de legalidade’. 

 

Mais à frente, o mesmo autor continua dizendo:  

 

[...] por Estado de Direito deve-se compreender um Estado que se não basta com a 
pura e simples realização de formas jurídicas; que, mesmo atento ao dogma da 
legalidade, deixa-se mover ‘por considerações axiológicas de justiça na promoção e 
realização de todas as condições – sociais, culturais e econômicas – de livre 
desenvolvimento da personalidade de cada homem’. O mesmo é dizer, na esteira de 
Rudolphi, que ‘o Estado de direito implica mais que o mero Estado de legalidade: 
seu verdadeiro fim é a justiça material’. Assim, ‘a importância significativa que têm 
as garantias formais contidas no conceito de Estado de direito não deve fazer com 
que se esqueça do segundo elemento fundamental do Estado de direito: a ideia de 
justiça material’. Desse modo, é da noção de Estado de direito material que 
devemos sublimar as finalidades – não meramente formais, mas materiais – dignas 
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de compor o núcleo teleológico representativo do Estado contemporâneo, 
constitucionalmente consagrado 

 

Um sistema penal orientado axiologicamente por princípios de política criminal 

tende a converter-se em uma estrutura dogmática próxima da realidade social. Mas isso não 

deve se traduzir no esvaziamento da função garantista da dogmática (segurança, 

previsibilidade etc.).  

Pelo contrário. O que se pretende é que a política criminal assuma também uma 
função garantista de delimitação da intervenção punitiva estatal, acolhendo todas as 
garantias formais e substanciais que a dogmática se empenhou em manter, como a 
tutela de liberdades individuais na estrutura socioestatal (BUSATO, 2013, p. 8). 

E esse papel garantista da política criminal, no paradigma do Estado de Direito 

material, revela-se na exigência de que o Direito Penal “só intervenha com seus meios 

próprios de atuação ali, onde se verifiquem lesões insuportáveis das condições comunitárias 

essenciais de livre realização e desenvolvimento da personalidade de cada homem.” (DIAS 

apud FIGUEIREDO, 2008, p. 38). É a preordenação do Direito Penal à salvaguarda 

unicamente de bens jurídicos fundamentais que passam a integrar o conceito material de 

crime e a constituir o critério legitimador da intervenção penal. 

Nesse sentido,  

o bem jurídico passa então a fazer parte do discurso jurídico-penal como um 
elemento fulcral, como ‘contraponto valorativo à funcionalização’ (SILVA 
SÁNCHEZ  apud FIGUEIREDO, 2008, p. 39) e parte inarredável daquele empenho 
de trazer as proposições axiomáticas próprias da política criminal para dentro do 
sistema.” (FIGUEIREDO, 2008, p. 39). 

A ideia de bem jurídico nasce na primeira metade do século XIX e remonta às 

concepções de Feurebach e Birnbaum. Para o primeiro, o Direito Penal defendia direitos e o 

delito era a “lesão de um Direito.” Feurebach entendia que do contrato social surgia um 

direito a ser respeitado e um dever de respeitar, que, em última análise, correspondiam à 

liberdade como um direito oriundo do próprio contrato social (BUSATO, 2013, p. 44). 

Birnbaum, por seu turno, rompendo com essa concepção, dizia que, considerando 

que o Direito não pode ser diminuído nem subtraído, a lesão somente poderia ocorrer em face 

do objeto de um direito, isto é, de um bem que juridicamente nos pertence e que tem origem 

na natureza ou no desenvolvimento social. Com isso, o autor situa os bens jurídicos para além 

do Direito e do Estado, que não os pode criar e somente os pode garantir a todos por igual 

(BUSATO, 2013, p. 46). 
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Posteriormente, influenciado pelo positivismo de seu tempo, Karl Binding propôs 

que o bem jurídico não podia estabelecer-se para além do Direito e do Estado. Para ele, o bem 

jurídico ficava estabelecido e não reconhecido dentro do conteúdo da norma jurídica, ou seja, 

o bem jurídico é “um estado valorado pelo legislador.” “Norma e bem jurídico são termos 

inseparáveis, ou seja, toda norma tem um bem jurídico que é um produto da decisão política 

do Estado” (BUSATO, 2013, p. 46). Com efeito, em Binding, o bem jurídico tem uma função 

claramente intrassistemática. 

Conquanto seja também um positivista, Franz von Liszt, com seu positivismo 

naturalístico-sociológico, diverge profundamente do positivismo formal-normológico de 

Binding (FIGUEIREDO, 2008, p. 54). Adotando um corte transcendentalista e político-

criminal em relação à concepção anterior, von Liszt (apud BUSATO, 2013, p. 47) postula que  

os bens jurídicos ultrapassam o ordenamento jurídico, eles estão na própria vida e o 
que faz o Direito é oferecer-lhes proteção por intermédio de suas normas, elevando-
os, dessa maneira à categoria de bens jurídicos. Para a devida identificação e 
localização do bem jurídico é necessário recorrer à política criminal, pois o Direito 
não lhes pode determinar nem fundamentar. 

Já em von Liszt se identifica um pensamento precursor das ideias que encaram o bem 

jurídico como limite material à atividade punitiva estatal. Com ele, o bem jurídico assume 

uma função crítica e transsistemática. 

“Ante as concepções nebulosas, incapazes de assegurar um conceito material de bem 

jurídico” que limitassem o legislador na criação de normas, surgiram as concepções 

neokantistas que, colocando em destaque a natureza teleológica do bem jurídico, propunham 

afirmar as bases do bem jurídico em consonância com a ratio legis das normas penais. Nesse 

sentido, Honig, defende que o bem jurídico  

‘é o fim reconhecido pelo legislador nos preceitos penais individuais em sua fórmula 
mais sucinta’ (PEÑA CABRERA apud BUSATO, 2013, p. 48) [...]. Essa concepção 
despoja o bem jurídico do núcleo material do injusto, constituindo só um princípio 
metodológico para interpretação dos tipos penais. Em resumo, o bem jurídico ficava 
reduzido a uma categoria interpretativa, simples ratio legis dos preceitos 
particulares, com o qual perdia sua função garantista e sua incidência no âmbito da 
dogmática (BUSATO, 2013, p. 48). 

 

Posteriormente, a Escola de Kiel (que deu sustentação teórica ao regime nacional-

socialista na Alemanha dos anos 30), representada por George Dahm e Friedrich Schaffstein, 

contrapondo-se aos liberais, aos positivistas e aos neokantianos, situa o conteúdo material do 

injusto na lesão do dever. Para esses autores, o principal era o povo e por isso não se podiam 

separar “realidade e valor”, mas [...] sendo o Direito ‘ordenamento da vida do povo, o espírito 

do povo é a fonte do Direito. O Estado constitui o interprete desse “espírito do povo” (PEÑA 



119 

 

CABRERA apud BUSATO, 2013, p. 48). Nessa ordem de coisas, o indivíduo deve fidelidade 

ao povo, portanto, o delito não constitui uma lesão do bem jurídico, senão uma lesão de um 

dever. Por esses fundamentos, o bem jurídico foi reduzido a um “conceito inútil” e o centro da 

construção do injusto passa a recair na “lesão de um dever” (BUSATO, 2013, p. 48). 

Depois da Segunda Guerra Mundial, o ontologicismo finalista de Welzel significou 

um retorno às tendências científicas jurídico-penais com a vinculação do bem jurídico a um 

aspecto de garantias do homem (BUSATO, 2013, p. 49). 

Passando à conceituação de bem jurídico, pode-se dizer que ele é “um ente (dado ou 

valor social) material ou imaterial haurido do contexto social, de titularidade individual ou 

metaindividual reputado como essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem 

e, por isso, jurídico-penalmente protegido” (PRADO, 2011a, p. 100). 

Numa conceituação mais ampla, Prado (2011b, p. 52-53), assinala:  

 

[...] o bem jurídico vem a ser um ente (dado ou valor social) material ou imaterial 

haurido do contexto social, de titularidade individual ou metaindividual reputado 

como essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade e, 

por isso, jurídico-penalmente protegido. E, segundo a concepção aqui acolhida, 
deve estar sempre em compasso com o quadro axiológico (Werbild) vazado na 
Constituição e com o princípio do Estado democrático e social de Direito. Assim, a 
ordem de valores constitucionalmente relevantes e inerentes a essa especial 
modalidade de Estado constitui o paradigma do legislador penal infraconstitucional. 
A ideia de bem jurídico fundamenta a ilicitude material, ao mesmo tempo em que 
legitima a intervenção penal legalizada. 
[...] o bem jurídico não se identifica exatamente com seu substrato: revela mais que 
sua base, visto ser resultado de um juízo positivo de valor sobre algo, que se lhe 
encarna, e acaba por dar-lhe um conteúdo ímpar de cunho empírico-valorativo. É 
sempre portador de um sentido, de algo valioso para o ordenamento jurídico, sendo 
expressão de uma relação empírico-axiológica. Além disso, pode ter um objeto ideal 
como substrato de um significado, sentido ou valor jurídico (v.g., depoimento de 
testemunha) (grifos no original).  

 

Para uma completa e perfeita apreensão do conceito de bem jurídico, mister se faz 

abordar, também, seus elementos formadores, que são o bem existencial e o substrato 

subjetivo do bem jurídico.  

Bem existencial, para García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 253-254), 

 

[...] é o bem relevante para o indivíduo ou para a comunidade [...] que, quando 
representa grande significação social, pode e deve ser protegido juridicamente. A 
vida, a honra, o patrimônio, a liberdade sexual, o meio-ambiente etc. são bens 
existenciais de grande relevância para o indivíduo. 
Esse bem existencial pode ser: psicofísico (vida, v.g.) ou espiritual ou ideal (por 
exemplo, a honra) ou um estado real (como o caso tranquilidade do lar) ou uma 
relação familiar (o matrimônio ou o parentesco são exemplos) ou uma relação 

jurídica (é o que se dá em relação à propriedade) ou uma conduta de quem tem 

dever de fidelidade (o dever de fidelidade do empregado público, que é o bem 
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jurídico protegido na corrupção, por exemplo) etc. Em suma: pode ser um bem 
material (como é a vida, por exemplo) ou imaterial (como é a honra) (grifos no 
original). 

 

Ao passo que substrato subjetivo, segundo os mesmos autores,  

 

[...] é o interesse do (e para o) ser humano em relação a um determinado bem 
existencial. A vida é um bem existencial; o interesse do ser humano pela vida (pelo 
seu surgimento, preservação, evitabilidade da sua destruição arbitrária etc.) constitui 
o substrato subjetivo do conceito de bem jurídico; esse vínculo ou interesse nada 
mais significa que uma relação social, que acaba sendo valorada positivamente 
legislador. Ou substrato ou essência do bem jurídico (interesse do ser humano) pode 
existir em relação a qualquer bem existencial (psicofísico ou espiritual-ideal ou um 
estado real ou uma relação familiar ou uma relação jurídica ou uma conduta de 
terceiro etc.). 
O substrato subjetivo do bem jurídico é, em outras palavras, uma relação social 
positivamente aceita que se vincula a uma coisa (material ou imaterial); tem como 
objeto um bem ou interesse existencial (pessoal), mas essa coisa (a vida, a honra 
etc.), para se transformar em um bem jurídico, precisa ser objeto de um interesse 
humano do ser humano e ainda depende de uma significação social, é dizer, de uma 
valoração (positiva do legislador) (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 
2012, p. 254) 

 

O bem jurídico, por conseguinte, continuam os autores,  

 

[...] é o bem reconhecido ou valorado positivamente pelo Direito. A noção de bem 
jurídico nos conduz a afirmar a relevância para o Direito do interesse do ser humano 
para um bem existencial.  
É o Direito que transforma o bem existencial e o interesse do ser humano em relação 
a ele como bem jurídico. Em outras palavras, bem jurídico é a soma de uma coisa 
(bem existencial) útil, válida ou necessária para o ser humano com um valor 
agregado (com uma valoração positiva em razão da função que a coisa desempenha 
para o desenvolvimento da personalidade do sujeito) (bem jurídico = um bem 
existencial útil, válido ou necessário ao ser humano + uma valoração positiva desse 
bem feita pelo legislador) (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, p. 
254) 

 

Conforme Prado (2011a, p. 97), 

 

[...] a conceituação material de bem jurídico implica o reconhecimento de que o 
legislador eleva à categoria de bem jurídico o que já na realidade social se mostra 
como um valor. Essa circunstância é intrínseca à norma constitucional, cuja virtude 
não é outra que a de retratar o que constituem os fundamentos e os valores de 
determinada época. Não cria os valores a que se refere, mas se limita a proclamá-los 
e a dar-lhes um especial tratamento jurídico. 

 

Na busca de um elemento que sirva para delimitar a noção de bem jurídico e fornecer 

seu conteúdo material, para além das propostas que advogam a tese de que só podem ser bens 

jurídicos aqueles objetos que o ser humano precisa para sua livre autorrealização (que 
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obviamente têm lugar na vida social) e que determinados objetos se convertem em bens 

jurídicos à medida que estiverem dotados de um conteúdo de valor para o desenvolvimento 

pessoal do homem em sociedade (SILVA SANCHEZ apud FIGUEIREDO, 2008, p. 70-71), 

Dias (apud FIGUEIREDO, 2008, p. 71) volta seu olhar para a Constituição de cada Estado:  

Os bens do sistema social se transformam e se concretizam em bens jurídicos dignos 

de tutela penal (em bens jurídico-penais) através da ordenação axiológica jurídico-
constitucional. O mesmo autor também encontra na concepção de Estado e nos fins 
a ele imanentes o referencial capaz de conferir aos bens jurídicos a ‘indispensável 
materialidade e concreção’.  

Comentando as assertivas acima, Figueiredo (2008, p. 71) arremata:  

 

[...] é pois, no seio da ordenação de valores constitucionais que a maioria da doutrina 
do bem jurídico tem encontrado a fonte axiológica apta a circunscrever a 
volatilidade política do legislador, restringindo seu poder criminalizador aos limites 
do consenso social que a Constituição representa. 
Num certo sentido, é até natural que as mudanças ocorridas no plano político-
criminal, enquanto tais influentes sobre as instituições dogmáticas jurídico-penais, 
sejam sempre condicionadas pela estrutura e finalidade do Estado, 
constitucionalmente consagradas. Contendo as Constituições as decisões axiológicas 
fundamentais para a existência da comunidade juridicamente organizada, representa 
ela, por isso mesmo, uma ordem de referência às posturas tomadas em sede político-
criminal. 

 

 

7.2 O enquadramento do meio ambiente e do bem-estar animal na categoria de bem 

jurídico 

 

 

Nessa linha de ideias, considerando que o primeiro passo para a configuração de um 

bem dotado de dignidade penal é sua correlação a um valor constitucional análogo, vale dizer, 

considerando que o fato de determinado valor estar refletido na Constituição configura uma 

condição necessária para convertê-lo em um bem jurídico-penal, resta saber se o meio 

ambiente e o bem-estar animal, sem embargo da tutela que lhes foi conferida pela Lei n. 

9.605/1998, constituem um bem de relevo constitucional. 

Diz o art. 225 da Constituição Federal: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
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[...] 
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.  
[...] 
§ 3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados (BRASIL, 1988, 
(grifos nossos). 

 

No que tange ao meio ambiente propriamente dito, o caput do art. 225 deixa claro 

que a Constituição Federal circunscreveu-o em sua ordem de valores, elevando-o assim à 

categoria de bem jurídico, o que se explica em razão de sua caracterização como um bem 

existencial (bem de uso comum do povo, diga-se de passagem) dotado de alta significação 

para o ser humano. Em outras palavras, o legislador constituinte, reconhecendo esse valor que 

o meio ambiente representa para a sociedade, incorporou-o ao quadro axiológico da 

Constituição Federal, o que permite caracterizá-lo como um direito fundamental. 

Embora o direito ao meio ambiente não figure no catálogo de direitos fundamentais 

estampados no Título II da Constituição Federal, esta o alçou à categoria de direito 

fundamental, ao caracterizar, no art. 225, o equilíbrio ecológico como bem essencial à sadia 

qualidade de vida, afirmando o valor do meio ambiente para assegurar a dignidade humana.  

“O fundamento da constitucionalização do direito ao meio ambiente é a própria 

dignidade da pessoa humana [...]” e “[...] a dignidade da vida em todas as suas formas.” 

(SILVA, 2007, p. 225). 

Aliada a isso, a abertura material propiciada pela disposição do art. 5º, § 2º, permite 

estender ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado o mesmo regime jurídico e a 

mesma fundamentalidade que caracterizam os direitos fundamentais.  

O direito ao meio ambiente é um direito materialmente fundamental porque ele, 

assim como a quase totalidade dos demais direitos fundamentais estatuídos em nossa 

Constituição, radica no princípio da dignidade da pessoa humana, que é reconhecidamente 

apontado pela doutrina como o critério demarcador da fundamentalidade dos direitos 

(FENSTERSEIFER, 2008, p. 167). Vale dizer: a caracterização do direito ao meio ambiente 

como um direito fundamental resulta da sua identificação com os valores que compõem o 

conteúdo essencial do princípio da dignidade humana. 

A ideia de dignidade humana é indissociável do mínimo essencial à manutenção da 

“sadia qualidade de vida.” Ao declarar ser a qualidade ambiental essencial a uma vida humana 

saudável (e também digna), o constituinte consignou no pacto constitucional sua escolha de 
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incluir a proteção ambiental entre os valores mais caros da República brasileira e incorporou 

“os valores ecológicos no núcleo axiológico do nosso sistema constitucional.” 

(FENSTERSEIFER, 2008, p. 169). 

O direito à vida, expressão máxima do princípio da dignidade humana, é 

universalmente reconhecido como o direito mais essencial do homem, sem o qual se frustraria 

o exercício dos demais direitos. O mesmo pode ser dito em ralação à saúde, “pois a sua 

privação impede a realização plena do ser humano” (SERAFINI, 2007, p. 86). 

“Sendo o direito a um meio ambiente equilibrado condição para uma vida saudável, 

torna-se evidente que o gozo daqueles direitos (vida e saúde) depende diretamente da 

manutenção da qualidade ambiental” (SERAFINI, 2007, p. 86). 

Já em relação ao bem-estar animal, verifica-se da dicção do inciso VII do § 1º do art. 

225 que ele, de igual modo, foi consagrado expressamente pelo texto constitucional e, assim, 

é inegável o seu reconhecimento como bem jurídico. 

O referido preceito constitucional, ao proibir a submissão dos animais à crueldade, 

encerra o bem-estar animal como um bem jurídico. Portanto, há uma constitucionalização da 

tutela dos animais protegendo-os da crueldade humana, o que significa que não é legitimo 

opor-se ao desvalor da conduta cruel, haja vista que, até para a Constituição Federal, a 

proteção contra tais atos foi considerada relevante (DINO NETO; BELLO FILHO; DINO, F., 

2011, p. 213). 

Nesse ponto, importa notar que a Constituição, ao se referir genericamente a animais, 

igualou, para efeito de proteção, os animais domésticos e domesticados aos animais silvestres. 

Tem-se, assim, que o critério que levou o legislador constituinte a consagrar a proteção 

jurídica dos animais contra a prática de crueldade não diz respeito somente à importância da 

função que eles desempenham para assegurar o equilíbrio ecológico e a manutenção das 

espécies.  

Não obstante isso, conquanto seja patente que, nos moldes constitucionais, a 

proteção dos animais domésticos e silvestres deve ocorrer indistintamente, isso não significa 

que a importância ecológica do animal doméstico seja a mesma do animal silvestre, 

considerando-se o valor instrumental de um e de outro para a manutenção do equilíbrio do 

ecossistema e da qualidade ambiental e, por conseguinte, da qualidade da própria vida 

humana.  
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Quando o legislador encontra-se diante de um ente e tem interesse em tutelá-lo, é 

porque o valora.36 E essa valoração do ente traduz-se em uma norma, que eleva o ente à 

categoria de bem jurídico. Quando quer dar uma tutela penal a esse bem jurídico, com base na 

norma, elabora um tipo penal e o bem jurídico passa a ser penalmente tutelado 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2009, p. 393). 

À luz de tal formulação, tem-se que o legislador, em face do ente “bem-estar animal” 

ou “incolumidade animal”, tem interesse em tutelá-lo, porque o valora (o considera positivo, 

bom, necessário, digno de respeito etc.). Este interesse jurídico em tutelar o ente “bem-estar 

animal” deve ser traduzido em uma norma; quando se pergunta “como tutelá-lo?”, a única 

resposta é: “proibindo abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais.” Esta é a norma proibitiva: 

“não praticarás ato de abuso, maus-tratos e ferirás ou mutilaras animais.” Esta norma deve ser 

expressa em leis e, com isso, o bem-estar animal se revelará como um bem jurídico.  

Assim, o bem-estar animal é um bem jurídico porque se encontra tutelado pelo art. 

225, § 1º, inciso VII da Constituição Federal e pelos arts. 32, da Lei n. 9.605/1998, e 29 do 

Decreto n. 6.514/2008, que constituem um desdobramento da norma constitucional. 

No que tange aos animais domésticos, porém, ainda que constatada a chancela 

constitucional e legal à significação social (o valor) do bem existencial correspondente ao 

bem-estar-animal, isso não significa, necessariamente, que houve a conversão automática 

desse bem em um bem jurídico-penal, conforme se verá. 

Nesse sentido, é sempre bom lembrar a lição de Prado (2011b, p. 111), segundo a 

qual 

 

[...] nem todo bem jurídico requer proteção penal. Isto é, nem todo bem jurídico há 
de ser convertido em um bem jurídico-penal. [...] Ressalte-se aqui que uma política 
criminal restritiva da intervenção penal impõe subordinar esta última a valorações 
tipicamente jurídico-penais, que permitem selecionar com critérios próprios os 
objetos dignos de amparo penal e não só in genere. 
A partir da noção de Estado de Direito Democrático, [...] é imperiosa a distinção 
entre valores jurídicos e metajurídicos e a localização dos bens dignos de tutela 
penal no terreno social, mas com vista ao indivíduo. Tudo isso serve para determinar 
a matéria do juridicamente tutelável, e o Direito Penal deve oferecer a substância 

                                                 
36 “Valores expressam a preferenciabilidade de bens pelos quais se considera, em coletividades específicas, que 

vale a pena lutar e que são adquiridos ou realizados mediante ações dirigidas a determinadas finalidades. As 
normas surgem com uma pretensão de validade binária: ou são legítimas ou ilegítimas. Os valores, em 
contraposição, firmam relações de preferência que nos dizem que certos bens são mais atrativos que outros: daí 
podemos concordar mais ou menos com uma sentença avaliativa. Normas e valores, portanto, diferem-se entre 
si, primeiramente, por suas referências, respectivamente, ou a ações obrigatórias ou a ações teleológicas; em 
segundo lugar, os códigos ou binário ou gradual de suas pretensões de validade; em terceiro, por seu caráter ou 
absoluto ou relativo; e por fim, pelos critérios que os complexos de sistemas de normas têm que cumprir em 
face dos requeridos dos sistemas de valores” (HABERMAS, 1997, p. 316-317). 
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básica do que for por ele protegível. Exemplificando: o interesse social relevante 
para o indivíduo deve ser elevado à categoria de bem digno de tutela jurídico-penal. 
Assim, para que um bem jurídico possa ser considerado, em sentido político 
criminal, como bem jurídico-penal, insta acrescer ainda o juízo de suficiente 
importância social. 
O valor social do bem merecedor de garantia penal deve estar em consonância com a 
gravidade das consequências próprias do Direito Penal. 
A exigência de uma particular revelância social para os bens jurídico-penais 
significa postular sua autonomia axiológica – tais bens devem ser considerados 
fundamentais para o indivíduo e a vida social. 

 

 

7.3 O princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos como limite negativo da 

intervenção jurídico-penal na vedação da prática de crueldade contra os animais 

 

 

Neste item, partindo da caracterização do bem jurídico-penal como limite negativo 

da intervenção jurídico-penal, procura-se verificar se o bem-estar animal pode ser instituído 

como referente material válido para a configuração de um bem jurídico-penal. 

Uma das funções do Direito Penal, ao lado da tutela do indivíduo contra as agressões 

de outros indivíduos e do próprio Estado, “é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da 

pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética assim 

como a vida em comunidade” (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, p. 248-

249). 

Quando se fala em bens jurídicos e no Direito Penal como seu mecanismo de 

proteção, não há como deixar de mencionar o princípio da exclusiva proteção de bens 

jurídicos, que, ao lado de outros tantos princípios fundamentais (materialidade do fato, 

ofensividade do fato, legalidade do fato, culpabilidade do agente do fato etc.), possui a função 

de delimitar o ius puniendi estatal (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, p. 

251). 

Segundo esse princípio, o bem jurídico constitui um limite material à intervenção do 

Direito Penal. Ele se apresenta como elemento conformador de um programa político-

criminal autorrestritivo, apto a impor limites não apenas formais, mas também materiais à 

intervenção punitiva do Estado. 

Considerando que a sanção penal é o instrumento de controle social mais 

contundente no acervo disponível ao Estado, o princípio da proporcionalidade, realçando o 

caráter fragmentário e de ultima ratio inerentes ao Direito Penal, impõe que a intervenção 

penal somente resultará justificada quando estiverem ameaçados bens muito relevantes para a 
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convivência humana e o ataque constituir uma ofensa intolerável (princípio da 

fragmentariedade). Além disso, o Direito Penal somente deve atuar quando os outros ramos 

do Direito se revelarem insuficientes para a tutela desses mesmos bens (princípio da 

subsidiariedade). 

Nas palavras de Figueiredo (2008, p. 86), 

 

[...] quer isto significar; em primeiro lugar, que o recurso à pena criminal só será 
legítimo quando o interesse protegido for proporcional (proporcionalidade em 
sentido estrito) ao valor (liberdade pessoal) atingido por ela; em segundo lugar, 
significa que a decisão sobre a criminalização de uma determinada conduta deve 
estar sempre condicionada a considerações pragmáticas ou de necessidade. 

 

García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 252-289) lecionam que  

o fundamento nuclear da ideia de que o Direito Penal somente deve proteger os bens 
jurídicos mais relevantes reside, indiscutivelmente, na dignidade da pessoa humana 
(que é o valor máximo do nosso modelo de Estado de Direito) [...] A Constituição é 
o ponto de referência obrigatório para a seleção (e uma relativa hierarquização) dos 
valores ou interesses penalmente protegíveis. Seu valor orientativo, destarte, parece 
estar fora de dúvida.  

Conquanto não seja exigível extrair da Constituição um catálogo fechado dos bens 

merecedores da tutela jurídico-penal, não há como deixar de reconhecer a presença de alguns 

limites materiais na atividade criminalizadora do Estado, é dizer, no momento de delimitar o 

âmbito do jurídico-penalmente relevante, é indispensável que se considere a relevância 

constitucional do bem jurídico. Além disso, também é fundamental constatar a importância 

social do bem jurídico e a sua pertinência pessoal (ou individual) (GARCÍA-PABLOS DE 

MOLINA; GOMES, 2012, p. 294). 

O recurso à ameaça penal somente se justifica quando o bem jurídico é 

constitucionalmente legítimo e detenha elevada importância social, o que significa que o 

legislador não pode elevar à categoria de bem jurídico penal (atribuição de dignidade penal) o 

bem existencial que não seja muito relevante para o desenvolvimento da personalidade do ser 

humano. 

Nesse sentido, Gomes (2011, p. 11) adverte:  

 

[...] o direito penal só pode ter por (legítima) função (missão, na verdade) a tutela 
(fragmentária e subsidiária) dos bens jurídicos mais relevantes contra os ataques (as 
ofensas) mais insuportáveis, ou seja, ataques concretos, transcendentais, não 

insignificantes, intoleráveis, objetivamente imputáveis ao risco criado e que estejam 

no âmbito de proteção da norma penal. [...] No tempo do legalismo, grande parte da 
doutrina admitia como função do direito penal a tutela (fragmentária e subsidiária) 
de bens jurídicos (Roxin, por exemplo). Já agora, na era do constitucionalismo, esses 
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bens jurídicos devem ser relevantes, e a intervenção do direito penal só se justifica 
diante de ataques (ofensas) graves. 
Em outras palavras: não é qualquer bem jurídico que merece a tutela penal (somente 
os muito importantes podem se objeto da proteção dessa natureza). 
 

Tendo em vista que os bens jurídicos não devem receber uma proteção absoluta e 

uniforme do Direito, mas uma proteção seletiva e fragmentária, somente os bens mais 

valiosos para a convivência social e os ataques mais inaceitáveis a esses bens legitimam a 

intervenção do Direito Penal; e mesmo assim quando não existirem outros meios eficazes de 

natureza não penal para salvaguardá-los (natureza subsidiária do Direito Penal) (GARCÍA-

PABLOS DE MOLINA; GOMES, p. 257). 

A caracterização do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental e sua íntima correlação com o princípio da dignidade da pessoa humana, que 

constitui um dos fundamentos de nosso país (BRASIL, 1988, art. 1º, inciso III), conforme já 

visto, atribui-lhe a estatura necessária para que se repute um bem jurídico digno de tutela 

penal. 

Mesmo que se trate da defesa de bens ou interesses da mais alta relevância, como é o 

caso do meio ambiente, deve-se atender sempre ao princípio fundamental da proteção à 

dignidade da pessoa humana, como limite a qualquer forma de incriminação e como 

postulado de que o Direito Penal só deve ser empregado como ultima ratio, na medida precisa 

da necessidade de proteção de bem jurídico e da adequação a impedir o dano social de 

determinada conduta (TAVARES apud PRADO, 2011a, p. 16). 

Embora o bem-estar animal, aí compreendido o do animal doméstico, tenha se 

convertido em bem jurídico mediante a sua consagração no texto constitucional, resta saber se 

o simples fato de ele estar mencionado formalmente na Constituição é condição suficiente 

para se poder afirmar que ele é digno de tutela penal. Dito de outra maneira: a fauna 

doméstica, paralelamente à fauna silvestre, chega a configurar um bem jurídico dotado de 

relevância ou plasmação constitucional de forma a legitimar a sua transformação em objeto de 

tutela penal? A Constituição impõe a obrigação de criminalização do delito de maus-tratos 

tanto a animais silvestres, quanto a animais domésticos? 

Se, por um lado, “a Constituição Federal de 1998 assegurou ao bem jurídico meio 

ambiente a nota da essencialidade necessária e suficiente a justificar a pertinência da tutela 

penal” (DINO NETO; BELLO FILHO; DINO, F., 2011, p. 157), de outro, o mesmo não se 

pode dizer em relação ao bem-estar da fauna doméstica, consagrado no §1º, inciso VII, in 

fine, do art. 225, em razão de esta não se relacionar com o meio ambiente e, reflexamente, 
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com a dignidade da pessoa humana (vida digna e saudável), com a mesma intensidade que a 

fauna silvestre.  

Quando a Constituição Federal diz que para assegurar a efetividade do direito ao 

“meio ambiente ecologicamente equilibrado”37 são vedadas as práticas que coloquem em 

risco a “função ecológica” da fauna, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais à crueldade, nesta última hipótese, ao utilizar o vocábulo “animais”, sem qualquer 

distinção, ela equiparou os animais domésticos aos silvestres unicamente para efeito de 

proteção contra a prática de crueldade humana.38 

Contudo, resta patente que o mesmo não se dá nos demais casos, pois a menção que 

o texto constitucional faz em relação à “função ecológica” e à “extinção de espécies”, que são 

fundamentais para a qualidade ambiental, tem maior pertinência aos animais silvestres e isso 

denota que esses animais, por desempenharem um protagonismo maior na dinâmica trófica e 

nas conexões da teia alimentar39 e também por se entrelaçarem mais intimamente com o 

                                                 
37 “Diz-se que um ambiente encontra-se equilibrado quando a pressão do meio regula e mantém a biota, 

mediante o fluxo de matéria, energia e informações genéticas. Se, por um lado, a flora oferece abrigo, alimento 
e sítio de reprodução à fauna, esta, por sua vez, contribui de muitas formas para a manutenção da floresta. A 
ciência estabelece uma coevolução entre insetos e plantas com flores, numa troca de favores entre a cessão de 
néctar e pólen. A polinização é realizada ainda por aves, como os beija-flores, e por morcegos. Muitas espécies 
de aves e mamíferos disseminam sementes através do conteúdo gastrointestinal ou que ficam adpressas aos 
seus corpos” (MILARÉ, 2011, p. 301). 

38 De acordo com Dino Neto, Bello Filho e Dino F. (2011, p. 210), “ [...] a Constituição Federal estabelece a 
tutela do patrimônio faunístico, seja ele constituído de animais silvestres, domesticáveis ou domésticos. A 
proteção insculpida no dispositivo constitucional abrange a proteção a todos os animais existentes em solo 
brasileiro, cabendo à legislação ordinária a tarefa de especificar as circunstâncias e condições em que se dará a 
proteção desta ou daquela modalidade de fauna. A Lei de Proteção à Fauna, entretanto, logo em seu art. 1º 
estabelece que o objeto da legislação é a tutela dos animais silvestres, deixando de lado, no que pertine à 
incidência da norma, os animais domésticos ou domesticados. No sistema penal anterior, a tutela penal da 
fauna doméstica e domesticável era feita pela LCP, que estabelecia a contravenção já mencionada, em seu 
artigo 64. A novel legislação houve por bem modificar o sistema anterior e, fiel ao desiderato do direito penal 
ambiental, fez vista grossa à limitação imposta pela Lei 5.197/67 e tutelou em seu artigo 32 também a fauna 
doméstica ou domesticável. Tal política merece aplausos, pois representa a exata compreensão do disposto no 
artigo 225 da Constituição Federal, inciso VII, que vê na fauna a ser protegida um todo complexo onde está 
incluída a fauna silvestre, a doméstica e a domesticável.” Esse posicionamento também é comungado por 
Santana (2007, p. 117), que em sua argumentação cita Maria Fernando Leis e Patryck de Araújo Ayala. 

39 Teias alimentares: “[...] são um tipo de mapa conceitual que ilustra os caminhos ecológicos reais, usualmente 
começando com a energia solar sendo usado pelas plantas durante a fotossíntese. As plantas crescem 
acumulando carboidratos que são consumidos pelos herbívoros. Passo a passo as linhas ou relações são 
elaboradas até uma teia de vida ser ilustrada. Existem diferentes dimensões ecológicas que podem ser 
mapeados para criar teias alimentares mais complicadas, incluindo: composição de espécies (Tipo de espécies), 
riqueza de espécies (numero de espécies), biomassa (o peso seco de plantas e animais), produtividade (taxa de 
conversão de energia e nutrientes em crescimento) e estabilidade (teias alimentares ao longo do tempo). Um 
diagrama ilustrando a composição da teia alimentar mostra como uma mudança em uma única espécies pode 
diretamente ou indiretamente influenciar muitas outras espécies.” (ECOLOGIA. In: WIKIPÉDIA: a 
enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2013. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecologia&oldid=37014963>. Acesso em: 26 nov. 2013) 
Dinâmica trófica: “Links na teia alimentar primeiramente conectam relações alimentares entre espécies. 
Biodiversidade dentro do ecossistema pode se organizar em dimensões verticais e horizontais. A dimensão 
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ecossistema40 no qual se inserem, devem receber uma proteção distinta daquela a ser 

dispensada aos animais domésticos, que dificilmente configurariam uma espécie-chave41 da 

teia alimentar selvagem42. 

Os animais silvestres são mais imprescindíveis para assegurar a retroalimentação do 

ecossistema, ou seja, a manutenção do fluxo vital sempre em circulação para mantê-lo em 

                                                                                                                                                         
vertical representa as relações alimentares da base da cadeia alimentar até os predadores de topo. A dimensão 
horizontal representa a abundancia relativa ou biomassa de casa nível. Quando a abundancia relativa ou 
biomassa de cada grupo alimentar é empilhada em seus respectivos grupos tróficos eles naturalmente formam 
uma espécie de ‘piramide de números’. Grupos funcionais são amplamente categorizados como autotróficos 
(ou produtores primários), heterotríficos (ou consumidores), e detritívoros (ou decompositores). Heterotrófagos 
podem ser subdivididos em diferentes grupos funcionais, incluindo: consumidores primários (herbívoros), 
consumidores secundários (predadores que consomem exclusivamente herbívoros) e consumidores terciários 
(predadores que consomem tanto herbívoros quanto outros predadores). Ecólogos coletam dados em níveis 
tróficos e teias alimentares para modelar estatisticamente e calcular parâmetros matemáticos, tais como aqueles 
usados em outros tipos de análise de rede, para estudar os padrões emergentes e propriedades compartilhadas 
entre os ecossistemas. O arranjo piramidal emergente de níveis tróficos com quantidades de transferência de 
energia diminuindo à medida que as espécies se tornam mais distantes da fonte de produção é um dos vários 
padrões que repetem entre os ecossistemas. O tamanho de cada nível trófico na pirâmide geralmente representa 
a biomassa, que pode ser medida como o peso seco dos organismos. Autótrofos podem ter a maior proporção 
mundial de biomassa, mas eles são rivalizados de perto ou mesmo superados pelos microrganismos.” 
(ECOLOGIA. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2013. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecologia&oldid=37014963>. Acesso em: 26 nov. 2013.) 

40 “Ecossistema (grego oikos (οἶκος), casa + systema (σύστηµα), sistema: sistema onde se vive) designa o 
conjunto formado por todas as comunidades que vivem e interagem em determinada região e pelos fatores 
abióticos que atuam sobre essas comunidades. Consideram-se como fatores bióticos os efeitos das diversas 
populações de animais, plantas e bactérias umas com as outras e abióticos os fatores externos como a água, o 
sol, o solo, o gelo, o vento. Em um determinado local, seja uma vegetação de cerrado, mata ciliar, 
caatinga,mata atlântica ou floresta amazônica, por exemplo, a todas as relações dos organismos entre si, e com 
seu meio ambiente chamamos ecossistema. Ou seja, podemos definir ecossistema como sendo um conjunto de 
comunidades interagindo entre si e agindo sobre e/ou sofrendo a ação dos fatores abióticos.São chamados 
agroecossistemas quando além destes fatores, atua ao menos uma população agrícola. A alteração de um único 
elemento pode causar modificações em todo o sistema, podendo ocorrer a perda do equilíbrio existente. O 
conjunto de todos os ecossistemas do mundo forma a Biosfera.” (ECOSSISTEMA. In: WIKIPÉDIA, a 
enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2013. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecossistema&oldid=36878466>. Acesso em: 26 nov. 2013). Já o 
bioma é “[...] um macroecossistema que compreende maior número de população vegetal e animal e, por 
conseguinte, maior número de interações e inter-relações. Os biomas caracterizam-se por sua extensão, 
homogeneidade e abrangência, podendo compreender em seu bojo diferentes ecossistemas. Não se pode 
esquecer, no âmbito dos ecossistemas, a interação dos componentes bióticos com os abióticos (ar, água e solo)” 
(MILARÉ, 2011, p. 300) 

41 Uma espécie chave é uma espécie que ocupa um papel particularmente forte ou central em uma teia alimentar. 
Uma espécie chave ocupa um papel desproporcional em manter processos ecológicos. A perda de uma espécie 
chave resulta na extinção de outras espécies e um efeito cascata alterando a dinâmica trófica e conexões na teia 
alimentar. Espécies chaves, como os engenheiros de ecossistemas, tem um papel estruturador, apesar de ter 
níveis relativamente baixos de representação da biomassa na pirâmide trófica. Lontras do mar (Enhydra lutris) 
são um exemplo clássico de espécies chave porque limitam o densidade de ouriços que se alimentam de algas. 
Se as lontras são removidas do sistema, os ouriços pastam até que as algas marinha desaparecer e isso tem um 
efeito dramático na estrutura da comunidade. A caça de lontras do mar, por exemplo, é considerado em ter 
indiretamente levado a extinção do dugongo-de-steller (Hydrodamalis gigas). (ECOLOGIA. In: WIKIPÉDIA: 
a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2013. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecologia&oldid=37014963>. Acesso em: 26 nov. 2013.) 

42 Para  Prado (2011a, p. 186), o tipo legal do art. 32 da Lei 9.605/1998, porque se refere também aos animais 
domésticos como objeto material, realiza um esforço de equiparação indevida desses animais às outras espécies 
– silvestres ou domesticados. 
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condições estáveis, constituindo o que se chama homeostase. Esse processo de manter o 

ecossistema sem alterações significativas contribui para o “equilíbrio ecológico”, que pode ser 

descrito como “[...] a relação ideal entre os componentes do ecossistema, com variações que 

não comprometam de maneira acentuada a sua estabilidade e o seu funcionamento.” 

Condições ideais normais contribuem para conservar e restaurar os “processos ecológicos 

essenciais”, dos quais depende o “equilíbrio ecológico” necessário à boa qualidade de vida 

para os próprios ecossistemas e para a família humana (MILARÉ, 2011, p. 300-301). 

Conforme a precisa lição de Milaré (2011, p. 303), 

 

é evidente que nem todas as espécies têm o mesmo peso na biosfera e, por 
conseguinte, o mesmo valor estimativo. As diferenciações determinam, na prática, 
critérios diversos de valorização cultural e científica e até mesmo para fins 
econômicos. Como objeto da tutela jurídica, a fauna não é tomada 
indiscriminadamente, porém é priorizada com objetivos específicos, atendendo-se a 
um conjunto de características, de condicionantes ecológicas e econômicas. 

 

Se a Constituição Federal reservou aos animais silvestres e domésticos o mesmo 

tratamento no tocante à proteção contra a crueldade humana, isso não significa, em absoluto, 

que eles devem receber a mesma tutela jurídica no plano infraconstitucional para esse fim.  

Os princípios indicam os fins a serem atingidos pela ordem jurídica e apresentam 

baixa densidade normativa, pois não apontam por meio de quais condutas específicas tais 

objetivos serão alcançados. As regras, como outra espécie normativa, estabelecem, por sua 

vez, quais condutas devem ser observadas pelos destinatários, em atenção a fins vários, desde 

que constitucionalmente legítimos, e, desse modo, revelam maior grau de concreção 

(HERINGER JÚNIOR; ALMEIDA, 2007, p. 21). A proteção da fauna contra a crueldade 

humana, sendo um princípio constitucional, indica, tão somente, na dimensão objetiva, um 

fim a ser alcançado pela ordem jurídica, competindo, ao legislador ordinário concretizar esse 

programa específico.  

Esposando o entendimento acima, Dino Neto, Bello Filho e Dino F. (2011, p. 211) 

obtemperam:  

 

É certo que a fauna doméstica não merece o mesmo tratamento criminal destinado à 
fauna silvestre, pois o fato de ser doméstica significa a um só tempo que não é 
naturalmente objeto de caça e que também não é objeto de apanha, porque não vive 
livre em natureza, fora do cativeiro. Assim, a correta tutela desta parte do patrimônio 
faunístico merece a atenção prevista na legislação penal ambiental, embora alguns 
exageros possam ser identificados. 
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Nisso são secundados por Prado (2011a, p. 186): 

 

O tipo legal se refere também aos animais domésticos, como objeto material, 
num esforço de equiparação indevida às outras espécies – silvestres ou 
domesticados. 
A propósito de animais domésticos, convém de logo salientar que sua tutela jurídica 
não deveria ter a natureza de delito, mas tão somente de contravenção penal ou de 
mero ilícito administrativo. 
Quadra aqui ainda mencionar que nesse caso só impropriamente é possível falar-se 
em tutela do ambiente, visto que outro é o bem jurídico em foco (grifos nossos). 

 

O bem-estar de animais domésticos e o de animais silvestres e domesticados são bens 

jurídicos de relevância diversa (PRADO, 2011a, p. 188).  

Para Freitas (2005, p. 400), 

 

[...] a relevância do objeto tutelado justifica a intervenção penal. Daí se falar em 
Direito Penal Ambiental. Outrossim, por ser o meio ambiente um bem difuso, alguns 
conceitos e princípios consagrados no Direito Penal tradicional a eles não se aplicam 
ou se aplicados, devem se amoldar às especialidades e aos princípios do Direito 
Ambiental. 

 

Destarte, a maior importância dos animais silvestres para o estabelecimento do 

equilíbrio ecológico e a manutenção da diversidade das espécies e, consequentemente, para a 

preservação do próprio meio ambiente, justifica que o bem-estar e a incolumidade física deles 

se reputem bens jurídicos dignos de tutela penal, o que não ocorre com os animais 

domésticos. 

Em outras palavras, embora a Constituição tenha abarcado tanto os animais 

domésticos quanto os silvestres para efeito de proteção contra atos de crueldade e maus-tratos, 

a criminalização destes últimos somente se justifica quando praticados em face dos animais 

silvestres.  

Na prática, isso sucede da seguinte forma: imagine-se a hipótese de um agricultor 

que, às voltas com o aumento da população e com os danos causados por capivaras em 

plantações de sua propriedade, capture e castre os exemplares machos sem autorização da 

autoridade competente. Tal procedimento, além de configurar prática de crueldade a que 

alude o art. 225, §1º, inciso VII, in fine, da Constituição Federal, violando o bem jurídico 

correspondente ao bem-estar e à incolumidade física de tais animais, subsume-se ao tipo penal 

do art. 32, da mesma lei, na modalidade de “mutilar” animais silvestres, na medida em que o 

método utilizado pelo agricultor pode acarretar a própria morte do animal, colocando em risco 
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a sua função ecológica e, até mesmo, levar à extinção da espécie, com sérios prejuízos para o 

meio ambiente.  

Vale ressaltar que essa mesma prática pode vir a consubstanciar, também, o delito 

previsto no art. 29, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/1998, que criminaliza a conduta de impedir a 

procriação da fauna silvestre. 

Estendendo essa mesma hipótese fática a um suíno, prática comum no meio rural, 

pergunta-se: qual prejuízo essa conduta acarretaria ao equilíbrio ecológico e à diversidade das 

espécies, considerando-se que esse é um animal doméstico que conta com milhares de 

exemplares em seu meio, e cuja criação se destina quase sempre à alimentação humana? 

Muito pouco, ou quase nenhum. 

Adite-se que há programas ou serviços específicos para a castração de cães e gatos, 

fomentados por órgãos públicos, que têm por finalidade o controle populacional desses 

animais, a superpopulação de animais abandonados e sua procriação descontrolada, a exemplo 

do “Programa de castração e auxílio no controle populacional de cães e gatos de população 

com posição socioeconômica carente”, uma parceria da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) com o Ministério da Educação (MEC), bem como o serviço de castração de 

cães e gatos, feito gratuitamente pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Belo 

Horizonte. 

Os animais domésticos, ao contrário dos componentes da fauna silvestre, não 

constituem um bem de natureza difusa e de uso comum do povo, afeiçoando-se mais às coisas 

móveis. A doutrina civilista, ao enquadrá-los na categoria dos bens móveis semoventes, 

confere-lhes um tratamento marcadamente antropocêntrico (DINO NETO; BELLO FILHO; 

DINO F., 2011, p. 211), o que conduz, em caso de lesão ou morte desses animais, ao conflito 

aparente de normas entre o art. 32 da Lei n. 9.605/1998 com o art. 136 do Código Penal, que 

tipifica o crime de dano. 

Prado (2011a, p. 96-97) observa que  

o legislador deve sempre basear-se na Constituição e nos valores nela consagrados 
para definir os bens jurídicos, tendo em conta o caráter limitativo da tutela penal. 
[...] a caracterização do injusto material advém da proeminência outorgada à 
liberdade pessoal na Carta Magna, o que importa que sua privação só pode ocorrer 
quando se tratar de ataques a bens de idêntica dignidade, ou, pelo menos, dotados de 
relevância constitucional. 

[...]. 
Isso significa que o bem deve estar entre aqueles contemplados, explicita ou 
implicitamente, na Constituição. 
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Daí se depreende o fato de que a eventual restrição de um bem só pode ocorrer em 
razão da indispensável e simultânea garantia de outro valor também de cunho 
constitucional. 
Nessa linha de pensar, são bens suscetíveis de proteção penal os direitos 
constitucionais do cidadão, os valores objetivamente tutelados e outros que, sem 
possuir relevância constitucional propriamente dita, lhe são conexos. O critério 
básico a partir do qual se pode deduzir um quadro valorativo deve ser fornecido 
pelos princípios constitucionais (v.g., arts. 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, CF), reconhecidos como 
fundamento da ordem política e social. 

 

Nessa concepção, somente os bens jurídicos intrinsecamente relacionados com os 

valores consagrados no núcleo axiológico da Constituição Federal é que, efetivamente, 

merecem a tutela do Direito Penal em razão dos impactos que esta acarreta na liberdade 

individual, que é um dos direitos fundamentais mais caros à pessoa humana. 

A restrição que a pena acarreta na liberdade individual exige que o bem jurídico que 

se pretende proteger tenha o mesmo valor que ela. 

Nessa senda, é o posicionamento Figueiredo (2008, p. 82), que, realçando a força 

vinculante do princípio da proporcionalidade, aduz: 

 

Angioni proclama a liberdade pessoal como valor de relevo constitucional primário 
e, por isso, limitador do recurso à pena criminal, por ser essa uma forma drástica de 
restrição da liberdade. Só que, para além disso, defende que ‘só seria 
constitucionalmente legítimo prever a restrição da liberdade, pela aplicação de uma 
pena detentiva, quando se tivessem posto em causa valores do mesmo nível da 
liberdade’43. 

 

Gomes (2011, p. 33), seguindo a mesma linha, sustenta: 

 

Se as sanções do direito penal [...] afetam bens jurídicos importantes do condenado 
(liberdade, patrimônio etc.), por força do princípio da proporcionalidade só se 
justifica sua intervenção quando a ofensa (lesão ou perigo concreto de lesão) seja 
desvaliosa (concreta, transcendental, não insignificante, intolerável, objetivamente 
imputável ao risco criado e que esteja no âmbito de proteção da norma) e venha a 
perturbar a fruição de bens relevantes (que não conflitam com a ordem axiológica 
constitucional). 

 

Pelo exposto, somente o direito ao meio ambiente teria um peso valorativo 

compatível com o do direito à liberdade individual sacrificada com a imposição da pena, 

                                                 
43 Nesse mesmo sentido se posiciona Gomes (2011, p. 97), ao assinalar que “[...] o delito não é mera infração do 

aspecto imperativo da norma, senão, sobretudo, violação do aspecto valorativo; porque toda sanção penal, ao 
menos com certeza a sanção que priva a liberdade do ser humano, implica a perda de um bem jurídico de 
elevadíssima importância. Logo, em razão da proporcionalidade, somente é justo tangenciar-se esse bem 
jurídico tão relevante quando a conduta do agente tenha concretamente afetado outro bem jurídico de 
importância correspondente ou maior.” 
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ficando de fora desse equacionamento o bem-estar animal quando este disser respeito somente 

aos animais domésticos.  

Assim, tendo em conta que o meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável 

adquiriu o caráter de direito fundamental em razão da sua instrumentalidade para viabilizar a 

existência e o desenvolvimento de uma vida digna, essa sua caracterização como um direito 

materialmente fundamental e o seu entrelaçamento com o princípio da dignidade da pessoa 

humana é que legitimariam a sua conversão em bem jurídico apto a atrair a intervenção 

jurídico-penal44.  

Conquanto a fauna45 seja um recurso ambiental que corresponda às interações 

biológicas conformadoras do meio ambiente, a Constituição Federal elegeu o bem-estar 

animal como uma categoria autônoma e independente do bem jurídico meio ambiente, pois 

impõe a vedação de crueldade contra os animais ainda que tal prática em nada comprometa a 

função ecológica da fauna ou provoque a extinção de suas espécies. 

Nesse diapasão, não é toda perturbação da fauna que vai comprometer o meio 

ambiente e seu o equilíbrio ecológico. A prática de crueldade contra um animal doméstico, 

por exemplo, não tem o condão de, pelo menos diretamente, comprometer a higidez do meio 

ambiente natural. 

Apesar de a vedação de crueldade contra os animais revelar que o constituinte se 

preocupou em atribuir-lhes dignidade própria, independentemente de sua utilidade para a 

manutenção do equilíbrio ecológico e, consequentemente, da vida humana, isto não significa 

que o meio ambiente e o bem-estar da fauna doméstica detenham a mesma relevância 

constitucional.  

O bem jurídico meio ambiente, por se qualificar como um direito fundamental, tem 

proeminência sobre o bem-estar do animal doméstico, que, a despeito de também haver sido 

consagrado como um bem jurídico pela Constituição, não tem a nota da fundamentalidade que 

caracteriza o primeiro. 

A prática de atos cruéis e inflição de maus-tratos aos animais domésticos, que 

violariam o bem-estar animal, não tem correlação direta com o princípio da dignidade da 

pessoa humana e, portanto, não justificam a intervenção do Direito Penal para coibi-los. Ao 

                                                 
44 Tal assertiva vai ao encontro dos postulados de uma “teoria antropocêntrica pura”, que, segundo Prado (2011a, 

p. 112), defende que “a proteção do ambiente é feita tão somente em razão de sua lesividade ou danosidade 
para o homem, e por intermédio de outros bens jurídicos (vida, integridade física, saúde). É dizer: há uma total 
dependência de tutela, sendo certo que sua eventual garantia é realizada de modo transverso ou por 
interposição. Conforme esse posicionamento, sequer pode o ambiente ser considerado bem jurídico-penal. 

45 O art. 3º, inciso V, da Lei n. 6.938/1981 considera a fauna como um recurso ambiental (BRASIL, 1981). 
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contrário do direito ao meio ambiente, que se transformou em norma constitutiva fundamental 

da ordem jurídica, o bem-estar animal não é um “[...] meio necessário para que o indivíduo e a 

coletividade, ambos possam desenvolver todas as suas potencialidades e enfim, para que a 

vida social possa ser conduzida para alcançar o desenvolvimento sustentável” (SILVA, 2007, 

p. 225). 

Lado outro, embora a Constituição, que é ponto de referência para valorar a 

importância de um bem jurídico, tenha alçado o bem-estar do animal doméstico à categoria de 

bem jurídico, isso não significa que ele tenha que, necessariamente, merecer a tutela penal. 

A Constituição não diz, em nenhum momento, que as práticas que submetam os 

animais a crueldade devem ser vedadas mediante a incriminação dessas condutas, inferindo-

se, daí, que a responsabilidade por dano ambiental não implica única e exclusivamente em 

reflexos penais, e que a caracterização da responsabilidade na esfera penal dependerá da 

tipificação da conduta, normalmente associada à gravidade da lesão causada ao meio 

ambiente. Em outras palavras, embora a dignidade e o bem-estar animal estejam encartados 

no art. 225, §1º, inciso VII, da Constituição Federal, não se verifica no texto constitucional a 

imposição ao legislador ordinário de um dever de criminalização de condutas que impliquem 

a prática de crueldade contra os animais.  

A qualificação do bem-estar do animal doméstico como um bem jurídico-penal pelo 

só fato de estar previsto na Constituição Federal corresponderia à adoção de uma postura 

imamentista, nos moldes da escola de Kiel, que concebe o bem jurídico dentro do sistema 

dogmático e, como já sublinhado, o retira do núcleo material do injusto, despojando-o de sua 

função garantista. 

Pensar de forma diversa corresponderia a relegar ao jugo do legislador46, em 

detrimento das garantias do cidadão, o estabelecimento dos critérios delineadores do conceito 

de bem jurídico e, em última análise, a definição do que seja crime ou não esvaziada do seu 

conteúdo material, em flagrante contrariedade aos postulados do princípio da exclusiva 

proteção de bens jurídicos, que, pautando-se pelo paradigma de um Estado constitucional e 

humanista de Direito, reclama que o bem jurídico seja embasado na pessoa humana e no 

desenvolvimento de sua personalidade  

                                                 
46 No sistema de democracia representativa, nem sempre a vontade do legislador titular do mandato eletivo 

reflete a vontade dos cidadãos, pois pode ocorrer de determinadas deliberações serem adotadas sem que haja 
um amplo debate com a sociedade. 
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García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 298) tecem críticas às formulações 

imamentistas porque  

 

[...] concebem o bem jurídico de forma normativista, é dizer, dentro do sistema 
jurídico, são formais e abstratas e convertem o bem jurídico em uma pura categoria 
valorativa, o que significa dizer que esvaziam completamente seu conteúdo e a sua 
função crítica, cumprindo, quando muito, funções simplesmente interpretativa e 
sistemáticas. 

 

Aliado a isso, mais adiante, acentuam os autores: 

 

Ao contrário, as posições transcendentalistas partem de uma premissa correta (de 
que o bem jurídico está além do sistema normativo, não situando a origem do bem 
jurídico em uma decisão do legislador, senão em uma distinta instância, de natureza 
prévia, é dizer, dentro da sociedade). 

 

Ademais, se o fato de o bem-estar do animal doméstico estar cristalizado na 

Constituição não é suficiente para lhe conferir o caráter de bem jurídico-penal, menos ainda o 

simples fato de ele ter sido tomado em consideração pelo art. 32 da Lei n. 9.605/1998.  

Os bens jurídicos não podem “surgir” da lei, sob pena de se criar um círculo vicioso: 

“a lei penal deve proteger bens jurídicos e são bens jurídicos os protegidos pela lei penal” 

Assim, é forçoso concluir que a ideia de bem jurídico é prévia à lei e deve emanar da 

realidade social, pelo que sua determinação não pode ser alheia às convicções culturais do 

grupo e à ética social (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA apud BUSATO, 2013, p. 57). 

Tal orientação se aproxima das ideias dos autores transcendentalistas, como von 

Liszt (apud BUSATO, 2013, p. 47), para quem os bens jurídicos ultrapassam o ordenamento 

jurídico e sua origem reside na realidade social. Segundo von Liszt, o papel do Direito é 

oferecer proteção aos bens jurídicos por intermédio de suas normas, elevando-os, dessa 

maneira, à categoria de bens jurídicos. Todavia, Busato (2013, p. 47) observa que, 

modernamente, já não mais se admite a ideia de um bem jurídico “criado pela vida”, 

ontologicamente, ou sacado da realidade social e refletido na lei, mas sim como fruto de um 

processo que envolve distintos fatores sociais. 

Segundo Busato (2013, p. 43), “bens essenciais como a vida, a liberdade, a saúde etc. 

expressam condições de realização do ser humano, indispensáveis para a convivência em 

sociedade e seu constante desenvolvimento”. São bens que o Estado protege ao exercer seu 

poder de punir e que têm existência antes da norma e não com o nascimento dela. A norma, 
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pelo menos em uma perspectiva materialista, não cria o bem jurídico, apenas concretiza um 

valor prévio socialmente aceito. 

O fato de a proteção de um interesse vir consagrada em um tipo de injusto penal é 

condição necessária, porém não suficiente para transformar esse interesse em um bem jurídico 

de índole penal. 

Somente os interesses tidos como vitais e fundamentais à existência e ao 

desenvolvimento digno da pessoa humana legitimam a sua valoração positiva e a sua 

consideração como objeto de tutela de normas incriminadoras. Essa é a função de garantia 

desempenhada pelo bem jurídico. 

Conforme Busato (2013, p. 42), 

 

a construção dogmática do injusto tendo como base o bem jurídico traz como 
consequência a despenalização das condutas fundamentadas na expressão de ideias 
morais, religiosas, políticas ou ideológicas. Seria inadmissível uma reforma penal 
que pretendesse impor ordens éticas que não sejam as inevitavelmente derivadas da 
proteção aos bens jurídicos que a sociedade plural reconheça. Assim, por exemplo, 
se exclui a mera imoralidade, como a ‘homossexualidade entre adultos ou a difusão 
de pornografia’. 

 

No mesmo sentido, é o pensamento de Terradillos Basoco (apud García-Pablos de 

Molina; Gomes, 2012, p. 300) que afirma:  

 

nem os direitos subjetivos, nem os interesses, nem os valores, nem a funcionalidade 
com relação ao sistema podem ser um referente material válido. Só a satisfação das 
necessidades [humanas] pode fazê-lo. O Direito Penal deve assumir a tarefa de 
tutelar a satisfação das necessidades humanas [...]. 

 

Não se pode descurar que, sendo o bem-estar animal47 fruto de uma visão 

ecocentrista de mundo, ele não se coaduna com a concepção personalista ou individualista do 

bem jurídico e, segundo García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 261) “[...] só uma teoria 

                                                 
47 O bem-estar animal, pelo menos no que se refere aos animais silvestres, em última análise, remete ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e, assim, ostentaria os contornos de bem jurídico supraindividual. De 
acordo com Gomes (2012, p. 302), “[...] desde uma visão antropocêntrica do mundo, os bens jurídicos 
supraindividuais ou coletivos ou universais só são legítimos enquanto sirvam para o desenvolvimento pessoal 
do indivíduo. Se de um lado é certo que a modernização da sociedade, que ingressou na era pós-industrial, 
impôs uma transformação tanto quantitativa quanto qualitativa nas relações sociais, de modo que hoje os 
conflitos não são mais puramente interpessoais senão difusos e que isso exigiu uma intervenção mais ativa do 
Estado (social), que nos tempos do Iluminismo se centrava prioritariamente nas relações pessoais, de outro, 
não é menos certo que, então, é legítima a tutela dos bens individuais, mas somente enquanto reafirmarem o 
valor da pessoa humana, que constitui o eixo central argumentativo de interpretação dos bens 
supraindividuais). 
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personalista do bem jurídico pode invocar com legitimidade uma concepção liberal do Estado, 

é dizer, uma concepção que legitime a ação do Estado desde o ponto de vista da pessoa.” 

De mais a mais, conforme García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 256), os bens 

jurídicos não devem receber uma proteção absoluta e uniforme do Direito, senão seletiva e 

fragmentária: 

 

O Direito Penal só protege os bens mais valiosos para a convivência e o faz, 
ademais, exclusivamente, frente aos ataques mais intoleráveis de que possam ser 
objeto (natureza ‘fragmentária’ da intervenção penal); e mesmo assim quando não 
existem outros meios eficazes, de natureza não penal, para salvaguardá-los (natureza 
subsidiária do Direito Penal). 

 

Nessa senda, Gonzalo Mourullo (apud GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 

2012, p. 257) assinala: 

O Direito Penal apresenta, desta sorte, necessariamente caráter fragmentário. Não 
protege todos os bens jurídicos, senão os mais fundamentais, e nem sequer protege a 
estes frente a qualquer classe de atentados, senão tão só frente aos ataques mais 
intoleráveis. 

 

O conceito de bem jurídico adquire, assim, uma função limitadora da incriminação 

de condutas. “Um bem jurídico, para merecer tutela penal, deve atender à tripla dimensão do 

princípio de proporcionalidade: dignidade, subsidiariedade e fragmentariedade” (PALAZZO 

apud GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, p. 257). 

Segundo García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 265), embora o conceito de 

bem jurídico não ofereça um catálogo fechado dos bens suscetíveis de tutela penal, ele tem 

dois papéis muito relevantes: 

 

A)  o primeiro é de natureza indicativa, é dizer, em decorrência do princípio da exclusiva 
proteção de bens jurídicos, hoje se reconhece (indicativamente) que somente os bens 
existenciais (individuais e supraindividuais) mais importantes para o ser humano, ou 
seja, os que são indispensáveis para o desenvolvimento da sua personalidade, merecem 
ser contemplados em uma norma como objeto de proteção (e, por conseguinte, da 
ofensa) penal. 
B) o segundo é de caráter negativo, no sentido de que estamos em condições de afirmar 
com boa margem de segurança, ao menos quais bens não podem ser convertidos em 
objeto de tutela (e da ofensa) penal (princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos): a 
moral, a ética, a religião, a ideologia, os valores culturais como tais etc. 

 

Assim, o legislador, ao editar uma lei de natureza criminal, deve observar os limites 

acima, que funcionam como critérios negativos de deslegitimação e contribuem para conter a 

hipertrofia do Direito Penal.  
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 “O legislador deve seguir alguns critérios no momento de concretização da sua 

tarefa de ampliar ou restringir o âmbito do punível” (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; 

GOMES, 2012, p. 278) e, dessa forma, a função de tutela de bem jurídico funciona como esse 

ponto de referência do Direito Penal.  

Tal assertiva não significa, contudo, que todo e qualquer bem jurídico que deve 

merecer a (qualificada) tutela penal. 

É bem de ver que o conceito de bem jurídico, no quadro do Direito Penal do Estado 

constitucional, passa a funcionar como uma barreira inquebrantável que impõe limites à 

atividade incriminadora do Estado, a qual só se legitima quando necessária à salvaguarda de 

bens e interesses relevantes para o ser humano e para o desenvolvimento de sua 

personalidade. 

O delito não deve ser entendido como mera desobediência à norma imperativa, mas 

como fato concretamente ofensivo ao bem jurídico. García-Pablos de Molina e Gomes (2012, 

p. 273) asseveram: 

Por força do princípio da ofensividade resulta impossível ao legislador configurar 
como delito uma mera desobediência ou uma simples transgressão de uma norma 
ou de um dever jurídico. Nem sequer é delito a conduta formalmente típica mas 
sem nenhum resultado ofensivo. 

 

García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 276), na esteira da doutrina iluminista de 

Carrara, que proclamou o modelo de delito como violação de um direito subjetivo, aduzem:  

O delito como ofensa a direitos subjetivos (do indivíduo ou da república [da 
coletividade], a danosidade social e a necessidade da pena refletem o conteúdo 
essencial dos limites da intervenção estatal, cuja missão principal é a de assegurar a 
coexistência entre os seres humanos, que somente podem ser sancionados quando a 
conduta cause uma lesão a direitos (subjetivos) de outra pessoa (com isso ficava 
impedida a punição de atos puramente imorais ou pecados). 

 

Em outra passagem, Silva Sanchez (apud GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; 

GOMES, 2012, p. 293) assinala:  

 

As dificuldades para desenvolver um limite seguro e vinculante frente ao legislador 
[...] devem ser superadas mediante a inclusão no conceito de bem jurídico de uma 
referência central ao indivíduo. A ideia chave é, pois, que só podem ser bens 
jurídicos aqueles objetos que o ser humano precisa para sua livre autorrealização; 
determinados objetos se convertem em bens jurídicos, portanto, na medida que estão 
dotados de um conteúdo de valor para o desenvolvimento pessoal do homem na 
sociedade. 
A afetação individual, direta ou indireta (com isso se admite a existência de bens 
jurídicos supraindividuais) e a repercussão social (danosidade social) seriam, sem 
prejuízo de ulteriores concretizações emanadas das ideias de necessidade e 
adequação da intervenção penal, os dois primeiros critérios que poderiam delimitar o 
âmbito das condutas puníveis, excluindo, desde logo, a criminalização de fatos 
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meramente imorais, assim como a proteção de valores, interesses ou estratégias 
político-sociais ou o simples funcionamento de uma instituição.  

 

Isto está a dizer que a pessoa humana é o centro do desenvolvimento do Direito 

Penal e, sendo assim, somente quando o bem jurídico disser respeito à salvaguarda de um 

interesse humano haverá legitimidade na atividade criminalizadora do Estado, o que não 

ocorre com o bem-estar animal.  

Baseando-se nessas premissas e sendo o delito uma ofensa a direitos subjetivos que o 

correlaciona a bens jurídicos igualmente subjetivos, não há como caracterizar o bem-estar do 

animal doméstico como um bem jurídico-penal, muito embora ele seja um bem dotado de 

valor constitucionalmente relevante. 

Conforme García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 295-296), 

 

não são todas as relações sociais (os bens) que contam com hierarquia (e valor) 
suficiente para integrar o rol dos bem jurídico-penais. Além de sua compatibilidade 
axiológico-constitucional e de sua natureza individual (direta ou indireta), ainda é 
necessário superar as valorações consagradas nas categorias do merecimento de 
pena (fragmentariedade) e necessidade de pena (subsidiariedade), o que comprova 
que a ideia de bem jurídico não é idêntica à de bem jurídico-penal (é dizer, não são 
todos os bens jurídicos que devem ser automaticamente valorizados como 
penalmente relevantes). 

 

Dado que o traço fundamental para a caracterização do bem jurídico penal é sua 

correlação com os direitos fundamentais e valores consagrados na Constituição 

cumulativamente à sua pertinência individual, não há como caracterizar o bem-estar do 

animal doméstico como um bem jurídico desta natureza48. 

Se, como diz Gomes (2011, p. 11) “[...] o direito penal só pode ter por (legítima) 

função (missão, na verdade) a tutela (fragmentária e subsidiária) dos bens jurídicos mais 

relevantes contra os ataques (as ofensas) mais insuportáveis [...]”, não se pode conceber a 

intervenção desse ramo do Direito para a tutela de um bem jurídico que, a despeito de sua 

consagração tanto legislativa quanto constitucional, não tem relevância o suficiente para ser 

convertido legitimamente em um bem jurídico-penal. , como é caso do bem-estar do animal 

doméstico.  

                                                 
48 Nesse passo, para efeito de caracterização do bem jurídico-penal, dada a sua necessária identificação com os 

fatores indispensáveis para a existência e desenvolvimento da vida humana, não teria lugar nenhuma 
concepção de bem-jurídico de inspiração ecocêntrica, na qual, de acordo com Prado (2011a, p. 112), “o meio 
ambiente é considerado em si mesmo, independentemente de qualquer interesse humano, e pode ser defendido 
até contra ele.” 
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Nesse diapasão, o elemento objetivo do tipo penal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 

correspondente à expressão “animais domésticos” é inconstitucional e essa mácula afasta a 

incidência do referido tipo penal quando a conduta causadora do dano ambiental recair em um 

exemplar da fauna doméstica. Conseqüentemente, a utilização sacrifical desses animais em 

cultos religiosos, apesar de toda a polêmica em torno da sua juridicidade, não pode configurar 

crime. 

 

 

7.4 A finalidade do Direito Penal e o princípio da intervenção mínima como fatores de 

(des)legitimação da criminalização da crueldade contra os animais 

 

 

De outro norte, ainda que o bem-estar do animal doméstico reunisse os atributos de 

um bem jurídico merecedor de tutela penal, o que se coloca para argumentar, isso seria uma 

condição necessária, mas não suficiente o bastante para legitimar a intervenção do Direito 

Penal.  

Segundo García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 316-318),  

 

a presença de um bem jurídico merecedor e necessitado de tutela penal e sua 
correlativa ofensividade constituem, assim, pressupostos imprescindíveis para a 
legitimação do exercício do ius poenale do ius libertatis, porém, no sistema 
democrático, isso não é suficiente: ainda é preciso que a intervenção penal seja 
necessária; que o Direito Penal seja concebido como ultima ratio para a resolução de 
conflitos sociais. 

 

Mais à frente, os autores assinalam:  

 

A subsidiariedade do Direito Penal, por seu turno, significa sua posição de ultima 

ratio frente aos demais sistemas de controle social formal ou informal. Se outros 
setores do ordenamento jurídico se apresentam como suficientes e, portanto, como 
mais idôneos para a tutela de um determinado bem jurídico, não se deve utilizar o 
Direito Penal para atender essa finalidade (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; 
GOMES, 2012). 

 

Trilhando o mesmo caminho, Faria Costa (apud FIGUEIREDO, 2008, p. 91), citando 

argumenta que o que princípio da necessidade corresponde ao mandamento de 

subsidiariedade e ultima ratio do Direito Penal, que implica verificar “se não haverá outros 

ramos do direito que cumpram satisfatoriamente, face às exigências de política legislativa, 

aquela finalidade precípua de proteção.”  
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Associando também tal mandamento penal ao princípio da idoneidade, o mesmo 

autor acentua  

 

[...] é expressão da exigência de que só se recorra ao ‘penal’ quando a 
criminalização e consequente imposição de pena a determinado comportamento seja 
idônea, adequada e eficaz para cumprir, de uma forma que não implique custos 
desmedidos, com sua função precípua de tutela bens jurídico-penais (COSTA apud 
FIGUEIREDO, 2008)  

 

Assim, tendo em conta que, no âmbito do Direito Administrativo pátrio, a crueldade 

já é objeto de tutela legal, conforme se depreende do art. 29 do Decreto Federal n. 

6.514/200849, cuja redação é idêntica à do tipo penal incriminador previsto no art. 32 da Lei n. 

9.605/1998, não há justificativa para a incriminação dessa conduta, quando a sanção 

administrativa se revele adequada e eficaz para cumprir o seu desiderato com um ônus muito 

menor para o infrator, cuja liberdade, segundo García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 

323), “não pode ser sacrificada desproporcionalmente.” 

O Estado, objetivando tutelar o bem-estar da fauna, não pode lançar mão do Direito 

Penal, como forma de controle social, sem antes esgotar as outras possibilidades, sob pena de 

contrariar os valores e princípios que informam esse ramo do Direito. 

Nessa orientação, Dino Neto, Bello Filho e Dino F. (2011, p. 212) esclarecem: 

 

Já desde o advento da contravenção de maus-tratos aos animais, muito se discute 
acerca da pertinência da criminalização de tal matéria, em face do princípio 
constitucional da mínima intervenção. Como se sabe, o direito criminal é ramo do 
Direito Penal que deve volver os olhos para aspectos relevantes da vida social, 
criminalizando condutas que tragam rejeição social manifesta e não buscar 
criminalizar fatos irrelevantes no contexto social. 

 

Isso não significa, contudo, que os animais domésticos não devem ser objeto de 

tutela e que o seu bem-estar não merece proteção jurídica contra toda sorte de atos que 

impliquem crueldade e maus-tratos.  

O que se está a combater é a maximização do Direito Penal para coibir condutas que 

podem perfeitamente ser evitadas lançando mão de técnicas jurídicas de controle social que 

pertencem a outros ramos do Direito e são muito menos gravosas à liberdade do indivíduo. “O 

direito penal [...] tem que ser reservado para as ofensas mais graves, que não podem ser 

                                                 
49 “Art. 29. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, 

nativos ou exóticos: 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por indivíduo.”(BRASIL, 2008). 
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evitadas por outros ramos do direito (nisso reside a sua subsidiariedade)” (GOMES, 2011, p. 

12). 

Sintetizando todo esse entendimento, Santiago (2011, p. 82) acentua: 

 

A contribuição do Direito Penal há de ser, inevitavelmente, modesta. É de sua 
natureza que seja assim. Não é desiderato das normas penais melhorar sem mais 
nem menos a situação ambiental nem reduzir por si só os agentes contaminantes 
senão em um quadro de uma complexa estratégia da qual forma somente uma 
pequena parte, pretendem prevenir comportamentos que atentem contra o meio 
ambiente de um modo ilícito e, cumulativamente e não disjuntivamente, que sejam 
comportamentos graves.  
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8 O SACRIFÍCIO DE ANIMAIS EM CULTOS RELIGIOSOS: CRIME OU NÃO? 

 

 

Se, no passado, o culto às religiões de matriz africana era considerado crime50, 

atualmente, com a consagração do estado laico em nossa constituição, não existe mais religião 

oficial no Brasil e todas as crenças e religiões são consideradas iguais perante a lei e, como 

tal, devem ser tratadas com o mesmo respeito e consideração. Se, como bem disse Pinto 

(2012, p. 13), historicamente, a legislação brasileira foi responsável pela perseguição e 

criminalização das práticas religiosas de matriz africana, na atual conjuntura político-

constitucional, que consagra expressamente o direito fundamental à liberdade de crença e de 

religião, não se pode admitir a criminalização de uma prática – sacrifício de animais – que 

constitui a essência do ritual dos cultos religiosos de matriz africana, sob pena de significar 

um retorno ao passado e configurar a prática de intolerância religiosa. 

 

 

8.1 O direito à liberdade de religião e o direito à cultura como excludentes de 

antinormatividade 

 

 

Nesta subseção, procura-se demonstrar que o sacrifício de animais em cultos 

religiosos, à luz da teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 474-

486), não configura crime.  

Considerando que o ordenamento jurídico – art. 5º, inciso VI, CF, e arts. 23 e 24 da 

Lei n. 12.288/2010 não somente salvaguarda a inviolabilidade do direito à liberdade de 

consciência e de crença, como também permite (e porque não dizer fomenta) o livre exercício 

dos cultos religiosos de matriz africana, e sendo o sacrifício de animais inerente a esses cultos, 

não se pode conceber que a prática desse ritual se consubstancie em conduta proibida e muito 

menos penalmente reprovável. 

                                                 
50 Vale lembrar que o Código Criminal do Império de 1830 considerava crime: o culto de religião diferente da 

oficial, a zombaria contra a religião oficial e a manifestação de qualquer ideia contrária à existência de Deus 
(cf. BRASIL, 1830) 
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A criminalização do sacrifício de animais, em tais casos, significaria o mesmo que 

criminalizar o legítimo exercício de um direito de liberdade fundamental (direito de liberdade 

de religião).  

À luz da teoria da tipicidade conglobante, que pressupõe que uma conduta, além de 

formalmente típica, seja também antinormativa, o sacrifício de animais nos cultos religiosos 

de matriz africana configuraria o delito tipificado no art. 32 da Lei n. 9.605/1998, quando a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso VI, e a Lei n. 12.288/2010, no capítulo III, 

asseguram o exercício de tal prática? 

O tipo é gerado pelo interesse do legislador no ente que valora, elevando-o a bem 

jurídico mediante a enunciação de uma norma para tutelá-lo, a qual se manifesta em um tipo 

legal que lhe agrega a tutela penal. Este processo de gestação implica que a conduta que se 

adequa a um tipo penal será, necessariamente, contrária à norma que está anteposta ao tipo 

legal, e afetará o bem jurídico tutelado (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2009, 394). 

Nesse sentido, a conduta correspondente ao tipo penal do art. 32 da Lei n. 

9.605/1998 será contrária à norma que diz que “é proibido praticar ato de abuso, maus-tratos, 

ferir ou mutilar animais”, e afetará o bem jurídico bem-estar animal51. 

Contudo, como bem observam Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 394), “não se deve 

pensar que, quando uma conduta se adapta formalmente a uma descrição típica, só por esta 

circunstância é penalmente típica. Que a conduta seja típica não significa necessariamente que 

é antinormativa, isto é, que esteja proibida pela norma [...].”  

O tipo é criado pelo legislador para tutelar o bem contra as condutas proibidas pela 

norma, de modo que o intérprete jamais pode considerar incluídas no tipo aquelas condutas 

que, a despeito de se adequarem formalmente à descrição típica, realmente não podem ser 

consideradas contrárias à norma e tampouco lesivas ao bem jurídico tutelado (ZAFFARONI; 

PIERANGELI, 2009, 394). 

Ainda de acordo com Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 394),  

 

A antinormatividade não é comprovada somente com a adequação da conduta ao 
tipo legal, posto que requer uma investigação do alcance da norma que está 
anteposta, e que deu origem ao tipo legal, e uma investigação sobre a afetação do 
bem jurídico. Esta investigação é uma etapa posterior do juízo de tipicidade que, 
uma vez comprovada a tipicidade legal, obriga a indagar sobre a antinormatividade, 
e apenas quando esta se comprova é que se pode concluir pela tipicidade penal da 
conduta.  

                                                 
51 Aqui o bem jurídico é colocado como um bem jurídico-penal apenas para efeito de argumentação, pois, 

conforme sustentado neste trabalho, ele não apresenta dignidade suficiente para ser reputado como tal. 
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Isso significa que a conduta, pelo fato de ser penalmente típica, necessariamente, 

deve também ser antinormativa e que o tipo legal, embora esteja contido na lei, não é 

suficiente para que a conduta se enquadre no tipo legal. Vale dizer, tipicidade legal e 

tipicidade penal não são a mesma coisa: “a tipicidade penal pressupõe a legal, mas não a 

esgota; a tipicidade penal requer, além da tipicidade legal, a antinormatividade” 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2009, p. 394). 

Ao se falar em antinormatividade, é preciso ter em mente que esta não se confunde 

com a antijuridicidade. As normas jurídicas configuram uma ordem normativa, mas a ordem 

jurídica não se esgota nas normas proibitivas, sendo integrada também por preceitos 

permissivos que, colocados num certa ordem com as normas, compõem o ordenamento 

jurídico: “A ordem jurídica é composta pela ordem normativa completada com os preceitos 

permissivos” (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2009, 389). 

A antijuridicidade não surge do Direito Penal, mas de toda a ordem jurídica, porque a 

antinormatividade pode ser neutralizada por uma permissão que pode provir de qualquer parte 

do Direito. É o que sucede com o hoteleiro que, ao vender a bagagem de um freguês diante da 

morosidade da Justiça, realiza uma conduta que, embora seja típica (art. 168 do Código 

Penal), não é antijurídica porque está amparada em um preceito permissivo situado fora do 

Direito Penal, que é o art. 1.470 do Código Civil de 2002 (ZAFFARONI; PIERANGELI, 

2009, p. 489). 

Daí que a tipicidade não passa de um indício da antijuridicidade, porque com a 

primeira tem-se afirmada apenas a antinormatividade da conduta. Tais assertivas constituem a 

base sobre a qual repousa a teoria que Zaffaroni e Pierangeli chamaram de “tipicidade 

conglobante” (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2009). 

De acordo com os postulados da teoria da tipicidade conglobante, o Estado não pode 

considerar como típica uma conduta que é fomentada ou tolerada por ele próprio. Em outras 

palavras, o que é permitido, fomentado ou determinado por uma norma não pode estar 

proibido por outra. O juízo de tipicidade deve ser concretizado de acordo com o sistema 

normativo considerado em sua globalidade. Se uma norma permite, fomenta ou determina 

uma conduta, não pode coibi-la por outra. 

Citando o caso do oficial de Justiça que subtrai coisa alheia móvel para efetivar o 

cumprimento de uma ordem de penhora e sequestro, emanada de um juiz competente, 

Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 395) se perguntam qual elemento do delito, segundo o 
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conceito analítico, desaparece quando o sujeito age no cumprimento de um dever legal. Para a 

doutrina clássica, que considera que tal circunstância configura uma causa de justificação,52 

afastada estaria a antijuricidade da conduta, subsistindo a sua tipicidade. Os autores, contudo, 

rompem com essa concepção e consideram que, no caso, não haveria a própria tipicidade 

porque esta implica antinormatividade (contrariedade à norma) e, na ordem normativa, não se 

pode admitir que uma norma ordene o que outra proíbe. Para eles,  

 
uma ordem normativa, na qual uma norma possa ordenar o que a outra pode proibir, 
deixa de ser ordem e de ser normativa e torna-se uma ‘desordem’ arbitrária. As 
normas jurídicas não ‘vivem’ isoladas, mas num entrelaçamento em que umas 
limitam outras, e não podem ignorar-se mutuamente. Uma ordem normativa não é 
um caos de normas proibitivas amontoadas em grandes quantidades, não é um 
depósito de proibições arbitrárias, mas uma ordem de proibições, uma ordem de 
normas, um conjunto de normas que guardem entre si uma certa ordem, que lhes 
vem dada por seu sentido geral: seu objetivo final, que é evitar a guerra civil (a 
guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omnes) (WELZEL). 
Esta ordem mínima, que as normas devem guardar entre si, impede que uma norma 
proíba o que a outra ordena, como também impede que uma norma proíba o que a 
outra fomenta. A lógica mais elementar nos diz que o tipo não pode proibir o que o 
direito ordena e nem o que ele fomenta. Pode ocorrer que o tipo legal pareça incluir 
estes casos na tipicidade, como sucede com o do oficial de justiça, e no entanto, 
quando penetramos um pouco mais no alcance da norma que está anteposta ao tipo, 
nos apercebemos que, interpretada como parte da ordem normativa, a conduta que se 
adequa ao tipo legal não pode estar proibida, porque a própria ordem normativa a 
ordena e a incentiva (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2009, p. 395-396). 

  

O juízo de tipicidade, então, não é um mero juízo de tipicidade legal ou de adequação 

à formulação legal, exigindo outro passo, que é a comprovação da tipicidade conglobante, 

consistente na averiguação da proibição por meio da indagação do alcance proibitivo da 

norma não considerada isoladamente, e sim conglobada na ordem normativa. A tipicidade 

conglobante é um corretivo da tipicidade legal, pois é capaz de excluir do âmbito típico 

aquelas condutas apenas aparentemente proibidas, mas que a ordem normativa não quer 

proibir, precisamente porque as ordena ou as fomenta. “Isto significa que a tipicidade penal 

implica a tipicidade legal corrigida pela tipicidade conglobante, que pode reduzir o âmbito 

                                                 
52 Nas palavras de Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 475-476), “o ‘estrito cumprimento do dever legal’ é um caso 

em que ‘não há crime’, de acordo com o art. 23, III, primeira parte do CP; embora um bom número de autores 
considere que se trata de uma causa de justificação, vimos que assim não é, porque as causas de justificação 

são geradas a partir de um preceito permissivo, enquanto no cumprimento de um dever jurídico há somente 

uma norma preceptiva (uma ordem). Quem não quer agir justificadamente pode não fazê-lo, porque o direito 
não lhe ordena que assim o faça, mas simplesmente lhe dá uma permissão. Por outro lado, quem deixa de 
cumprir com um dever jurídico é punido, porque o direito lhe ordena que aja desta forma. Ademais, enquanto 
no cumprimento de dever jurídico há uma ordem, na causa de justificação não há sequer um favorecimento da 
conduta justificada, que somente está permitida como um gesto de impotência diante de uma situação 
conflitiva”. 
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de proibição aparente, que surge da consideração isolada da tipicidade legal (ZAFFARONI; 

PIERANGELI, 2009, p. 395-474, grifos no original). 

Arrolando as hipóteses em que esta correção tem lugar, os autores aduzem que, 

apesar da tipicidade legal, configura-se a tipicidade conglobante quando 

  

uma norma ordena o que outra parece proibir (cumprimento de dever jurídico), 
quando uma norma parece proibir o que outra fomenta, quando uma norma parece 
proibir o que outra norma exclui do âmbito de proibição, por estar fora da ingerência 
do Estado, e quando uma norma parece proibir condutas cuja realização garantem 
outras normas, proibindo condutas que a perturbam (ZAFFARONI; PIERANGELI, 
2009, p. 475) 

 

Para Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 397), que se perfilham aos adeptos da teoria da 

ratio cognoscendi
53, o tipo passa a ter um caráter indiciário da ilicitude, o que quer dizer que 

quando o agente pratica um fato típico, provavelmente, esse fato também será antijurídico.  

Segundo os autores, 

 

a antijuridicidade pressupõe a antinormatividade, mas não é suficiente a 
antinormatividade para configurar a antijuridicidade, pois a antinormatividade pode 
ser neutralizada por um preceito permissivo. Dito em outras palavras, posto que a 
tipicidade penal implica a antinormatividade, a antijuridicidade com relevância 
penal pressupõe a tipicidade. Nesse sentido, a tipicidade atua com um indício da 

antijuridicidade, como um desvalor provisório, que deve ser configurado ou 

desvirtuado mediante a comprovação das causas de justificação. Por esta razão é 
que Max Ernst Mayer assinalava a relação entre tipicidade e a antijuridicidade com a 
afirmação de que ambas se comportam como a fumaça e o fogo, isto é, que a fumaça 
(a tipicidade) é um indício do fogo (antijuridicidade) (ZAFFARONI; PIERANGELI, 
2009, p. 397, grifos no original). 

 

Até então, a tipicidade era compreendida como tipicidade formal (descrição legal do 

fato típico) e tipicidade material (ofensividade da conduta ao bem juridicamente tutelado). 

Zaffaroni criou o conceito de tipicidade conglobante, sendo entendida como a junção da 

tipicidade material com a antinormatividade. 

                                                 
53 “Para essa teoria, o tipo, exercendo a função de indício do crime, é considerado a ratio cognoscendi da 

antijuridicidade. Como seu contraponto, surgiu a teoria da ratio essendi, para a qual o tipo passou a ser a 
própria razão de ser da ilicitude. Como consequência dessa última concepção, surgiu a chamada teoria dos 
elementos negativos do tipo, segundo a qual toda vez que não for ilícita a conduta do agente, não haverá o 
próprio fato típico. “É que, para ela, estando a antijuridicidade fazendo parte do tipo penal, se a conduta do 
agente for lícita, em virtude de uma causa de justificação, o fato deixará de ser típico. [...] Para a teoria dos 
elementos negativos do tipo, não se estuda primeiramente a conduta típica para somente depois levar a efeito a 
análise de sua antijuridicidade. Para que possa ser considerada típica a ação, deverá ela também ser ilícita, ou 
seja, não permitida pelo ordenamento jurídico, em face da inexistência de uma causa de justificação.” 
(GRECO, 2003, p. 180-181). 



149 

 

Na esteira de Zaffaroni e Pierangeli, se existe uma norma que permite, fomenta ou 

determina uma conduta (arts. 5º, inciso VI, e 215, caput e § 1º, da CF e arts. 23 e 24 da Lei 

n.12.288/2010), não se pode dizer que essa conduta tenha criado risco proibido. Se o que está 

permitido, fomentado ou determinado por uma norma gera risco permitido, logo, não há que 

se falar em desaprovação da conduta (ou em tipicidade penal). 

O Código Penal português de 1982, em seu art. 31, n. 1, parece acolher a teoria de 

Zaffaroni ao estatuir que “[...] o facto não criminalmente punível quando a sua ilicitude for 

excluída pela ordem jurídica considerada na sua totalidade” (PORTUGAL, 1982). 

Arrematando o pensamento de Zaffaroni, esta passagem de García-Pablos de Molina 

e Gomes (2012, p. 621) sintetiza bem a teoria daqueles autores: 

 

O crime, para Zaffaroni, continua enfocado como fato típico, antijurídico e culpável, 
mas cada uma dessas categorias passa a contar com novas fundamentações. 
Sobretudo a categoria da tipicidade, que é enfocada conglobadamente (teoria da 
tipicidade conglobante), ou seja, já no momento do juízo de adequação típica mister 
se faz examinar todo o ordenamento jurídico, ressalvando-se as normas justificantes 
(de exclusão da antijuridicidade). Se uma norma do ordenamento jurídico fomenta, 
determina ou permite a conduta, o que está fomentado, determinado ou permitido 
por uma norma, não pode estar proibido por outra. O tipo objetivo decompõe-se em 
tipo objetivo sistemático (requisitos formais) e tipo objetivo conglobante (que cuida 
da conflitividade da conduta assim como a sua atribuição ou imputação ao agente). 
 

Essas formulações de Zaffaroni e Pierangeli se mostram consentâneas com o atual 

paradigma da ciência jurídico-penal e com os postulados do Estado constitucional e 

humanista de Direito. Como diz Gomes,  

 

o jurista, o penalista e o juiz já não podem aceitar o positivismo legalista e 
formalista que preponderou no nosso entorno cultural no século XX. Na 
interpretação de um tipo penal é preciso, para além da inafastável atividade de mera 
subsunção formal da conduta (constatação da tipicidade formal), verificar o que está 
por trás da letra da lei. Em outras palavras, urge que se descubra em toda a sua 
integralidade a norma assim como o seu conteúdo (o bem jurídico protegido por ela, 
isto é, qual é a relação social concreta e determinada afirmada por ela) (GARCÍA-
PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, p. 262). 

 

Nas palavras de Claudia Toledo (apud ALEXY, 2011) 

 

O modelo clássico do silogismo jurídico pelo qual se subsume um fato a uma norma 
[penal], alcançando-se a decisão jurídica [...], não se efetiva mediante a utilização 
apenas dos princípios da lógica deôntica (com a cópula hipotético-condicional ‘deve 
ser’, diferentemente da lógica apofântica, que tem como cópula ‘é’) e seus 
modalizadores deônticos é ordenado, é proibido, é permitido. Soma-se à tradicional 
lógica deôntica a lógica do discurso, que, embora formal, como toda lógica, adentra 
o aspecto pragmático do enunciado jurídico apresentado como argumento na 
discussão. Aquele silogismo jurídico, com o enquadramento quase mecânico e 
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blindado de crítica do caso concreto à norma jurídica, não se efetiva com tal 
simplicidade, mas, dentre outras exigências, requer a complexa ponderação do 
conteúdo valorativo das proposições jurídicas. 

 

Os aportes que a doutrina do fato punível recebeu da teoria da tipicidade conglobante 

são parte integrante de um processo de evolução que a modificação da mundividência cultural 

e filosófica impôs à dogmática penal desde os primórdios do século XX, transitando do 

positivismo-naturalista ao ontologicismo finalista e à teoria fenomenológica do Direito, 

passando pela escola neokantista. Consubstancia-se em uma teoria que almeja superar a 

epistemologia positivista – que padece de excessivo formalismo e de abstrações que separam 

o Direito da realidade – e que, em última análise, busca dar um sentido material à própria 

norma jurídica.  

À exceção da escola finalista (ôntico-fenomenologica), que ancorava sua construção 

normativa em leis estruturais extraídas do “ser” – da “natureza das coisas” –, a escola clássica 

e a neoclássica também foram e são objeto de críticas por partirem de um conceito mecânico-

causalista da ação, esquecendo-se de que não é aí que reside a essência do atuar humano 

(DIAS, 1999, p. 197). 

O positivismo jurídico, com seu modelo lógico-formal, tributário da perspectiva 

cartesiana de ciência, é insatisfatório na apresentação de soluções para os problemas sociais 

da contemporaneidade. 

Zaffaroni e Pierangeli não ficaram infensos a isso e a formulação teorética deles, tal 

como a de outras escolas, além de contribuir para a mitigação da postura cética característica 

do positivismo jurídico, surge para superar o estreito marco que impunham a concepção 

positivista e seu método (pensamento sistemático), incapaz de uma compreensão total da 

realidade em suas múltiplas dimensões, dado seu arraigado apego metodológico a um mero 

juízo de subsunção do fato à letra fria da lei.  

Com isso, as categorias jurídico-penais básicas (tipicidade, antijuridicidade, 

culpabilidade etc.), sobretudo a tipicidade, experimentaram uma profunda revisão na ótica 

zaffaroniana. 

Correlacionando o tipo penal com concepção kelseana acerca da proposição jurídica, 

pode-se dizer que o papel que Kelsen (2003) atribui à proposição jurídica se aproxima do que 

Zaffaroni e Pierangeli atribuem ao tipo legal. Quando os autores afirma que o tipo legal não se 

confunde com a norma proibitiva a ele anteposta, que deve ser encarada conglobadamente, e 

que a tipicidade penal não se reduz à tipicidade legal, em uma postura ontologizante, acabam 

atribuindo ao tipo legal o mesmo papel que Kelsen (2003, p. 80) atribui à proposição jurídica, 



151 

 

que é o descrever o Direito na esfera do ser mediante “juízos hipotéticos que enunciam ou 

traduzem que, de conformidade com o sentido de uma ordem jurídica dada ao conhecimento 

jurídico, sob certas condições ou pressupostos fixados por esse ordenamento, devem intervir 

certas consequências pelo mesmo ordenamento determinadas.” 

Já as normas jurídicas, prossegue Kelsen (2003, p. 81), não são juízos acerca de um 

objeto dado ao conhecimento. Elas são, antes, mandamentos, comandos imperativos, podendo 

também ser caracterizadas como permissões e atribuições de poder ou competência. 

Expressam-se no nível do dever-ser e tem natureza deontológica. 

No contexto da epistemologia jurídica kelseniana, é fundamental a distinção entre 

norma jurídica e proposição jurídica, tal como Zaffaroni e Pierangeli distinguem entre norma 

jurídica, tipo legal e tipo penal. 

Segundo Kelsen (2003, p. 81), a distinção entre norma jurídica e proposição jurídica 

não repousa na forma de exteriorização do enunciado, mas sim no seu sentido: a norma 

jurídica emanada de autoridade competente tem caráter prescritivo, e a proposição jurídica, 

emanada da ciência jurídica, tem caráter descritivo. 

As normas, sendo frutos de ato de vontade, não podem ser verdadeiras ou falsas, 

apenas válidas ou inválidas, tal como os fatos objeto das ciências naturais também não se 

sujeitam aos juízos de veracidade ou falsidade, podendo ser tão somente existentes ou 

inexistentes. O que podem ser verdadeiros ou falsos são os enunciados das ciências naturais 

sobre tais fatos. Assim, as proposições jurídicas, como juízo hipotético, podem ser 

verdadeiras – descrevem-se fielmente a norma em foco, ou falsas, na hipótese contrária 

(KELSEN, 2003, p. 81). 

Tanto Zaffaroni e Pierangeli quanto Kelsen têm em comum o fato de saberem 

diferenciar, respectivamente, o tipo legal ou proposição jurídica da norma que lhes dá origem. 

 

 

8.2 Os reflexos da tipicidade conglobante na consideração típica do sacrifício de animais 

em cultos religiosos de matriz africana 

 

 

Transpondo essa teorização da tipicidade conglobante para o âmbito do sacrifício de 

animais domésticos nos cultos das religiões de matriz africana, tem-se que, embora esta seja 

uma conduta que se subsuma formalmente à descrição do tipo legal previsto no art. 32 da Lei 
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n. 9.605/1998, sua consideração típica não resiste à análise conglobada da norma anteposta ao 

tipo com as demais normas que integram o ordenamento jurídico e que protegem a liberdade 

de religião.  

Em outras palavras, a antinormatividade da conduta que o tipo penal do art. 32 da Lei 

n. 9.605/1998 parece proibir não se sustenta quando cotejada com outras normas que 

fomentam a liberdade de religião no arcabouço jurídico pátrio, notadamente o art. 5º, inciso 

VI, da Constituição Federal e os arts. 23 e 24 da Lei n.12.288/2010. 

Ademais, não se pode olvidar que os cultos e liturgias das religiões de matriz 

africana, para além de se relacionarem com a liberdade de religião propriamente dita, dizem 

respeito também ao direito fundamental à cultura (art. 215, caput, CF), uma vez que as 

manifestações, expressões, saberes, objetos e elementos diversos a eles associados, por 

consistirem em “formas de expressão” e “modos de criar, fazer e viver” “portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória” dos povos e comunidades tradicionais de matriz 

africana, configuram verdadeira expressão da cultura popular cultivada por esse grupo 

formador da sociedade brasileira e, como tal, constituem um bem cultural imaterial integrante 

do patrimônio cultural brasileiro (art. 216, caput, e incisos I e II, CF). 

O art. 215, caput, da Constituição Federal, quando diz que o “Estado garantirá a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 

e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”, e o art. 216, § 1º, ao 

dispor que o “Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação”, revelam o inegável 

proposito do Estado brasileiro em fomentar as práticas culturais (BRASIL, 1988). 

O § 1º do art. 215 é mais enfático ainda ao explicitar o fomento estatal às 

manifestações culturais relacionadas à comunidade afrodescendente ao estatuir que o “[...] 

Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 

das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” (BRASIL, 1988, grifo 

nosso). 

Na linha do que diz Eugênio Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 396), se, no âmbito do 

mesmo ordenamento jurídico, há normas que permitem e até mesmo fomentam o exercício 

dos cultos religiosos e das práticas culturais, não se pode admitir a coexistência de outra 

norma incriminadora que proíba uma conduta inerente a tais práticas. Isso seria uma 

contradição até mesmo lógica. 
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O fato de o sacrifício de animais domésticos nos cultos religiosos de matriz africana 

se adaptar formalmente à descrição legal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, não significa que tal 

conduta seja necessariamente antinormativa e, via de consequência, insira-se no âmbito de 

proibição do tipo penal.  

A aferição da antinormatividade e da tipicidade penal do sacrifício de animais nos 

cultos religiosos requer um passo além da mera constatação da tipicidade legal, vale dizer, ela 

impõe uma investigação mais profunda do alcance proibitivo da norma anteposta ao tipo 

penal e que lhe deu origem, mas não da norma isoladamente considerada, e sim conglobada 

na ordem normativa. 

A caracterização de tais cultos e seus rituais como uma prática religiosa e cultural 

lhes estende a proteção constitucional advinda dos correlatos direitos fundamentais à 

liberdade de religião e à cultura, o que revela que a ordem normativa não quis proibir a 

utilização de animais domésticos de forma sacrificial em rituais religiosos, deixando de fora 

da tipicidade penal essa conduta, que é alcançada somente pela tipicidade legal. 

Além de solapar o núcleo duro de dois direitos fundamentais (direito à liberdade de 

religião e direito à cultura), implicando a própria exclusão religiosa e cultural, uma hipotética 

consideração típica do sacrifício de animais domésticos nos cultos de matriz africana por 

infringência do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 culminaria ainda na inobservância dos ditames da 

Lei n. 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial –, que, com o escopo de promover ações 

afirmativas em prol da população negra, estabelece, em seus arts. 23 a 26, uma série de 

medidas de proteção e fomento “à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício 

dos cultos religiosos de matriz africana” (BRASIL, 2010)  

Pensar em contrário conduziria ao fenômeno de a fórmula legal aparente do art. 32 

da Lei n. 9.605/1998 abarcar uma hipótese (sacrifício de animais nos cultos religiosos de 

matriz africana) que somente seria alcançada pela norma proibitiva considerada isoladamente, 

ao passo que, de modo algum, poderia incluir-se na sua proibição, quando considerada 

conglobadamente com o disposto na Lei n. 12.288/201054 e nas já referidas disposições 

constitucionais. 

                                                 
54 “CAPÍTULO III 

DO DIREITO À LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA E AO LIVRE EXERCÍCIO DOS 
CULTOS RELIGIOSOS 
Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 
Art. 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz 
africana compreende: 
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Como diz Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 474). 

 

a tipicidade penal não se reduz à tipicidade legal (isto é, à adequação à formulação 
legal), e sim que deva evidenciar uma verdadeira proibição com relevância penal, 
para o que é necessário que esteja proibida à luz da consideração conglobada da 
norma. Isto significa que a tipicidade penal implica a tipicidade legal corrigida pela 

tipicidade conglobante, que pode reduzir o âmbito de proibição aparente que surge 
da consideração isolada da tipicidade legal (grifos no original). 

 

Voltando à formulação Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 395), segundo a qual “as 

normas jurídicas não ‘vivem’ isoladas, mas num entrelaçamento em que umas limitam as 

outras e não podem ignorar-se mutuamente [...]”, não é concebível que o art. 32 da Lei n. 

9.605/1998 proíba uma conduta que é fomentada pela Lei n. 12.288/2011. 

Nesse ponto, poder-se-ia perquirir qual a intenção do legislador constitucional ao se 

referir expressamente à liberdade do exercício dos cultos religiosos, posto que toda religião, 

por mais que se iguale a outra, possui certas particularidades que lhes são imanentes, 

constituindo, às vezes, a essência e o fundamento da própria religião. Extirpar-lhe quaisquer 

dessas particularidades pode se consubstanciar, em última análise, em decepar-lhe, também, a 

                                                                                                                                                         
I – a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção, por 
iniciativa privada, de lugares reservados para tais fins; 
II – a celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões; 
III – a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de instituições beneficentes ligadas às respectivas 
convicções religiosas; 
IV – a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos 
costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação 
específica; 
V – a produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz 
africana; 
VI – a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a 
manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões; 
VII – o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para divulgação das respectivas religiões; 
VIII – a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de 
intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. 
Art. 25. É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em 
hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos a pena privativa de 
liberdade. 
Art. 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de 
matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de: 
I – coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens 
que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes 
africanas; 
II – inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os 
monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas; 
III – assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas, ao lado da 
representação das demais religiões, em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação 
vinculadas ao poder público.” (BRASIL, 2010). 
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própria razão de ser, não se podendo olvidar, ainda, que constitui crime previsto no art. 280, 

do CP “impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso”. 

Ora, se há uma norma penal que estatui expressamente constituir crime o 

impedimento ou a perturbação de cerimônia ou prática de culto religioso, sem qualquer 

ressalva, maior ênfase ganha a teoria conglobante de Zaffaroni e Pierangeli, não sendo 

admissível que o Estado crie leis que coíbam o pleno exercício da liberdade religiosa, nos 

moldes que lhes são peculiares, como ressoa da intenção do legislador constituinte, menos 

ainda, que lhe seja dado o direito de se imiscuir ou interferir nos preceitos e fundamentos das 

religiões, especialmente, nas de matriz africana, sob pena de violação do princípio da 

laicidade do Estado (art. 19, inciso I, CF) e de seus agentes incorrerem até mesmo em abuso 

de autoridade, tal como preceitua o art. 3º, ‘d’ e ‘e’, da Lei n. 4.898/196555, ou em crime de 

discriminação religiosa (Lei n. 7.716/1989). 

Não fosse isso, há que se considerar, ainda, a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (BRASIL, 1969), da qual o Brasil é signatário, que, ao tratar da Liberdade de 

Consciência e de Religião, em seu art. 12, item 3, aduz que a liberdade de manifestar a própria 

religião e as próprias crenças tem limites tão somente nas disposições legais “que sejam 

necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou morais públicas ou os direitos ou 

liberdades das demais pessoas”, não se vislumbrando qualquer violação a tal princípio no fato 

de as religiões de matriz africana sacrificarem animais domésticos em seus cultos. 

Por fim, vale lembrar que, quando houver a utilização de um animal da fauna 

silvestre nos sacrifícios praticados em cultos religiosos, diferentemente dos casos em que a 

objetividade material da conduta recai apenas em animais domésticos, a priori, além da 

incidência do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, que é comum a ambas as hipóteses, haveria 

também a caracterização da figura típica descrita no art. 29 do mesmo diploma normativo, 

visto que esse último dispositivo criminaliza desde a simples apanha até a morte de um 

animal silvestre. Mas, ainda assim, consoante a perspectiva zaffaroniana, não haveria crime 

                                                 
55 “Art. 1º O direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, contra as 

autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem abusos, são regulados pela presente lei. 
[...]. 
Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
a) à liberdade de locomoção; 
b) à inviolabilidade do domicílio; 
c) ao sigilo da correspondência; 
d) à liberdade de consciência e de crença; 
e) ao livre exercício do culto religioso; [...]” (BRASIL, 1965). 
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pelas mesmas razões que amparam o sacrifício de animais domésticos. Contudo, conforme 

será visto em maior profundidade no item 10.4 desse trabalho, o crime subsiste quando se 

tratar de um animal silvestre que esteja ameaçado de extinção ou que, em decorrência do 

sacrifício em cultos religiosos, possa ser reduzido a essa condição. 

Considerando que o marco teórico consubstanciado na teoria da tipicidade 

conglobante de Zaffaroni e Pierangeli (2009), isoladamente, não oferece uma resposta 

satisfatória quando se insere na problemática posta o sacrifício de animais silvestres 

ameaçados de extinção, lançar-se-á mão também da técnica da ponderação proposta por 

Alexy (2011, p. 161) para solucionar adequadamente o conflito de interesses que permeia a 

questão. 

 

 

8.3 O direito à liberdade de religião e o direito à cultura como excludentes de 

antijuridicidade, de culpabilidade e a questão da imputabilidade 

 

 

Ainda que se possa objetar que o caso em exame não configure a tipicidade 

conglobante para explicar a não incriminação da prática de sacrifício de animais em cultos 

religiosos, diante da não configuração de sua antinormatividade, pode-se dar um passo além 

no processo de verificação do conceito analítico de crime e tratar a questão no âmbito da 

antijuridicidade em face da incidência de uma causa de justificação expressa em um preceito 

permissivo. 

No dizer de Zaffaroni e Pierangeli (2009, p. 397), 

 

A tipicidade penal implica a contrariedade com a ordem normativa, mas não implica 
a antijuridicidade (a contrariedade com a ordem jurídica), porque pode haver uma 
causa de justificação (um preceito permissivo) que ampare a conduta. 
[...].  
Neste sentido, a tipicidade atua como um indício da antijuridicidade, como um 
desvalor provisório, que deve ser configurado ou desvirtuado mediante a 
comprovação das causas de justificação. 

 

O art. 23 do Código Penal56 dá guarida ao exercício regular de um lídimo direito da 

pessoa humana, direito fundamental, aliás, que é a liberdade de culto e de religião e o direito à 

                                                 
56 Art. 23 – Não há crime quando o agente pratica o fato: 

I – em estado de necessidade; 
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cultura. Nesse âmbito, embora o fato seja considerado típico, o que não ocorre à luz da teoria 

de Zaffaroni, ele não será antijurídico ante a incidência da excludente de ilicitude prevista no 

inciso III do citado artigo, consistente “no exercício regular de direito”. 

O exercício regular de direito, como excludente de ilicitude (antijuridicidade), faz 

com que uma conduta típica, quando expressamente permitida pelo direito positivo pátrio, não 

seja reconhecida como crime.  

Delmanto (2007, p. 92) preleciona que, “se um comportamento é aprovado ou 

legitimado por lei extrapenal (civil, administrativa, etc.), o Direito Penal não pode considerá-

lo ilícito penal. Assim, sempre que o Direito – entendido em qualquer de seus ramos – 

permite uma conduta, essa mesma conduta não pode ser punida pela legislação penal”, desde 

que exercida nos limites legais determinados ou implícitos no caso concreto. Excedidos esses 

limites, poderá haver abuso de direito, e não a excludente de ilicitude do art. 23, inciso III.  

Segundo Mirabete (2005, p. 229), 

 

não responde por crime, também, aquele que pratica o fato típico em exercício 
regular de direito. Qualquer pessoa pode exercer um direito subjetivo ou faculdade, 
já que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei (art. 5º, II, da CF). Exclui-se a ilicitude da conduta típica nas hipóteses 
em que o sujeito está autorizado a esse comportamento. Estão incluídos na 
descriminante as eventuais ofensas à integridade corporal na prática dos esportes, 
nas intervenções médicas ou cirúrgicas etc. 

 

Adite-se que excludente de ilicitude não se confunde com excludente de 

punibilidade, tratando-se de institutos totalmente distintos. As excludentes de punibilidade são 

previstas, em sua maioria, no art. 107 do Código Penal, e não no art. 23.  

A propósito da antijuridicidade, calha trazer à colação o seguinte comentário de 

García-Pablos de Molina e Gomes (2012, p. 411): 

 

A tipicidade, segundo a doutrina formalista, exigia: (a) conduta; (b) resultado 
naturalístico (isso nos crimes materiais); (c) nexo de causalidade; (d) adequação 
típica (subsunção do fato à letra da lei). Nisso se encontrava o juízo de tipicidade. 
Mas hoje se sabe que isso é insuficiente e incompleto. 
Muitos manuais, durante várias décadas, nos ensinaram exatamente desse maneira o 
conceito de tipicidade. Mas essa construção é incompleta e exageradamente 
formalista. Só se preocupa com a subsunção formal da conduta à letra da lei. Isso 
significa conceber o delito como mera infração (ou violação) do aspecto imperativo 

                                                                                                                                                         
II – em legítima defesa; 
III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. (BRASIL, 1940, grifos 
nossos) 
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da norma. Contenta esse posicionamento, que é fruto da teoria causalista (Von Liszt 
e Beling) e finalista da ação (Welzel), com a mera antinormatividade formal.  
[...]. 
O sujeito faz ou deixa de fazer aquilo que estava programado pela norma imperativa. 
Mas essa realização formal do tipo (leia-se: essa antinormatividade formal) não é 
suficiente para se falar em tipicidade penal, que hoje é composta da tipicidade 
formal (ou formal-objetiva) + tipicidade material (ou material-normativa). 
Essa forma de ver o delito, como mera desobediência à norma imperativa, despreza 
o que há de mais relevante na norma penal, que é seu aspecto valorativo. É 
justamente aqui que reside o bem jurídico. Toda norma é fruto de uma valoração que 
o legislador faz da realidade e disso resultam eleitos determinados bens. Das 
valorações positivas do legislador nascem as pautas de conduta. 
[...]. 
Somente o resultado jurídico desvalioso é que preenche todas as exigências típicas 
no plano material. 
[...]. 
Violar a norma imperativa, portanto, não é a mesma coisa que violar a norma de 
valoração. 

 

À luz de tais colocações, embora García-Pablos de Molina e Gomes divirjam de 

Zaffaroni e Pirangeli quanto aos critérios para configuração da tipicidade (Gomes desloca a 

questão para o âmbito da antijuridicidade), tem-se que, como visto no item 9.3 do capítulo 9, 

se o bem-estar do animal doméstico não reúne os atributos necessários para que adquira 

dignidade penal, ele não configura um bem jurídico-penal, e desta feita não há que se falar em 

desvalor da ação de um praticante de religião de matriz africana, que, durante um culto, utiliza 

de forma sacrificial um animal doméstico, muito embora esta ação corresponda formalmente à 

pauta de conduta correspondente ao tipo penal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998. Nesta última 

hipótese, o agente violaria a norma imperativa, mas não a norma de valoração, isto é, não 

atingiria o bem jurídico penal, até porque ele é inexistente. Assim não haveria o crime porque, 

nos termos do art. 13 do Código Penal, não há o resultado jurídico a ser punido. 

Baseando-se em outros argumentos relacionados ao campo da culpabilidade, Dino 

Netto, Bello Filho e Dino F. (2011, p. 215) advogam a tese de que o sacrifício de animais em 

rituais religiosos não se configura um fato típico porque é possível interpretar o dispositivo do 

art. 32 da Lei n. 9.605/1998 a partir do texto constitucional para entender que tal prática está 

na liberdade de religião e, portanto, inserida em espaço de constitucionalização não abrangido 

pela norma penal. Segundo os autores, no caso vertente, parece existir uma cláusula extralegal 

de excludente de culpabilidade, afastando a punibilidade da conduta típica. 

Não fosse isso, há que se levar em conta ainda que, segundo a crença prevalecente 

nas religiões de matriz africana (Candomblé e Umbanda, por exemplo), o sacrifício de 

animais costuma ser realizado por pessoas em estado de transe, ou seja, quando há a 

incorporação de uma divindade ou de um ser espiritual no adepto da religião, o que, nos 
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termos do art. 26 do Código Penal, por analogia, poderia caracterizar a inimputabilidade do 

agente ante a sua incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento (critério psicológico). 

Ademais, como bem enfatiza Leite (2013, p. 11, no prelo), no caso das religiões de 

origem africana,  

 

os estudos voltados às religiões de matriz africana, ao tratarem especificamente dos 
rituais de sacrifício de animais, não apontam práticas que poderiam ser 
caracterizadas como cruéis. É claro que esta avaliação, por razões óbvias, exclui do 
conceito de crueldade a morte do animal (que é implícita à ideia de sacrifício). Mas 
exclui também, e este é um ponto fundamental na interpretação da liberdade 
religiosa, qualquer juízo de valor sobre as razões que sustentam os rituais, que, como 
visto acima, só fazem sentido a quem professa a crença – o que, aliás, vale para 
qualquer religião. O compromisso constitucional – frise-se – não é com o conteúdo 
da crença, mas com a liberdade para o seu exercício. 

 

É bem de ver ainda que a utilização sacrificial de animais nos cultos religiosos de 

matriz africana não importa necessariamente na inflição de sofrimento a eles, que, no mais 

das vezes, recebem o mesmo tratamento que é dispensado a um animal no momento do abate 

para alimentação. A predominar a morte pura e simples do animal em tais cultos, sem 

nenhuma demonstração objetiva de suplício ou sofrimento físico ou psíquico a ela associada, 

pode-se dizer que tal prática não se amolda a nenhuma das condutas que constituem o núcleo 

do tipo penal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 e, portanto, não possuiria sequer tipificação 

legal. 

À luz dos arts. 29 e 32 da Lei n. 9.605/19985758, o bem jurídico “vida animal”, que 

se correlaciona com o bem jurídico “meio ambiente”, aplica-se somente aos animais 

                                                 
57 “Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, 

sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 
Pena – detenção de seis meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
I – quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida; 
II – quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 
III – quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou 
transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e 
objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente. 
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, 
considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. 
§ 3° 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. 
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 
I – contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração; 
II – em período proibido à caça; 
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silvestres, não havendo vedação quanto à morte do animal doméstico, salvo a morte 

proveniente de maus-tratos e outras condutas assemelhadas. 

Se o art. 29 não menciona, tal como o fez em relação aos animais silvestres, a 

proibição de matar animais domésticos, essa é uma conduta atípica e, à luz do princípio da 

legalidade, não pode ser incriminada. 

Esse entendimento é coerente com as disposições do art. 37 da mesma lei, que 

consagra uma causa de justificação ao dizer que “não é crime o abate de animal, quando 

realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família”, isto é, 

que não é crime o abate de animal doméstico quando realizado para fins de alimentação e 

vestuário humanos, que é o que ocorre nos matadouros e frigoríficos deste país afora. 

Demais disso, conforme já sublinhado no item 5.1 do Capítulo 5, ao optar por situar 

a crueldade como objeto de censura constitucional, “a ordem jurídica brasileira não 

condiciona a adoção de medidas de proteção contra a crueldade à demonstração concreta do 

sofrimento das espécies da fauna.” (AYALA, 2011, p. 427). 

A proteção que a Constituição estabelece em relação aos animais é realizada de 

maneira indireta, pois, ao se voltar apenas para a vedação de crueldade contra os animais, sem 

qualquer menção à palavra sofrimento, a Constituição centra o seu foco de proteção adotando 

como parâmetro o próprio comportamento do ofensor, vale dizer, sobre a ilicitude do 

comportamento externo (crueldade), desprezando qualquer avaliação sobre o bem-estar da 

vítima (AYALA, 2011, p. 427). 

Realçando essa perspectiva, Fiorillo (2006) sustenta que o texto constitucional 

enfoca a crueldade sob a ótica do homem que a percebe, e não em função do animal que a 

sofre. Segundo ele, o termo crueldade significa aquilo que se satisfaz em fazer mal, duro, 

insensível, desumano, severo, rigoroso e tirano e que isso denota que o art. 225, § 1º, inciso 

VII, da Constituição Federal busca proteger o homem e não o animal, porque a saúde psíquica 

                                                                                                                                                         
III – durante a noite; 
IV – com abuso de licença; 
V – em unidade de conservação; 
VI – com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. 
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional. 
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.” (BRASIL, 1998) 

58 “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. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins 
didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal” (BRASIL, 1998). 
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do homem não lhe permite ver, em decorrência de práticas cruéis, um animal sofrendo. Com 

isso, diz o autor, a tutela da crueldade contra os animais fundamenta-se no sentimento 

humano e que tal entendimento “tem por fundamento a visão antropocêntrica do direito 

ambiental, de modo que todo ato realizado com o propósito de garantir bem-estar humano 

não caracterizará a crueldade prevista no Texto Constitucional” (FIORILLO, 2006, p. 116). 

Ora, se a Constituição, ao estabelecer a proteção aos animais, desloca o seu foco da 

figura do animal para situá-lo na conduta do potencial praticante de crueldade, preocupando-

se com o comportamento externo do agente, e não sendo da essência do padrão de 

comportamento dos praticantes de cultos religiosos de matriz africana agir impelidos por 

espírito de crueldade, não se pode dizer que tais práticas vão de encontro ao mandamento 

constitucional. 

Nessa perspectiva, pela lógica da Constituição, não havendo crueldade no trato com 

os animais (comportamento externo do ofensor), não haverá sofrimento por parte deles 

(ênfase na figura do animal) e, por conseguinte, não há que se falar em maus-tratos e 

tampouco em crime contra a fauna. 

Não obstante, se a Constituição prescinde da associação entre crueldade e sofrimento 

ao proibir práticas e comportamentos cruéis contra os animais, o mesmo não se pode dizer em 

relação à forma com que essa proteção é estabelecida no âmbito da Lei n. 9.605/1998.  

Conforme se depreende do art. 32 da referida lei, que criminalizou a conduta de 

praticar atos cruéis ou causar maus-tratos aos animais, ao contrário da metodologia adotada 

pela Constituição para estabelecer a adoção de medidas de proteção contra a crueldade de 

animais, os elementos constitutivos do referido tipo penal exigem a demonstração concreta do 

sofrimento dos animais, o que o torna uma norma de proibição que requer a produção de 

sofrimento, não se contentando com a mera crueldade, que, como se viu, situa-se no plano do 

comportamento do ofensor.59 

Além do mais, conforme bem disse Leite (2013, p. 11, no prelo), 

 

a princípio, o sofrimento do animal objeto do sacrifício é o mesmo do animal 
abatido para consumo, não podendo ser este um argumento válido para um 
questionamento jurídico do rito religioso, salvo, é claro, se for demonstrado um 
tratamento cruel e de tortura maior no primeiro caso do que no segundo. A 
motivação, pelas razões acima expostas, também deve ser afastada na avaliação do 

                                                 
59 Essa última modalidade de proibição, contudo, é criticada por Ayala (2011, p. 427), pois, na sua concepção, 

enquanto a referência a crueldade pode ser objetivamente definida e caracterizada a partir de bases flexíveis e 
segundo um complexo conjunto valorativo, a referência a sofrimento tem conteúdo que evoca elementos de 
avaliação bastante mais limitados e restritivos, ainda que não se limite à dimensão física ou material. 



162 

 

caso. Tais considerações não afastam nem diminuem o valor da norma 
constitucional que veda as práticas que ‘submetam os animais a crueldade’, norma a 
partir da qual, por exemplo, o STF considerou inconstitucional a manifestação 
cultural da Farra do Boi realizada no Estado de Santa Catarina (Recurso 
Extraordinário n° 153531). As razões da decisão pautaram-se nas práticas 
efetivamente adotadas contra os animais (práticas cujo controle, segundo ficou 
demonstrado no processo, estava escapando ao poder polícia do Estado). É possível 
especular, a partir dos argumentos apresentados pelos ministros que formaram a 
maioria naquele julgado, que esta teria sido a decisão mesmo que a motivação da 
Farra do Boi fosse não cultural, mas religiosa. E, também neste caso, a interpretação 
da Corte estaria correta. 

 

Se o animal doméstico pode ser abatido para saciar a fome fisiológica do ser 

humano, quais as razões para impedir essa prática quando ela se destinar a saciar a fome 

espiritual?  

A prevalecer o entendimento de que o sacrifício de animais nos cultos religiosos de 

matriz africana configura um fato típico e antinormativo, contrariamente à teoria da tipicidade 

conglobante, isso significaria um rompimento não apenas com a ordem jurídica como um 

todo, mas, especialmente, com a ordem constitucional vigente, bem como um abominável 

retrocesso rumo ao período colonial e imperial do Brasil, em que havia leis que puniam 

severamente as pessoas que não professavam a religião oficial do Estado. 

A Lei n. 9.605/1998 passaria a se comportar como a Constituição de 1824, e como o 

Código Criminal do Império de 1830, que consideravam crime o culto de religião diferente da 

religião oficial do Estado, o catolicismo, a zombaria contra a religião oficial e a manifestação 

de qualquer ideia contrária à existência de Deus.  

Nesse particular, ganha relevo o princípio da vedação do retrocesso social na 

conceituação de Canotilho (1998, p. 321): 

 

O núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas 
legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo 
inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros 
esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa ‘anulação’, 
‘revogação’ ou ‘aniquilação‘ pura e simples desse núcleo essencial. 
A liberdade do legislador tem como limite o núcleo essencial já realizado. 
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8.4 A viragem do método sistemático para o problemático: a criminalização do sacrifício 

de animais em cultos religiosos de matriz africana à luz do princípio da 

proporcionalidade 

 

 

Como bem assinala Sampaio Wold e Nardy (2003, p. 104-105), o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, do qual a fauna é um 

componente, é extremamente conflituoso e apresenta um caráter restritivo de outros direitos 

fundamentais. A tutela expansiva que o caracteriza, ditada pela sua titularidade difusa ou pela 

elevação do seu objeto à condição de bem de todos, torna-o um latente adversário de outros 

interesses igualmente constitucionais, o que desafia uma “intervenção legislativa 

conciliadora” e, no caso concreto, a “mediação judicial equilibrada”.  

Essa conflituosidade ínsita ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado se 

manifesta claramente no objeto deste trabalho, que envolve a tensão existente entre, de um 

lado, os princípios da liberdade de culto religioso (art. 5º, inciso VI) e do pleno exercício dos 

direitos culturais (art. 215, caput), e, de outro, o princípio da vedação de crueldade contra os 

animais (art. 225, §1º, inciso VII), o qual, em última análise, relaciona-se com o próprio 

princípio da proteção do meio ambiente (art. 225, caput). 

O equacionamento dessa questão envolvendo interesses constitucionalmente 

tutelados que se entrechocam pode ser reconduzido a um juízo de ponderação que, 

abandonando o método sistemático, busca a solução do problema à luz do caso concreto. “[...] 

o pensamento problemático expressa melhor que o sistemático a função pragmática da ciência 

do Direito Penal [...]” (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, p. 161) e tem a 

vantagem de superar as limitações e inconvenientes que caracterizam este último.60 

A solução dos casos fáceis baseia-se no acoplamento da norma ao fato mediante 

emprego da lógica formal dedutiva – pensamento sistemático -, enquanto os casos difíceis, a 

exemplo da proibição ou não do sacrifício de animais em cultos religiosos de matriz africana, 

                                                 
60 Conforme assinala Roxin (apud GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 2012, p. 158), a abstração e a 

generalização que caracterizam o sistema dogmático conduzem ao afastamento do direito penal da realidade e 
do caso concreto. “As debilidades dos sistemas abstratos – afirma o autor – não só radicam em sua posição 
contra a Política criminal, senão, de um modo mais geral ainda, em um abandono das particularidades do caso 
concreto. Um sistema fechado, acrescenta o autor, “[...] afasta a dogmática, por um lado, das decisões 
valorativas político-criminais e, por outro, corta a sua comunicação com a realidade social, em lugar de deixar 
aberto o caminho.” 
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demandam o emprego de procedimentos argumentativos e a observância de regras mais 

complexas para a sua solução – pensamento aporético ou problemático.  

O pensamento problemático liga-se à substituição da ideia clássica e estática da 

“aplicação” da lei pela ideia do “processo de concreção” dela, no sentido de que a lei não é 

uma norma completa e acabada nem sua interpretação e aplicação um simples silogismo. No 

contexto do método sistemático, a maior dificuldade no processo de aplicação da lei reside, 

não na interpretação do seu teor (descoberta da premissa maior), mas na individualização da 

premissa fática à qual ela se refere, ou seja, na premissa menor (o caso concreto que entra no 

raio de incidência de uma determinada norma) (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA; GOMES, 

2012, p. 161-162). 

O pensamento sistemático, mais consentâneo com a resolução do conflito de regras, 

não é adequado para dirimir os conflitos normativos envolvendo princípios jurídicos 

antagônicos e que são o apanágio dos casos difíceis. 

Para Alexy (2011, p. 94), as colisões entre princípios, diversamente dos conflitos de 

regras, ocorrem não na dimensão da validade, mas na dimensão do “peso” que eles 

apresentam sob determinadas condições. Para a resolução de tais conflitos, o autor formula 

uma máxima que ele denomina de regra da proporcionalidade.  

O princípio da vedação de crueldade contra os animais, que vem expresso no art. 

225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal, refletindo a natureza dos princípios como 

mandamentos de otimização, não enseja uma relação de precedência absoluta, isto é, não 

detém precedência absoluta sobre os demais princípios igualmente constitucionais, cujos 

valores abstratamente estão no mesmo nível.  

Essa assertiva é reforçada pelo próprio enunciado da disposição constitucional, que 

estabelece serem “[...] vedadas, na forma da lei, as práticas que [...] submetam os animais a 

crueldade.” (BRASIL, 1988). Depreende-se desse enunciado que a própria Constituição 

Federal admite, textualmente, ressalvas à proteção da fauna contra crueldade e possibilita a 

restrição do correlato interesse, pois relativiza essa prescrição ao remeter a sua 

regulamentação a uma norma infraconstitucional. 

O traço decisivo na distinção entre regras e princípios é que esses são normas que 

ordenam que algo deve ser realizado em maior ou menor medida possível, levando em conta 

as possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Eles não contêm mandados definitivos, senão 

prima facie (ALEXY, 2011, p. 103-104).  
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[...] 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. [...] (ALEXY, 2011, p. 90, grifos no 
original).  

 

O fato de que um princípio é válido para um caso não quer dizer que ele valha para 

esse caso como resultado definitivo. O princípio não determina como há de se resolver a 

relação entre uma razão e sua oposição. Por isso os princípios carecem de conteúdo de 

determinação com respeito às possibilidades jurídicas e fáticas (ALEXY, 2011, p. 104). 

No caso das regras, é diferente, pois, como elas exigem que seja feito exatamente 

aquilo que elas ordenam, elas têm uma determinação da extensão de seu conteúdo no âmbito 

das possibilidades jurídicas e fáticas. Nesse sentido, elas contêm um mandamento definitivo 

(ALEXY, 2011, p. 104).  

 

[...] as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não 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. [...] (ALEXY, 2011, p. 91). 

 

Nesse sentido, trata-se a norma da vedação de crueldade contra os animais como um 

princípio porque aquilo que ele exige não é algo que é sempre cumprido ou não. A sua 

aplicabilidade depende das possibilidades dos mundos fáticos e normativo. 

Uma hipotética situação decisória envolvendo o conflito entre os princípios 

apontados acima pode ser caracterizada como uma colisão de princípios e, segundo Alexy 

(2011, p. 96-99), a solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de 

precedência condicionada entre os princípios que, com base nas circunstâncias do caso 

concreto, consiste na fixação de condições sob as quais um princípio tem precedência em face 

do outro.  

Do enunciado de preferências condicionadas decorrem regras que, diante de 

determinadas condições, cominam a consequência jurídica do princípio prevalente e para a 

fundamentação desse enunciado há argumentos relacionados especificamente ao 

sopesamento, que expressa uma lei que vale para todos os tipos de sopesamento de princípios 

e pode ser chamada de “lei do sopesamento” (ALEXY, 2011, p. 166-167). As ideias que estão 

por trás da lei do sopesamento dizem respeito à máxima da proporcionalidade. 
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Consoante a teoria de Alexy (2011, p. 116-117), para se avaliar a constitucionalidade 

de uma medida, ela deve passar pelo crivo da máxima da proporcionalidade, que é composta 

pelas máximas parciais da adequação, da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) 

e da proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito). 

Enquanto esta máxima diz respeito às possibilidades jurídicas dos princípios, as duas 

primeiras correlacionam-se às possibilidades fáticas. 

A máxima da adequação, segundo Alexy (2008, p. 110) “exclui o emprego de meios 

que prejudiquem a realização de, pelo menos, um princípio, sem, pelo menos, fomentar um 

dos princípios ou objetivos, cuja realização eles devem servir”. 

Assim, o primeiro passo para se analisar a constitucionalidade da incriminação do 

sacrifício de animais em cultos religiosos de matriz africana é indagar se a medida estatal 

consubstanciada no art. 32, caput, da Lei n. 9.605/1998 é adequada para a consecução do 

objetivo baseado no princípio da vedação de crueldade contra os animais, que é a proteção da 

dignidade da fauna.  

O art. 32, caput, da Lei n. 9.605/1998 passa pelo filtro da adequação porque se trata 

de uma lei que incorpora a forma mais incisiva adotada pelo Estado para proibir 

comportamentos, que é a sua incriminação, apesar de embaraçar significativamente a 

realização dos princípios que expressam o direito à liberdade de religião e o direito à cultura. 

A máxima da necessidade,61 por seu turno, pressupõe um passo adiante e implica na 

escolha do meio adequado que interfira menos intensamente no princípio antagônico. De 

acordo com Alexy (2011, p. 590), “[...] ela exige que, dentre dois meios aproximadamente 

adequados, seja escolhido aquele que intervenha de modo menos intenso.” 

Nessa etapa, pergunta-se se não haveria outra medida menos gravosa para a religião 

e a cultura afrodescendentes e que fosse igualmente adequada para fomentar a proteção da 

                                                 
61 Dino Neto, Bello Filho e Dino F. (2011, p. 215), citam trecho do parecer do Ministério Público Federal 

lançado no RE 494.601/RS que realça a necessidade da medida no caso em exame: “[...] o alicerce da equação 
simbólica dos cultos africanos realiza-se no binômio sacrifício-possessão [e que] a quebra de um desses pilares 
implicará a própria exclusão religiosa, negando-se o núcleo duro da existência do direito fundamental à 
liberdade de culto.” 
Sobre a necessidade da intervenção no princípio instituído no art. 225 da Constituição Federal para fomentar o 
princípio da liberdade de ação cultural, que não se realiza senão com restrição daquele, Santana (2007, p. 127) 
aduz: “[...] a utilização de animais nos ritos de sacrifício é indispensável e não pode ser substituída por outro 
meio. A vítima sacrificial tem sempre um papel sagrado e liga o mundo sagrado ao mundo profano. O 
sacrifício tem um significado fundamental em diversas etapas da formação dos integrantes do culto e da 
Constituição e continuidade do próprio terreiro, organizado em comunidade. Como modalidade de pagamento, 
a devoção implica uma manutenção atuante e de alto significado diante do voto religioso e constitui o 
momento de agradecer ao deus e de reforçar a submissão diante da fé. Com apoio no estudo de Marcel Mauss e 
Henri Hubert pode-se compreender que o sacrifício vem a ser considerada a condição da existência divina. 
Pelo sacrifício não apenas nascem alguns deuses, como todos conservam sua existência.”  
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fauna contra crueldade – bem-estar animal – a não ser a proibição do sacrifício de animais em 

cultos religiosos de matriz africana mediante a sua incriminação. 

Verifica-se que a medida consistente na criminalização do sacrifício de animais 

domésticos em cultos religiosos não é necessária porque há, pelo menos, duas outras medidas 

igualmente adequadas para fomentar o objetivo estatal fundamentado no princípio da proteção 

da fauna contra crueldade e que, ao mesmo tempo, intervenham de modo menos intenso nos 

princípios da liberdade de culto e do direito à cultura. 

Dentre essas medidas, a princípio, menciona-se o Decreto n. 6.514/2008, que dispõe 

sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. O art. 29 desse diploma legal 

coíbe os maus-tratos aos animais mediante a instituição de infração administrativa, cuja 

sanção é muito menos invasiva do direito de liberdade e que, por isso, afeta em menor escala 

os princípios da liberdade de religião e da livre manifestação cultural. Nesse último aspecto, a 

máxima da necessidade se relaciona com o princípio da ultima ratio do Direito Penal. 

Mas, apesar de ser menos invasiva do que a correlata incriminação contida no art. 32 

da Lei n. 9.605/1998, a infração administrativa prescrita pelo referido decreto também 

significa a proibição do sacrifício de animais em cultos religiosos de matriz africana e, 

portanto, não resiste ao exame da máxima da necessidade porque, além dela, poderia ser 

implantada outra medida igualmente adequada para a satisfação do princípio da proteção da 

fauna contra crueldade e menos invasiva dos princípios colidentes. 

Tomando como parâmetro a previsão contida no Decreto n. 30.691/1952, cuja seção 

II62 regulamenta a matança de animais de açougue, o Poder Público, objetivando proteger 

                                                 
62 “Art. 135. Só é permitido o sacrifício de animais de açougue por métodos humanitários, utilizando-se de 

prévia insensibilização baseada em princípios científicos, seguida de imediata sangria. (Redação dada pelo 
Decreto n. 2.244, de 1997) 
§ 1º Os métodos empregados para cada espécie de animal de açougue deverão ser aprovados pelo órgão oficial 
competente, cujas especificações e procedimentos serão disciplinados em regulamento técnico. (Redação dada 
pelo Decreto n. 2.244, de 1997) 
§ 2º É facultado o sacrifício de bovinos de acordo com preceitos religiosos (jugulação cruenta), desde que 
sejam destinados ao consumo por comunidade religiosa que os requeira ou ao comércio internacional com 
países que façam essa exigência. (Redação dada pelo Decreto n. 2.244, de 1997) [...] 
Art. 140. A sangria deve ser completa e de preferência realizada com o animal suspenso pelos membros 
trazeiros. 
Parágrafo único – Nenhuma manipulação pode ser iniciada antes que o sangue se tenha escoado ao máximo 
possível. 
Art. 141. As aves podem ser depenadas por qualquer dos seguintes processos: 
1 – a sêco; 
2 – após escaldagem na água, em temperatura entre 82º-90º C (oitenta e dois-noventa graus centígrados), pelo 
tempo necessário; 
3 – após escaldagem na água, em temperatura entre 53-55º C (cinqüenta e três-cinqüenta e cinco graus 
centígrados), pelo tempo necessário, seguida ou não de imersão das aves em substâncias adesivas (cêra, 
parafina, betume ou misturas prontas, destinadas a essa finalidade). 
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contra dor e sofrimento desnecessários os animais a serem sacrificados, poderia editar outro 

ato normativo voltado especificamente para a regulamentação do sacrifício de animais em 

cultos religiosos, onde fossem estipulados parâmetros e padronizados procedimentos 

destinados à insensibilização e à morte humanitária desses animais, ao invés de proibir esse 

ritual religioso pressupondo que ele ocorre paralelamente à prática de maus-tratos. Essa é uma 

medida que inegavelmente afetaria menos intensamente que a proibição do sacrifício de 

animais a realização daquilo que exigem as normas de direitos fundamentais estruturadas nos 

princípios da liberdade de culto e da proteção da cultura afro-brasileira. 

A propósito, encontra-se em trâmite, no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, um projeto de instrução normativa destinado a aprovar o Regulamento 

Técnico de Manejo Pré-Abate e Abate Humanitário(BRASIL, 2013), cuja finalidade é 

estabelecer os métodos humanitários de manejo pré-abate e abate dos animais a serem 

observados em todos os estabelecimentos autorizados pelos órgãos oficiais que realizam abate 

e aproveitamento dos animais para fins comerciais, e essa seria uma boa oportunidade para o 

Poder Público analisar a possibilidade jurídica de estender o objeto dessa norma e incluir no 

seu âmbito de proteção não só os animais abatidos para consumo humano como também os 

animais sacrificados em cultos religiosos. 

Uma medida que institui o sacrifício de animais em cultos religiosos por métodos 

humanitários, com a utilização de técnicas de prévia insensibilização, poderia ser reforçada 

mediante o estabelecimento de políticas e campanhas educacionais com o objetivo de 

conscientizar os praticantes das religiões de matriz africana a adotarem práticas que não 

impliquem a inflição de maus-tratos aos animais sacrificados, o que, consubstanciando uma 

alternativa à proibição do sacrifício de animais nos cultos dessas religiões, teria reflexos 

muito menos gravosos aos interesses protegidos pelo direito à liberdade religiosa e pelo 

conexo direito à cultura.  

A adoção de medidas no sentido acima mitigaria o eventual sofrimento dos animais 

abatidos, mostrando-se adequadas para fomentar o principio da proteção da fauna contra a 

crueldade e, ao mesmo tempo, possibilitaria o exercício dos cultos religiosos de matriz 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único. Qualquer outro processo depende de autorização da D. I. P. O. A. 
Art. 142. É obrigatória a pelagem e raspagem de tôda carcaça de suíno pelo prévio escaldamento em água 
quente, sempre que deva ser entregue ao consumo com o couro; a operação depilatória será completada a mão 
e as carcaças serão lavadas convenientemente antes de evisceradas. 
Parágrafo único. É proibido o chamuscamento de suínos. 
Art. 143. A evisceração deve ser realizada sob as vistas de funcionário da Inspeção Federal, em local 
que permita pronto exame das vísceras, com identificação perfeita entre estas e as carcaças. 
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africana com uma afetação menos intensa que a provocada pela incriminação e consequente 

proibição do sacrifício de animais, criando as possibilidades fáticas para a otimização do 

princípio da liberdade religiosa e do correlato princípio da promoção cultural. 

Os direitos à liberdade de culto e à cultura, por ostentarem a qualidade de princípios, 

exigem “[...] uma otimização tanto em relação às possibilidades fáticas quanto em relação às 

possibilidades jurídicas” (ALEXY, 2011, p. 119). 

No que diz respeito às possibilidades fáticas, as normas de direito fundamental com 

estrutura de princípios concernentes à liberdade de culto e ao direito à cultura podem ser 

realizadas em maior escala quando se escolhe essas medidas alternativas em vez da proibição 

do sacrifício de animais em cultos religiosos consubstanciada pelos ditames do art. 32 da Lei 

n. 9.605/98.  

Assim, sob o ponto de vista da otimização em relação às possibilidades fáticas, e sob 

a condição de que todos os princípios colidentes sejam válidos, apenas a medida consistente 

na institucionalização de métodos humanitários para o sacrifício de animais em cultos 

religiosos, baseados na prévia insensibilização, seria permitida, enquanto que a proibição por 

completo dessa prática, seja por meio da tipificação de crime ou de infração administrativa, 

seria proibida. 

Ressalte-se que, embora a medida consistente na implementação de métodos 

humanitários no abate de animais domésticos em cultos religiosos se revele adequada e 

necessária para o atingimento dos fins colimados pelo princípio da proteção da fauna contra 

crueldade, o mesmo não pode ser dito quando o sacrifício é realizado com o emprego de 

animais silvestres. 

O sacrifício de animais silvestres em cultos religiosos de matriz africana importa em 

consequências jurídicas que diferem das que decorrem da utilização de animais domésticos 

em tais práticas, porque, no primeiro caso, não haveria violação apenas do art. 32 da Lei nº 

9.605/1998 – que coíbe a crueldade contra os animais – mas também a do art. 29 da mesma 

lei e do art. 1º da Lei n. 5.197/1967, que consagram a vida dos animais silvestres como um 

bem jurídico e que põe a salvo a simples apanha deles. 

Os animais silvestres, em razão de desempenharem um protagonismo ecológico 

significativamente maior em relação ao dos animais domésticos, atraem a incidência não 

somente do principio da proteção da fauna contra crueldade, mas também do princípio da 

proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  
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Ao inserir os animais silvestres como objeto da problemática do sacrifício de animais 

em cultos religiosos, quando se pondera os princípios constitucionais que se entrechocam, há 

que se considerar que, contrapondo os princípios da liberdade de culto e da proteção da 

cultura afro-brasileira, não está em jogo apenas a proteção da fauna contra crueldade humana, 

mas também o princípio da vedação de práticas que coloquem em risco a função ecológica da 

fauna e provoquem a extinção de espécies, que remete ao próprio princípio da proteção do 

meio ambiente, do qual se pode dizer que constitui um desdobramento.  

Assim, se os animais silvestres, nos termos do art. 29 da Lei n. 9.605/1998 e do art. 

1º da Lei n. 5.197/1967, não podem ser mortos ou sequer apanhados na natureza, o 

estabelecimento de métodos humanitários de sacrifício não se aplicaria a esses animais em 

razão da consagração da vida deles como um bem jurídico e, portanto, não seria uma medida 

adequada para fomentar o princípio da proteção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, que vem expresso no art. 225 da Constituição Federal. 

De acordo com a formulação de Alexy (2011, p. 120) acerca do exame da 

adequação, se a medida consistente no estabelecimento de métodos humanitários de sacrifício 

de animais não é adequada para fomentar o objetivo requerido pelo princípio da proteção do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, então essa medida não é exigida por ele. Para esse 

princípio, a adoção ou não dessa medida é indiferente e se, sob essas condições, a medida 

embaraça a realização dos princípios da liberdade de culto e da proteção da cultura 

afrodescendente, então a adoção dela é vedada por esses últimos princípios sob o aspecto da 

otimização em relação às possibilidades fáticas. Os princípios colidentes, se considerados em 

conjunto, são realizados em maior grau relativamente às possibilidades fáticas se se abrir mão 

da medida acima e, por conseguinte, eles proíbem a adoção dela (ALEXY, 2011, p. 589).  

Nos termos da Lei n. 9.605/1998 e da Lei n. 5.197/1967, enquanto a morte de 

animais domésticos é possível desde que não haja maus-tratos na sua provocação, em relação 

aos animais silvestres, ela é proibida porque, constituindo esses animais um recurso 

ambiental, eles se correlacionam com o princípio da proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o qual, em última análise, remete ao próprio princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Como consequência, do ponto de vista das possibilidades fáticas, a proibição do 

sacrifício de animais silvestres em cultos religiosos, que vem expressa na incriminação 

contida nos artigos 29 e 32 da Lei n. 9.605/1998, seria uma medida adequada e necessária 
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para satisfazer o princípio da proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

diferentemente do que ocorre com os animais domésticos. 

Contudo, conforme adverte Alexy (2011, p. 119), o exame da necessidade, 

permite apenas privilegiar uma das medidas de fomento a um dos princípios em colisão em 

detrimento da outra e que a escolha de uma das duas alternativas não é, no entanto, uma 

questão de possibilidades fáticas, isto é, não é uma questão para o exame da necessidade, mas 

uma questão de possibilidades jurídicas, ou seja, uma questão de sopesamento entre os 

princípios colidentes (proporcionalidade em sentido estrito). É por isso que, segundo o autor, 

caso até mesmo o meio menos gravoso afete a realização de um dos princípios, ao exame da 

necessidade deve se seguir sempre o exame da proporcionalidade em sentido estrito, isto é, a 

exigência de sopesamento. 

Nas palavras do autor: 
 
 

[...] O Estado fundamenta a persecução do objetivo Z com base no princípio P1 (ou 
simplesmente Z é idêntico a P1). Há pelo menos duas medidas, M1 e M2, para 
realizar ou fomentar Z, e ambas são igualmente adequadas. M2 afeta menos 
intensamente que M1 – ou simplesmente não afeta – a realização daquilo que uma 
norma de direito fundamental com estrutura de princípio – P2 – exige. Sob essas 
condições, para P1 é indiferente se se escolhe M1 ou M2. Nesse sentido, P1 não exige 
que se escolha M1 em vez de M2, nem que se escolha M2 em vez de M1. Para P2, no 
entanto, a escolha entre M1 ou M2 não é indiferente. 
[...] 
Se tanto M1 quanto M2 embaraçam a realização de P2 – que é sempre o caso quando 
há motivo para um exame de necessidade – e M2 o faz em menor escala que M1, 
então, M1 e M2 não esgotam o campo das possibilidades fáticas para a realização de 
P2, nem mesmo se se parte da suposição de que M1 e M2 sejam as únicas medidas 
adequadas para a realização o objetivo Z, exigido pelo princípio P1. Do ponto de 
vista das possibilidades fáticas, uma maior realização de P2 é alcançada se nem M1 
nem M2 são levadas a cabo. O exame da necessidade permite apenas privilegiar M2 
em face de M1.  
Que uma das alternativas tenha que ser escolhida não é, no entanto, uma 
questão de possibilidades fáticas, isto é, não é uma questão para o exame da 
necessidade, mas uma questão de possibilidades jurídicas, ou seja, uma questão 
de sopesamento entre P1 e P2 (proporcionalidade em sentido estrito) (ALEXY, 
2011, p. 119, grifos nossos) 

 
 
Nesse diapasão, no que tange à utilização de animais domésticos em cultos 

religiosos, considerando que até mesmo o meio menos gravoso dentre os elencados, que 

corresponderia à obrigatoriedade de observar as prescrições legais relativas às técnicas de 

insensibilização e morte humanitária durante o sacrifício de animais em cultos religiosos, 

afetaria de algum modo a realização dos princípios da liberdade de culto e da proteção da 

cultura afro-brasileira, conforme o ensinamento de Alexy (2011, p. 120), deve-se passar ao 

exame da proporcionalidade em sentido estrito, onde se procede a um cálculo de custo-
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benefício entre os princípios colidentes (vedação de crueldade contra os animais versus 

direitos à religião e à cultura) de modo a verificar seu maior ou menor grau de eficácia. Em 

outras palavras, se o grau de restrição do direito à cultura e do direito à liberdade de religião 

seria compatível com o grau de realização da proteção da fauna. 

Tal máxima significa que “quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação 

de um princípio, tanto maior tem que ser a importância da satisfação do outro.” Essa regra, 

que pode ser denominada de “lei do sopesamento”, expressa uma lei que vale para todos os 

tipos de sopesamento de princípios e estatui que “[...] a medida permitida de não-satisfação ou 

de afetação de um princípio depende do grau de importância da satisfação do outro (ALEXY, 

2011, p. 167). 

Ainda de acordo com Alexy (2011, p. 594), 

 
a lei do sopesamento mostra que ele pode ser dividido em três passos. No primeiro á 
avaliado o grau de não-satisfação ou afetação de um dos princípios. Depois, em um 
segundo passo, avalia-se a importância da satisfação do princípio colidente. Por fim, 
em um terceiro passo, deve ser avaliado se a importância da satisfação do princípio 
colidente justifica a afetação ou a não-satisfação do outro princípio. 
 

É nessa etapa da ponderação, que se atém somente às possibilidades jurídicas, que se 

realiza o cotejamento do grau da não satisfação ou de afetação de um princípio com o grau de 

importância da satisfação do outro princípio. A uma afetação muito intensa, deve 

corresponder um grau de importância ou de satisfação muito alto. 

Para explicar como ocorre a incidência dessa máxima na hipótese de utilização de 

animais domésticos em sacrifícios religiosos, recorre-se mais uma vez a Dino Neto, Bello 

Filho e Dino F. (2011, p. 216)63, que, citando o parecer do Ministério Público Federal lançado 

no Recurso Extraordinário n. 494.601/RS, afirmam que o princípio da proporcionalidade em 

sentido estrito reclama a observância da fórmula segundo a qual quanto maior é o grau de 

comprometimento de um princípio, tanto maior tem de ser a importância da satisfação do 

outro e que tal relação não se verifica na situação posta em exame: 

 

[...] sopesando-se a restrição ao exercício do direito à liberdade de culto com a 
prevalência do interesse ambiental confrontado inexistirá razoabilidade na mútua 
relação meio-fim: à anulação do primeiro não corresponderá nenhum ganho 
qualitativo do segundo. É que, a par das imolações nos rituais africanos (ou de 
qualquer outra matriz), seguirão os abates de forma extensiva dos mesmos animais 
(os já referidos ‘bichos de quatro patas’ e ‘bichos de duas patas’), já agora como 

                                                 
63 Parece que tais autores partem do pressuposto de que a medida restritiva consubstanciada no art. 32 da Lei n. 

9.605/1998 se afigura adequada e necessária para a atingimento do fim colimado pela norma, isto é, a proteção 
da fauna, pois remetem a resolução conflito diretamente à regra da proporcionalidade stritco sensu. 
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fonte de proteína na cadeia alimentar humana. E mais. Não há como se admitir, por 
princípio, tenha o sacrifício religioso requintes de crueldade e que seja obsequiosa a 
extensiva matança comercial. 

 

De acordo com Alexy (2011, p. 167 e 171), a lei do sopesamento significa que  

[...] a medida permitida de não-satisfação ou afetação de um princípio depende do 
grau de importância da satisfação do outro [...] e [...] que uma afetação muito intensa 
só pode ser justificada por meio de um grau muito alto de importância da satisfação 
do princípio colidente [...].  

Transpondo a máxima da proporcionalidade em sentido estrito para a hipótese 

vertente, verifica-se que a medida que viesse a restringir o livre sacrifício de animais nos 

cultos religiosos de matriz africana mediante a exigência da adoção de métodos humanitários 

de abate interviria nos princípios da liberdade de culto e da proteção da manifestação cultural 

com uma intensidade que pode ser classificada, pelo menos, como média, sendo que a 

implementação dela somente poderia ser justificada se ela fosse capaz de contribuir com um 

elevado grau de importância para a satisfação do princípio da proteção da fauna contra 

crueldade.  

Em outras palavras, a restrição à liberdade de sacrificar animais domésticos nos 

cultos religiosos de matriz africana que seria acarretada pela imposição de medidas de morte 

humanitária e insensibilização prévia se qualificaria como uma intervenção média nos 

princípios da liberdade de culto e da proteção da manifestação cultural afro-brasileira por, em 

certa medida, importar na descaracterização dos rituais praticados e na restrição da liberdade 

de praticá-los, ao passo que o grau de importância, isto é, o peso das razões que justificariam 

a intervenção, seria leve.  

Isso porque as posições que sustentam que o sacrifício de animais em cultos 

religiosos deve ser coibido usam como argumento a suposição de que essa prática causa 

maus-tratos e crueldade aos animais. Entretanto, além dessa premissa não ser necessariamente 

verdadeira, pois nem sempre o sofrimento do animal e o cometimento de crueldade são 

inerentes a essas práticas64, a adoção de métodos humanitários de abate não representaria 

nenhum ganho significativo para o princípio da proteção dos animais domésticos contra 

crueldade, porque, como bem assinalou o representante do Ministério Público Federal no 

                                                 
64 Nesse sentido, Santana (2007, p. 129) afirma que “a descrição das técnicas de imposição de morte no 

Candomblé não autoriza dizer que o que ocorre é um abate atroz, torturante ou desumano, ainda que se possa 
qualificar o ato de chocante. Não se trata do exercício de uma perversidade ou impiedade. É possível dizer que 
a morte é rápida, com busca do menor sofrimento à vítima, que, é preciso lembrar, assume uma posição 
simbólica e sagrada”.  
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parecer proferido no Recurso Extraordinário n. 494.601/RS, a par das imolações desses 

animais nos rituais religiosos, eles continuarão sendo abatidos para consumo na alimentação 

humana em uma escala muito maior e sem nenhuma preocupação com a observância dos 

procedimentos de morte humanitária. Ademais, a regularidade empírica evidencia que é 

bastante similar a forma como o abate é realizado em um e outro caso. 

Há que ser levado em conta também que outras atividades que são permitidas social 

e juridicamente e que provocam sensações dolorosas, mutilação, intoxicação em animais e 

morte são realizadas, muitas vezes, sem prévia sensibilização. Como exemplo, podem ser 

citadas as experiências científicas cuja proibição não é cogitada quando elas não puderem ser 

substituídas por outros métodos de pesquisa, isto é, quando não existirem recursos 

alternativos (SANTANA, 2007, p. 130). 

Com efeito, a exigência de adoção de métodos humanitários, mediante a utilização 

de técnicas de insensibilização prévia, no sacrifício de animais em cultos religiosos, a despeito 

de se caracterizar como adequada e necessária para a proteção do princípio da proteção da 

fauna contra crueldade, não se revela proporcional quando esse princípio é sopesado com os 

princípios da liberdade de culto e da proteção da cultura afro-brasileira. Destarte, essa é uma 

medida que viola os direitos fundamentais expressos nesses últimos princípios e, portanto, 

caracteriza-se como inconstitucional. 

Já em relação à medida que proíbe o sacrifício de animais silvestres nos cultos 

religiosos de matriz africana, consubstanciada no tipo penal descrito no art. 29 da Lei 

9.605/1999, constata-se que ela acarreta uma afetação tão intensa dos princípios da liberdade 

de culto e da proteção da manifestação cultural afro-brasileira que, à luz da lei do 

sopesamento, sua implementação somente poderia ser justificada se ela fosse capaz de 

contribuir, com um elevado grau de importância, para a satisfação do princípio da proteção e 

manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Contudo, não é isso que se verifica. A proibição do sacrifício de animais silvestres 

nos cultos religiosos de matriz africana pode ser qualificada como uma intervenção “séria” 

nos princípios da liberdade de culto e da proteção da manifestação cultural, ao passo que o 

grau de importância, isto é, o peso das razões que justificam a intervenção é leve. As posições 

que sustentam que o sacrifício de animais em cultos religiosos deve ser coibido usam como 

argumento o não necessariamente verdadeiro pretexto de que há maus-tratos e crueldade aos 

animais e que haveria danos ao meio ambiente. 
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Embora, como diz Alexy (2011, p. 171), a lei do sopesamento afirme que uma 

afetação muito intensa só pode ser justificada por meio de um grau muito alto de importância 

da satisfação do princípio colidente, ela nada diz a respeito de quando essa afetação muito 

intensa e esse grau de importância estão presentes. Não obstante isso, ela deixa claro o que 

deve ser fundamento para se justificar o enunciado de preferência que representa o resultado 

do sopesamento: enunciados sobre graus de afetação e importância.  

Segundo o autor, os argumentos que podem ser utilizados na fundamentação desse 

tipo de enunciados não são relacionados especificamente ao sopesamento, sendo possível 

levar em consideração qualquer argumento típico da argumentação jurídica. Dentre esses 

argumentos, prossegue ele, podem ser citadas razões como referencia a fatos, a regularidades 

empíricas e juízos normativos. 

Para avaliar a intensidade das intervenções e os graus de importância dos princípios 

envolvidos e atribuir maior racionalidade ao resultado da ponderação, Alexy (p. 595) propõe a 

elaboração de uma escala, a que denomina triádica, com as categorias leve, moderado e sério. 

Conforme esse modelo, para se estabelecer a lei da colisão, são atribuídos valores a cada uma 

das duas dimensões do sopesamento – intensidade de intervenção em um princípio e 

importância da satisfação do outro – e então são realizadas associações entre esses graus. 

Para se avaliar a importância concreta de um princípio, o autor esclarece que devem 

ser levados em consideração a medida questionada e os efeitos que sua adoção e sua não 

adoção têm nos princípios envolvidos. A importância concreta de um princípio é medida a 

partir da definição de quão intensamente a não intervenção em um princípio intervém no 

outro (ALEXY, 2011, p. 601). Contudo, adverte que o escalonamento triplo está longe de 

uma metrificação das intensidades de intervenção e dos graus de importância por meio de 

uma escala cardinal, como por exemplo, uma escala de 0 a 1, porque as grandezas envolvidas 

não são passíveis de serem metrificados com o auxílio de uma escala desse tipo (ALEXY, 

2011, p. 603) 

Desdobrando as assertivas acima, para avaliar se os interesses relacionados aos 

princípios da liberdade de culto e da proteção da manifestação cultural afrodescendente têm 

um peso maior que os interesses cuja preservação a incriminação da conduta busca atingir e 

que se correlacionam com o princípio da proteção do meio ambiente, primeiro é preciso 

investigar se, à luz do caso concreto, determinado animal silvestre é imprescindível para a 

viabilização da prática religiosa e se a morte desse animal trará prejuízos para o meio 

ambiente, fixando as condições nas quais, com base nessas circunstâncias, é possível o 
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estabelecimento de uma relação de precedência condicionada que representa o resultado do 

sopesamento entre os princípios colidentes. 

Em outras palavras, para se verificar a licitude do sacrifício de animais silvestres em 

cultos religiosos de matriz africana deve-se verificar se a proibição desse comportamento traz 

algum ganho para os princípios da liberdade de religião e da proteção da cultura 

afrodescendente na mesma proporção dos prejuízos que acarreta aos princípios da proteção da 

fauna contra crueldade e da proteção do meio ambiente. 

Alexy (2011, p. 601) afirma que a definição do peso concreto de um princípio 

depende das circunstâncias do caso concreto para cuja solução são essenciais a medida 

questionada e os efeitos que sua adoção e sua não adoção têm nos princípios envolvidos. 

Nesse diapasão, para determinar a intensidade da intervenção na liberdade de culto e 

na proteção da manifestação cultural é necessário indagar o quão intensamente a proibição do 

sacrifício de animais silvestres em cultos religiosos intervém na liberdade de culto e na 

proteção da manifestação cultural. 

Para determinar a importância da satisfação do princípio da proteção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é necessário, por sua vez, questionar o que a abstenção 

ou a não realização da intervenção na liberdade de culto e na proteção da manifestação 

cultural, ou seja, a permissão do sacrifício de animais em cultos religiosos de matriz africana 

significaria para proteção do meio ambiente. 

Mutatis mutandis, se o animal silvestre objeto do sacrifício religioso puder ser 

substituído por um animal doméstico sem que ocorra a desconfiguração da prática religiosa ou 

sem que haja contrariedade a seus rituais e liturgias, então ele não é essencial e não haverá 

afetação significativa da liberdade de culto e das manifestações culturais a ela associadas caso 

se proíba o sacrifício de animais silvestres.  

Ao contrário, sendo verificado que o sacrifício de determinado animal silvestre é 

inerente aos rituais e às liturgias da pratica religiosa e que sem ele a continuidade e a difusão 

da religião não pode subsistir, pode-se afirmar que ele apresenta um elevado grau de 

importância para a satisfação dos princípios da liberdade de culto e da proteção da 

manifestação cultural. 

Por outro lado, somente haveria uma afetação intensa do princípio da proteção do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e, portanto, compatível com o grau da intervenção 

legal nos princípios colidentes, se ficasse comprovado que a supressão de um determinado 

exemplar da fauna silvestre do seu habitat para utilização em rituais religiosos fosse 
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potencialmente causadora de risco à função ecológica da fauna ou comprometesse o equilíbrio 

dos processos ecológicos essenciais e, mesmo assim, com embasamento em análise precedida 

de estudos fundados cientificamente. Nesse último aspecto, poder-se-ia falar até na adoção da 

exigência de um estudo prévio de impacto ambiental. 

Aliás, o que a lei veda é a morte e a captura do animal sem permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, que constituem 

elementos normativos do tipo penal, concernentes à ausência de uma causa de exclusão da 

ilicitude que, se presentes, tornam a conduta ilícita (PRADO, 2011a, p. 175). De modo que, 

havendo a autorização ou a determinação legal, a conduta será atípica. Assim, não havendo 

possibilidade de dano ambiental com a realização da medida, não há razões para negar a 

inclusão do emprego de animais em cultos religiosos no rol de hipóteses em que pode ser 

concedida autorização para a coleta de animais silvestres na natureza.  

A própria Lei n. 5.197/1967, que em seu art. 1º proíbe a utilização, perseguição, 

destruição, caça ou apanha de animais silvestres, estabelece uma serie de hipóteses em que é 

consentida a prática de atos de caça, como nos casos de autorização concedida a cientistas 

para a coleta de material zoológico destinado a fins científicos e nos casos de captura para a 

formação de plantel dos criadouros com fins econômicos autorizados. Se um cientista ou um 

caçador devidamente credenciado podem solicitar autorização para a apanha de um animal 

silvestre, não haveria razão para a lei não facultar a um praticante de religião de matriz 

africana a possibilidade de fazê-lo, visto que os impactos ambientais acarretados em um caso 

e outro, se existentes, seriam análogos. 

Na fundamentação racional do enunciado que estabelece a preferência condicionada 

dos princípios da liberdade de culto e da proteção cultural em face do princípio da proteção do 

meio ambiente, há que se levar em consideração ainda as dimensões ecológicas que se fazem 

presentes no ecossistema onde o animal será capturado, como composição de espécies (tipo 

de espécies), riqueza de espécies (numero de espécies), biomassa (o peso seco de plantas e 

animais), produtividade (taxa de conversão de energia e nutrientes em crescimento), censo 

populacional estimativo e estabilidade (teias alimentares ao longo do tempo) etc. Isso permite 

avaliar se a captura dos exemplares de determinada espécie pode diretamente ou 

indiretamente influenciar as outras espécies da fauna e da flora. 

Embora a morte de animais silvestres seja proibida pela Lei n. 9.605/1998 e pela Lei 

n. 5.197/1967, a norma constitucional não faz esse tipo de vedação, proibindo tão somente a 
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realização de práticas que importem em submissão dos animais a crueldade ou que coloquem 

em risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies. 

Não havendo prejuízos para o equilíbrio ecológico e para a diversidade das espécies, 

que são os objetivos colimados pelo princípio da proteção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, não se pode falar em um grau elevado de importância da proibição do sacrifício 

animais silvestres para a satisfação desse princípio. Por outro lado, a demonstração da 

imprescindibilidade do animal silvestre para a prática religiosa revela que a medida proibitiva 

significaria uma intervenção muito intensa dos princípios colidentes da liberdade de culto e da 

proteção da cultura afrodescendente. Nessa hipótese, haveria maior otimização dos princípios 

da liberdade de culto e da proteção da cultura afro-brasileira em face das possibilidades 

jurídicas acarretadas pelo princípio colidente. 

Além disso, se a legislação permite até mesmo a morte de animais silvestres nos 

casos de estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família ou nos casos de 

animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública – art. 37 da Lei n. 

9.605/1999 e art. 1º, § 2º, da Lei n. 5.197/1967, respectivamente – e essas circunstâncias se 

caracterizam como uma das hipóteses em que não há comprometimento do meio ambiente 

natural, isso denota que a proteção da fauna não é um princípio absoluto e pelas mesmas 

razões não deveria ser proibido o sacrifício de animais silvestres em rituais religiosos quando 

a prática não for suscetível de causar danos ambientais. 

Logo, ficando demonstrado em determinado caso concreto que o culto religioso não 

pode ser realizado sem o sacrifício de um determinado animal silvestre cuja captura e morte 

não trará prejuízos significativos para a natureza e tampouco importará em crueldade a ele, o 

grau de importância da proibição do sacrifício desse animal, que é veiculada pelos artigos 29 

e 32 da Lei n. 9.605/1998, para a satisfação dos princípios da proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e da proteção da fauna contra crueldade é desproporcional quando 

comparado com a intensidade dos prejuízos que ela acarreta à liberdade de religião e de culto, 

sendo que, nas palavras de Prado (2011a, p. 97), “[...] a eventual restrição de um bem só pode 

ocorrer em razão da indispensável e simultânea garantia de outro valor também de cunho 

constitucional.” 

Em face da pequena intensidade da intervenção que o sacrifício de animais silvestres 

em cultos religiosos de matriz africana acarreta na proteção do meio ambiente e do grande 

peso que essa medida representa para o livre exercício desses cultos, o resultado do exame 

para a proporcionalidade em sentido estrito fica evidente.  
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Tudo isso conduz à inadmissibilidade constitucional da incidência das hipóteses 

fáticas contidas nos tipos penais dos artigos 32 e 29 da Lei n. 9.605/1998 quando o fato 

gerador for o sacrifício de animais silvestres em cultos religiosos de matriz africana.  

Santana (2007, p. 131) aborda a questão do sacrifício de animais nos cultos de 

religiões de matriz africana sem considerar na fórmula da ponderação o princípio da liberdade 

religiosa, que, segundo ela, poderia aditar o peso em favor do direito cultural. Ao sopesar os 

interesses envolvendo o meio ambiente natural e o meio ambiente cultural, a autora adota 

outro enfoque e enfatiza não as medidas estatais que proíbem os maus-tratos de animais, mas 

sim o próprio ato de sacrificar animais em tais cultos. Na etapa do exame da 

proporcionalidade em sentido estrito, a autora assinala: 

 

Não se pode esquecer a relevância da manifestação para fundar a permanência da 
diversidade sócio-cultural, eleita pela Constituição Federal de 1988, como direito 
fundamental e difuso, tanto expressamente no art. 216, quanto pela recepção do 
texto da convenção internacional, através do art. 5º, § 2º. A importância da proteção 
à cultura e suas manifestações apresenta-se de fundamental importância para a 
preservação dos traços identitários das comunidades a que se vinculam, visto que a 
cultura propicia a singularização e unidade dos povos, possibilitando conhecer-se, de 
cada um, a identidade cultural. 
Tais circunstâncias estabelecem a relevante importância do cumprimento do 
princípio de proteção da manifestação cultural e revela um elevado grau, em seu 
favor, a ser sopesado no momento culminante do exame da proporcionalidade em 
sentido estrito. 
Assim, quando se estabelece para um princípio uma intensidade média de 
intervenção para que ocorra o cumprimento de um princípio em que o fundamento 
da promoção é alto ou grave, o resultado é fácil de reconhecer. O fundamento alto de 
incentivo justifica a restrição em nível médio. 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que a intensidade da restrição que o sacrifício de 

animais domésticos nos cultos religiosos de matriz africana acarreta ao princípio da proteção 

da fauna contra crueldade é legitimada pelo elevado grau de importância dessa mesma prática 

para a satisfação dos princípios da liberdade de culto e da proteção da manifestação cultural, 

que se encontram no polo contraposto. Em outras palavras, na hipótese vertente, um grau 

muito reduzido de satisfação ou uma afetação muito intensa da proteção da fauna contra 

crueldade em favor da liberdade de culto e da livre manifestação cultural é admissível em face 

do elevado grau de importância relativa exibida por esses últimos direitos. 

Cumpre ressaltar que, na hipótese dada, essa prevalência dos princípios da liberdade 

religiosa e da livre manifestação cultural sobre o princípio da proteção da fauna não implica o 

estabelecimento de uma relação de precedência incondicionada entre esses princípios, válida 
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para todo e qualquer caso, sem qualquer avaliação de condições incidentes sobre o caso 

concreto. Nenhum princípio pode, a priori, prevalecer sobre outro.65 

Isso não significa, contudo, conforme observa Santana (2007, p. 109) que  

 

a solução de colisão apresentada para o caso concreto não significa que somente seja 
relevante para este caso – pode-se estabelecer relações de precedência que possam 
ser utilizadas em casos novos, já que estas relações fornecem informações sobre o 
peso relativo dos princípios em balanceamento. 

 

Leite (2013, p. 7, no prelo) afirma que  

 

a liberdade religiosa não assegura que uma conduta, apenas porque religiosamente 
motivada, terá tratamento excepcional em relação às normas estatais com as quais se 
encontra eventualmente em conflito – o que também não está totalmente excluído, 
dependendo a solução da controvérsia da análise de outros fatores relevantes ao caso 
(grifo do original). 

 

Assim, não se pode concordar com Heringer Júnior e Almeida (2007, p. 21) quando 

afirmam que 

 

[...] jamais a liberdade de religião, constitucionalmente garantida, poderia ser afetada 
decisivamente em seu núcleo essencial por norma protetiva de animais. E isso 
porque parece evidente que, no caso, o direito de liberdade goza de primazia 
qualificada (preferred position do direito norte-americano) relativamente à proteção 
ambiental. 

 

Por outro lado, haverá situações em que, em face das circunstâncias do caso 

concreto, a própria liberdade de religião ou o princípio da proteção cultural, ao serem 

sopesados com os princípios da proteção do meio ambiente e da proteção da fauna contra 

crueldade, apresentarão um peso menor que o deste, mas nem por isso deixarão de ter o 

mesmo valor abstrato.  

Nesse diapasão, Fiorillo (2006, p. 95), ao abordar as hipóteses de conflito aparente 

entre o meio ambiente natural e o meio ambiente cultural, em que se incluem os ritos 

religiosos que praticam o sacrifício de animais, afirma:  

 

                                                 
65 Um exemplo em que a liberdade religiosa pode não prevalecer sobre a vedação de maus-tratos e crueldade 

contra os animais, em que a carga argumentativa difere da adotada para os casos envolvendo o sacrifício de 
animais em rituais religiosos é a “degola cruenta” a que se refere o Decreto n. 30.691/1952, com a redação 
dada pelo Decreto n. 2.244, de 1997: “[...] § 2º É facultado o sacrifício de bovinos de acordo com preceitos 
religiosos (jugulação cruenta), desde que sejam destinados ao consumo por comunidade religiosa que os 
requeira ou ao comércio internacional com países que façam essa exigência” (BRASIL, 1952).  



181 

 

A Farra do Boi, os rodeios e as práticas religiosas que se utilizam de animais são 
essencialmente culturais. Como já tivemos a oportunidade de abordar, o meio 
ambiente é composto por alguns aspectos e, dentre estes, o cultural, que possui tutela 
imediata nos arts. 215 e 216 da nossa Carta Magna.  
Ao tutelar o meio ambiente cultural, a Constituição Federal de 1988 preceituou o 
apoio e o incentivo à valorização e à difusão das manifestações culturais, conforme 
dispõe o art. 215. Todavia, como verificamos, o incentivo à manifestação cultural da 
farra do boi, dos rodeios e das práticas religiosas que se utilizam de animais pode 
implicar a submissão de animais a crueldade. 
Trata-se, na verdade, de um aparente conflito entre o meio ambiente natural e o meio 
ambiente cultural. Dirimindo essa aparente litigiosidade interna, utilizamos o 
princípio do desenvolvimento sustentável, o qual exigirá a análise específica de cada 
caso e não determinará, em definitivo, a prevalência de um aspecto em relação a 
outro. 
Um dos aspectos a ser verificado é se o animal submetido a supostas práticas cruéis 
encontra-se em via de extinção. Havendo o risco de extinção da espécie, será vedada 
a prática cultural, porquanto permitir sua continuidade implicaria não tutelar o meio 
ambiente natural e tampouco o meio ambiente cultural, uma vez que com a extinção 
a prática cultural perderia seu objeto. Além disso, uma prática somente é tida como 
cultural na medida em que traz a identificação de valores de uma região ou 
população. Caso tenha por finalidade apenas uma atividade mercadológica, será 
vedada, porquanto estaria desafeta às tradições culturais. Exemplo disso é a tourada, 
que se objetivava trazer para o Brasil. Para nós, ela seria uma prática 
inconstitucional, porquanto não expressaria um exercício baseado no nosso 
patrimônio cultural.  

 

Nessa passagem, o autor, ao utilizar o princípio do desenvolvimento sustentável 

como critério de decidibilidade do conflito entre os princípios colidentes, nada mais fez senão 

empregar as máximas da proporcionalidade na etapa final do método de ponderação proposto 

por Alexy (2011, p. 161), segundo a qual “quanto maior é o grau de não satisfação ou de 

afetação de um princípio, tanto maior tem que ser a importância da satisfação do outro.” 

Nas práticas religiosas que se utilizam de animais, a que alude Fiorillo(2006) na 

passagem acima, conforme já sustentado, os interesses dos praticantes das religiões de matriz 

africana que sacrificam animais em seus cultos tem um peso significativamente maior que os 

interesses relacionados à proteção da fauna contra crueldade e a cuja preservação a atividade 

estatal deve servir. Contudo, o estabelecimento dessa relação de precedência condicionada 

entre os princípios colidentes com base nas circunstâncias do caso concreto não significa que 

o sacrifício de todo animal seja permitido. 

Para Alexy (2011, p. 101), “[...] a condição de precedência e, com isso, o suporte 

fático da regra que corresponde ao enunciado de preferência segundo a lei de colisão incluem 

uma cláusula ceteris paribus, a qual permite o estabelecimento de exceções”. 

E uma dessas exceções é justamente o caso de abate de um animal silvestre inscrito 

na lista oficial de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção ou que corra o risco de ser 

reduzido a essa condição, que, por afetar tão intensamente o meio ambiente a ponto de 
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conduzir à própria extinção de determinada espécie da fauna, revela-se desproporcional em 

face da importância da medida para a satisfação dos princípios da liberdade de religião e da 

livre manifestação cultural66. 

Nos casos em que os rituais religiosos utilizam as espécies da fauna ameaçadas de 

extinção, não pode ser reconhecida a intensidade elevada do cumprimento dos direitos 

fundamentais previstos nos arts. 5º, inciso VI, 215 e 216 da Constituição Federal. 

Há que se considerar que se a morte de determinados animais em manifestações 

religiosas ou culturais conduzir à aniquilação da espécie de animal típica de tais práticas, estas 

perderiam o seu objeto e com isso ficariam fadadas ao desaparecimento. Nesse caso, um 

princípio limita a irradiação de efeitos (otimização) do outro.  

Para Leite (2013, p. 8), 

 

a vedação relativa à extinção de espécies não parece passível de qualquer espécie de 
ponderação, sendo um óbice intransponível a qualquer prática de sacrifício animal, 
ainda que religiosamente motivada. Por outro lado, deve-se reconhecer que esta 
constatação é de interesse mais teórico do que prático, pois os animais envolvidos 
nos cultos de matriz africana estão longe de se enquadrar na categoria de espécies 

em extinção (grifos do original) 
 

Não se pode perder de vista que as observações de Heringer Júnior e Almeida (2007, 

p. 24): 

[...] independentemente da existência de regra legal específica, não há como deixar-
se de, em cada caso concreto, verificar se os limites de compatibilização entre 
manifestação cultural e proteção à fauna foram observados, extraindo o máximo de 
virtualidade normativa de cada elemento. Desse modo, ritos exóticos sem 
significação cultural, abate de animais em vias de extinção, utilização de meio 
desnecessário à atividade, provocação de sofrimento exagerado aos animais, entre 
outras, são circunstâncias que deslegitimam a expressão cultural, caracterizando 
eventual infração até mesmo penal. 

 

Proibir por completo a utilização sacrificial de animais em cultos e liturgias de 

religiões de origem africana, tendo em vista o interesse na defesa dos animais contra a 

                                                 
66 Nesse sentido, Santana (2007, p. 132) aduz que “segundo a lista publicada pelo Ministério do Meio Ambiente 

dos animais relacionados pelos autores para práticas de sacrifício nos ritos de religiões de matriz africana, 
encontram-se ameaçadas de extinção algumas subespécies de tartarugas e de caracóis. Nos casos em que os 
ritos utilizam referidas espécies da fauna, não pode ser reconhecida a intensidade elevada do cumprimento do 
direito fundamental previsto no art. 216 da Constituição Federal. Permitir a realização e a continuidade da 
prática ritual sem cuidados para evitar a extinção dos animais destas espécies que se encontram ameaçadas, 
inclusive quanto às suas funções ecológicas, significaria impor uma restrição, agora com intensidade grave, 
para fomentar, neste caso, o cumprimento de um princípio que poderia ter, no máximo, o grau médio. Explica-
se: não proibir senão o sacrifício de animais de duas espécies em extinção não imporia à liturgia uma restrição 
muito grave ou alta à continuidade e difusão da religião. Seria possível a continuidade da prática mesmo sem o 
uso de tais espécies, já que o de outras não se encontra vedado”. 
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crueldade humana, que coloca a salvo suas vidas, integridades físicas e psíquicas, segundo a 

teoria da ponderação de Alexy (2011), corresponderia ao estabelecimento de uma relação de 

precedência incondicionada, em que, sem qualquer avaliação de condições incidentes no caso, 

o princípio da proteção ao meio ambiente, consistente na proibição de utilizar animais, estaria 

em posição de precedência em relação aos da proteção da liberdade de religião e da 

manifestação cultural (SANTANA, 2007, p. 126). 
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9 A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 12.131/2004, DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL: UM CASO CONCRETO ENVOLVENDO A COLISÃO ENTRE 

A LIBERDADE DE RELIGIÃO E A PROTEÇÃO DA FAUNA 

 

 

Neste capítulo, aprecia-se a compatibilidade constitucional da Lei Estadual n. 

12.131/2004, do Rio Grande do Sul, cujo texto excepciona, expressamente, as ações 

decorrentes de cultos e liturgias das religiões de matriz africana, da regra que estabelece 

vedações de condutas capazes de atentar contra os animais, contida na Lei Estadual n. 

11.915/2003 (Código Estadual de Proteção aos Animais)67.  

Sustenta-se que tanto a Lei Federal n. 9.605/1998 quanto o Decreto n. 6.514/2008, 

que contêm regras gerais sobre a vedação da prática de maus-tratos e crueldade contra os 

animais, devem prevalecer sobre a Lei Estadual n. 11.915/2003 (Código Estadual de Proteção 

aos Animais), com a redação modificada pela Lei Estadual n. 12.131/2004, haja vista que 

compete privativamente à União legislar sobre Direito Penal (art. 22, inciso I, CF) e normas 

gerais de proteção da fauna (art. 24, inciso VI, CF). 

No ano de 2004, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de sua competência constitucional concorrente para legislar em matéria de proteção da 

                                                 
67 O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, embasando-se em fundamentos parcialmente 

coincidentes com os deste capítulo, propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 70010129690/2004 em 
face do dispositivo em exame perante o Tribunal de Justiça do mesmo estado, mas a corte, por estreita maioria, 
entendeu não haver inconstitucionalidade no dispositivo atacado e julgou improcedente a ação, cujo acórdão 
tem a seguinte ementa: “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. SACRIFÍCIO RITUAL DE ANIMAIS. 
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não é inconstitucional a Lei 12.131/04-RS, que introduziu parágrafo único ao 
art. 2.° da Lei 11.915/03-RS, explicitando que não infringe ao “Código Estadual de Proteção aos Animais” o 
sacrifício ritual em cultos e liturgias das religiões de matriz africana, desde que sem excessos ou crueldade. Na 
verdade, não há norma que proíba a morte de animais, e, de toda sorte, no caso a liberdade de culto permitiria a 
prática. 2. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VOTOS VENCIDOS.” (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal 
de Justiça. Relator Des. Araken de Assis, 2004) 
Interposto o Recurso Extraordinário n. 494.601/RS perante Supremo Tribunal Federal, ele foi admitido, mas 
ainda não foi julgado por essa corte. Contudo, o Ministério Público Federal já se pronunciou sobre a questão e, 
em parecer da lavra do então Subprocurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros, que se 
baseou em um juízo de ponderação entre os interesses constitucionais em confronto, assentou que “[...] o 
alicerce da equação simbólica dos cultos africanos realiza-se no binômio no binômio sacrifício-possessão [e 
que] a quebra de um desses pilares implicará a própria exclusão religiosa, negando-se o núcleo duro de 
existência do direito fundamental à liberdade de culto. [...] Sopesando-se a restrição ao exercício do direito à 
liberdade de culto com a prevalência do interesse ambiental confrontado inexistirá razoabilidade na mútua 
relação meio-fim: à anulação do primeiro não corresponderá nenhum ganho qualitativo do segundo. [...]” (RIO 
GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Constitucional. Ação direta. Sacrifício ritual de animais. 
Constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade: ADI 70010129690/RS. Rel. Araken de Assis. 
Tribunal Pleno. J. 18 abr. 2005. Diário da Justiça, 17 ago. 2005. Disponível em: <http://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7875033/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-70010129690-rs>. Acesso 
em: 22 jun. 2012 apud DINO NETO; BELLO FILHO; DINO, 2011, p. 215-216) 



185 

 

fauna68, editou a Lei n. 12.131/2004, que acrescentou um parágrafo único ao art. 2º da Lei n. 

11.915/2003. 

A citada lei, que estabelece em seu art. 2°, parágrafo único, uma série de medidas 

voltadas para a proteção da fauna, incluindo os animais domésticos, estatui que, ipsis litteris: 

 

Art. 2º É vedado: 
I – ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de 
experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem 
condições inaceitáveis de existência; 
II – manter animais em local completamente desprovido de asseio ou que lhes 
impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade; 
III – obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua força; 
IV – não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário 
para consumo; 
V – exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados por 
responsável legal; 
VI – enclausurar animais com outros que os molestem ou aterrorizem; 
VII – sacrificar animais com venenos ou outros métodos não preconizados pela 
Organização Mundial da Saúde – OMS –, nos programas de profilaxia da raiva. 
Parágrafo único. Não se enquadra nessa vedação o livre exercício dos cultos e 
liturgias das religiões de matriz africana (RIO GRANDE DO SUL, 2003, grifos 
nossos) 

 

À luz de tal dispositivo, verifica-se que, antes do advento da Lei n. 12.131/2004, a 

sua redação original, ao tempo em que vedava ações atentatórias ao bem-estar animal, 

estabelecia a proibição de uma série de condutas consideradas maus-tratos e reveladoras da 

prática de crueldade contra os animais, sem quaisquer ressalvas. 

No entanto, a alteração promovida pela Lei n. 12.131/2004, mediante a introdução de 

um parágrafo único no art. 2º da Lei n. 11.915/2003, configurou uma cláusula de exceção que 

ressalvou a vedação legal e, via de consequência, tornou lícita a conduta de sacrificar animais 

quando ela for decorrente de ações praticadas em cultos e liturgias das religiões de matriz 

africana. 

Ocorre, contudo, que no tocante à proteção da fauna e, mais especificamente, à 

vedação da prática de crueldade contra os animais, em meio ao condomínio legislativo – para 

usar a feliz definição de Horta (1995, p. 366) – formado pela multiplicidade de ordens 

normativas estatais presente em nossa federação, há outras normas versando sobre essa 

                                                 
68 O art. 24 da Constituição Federal estabelece que: “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: [...] VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;” (BRASIL, 1988, grifos 
nossos). 
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mesma matéria na seara federal que, contrastando com a lei estadual, proíbem tais condutas e 

não excepcionam da vedação legal nenhuma hipótese similar à contida na lei estadual. 

Nesse sentido, pode-se citar a Lei n. 9.605/1988, que dispõe sobre as sanções penais 

e administrativas aplicáveis a condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

 

 

9.1 A tensão entre a Lei Estadual n. 11.915/2003 e a legislação federal correlata e as 

hipóteses de configuração de antinomia 

 

 

A Lei n. 9.605/1988, na parte em que aborda a infração administrativa (Capítulo 

VI)69, seguindo a lógica que norteia a repartição de competência legislativa em nossa 

                                                 
69 “CAPÍTULO VI 

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras 
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 
§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os 
funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, 
designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério 
da Marinha. 
§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas 
no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia. 
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua 
apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade. 
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla 
defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei. 
Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos 
máximos: 
I – vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da 
ciência da autuação; 
II – trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, 
apresentada ou não a defesa ou impugnação; 
III – vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente – SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o 
tipo de autuação; 
IV – cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação. 
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º: 
I – advertência; 
II – multa simples; 
III – multa diária; 
IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos 
ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; 
V – destruição ou inutilização do produto; 
VI – suspensão de venda e fabricação do produto; 
VII – embargo de obra ou atividade; 
VIII – demolição de obra; 
IX – suspensão parcial ou total de atividades; 
X – (VETADO) 
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federação – segundo a qual cabe à União a tarefa de elaborar normas gerais –, não chegou a 

tipificar as infrações puníveis, trazendo apenas normas gerais alusivas à conceituação de 

infração administrativa, à definição dos tipos de sanções aplicáveis, e ao processo 

administrativo a ser adotado para apuração das infrações administrativas.  

Diante desse vácuo presente na Lei n. 9.605/1998, no tocante à tipificação das 

infrações administrativas, houve a assunção dessa tarefa pelo Decreto n. 6.514/2008, que em 

relação à proibição de crueldade contra os animais, estatui: 

 

Art. 29. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por indivíduo 
(BRASIL, 2008) 

 

Vale lembrar que, no âmbito federal, a tipificação das infrações administrativas, e o 

estabelecimento das sanções correspondentes, que viabilizam o exercício do poder de polícia 

administrativa ambiental, vêm expressos em um decreto (que é um ato normativo infralegal) e 

não em uma lei em sentido estrito.  

                                                                                                                                                         
XI – restritiva de direitos. 
§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as 
sanções a elas cominadas. 
§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de 
preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo. 
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo: 
I – advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão 
competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha; 
II – opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministério da 
Marinha. 
§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente. 
§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. 
§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 25 desta 
Lei. 
§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade 
ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares. 
§ 8º As sanções restritivas de direito são: 
I – suspensão de registro, licença ou autorização;  
II – cancelamento de registro, licença ou autorização; 
III – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;  
IV – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 
V – proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos. (BRASIL, 1998, grifos 
nossos). 
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O decreto, embora não seja uma lei em sentido formal, é-o em sentido material70. 

Independentemente da natureza atribuída ao ato jurídico que cria a norma, se lei ou 

decreto, a norma jurídica e a proposição jurídica correlata seriam as mesmas em um ou 

outro.71 O que se está a dizer é que, abstraindo a legitimidade ou não desse ato para a edição 

da norma, importa ter em conta neste momento, tão somente, o sentido do ato produtor do 

Direito, do ato que põe a norma prescrita pelo órgão jurídico (KELSEN, 2003, p. 81).  

Para que duas normas se contradigam e não possam, por isso, ser afirmadas 

simultaneamente como válidas, basta que as proposições jurídicas que as descrevem sejam 

contraditórias, pouco importando a natureza do ato que as editou, a qual somente terá 

relevância durante a aplicação do método de resolução de antinomia.   

Contanto que possa haver questionamentos suscitando o fato de essa prática 

configurar uma violação ao princípio da legalidade, Dino Neto, Bello Filho e Flávio Dino F. 

(2011, p. 404-405) sustentam que o art. 70 da Lei n. 9.605/1998, apesar de estabelecer de 

forma genérica a infração administrativa, mostra-se suficiente para satisfazer a exigência 

atinente à tipicidade e para oferecer suporte à atividade administrativa sancionadora, na 

medida em que se está diante de autêntica norma infracional em branco. De acordo com os 

autores, se, no próprio âmbito criminal, a utilização de tipos abertos e de normas penais em 

branco, que constituem “um mal necessário”, não configuraria nenhuma incompatibilidade 

com a ordem jurídica ante a necessidade de assegurar maior efetividade à tutela penal 

ambiental, com muito mais razão o mesmo pode suceder com as infrações administrativas. 

Ainda segundo eles 

 

As obrigações impostas aos particulares destinadas ao “uso, gozo, promoção, 
proteção e recuperação do meio ambiente” devem ter assento em leis stricto sensu, 

                                                 
70 De acordo com Kelsen (2003, p. 255), “fala-se de lei em sentido formal em contraposição a lei em sentido 

material. Esta compreende toda a norma jurídica geral. Aquela abrange, quer toda e qualquer norma jurídica 
geral surgida em forma de lei, isto é, emitida pelo parlamento e – de conformidade com as determinações 
típicas da maioria das Constituições – publicada de determinada maneira, quer, em geral, todo conteúdo que 
surja nesta forma”.  

71 Ainda segundo Kelsen (2003, p. 80) “as proposições ou enunciados nos quais a ciência jurídica descreve estas 
relações [‘relações constituídas, através dessas normas jurídicas, entre os fatos por elas determinados’] devem, 
como proposições jurídicas, ser distinguidas das normas jurídicas que são produzidas pelos órgãos jurídicos a 
fim de por eles serem aplicadas e serem observadas pelos destinatários do Direito. Proposições jurídicas são 
juízos hipotéticos que enunciam ou traduzem que, de conformidade com o sentido de uma ordem jurídica – 
nacional ou internacional – dada ao conhecimento jurídico, sob certas condições ou pressupostos fixados por 
esse ordenamento, devem intervir certas consequências pelo mesmo ordenamento determinadas. As normas 
jurídicas, por seu lado, não são juízos, isto é, enunciados sobre um objeto dado ao conhecimento. Elas são 
antes, de acordo com o seu sentido, mandamentos e, como tais, comandos imperativos. Mas não são apenas 
comandos, pois também são permissões e atribuições de poder ou competência”. 
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podendo haver a explicitação de seus contornos por intermédio de ato administrativo 
normativo (DINO NETO; BELLO FILHO; FLÁVIO DINO F. 2011, p. 405) 

 

Sem pretender delongar a discussão, não se pode olvidar também que a dicção do art. 

70 da Lei n. 9.605/1998, que considera infração administrativa ambiental “toda ação ou 

omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 

ambiente”, não utiliza o vocábulo “lei” para designar o objeto de violação, mencionando 

apenas a expressão “regras jurídicas” cujo conceito, a toda evidência, é mais amplo e abarca 

não só a lei propriamente dita, como também o decreto e outras espécies normativas, que são 

lei em sentido material. 

Focalizando a legislação federal, verifica-se que ela não traz, assim como fez a 

estadual, nenhuma ressalva quanto ao tipo transgressional capitulado no art. 32 da Lei n. 

9.605/1998 e no art. 29 do Decreto n. 6.514/2008, o que autoriza a dizer que a norma geral no 

trato da matéria não estabelece nenhuma causa de exclusão da ilicitude e muito menos 

excepciona a prática infracional quando a conduta descrita no caput for decorrente do 

exercício dos cultos e rituais das religiões de matriz africana. 

Ao inserir o parágrafo único em seu art. 2º, a Lei Estadual n. 11.915/2003 acabou, 

em última análise, estabelecendo uma novel causa de exclusão de ilicitude que não figura no 

art. 32 da Lei n. 9.605/1998, tampouco no art. 29 do Decreto n. 6.514/2008, afastando, assim, 

a incidência da própria legislação federal, vale dizer, a lei estadual, ao introduzir uma causa 

de justificação que não figura na legislação federal, acabou tornando lícita uma conduta que 

esta proíbe, ensejando uma verdadeira antinomia entre elas. 

A lei estadual estabeleceu uma circunstância que, ao deixar de ser enunciada também 

na lei federal, acabou excepcionando a regra jurídica contida nesta última, tornando-a inexata 

e incompleta.  

Demais disso, ao estabelecer relativizações em relação ao que dispõe a Lei Federal n. 

9.605/1998 e o Decreto n. 6.514/2008, que trazem as normas gerais editadas pela União, o 

Estado-Membro, mesmo que a pretexto de assegurar a liberdade de culto religioso, exercitou 

uma competência legislativa que não lhe competia.  

Voltando à Lei n. 9.605/1998, tem-se que, além de prever normas de caráter geral 

sobre infrações administrativas, seu principal escopo é realizar a tipificação de condutas 

configuradoras de crime contra o meio ambiente e contra a fauna. No que atine à proibição de 

crueldade contra os animais, essa lei traz o seguinte tipo penal: 
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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, 1998b). 

 

O dispositivo de lei acima nada mais fez do que dar concretude ao comando 

constitucional insculpido no art. 225, §§1º, inciso VII, e 3º da Magna Carta, que dispõe, ipsis 

litteris: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.  
§ 3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados (BRASIL, 1988). 

 

Verifica-se que o legislador constitucional, objetivando assegurar a efetividade do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impôs ao Poder Público, em qualquer 

nível da Federação, o dever de proteger a fauna e proibiu as práticas que submetam os animais 

à crueldade.  

Entretanto, apesar de assinalar, textualmente, que as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente e, por extensão, à fauna, sujeitarão os infratores a 

sanções penais, a Constituição Federal não disse em que termos são vedadas as práticas cruéis 

contra os animais, relegando à lei esse papel, que foi protagonizado pela Lei n. 9.605/1998, 

que dispondo sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, tipificou em seu art. 32 as condutas configuradores do crime de 

maus-tratos e prática de crueldade contra os animais. 

Isso revela que as disposições contidas no art. 225 não deixam claro que o 

constituinte tenha tido o propósito de criminalizar a prática de crueldade contra os animais. 

Quando o constituinte quis criminalizar certas práticas, ele o fez expressamente, tal como 

ocorre com os incisos XLII a XLIV do art. 5º, o que não poderia ser diferente em face do 

princípio da reserva legal insculpido no inciso XXXIX do mesmo art. 5º. 

Conforme se infere da legislação federal, a prática de crueldade e maus-tratos contra 

os animais pode configurar-se, a um só tempo, como sanções administrativas e criminais. 

Cotejando o art. 2º da referida lei estadual com o caput do art. 32 da Lei Federal n. 

9.605/1998, verifica-se que o parágrafo único do primeiro dispositivo apontado instaura uma 
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aparente antinomia entre ambas as leis ao colocar a salvo de sua vedação as práticas que 

causem sofrimento ou dano aos animais quando decorrentes do livre exercício dos cultos e 

liturgias das religiões de matriz africana. 

À luz da lei federal, depreende-se que ela tipifica como crime a conduta de “praticar 

ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, 

nativos ou exóticos”, mas, ao contrário da lei estadual, não faz nenhuma ressalva quando à 

ilicitude do ato quando as práticas nela descritas forem decorrentes da utilização de animais 

nos cultos e liturgias das religiões de matriz africana. 

Destarte, ao inserir o parágrafo único em seu art. 2º, a Lei Estadual n. 11.915/2003 

culminou, em última análise, em uma novel causa de exclusão de ilicitude não prevista no art. 

32 da Lei n. 9.605/1998 supracitado, afastando, assim, a incidência do próprio caput do art. 

32 desta mesma lei. 

Noutras palavras, a Lei Estadual n. 11.915/2003, ao introduzir uma causa de 

justificação que não figura na lei federal, acabou tornando lícita uma conduta que esta proíbe, 

ensejando uma verdadeira contradição entre elas.  

Verifica-se que em ambas as leis federais mencionadas, ao contrário do que sucede 

com a lei estadual, não há qualquer ressalva quanto à proibição contida no respectivo 

dispositivo que veda a prática de crueldade contra os animais. 

As únicas exceções que a Lei n. 9.605/1998 abre em relação às figuras delituosas 

relativas aos crimes contra a fauna são as constantes do seu art. 37, que elenca diversas causas 

excludentes de ilicitude, a saber: 

 

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, 1998b). 

 

Vê-se, pois, que a citada lei não reproduz nenhum dispositivo análogo ao contido na 

Lei estadual n. 12.131/2004 a título de causa de justificação. Dito de outro modo, a Lei n. 

9.605/1988 não prevê como causa de exclusão da ilicitude a circunstância de a realização do 

tipo penal decorrer do livre exercício dos cultos e liturgias das religiões de matriz africana. 

Nesse viés, a grande questão que se põe advém da discordância havida entre a 

legislação federal, de um lado, que proíbe sem qualquer ressalva, inclusive mediante a 
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incriminação da conduta, a submissão dos animais à prática de maus-tratos e a tratamento 

cruel e, de outro, a lei estadual, que permite tal conduta quando ela for praticada nos cultos e 

liturgias das religiões de matriz africana, pois. Todavia, por força do princípio da unidade do 

ilícito (ou unidade da ordem jurídica), e até mesmo por uma questão de coerência lógica, um 

mesmo fato não pode ser considerado proibido e permitido ao mesmo tempo. 

Na lição Toledo (1991, p. 165): 

 

Note-se que a ilicitude penal não se restringe ao campo do Direito Penal: projeta-se 
para o todo do direito. Por isso é que Welzel define a ilicitude como sendo ‘a 
contradição da realização do tipo de uma norma proibitiva com o ordenamento 
jurídico como um todo’. 

 

Nessa linha de ideia, como pode uma lei estadual autorizar algo que, na esfera da 

legislação federal, está proibido tanto no âmbito administrativo quanto no criminal? 

Conquanto isso revele uma clara contradição estabelecida entre essas normas, é 

preciso distinguir a contradição que, de um lado, ocorre entre a lei estadual e a Lei Federal n. 

9.605/1998, em sua parte criminal e, de outro, a que envolve a lei estadual e a mesma Lei 

Federal 9.605/1998, só que na sua parte administrativa. 

Impende salientar que, quando se fala em parte administrativa da Lei Federal n. 

9.605/1998, significa que se trata do art. 70 desta lei combinado com o art. 29 do Decreto n. 

6.514/2008, os quais definem como infração administrativa a prática de crueldade contra os 

animais. 

 

 

9.2 Inconstitucionalidade formal 

 

 

No plano formal, em que o Direito Penal é matéria de competência privativa da 

União, o Estado, no exercício da sua atividade normativa supletiva, não pode desrespeitar as 

normas gerais editadas pela União. 

Posto isso, torna-se mister encontrar a melhor maneira de solucionar esta aporia, ou 

seja, em saber como solucionar a antinomia que se estabelece entre a legislação federal, de um 

lado, e a estadual de outro, que culmina por descriminalizar atos ilícitos consubstanciados na 

lei penal. 
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9.2.1 A antinomia envolvendo a Lei Estadual n. 12.131/2004 e a Lei Federal n. 9.605/1998 

em seu aspecto criminal 

 

 

Para uma incursão na contradição entre quaisquer normas, incluindo as objeto deste 

estudo, antes de tudo, faz-se mister analisar o fenômeno da antinomia e precisar-lhe o 

conceito.  

De acordo com os ensinamentos de Diniz (2008, p. 480), 

 

antinomia é o conflito entre duas normas, dois princípios, ou de uma norma e um 
princípio geral de direito em sua aplicação prática a um caso particular. É a presença 
de duas normas conflitantes, sem que se possa saber qual delas deverá ser aplicada 
ao caso singular. A antinomia pode dar origem, no entender de Ulrich Klug, à lacuna 
de conflito ou de colisão, porque, em sendo conflitantes, as normas se excluem 
reciprocamente, por ser impossível deslocar uma como a mais forte ou mais 
decisiva, por não haver uma regra que permita decidir entre elas, obrigando o 
magistrado a solucionar o caso sub judice, segundo critérios de preenchimento de 
lacunas.  

 

Já na concepção de Ferraz Jr. (2011, p. 179), a antinomia jurídica pode ser definida 

como  

 

[...] oposição que ocorre entre duas normas contraditórias (total ou parcialmente), 
emanadas de autoridades competentes num mesmo âmbito normativo, que colocam 
o sujeito numa posição insustentável pela ausência ou inconsistência de critérios 
aptos a permitir-lhe uma saída nos quadros de um ordenamento dado. 

  

Todavia, o mesmo autor pondera:  

 

É preciso distinguir entre a mera contradição e a antinomia, pois, embora toda 
antinomia envolva contradição, nem toda contradição constitui uma antinomia. Duas 
normas podem contradizer-se, mas só temos uma antinomia quando essa contradição 
está acompanhada de outros fatores (FERRAZ JR., 2011, p. 177). 

  

Na concepção do autor, para a configuração de uma antinomia, são necessários os 

seguintes fatores: 

 

(1) Forte relação complementar entre emissor de uma mensagem e seu receptor, isto 
é, relação fundada na diferença (superior-inferior, autoridade-sujeito, senhor-
escravo, chefe-subordinado etc.); (2) nos quadros dessa relação é dada uma instrução 
que deve ser obedecida, mas que também deve ser desobedecida para ser obedecida 
(isto é, pressupõe-se uma contradição no sentido lógico-matemático e semântico); 
(3) o receptor, que ocupa posição inferior, fica numa posição insuportável, isto é, 
não pode agir sem ferir a complementariedade nem tem meios para sair da situação. 
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Assim, enquanto a antinomia lógico-matemática configura uma falácia e a semântica 
um sem-sentido, a pragmática aponta para uma situação possível nas relações 
humanas, mas que leva uma das partes a uma situação de indecidibilidade (FERRAZ 
JR., 2011, p. 176). 

 

Ainda segundo ele, além da contradição, para que haja antinomia jurídica é preciso 

que o sujeito fique numa posição insustentável, isto é, não tenha qualquer recurso para livrar-

se dela e que 

 

do ângulo jurídico, essa última hipótese significa que não existe, no ordenamento 
jurídico dado, nenhuma regra que lhe venha em auxílio para que o sujeito decida 
uma questão. Os ordenamentos modernos contêm uma séria de regras ou critérios 
para a solução de conflitos normativos historicamente corporificados, como os 
critérios hierárquicos (lex superior derogat inferiori), de especialidade (lex specialis 

derogat generalis), cronológicos (lex posterior derogat priori), além da regra lex 

favorabilis derogat odiosa, hoje em desuso. Ainda segundo o autor, ‘se esses 
critérios são aplicáveis, a posição do sujeito não é insustentável, pois ele tem uma 
saída. Ou seja, poderíamos reconhecer que, por exemplo, seriam emanadas 
contraditoriamente num mesmo contexto, mas não configurariam uma antinomia. 
Esta surgiria apenas quando houvesse conflito entre os critérios [...]’.  

 

Comungando esse entendimento, Diniz (2008, p. 480-481) assinala:  

Só haverá antinomia real se, após a interpretação adequada das duas normas, a 
incompatibilidade entre elas perdurar. Para que haja antinomia será mister a 
existência de duas ou mais normas relativas ao mesmo caso, imputando-lhe soluções 
logicamente incompatíveis.  
[...]. 
[...] antinomia real seria aquela em que a posição do sujeito é insustentável porque 
há: a) lacuna de regras de solução, ou seja, ausência de critérios para solucioná-la, 
ou b) antinomia de segundo grau, ou melhor, conflito entre os critérios existentes; e 
antinomia aparente, o caso contrário. [...] 

 

Com efeito, a configuração de uma antinomia jurídica pressupõe, como condição 

primeira, que as normas que expressam ordens ao mesmo sujeito emanem de autoridades 

competentes em um mesmo âmbito normativo. Por segundo, exige que nas instruções dadas 

ao comportamento do receptor se contradigam, porque para obedecê-las, deve-se, também, 

desobedecê-las. 

Acquaviva (2004, p. 172) realça essa necessidade de ambas as normas serem 

emanadas de autoridades competentes para a caracterização da antinomia: 

 

Para a caracterização da antinomia ou oposição recíproca entre duas normas 
jurídicas, é necessário que estas: sejam, efetivamente, jurídicas; estejam em vigor; 
sejam integrantes da mesma ordem jurídica; emanem de autoridades competentes 
num mesmo sistema de referência normativo, prescrevendo comandos ao mesmo 
sujeito; o conteúdo de cada uma delas seja a negação do outro; o sujeito incumbido 
de solucionar a aporia entre as normas esteja desprovido de critérios para tanto. 
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Assim, pode-se afirmar que, embora seja inegável a contradição entre o art. 2º, 

parágrafo único, da Lei Estadual n. 11.915/2003 e o art. 32 da Lei Federal n. 9.605/1998, ela 

não chega a configurar uma antinomia real, mas apenas aparente, em razão de tais 

dispositivos não serem emanados de autoridades situadas no mesmo âmbito normativo, 

faltando-lhe assim uma das condições a que alude Ferraz Jr. (2011, p. 179) e Acquaviva 

(2004, p. 172) para a configuração de antinomia real. 

Ferraz Jr. (2011, p. 179) esclarece que “antinomias reais seriam aquelas para as quais 

não há, no ordenamento, regras normativas de solução, sendo aparentes aquelas para as quais 

existem critérios normativos”. 

Ao afirmar que ambas as normas acima não se situam no mesmo âmbito normativo, 

quer-se dizer que, além de pertencerem a ramos diversos do Direito, são normas que foram 

editadas por pessoas políticas distintas no plano de nossa federação.  

Destarte, a antinomia somente vai subsistir se o conflito envolvendo o art. 2º, 

parágrafo único, da Lei Estadual n. 11.915/2003 correr em face do art. 70 da Lei Federal n. 

9.605/1998 c/c o Decreto n. 6.514/2008, que, igualmente, são normas pertencentes a um 

mesmo ramo do Direito. 

Ademais, quando estiver em cena o entrechoque envolvendo a citada lei estadual e as 

disposições criminais da Lei Federal n. 9.605/1998, a antinomia não subsiste porque, em 

matéria criminal, falta aos estados a competência para legislar em matéria criminal. 

 

 

9.2.2 A inconstitucionalidade formal da Lei Estadual n. 12.131/2004 do Rio Grande do Sul 

como critério para a decidibilidade da aparente antinomia  

 

 

Quando há contradição entre uma norma de natureza criminal e outra de natureza 

administrativa, como sói ocorrer com a Lei Estadual n. 11.915/2003 e a parte criminal da Lei 

Federal n. 9.605/1998, não é possível superá-la mediante a utilização das regras tradicionais 

de resolução de antinomias que, conforme nos ensina Oliveira Netto (2013), baseiam-se  

 

nos critérios hierárquico (que pressupõe a superioridade de uma fonte de produção 
jurídica sobre a outra), cronológico (baseado na prevalência da norma mais recente 
em prejuízo da mais antiga) e da especialidade (que confere primazia de aplicação à 
norma considerada mais específica, que tratou especialmente sobre certo tema). 
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Isso porque, em geral, tais critérios somente funcionam para solucionar conflitos 

envolvendo normas do mesmo âmbito normativo. 

Embora ambas as leis constituam disposições inconciliáveis, à míngua de critérios 

para solucionar a antinomia, critérios esses baseados nas regras hermenêuticas tradicionais de 

resolução de antinomias, para dirimir a contradição é preciso lançar mão de uma interpretação 

ab-rogante72, que afaste a incidência da norma plasmada no art. 2º, parágrafo único, da Lei 

                                                 
72 O Supremo Tribunal Federal chancelou o emprego da denominada interpretação ab-rogante nos termos dos 
seguintes arestos, in verbis: “MED. CAUT. EM HABEAS CORPUS 92.525-1 RIO DE JANEIRO – 
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO. EMENTA: RECEPTAÇÃO SIMPLES (DOLO DIRETO) E 
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (DOLO INDIRETO EVENTUAL). COMINAÇÃO DE PENA MAIS LEVE 
PARA O CRIME MAIS GRAVE (CP, ART. 180, ‘CAPUT’) E DE PENA MAIS SEVERA PARA O CRIME 
MENOS GRAVE (CP, ART. 180, § 1º)... A QUESTÃO DAS ANTINOMIAS (APARENTES E REAIS). 
CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO AB-ROGANTE. EXCEPCIONALIDADE. 
UTILIZAÇÃO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, PELO PODER JUDICIÁRIO, DA INTERPRETAÇÃO 
CORRETIVA, AINDA QUE DESTA RESULTE PEQUENA MODIFICAÇÃO NO TEXTO DA LEI . 
[...] Na verdade, esta Suprema Corte, adstringindo-se aos estritos limites de sua competência constitucional, já 
decidiu, em contexto no qual se discutia a ocorrência, ou não, de antinomia real (ou insolúvel), insuscetível, 
portanto, de superação pelos critérios ordinários (critério cronológico, critério hierárquico e critério da 
especialidade), que se revelava legítima a utilização, embora excepcional, da interpretação ab-rogante, 
quando absoluta (e insuperável) a relação de antagonismo entre dois preceitos normativos, hipótese em 
que, adotado esse método extraordinário, “ou o intérprete elimina uma das normas contraditórias (ab-
rogação simples) ou elimina as duas normas contrárias (ab-rogação dupla)” (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Receptação simples (dolo direto) e receptação qualificada (dolo indireto eventual). Cominação de 
pena mais leve para o crime mais grave (CP, art. 180, caput) e de pena mais severa para o crime menos grave 
(CP, art. 180, § 1º). Medida Cautelar em Habeas Corpus n. 92.525-1. Rio e Janeiro. Rel. Min. Moreira Alves. 
Revista Trimestral de Jurisprudência n. 166, p. 493. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo74.htm>. Acesso em: 11 nov. 2013, grifos 
nossos).  
“HC N. 68793-8 
RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MIN. MOREIRA ALVES  
EMENTA:  Habeas corpus. Crime de quadrilha ou bando. Interpretação dos artigos 8º e 10 da Lei n. 8.027, de 
25 de julho de 1990.  
– Quando há choque entre dois dispositivos de uma mesma lei, a antinomia não pode ser resolvida pelos 
critérios da hierarquia ou da sucessividade no tempo, porque esses critérios pressupõem a existência de duas 
leis diversas, uma hierarquicamente superior à outra, ou esta posterior à primeira. Nesse caso, que é o de mais 
difícil solução, o que é preciso verificar é se a antinomia entre os dois textos da mesma hierarquia e vigentes ao 
mesmo tempo é uma antinomia aparente, e, portanto, solúvel, ou se é um antinomia real, e, conseqüentemente, 
insolúvel. A antinomia aparente é aquela que permite a conciliação entre os dispositivos antinômicos, ainda 
que pelo que se denomina ‘interpretação corretiva’, ao passo que a antinomia real é aquela que, de forma 
alguma, permite essa conciliação, daí decorrendo a necessidade de se adotar a chamada "interpretação ab-
rogante", pela qual ou o intérprete elimina uma das normas contraditórias (ab-rogação simples) ou elimina as 
duas normas contrárias (ab-rogação dupla). Dessas três soluções, a que deve ser preferida – só sendo afastável 
quando de forma alguma possa ser utilizada – é a interpretação corretiva, que conserva ambas as normas 
incompatíveis por meio de interpretação que se ajuste ao espírito da lei e que corrija a incompatibilidade, 
eliminando-a pela introdução de leve ou de parcial modificação no texto da lei.No caso, a interpretação 
corretiva é perfeitamente aplicável. Com efeito, atendendo-se a que o artigo 8º da Lei n. 8.072/90 se dirige à 
pena e a que o artigo 10 dessa mesma Lei tem inequivocamente como em vigor o tipo delituoso previsto no 
artigo 14 da Lei n. 6.368/76, a forma de afastar-se a interpretação ab-rogante – que só deve ser utilizada no 
caso extremo de inconciabilidade absoluta – será a da conciliação sistemática, e diante a interpretação restritiva 
de ambos os dispositivos, deixando ao primeiro a fixação da pena inclusive para a quadrilha que se forma para 
a prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e ao segundo a especialização do tipo do 
crime de quadrilha com essa finalidade.Habeas corpus indeferido. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Habeas corpus. Crime de quadrilha ou bando. Interpretação dos artigos 8º e 10 da Lei n. 8.027, de 25 de julho 
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Estadual n. 11.915/2003, baseando-se no fato de que ela é eivada de vício que a torna 

inconstitucional e, como tal, embora seja válida, é nula e desprovida de eficácia desde a sua 

edição. 

Segundo Kildare Gonçalves Carvalho (2010, p. 388),  

 

a inconstitucionalidade reside no antagonismo e contrariedade do ato normativo 
inferior (legislativo ou administrativo) com os vetores da Constituição, estabelecidos 
em suas regras e princípios. Traduzindo a mácula da norma, a inconstitucionalidade, 
na definição de Marcelo Caetano, ‘consiste no vício das leis que provenham de 
órgão que a Constituição não considere competente, ou que não tenham sido 
elaboradas de acordo com o processo prescrito na Constituição ou contenham 
normas opostas às constitucionalmente consagradas’. 
[...] 
O vício que afeta o ato inconstitucional traduz defeito de sua formação, ou 
desrespeito da competência constitucional prevista para a sua prática. A 
inconstitucionalidade formal abrange, portanto, a inconstitucionalidade orgânica e a 
inconstitucionalidade formal propriamente dita. A inconstitucionalidade orgânica 
decorre na inobservância da regra de competência para a edição do ato, ou do vício 
de competência do órgão de que promana o ato normativo, como, por exemplo, a 
edição, pelo Estado-membro, de lei em matéria penal, que viola a regra de 
competência privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal) [...]. 

 

Ao dispor sobre a competência legislativa privativa da União, a Constituição Federal 

assentou: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho; 
[...] (BRASIL, 1988). 

 

Como se vê, admitindo-se que a ressalva contida no art. 2º, parágrafo único, da Lei 

Estadual n. 11.915/2003 configure matéria de natureza criminal, esse dispositivo incorreria 

em inconstitucionalidade do tipo formal, porque a sua edição desrespeitou a regra de 

competência legislativa fixada na Constituição, que prevê ser da alçada privativa da União a 

edição de leis versando sobre matéria criminal, faltando aos Estados competência para tanto. 

No ramo do Direito Penal, inexiste a competência legislativa concorrente entre a 

União e os Estados para edição, respectivamente, de normas gerais e normas suplementares 

tratando desse assunto. E isso subtrai dos Estados a possibilidade de editar normas estaduais 

válidas regulamentando matéria criminal. Todavia, ainda que houvesse a competência 

                                                                                                                                                         
de 1990. HC n. 68793-8, Rio de Janeiro. Rel. Min. Moreira Alves. Diário do Judiciário, 6 jun. 1997. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo74.htm>. Acesso em: 11 
nov. 2013.). 
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legislativa concorrente em matéria criminal, as normas editadas pelo Estado não poderiam ir 

de encontro à norma geral da União, sob pena de se incorrer em flagrante 

inconstitucionalidade. 

A caracterização do art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 11.915/2003 como 

sendo uma norma inconstitucional e, portanto, inválida, conduz ao reconhecimento da 

nulidade de tal ato normativo, querendo com isso dizer que o ato é nulo no sentido de que 

seus efeitos são desconsiderados desde o momento em que começou a viger. 73-74 

A invalidade da norma estadual decorre não somente da sua inconstitucionalidade, 

mas também da sua contrariedade em relação à ordem normativa federal. 

Nessa ordem de ideias, tem-se que a norma federal analisada, sendo a única apta a 

veicular matéria criminal, configura-se também como a única válida e eficaz, ao passo que a 

                                                 
73 De acordo com Kelsen (2000, p. 224-225), “o problema do possível conflito entre norma superior e inferior 

surge não apenas no que diz respeito à relação entre estatuto (ou regra de Direito consuetudinário) e decisão 
judicial, mas também no que diz respeito à relação entre Constituição e estatuto. Trata-se do problema do 
estatuto inconstitucional. A expressão costumeira que diz que ‘um estatuto inconstitucional’ é inválido (nulo) é 
um enunciado sem sentido, já que um estatuto inválido simplesmente não é um estatuto. [...] A expressão 
‘estatuto inconstitucional’ aplicada a um estatuto considerado válido é uma contradição de termos. Porque se o 
estatuto é valido, ele só pede ser válido por corresponder à Constituição; ele não pode ser válido se contrariar a 
Constituição. O único fundamento de validade de um estatuto é ter sido criado de modo previsto na 
Constituição”. 

74 Ferraz Jr. (2011, p. 183-185) acentua que “os problemas das antinomias tem, para a dogmática, relevância 
prática que não só se refere à dinâmica do sistema em termos de cessação da validade, mas também repercute 
sobre a questão da eficácia.” De acordo com ele, “se uma norma perde a validade, a consequência disso no 
plano dos efeitos produzidos não é automática. Mesmo uma norma que não vale ou deixa de valer pode ter 
produzido efeitos que devem ser dogmaticamente considerados. É a questão da nulidade, da inexistência e da 
anulabilidade. [...] Normas produzem efeitos. São dotadas de eficácia técnica. Essa capacidade de produzir 
efeitos, contudo, quando a norma não tem validade, pode ser-lhe recusada desde o momento em que passaria a 
ter vigência, sendo-lhe a capacidade de produzir efeitos negada ex tunc (desde então). Falamos nesse caso de 
nulidade. [...] inexistência é um conceito que se aplica à norma que não chega a entrar no sistema, pois seu 
centro emanador não é aceito absolutamente como fonte do direito no sistema; nulidade, à norma que, tendo 
entrado no sistema (o centro emanador é aceito como fonte), por um vício essencial de formação, não produz 
nenhum efeito desde o início de sua vigência, independentemente de qualquer requerimento dos atingidos; 
anulabilidade, à norma que, tendo entrado em vigor, produz e continua produzindo efeitos, até o momento em 
que, em certo prazo, for pedida e obtida a anulação. [...] A grande dificuldade em discriminar, com certo rigor, 
entre conceitos, reside em que neles estão subentendidos problemas de validade e eficácia, nem sempre com a 
devida distinção. Talvez uma pista para clarear as noções seria reconhecer que estamos enfrentando uma 
questão de defeito ou vício de formação da norma. Ora, esse defeito resulta da incapacidade de o ato que a 
estabelece ser reconhecido como apto a produzi-la. Esse ato pode ser; (1) sem nenhum sentido de dever-ser 
dentro do sistema; (2) com sentido, mas viciado por defeitos relacionados com exigências inarredáveis [é o 
que sucede com o ato que edita uma norma estadual contendo dispositivos de natureza criminal em 
grave afronta às regras constitucionais acerca das competências legislativas dos entes federados]; (3) 
com sentido, mas com vícios que o sistema admite como superáveis. No primeiro caso, se o ato juridicamente 
não tem nenhum sentido vinculante para o sistema, a prescrição que ele produz não é norma válida. No 
segundo caso, temos uma norma, mas ela á inaplicável desde o início de sua vigência. No terceiro, temos 
uma norma que, se não houver qualquer manifestação dos atingidos por ela, é vigente e produz efeitos. Ou 
seja, se o ato é inexistente, a norma nunca chega a ser válida. Se o ato é nulo, a norma é válida, mas sua 
vigência não ocorre, não produzindo nenhum efeito desde o início da vigência (ex tunc). Se o ato é 
anulável, a norma é valida e vigente, produzindo efeitos enquanto não se lhe tenha provocado e obtido a 
anulação” (grifos nossos).  
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norma estadual objurgada, por não estar a tanto habilitada, revela-se nula e ineficaz na parte 

em que versa sobre matéria criminal, devendo ceder espaço para aquela. Ora, no confronto 

entre uma norma válida e outra inválida, é inegável que deve prevalecer a primeira. 

Nas palavras de Kelsen (2000, p. 224), “uma norma não-válida é uma norma não-

existente, juridicamente uma não-entidade”. 

Se a antinomia pressupõe a coexistência de duas normas igualmente válidas no 

mesmo âmbito normativo, ela não ocorre entre as duas leis apontadas acima. Se uma das 

normas em contraste é inválida e, como tal, nula e não dotada de eficácia, ela não surte efeitos 

jurídicos e não tem o condão de obstaculizar a observância da outra, que é válida e eficaz. 

O problema da tensão envolvendo as duas normas é colocado por Heringer Júnior e 

Almeida (2007, p. 19) como uma questão de invasão da esfera de competência legislativa 

privativa da União, em ofensa ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal, porque entendem 

que não tendo o art. 37 da Lei n. 9.605/1988 reproduzido o dispositivo da lei estadual e 

competindo à União, privativamente, legislar sobre Direito Penal, nos termos do art. 22, 

inciso I, da Constituição Federal, não poderia o Estado do Rio Grande do Sul, legitimamente, 

estabelecer novel causa de exclusão da ilicitude, afastando da incidência do tipo penal do art. 

32 da Lei dos Crimes Ambientais o abate de animais em rituais religiosos de matriz africana. 

Na concepção de tais autores, o Estado do Rio Grande do Sul exorbitou de seu poder 

legislativo e invadiu competência privativa da União ao estabelecer uma nova hipótese de 

exclusão de ilicitude que não encontra previsão na Lei n. 9.605/1988. 

Também esse é o posicionamento esposado pelo Desembargador Alfredo Foerster, 

no voto dissidente prolatado no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul que julgou a ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da lei estadual em 

comento. 

 

No tocante à formalidade, entendo ser essa lei inconstitucional, já que trata de 
matéria penal, da competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, 
I, da Constituição Federal, como bem ressaltando pelo Procurador-Geral da Justiça, 
Dr. Roberto Bandeira Pereira. 
Tenho que essa matéria já está normatizada na Lei Federal dos Crimes Ambientais 
(Lei 9.605/1998), que dispõe em seu artigo 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. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel com 
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 
alternativos. 
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.’ 
Assim, essa regulamentação já teria ocorrido pela União, dentro da competência 
firmada pelo art. 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal, não cabendo ao 
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Estado-membro estabelecer relativizações, mesmo que com a intenção de assegurar 
a liberdade de culto religioso, já que essa liberdade não se encontra ameaçada pelas 
regras vigentes, com a devida vênia de enfoque em contrário. 
Posto isso, tem-se que a constitucionalidade de norma estadual vergastada tem que 
ser analisada sob dois enfoques: um formal e outro material (RIO GRANDE DO 
SUL, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 70010129690, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Araken de Assis, Julgado em 18/04/2005 
Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2005). 

 

Por outro lado, ainda que não se entenda tratar-se o disposto no art. 2º, parágrafo 

único, da Lei Estadual n. 11.915/2003 matéria de índole penal, mas unicamente de proteção à 

fauna, que se inclui na competência legislativa concorrente fixada pelo art. 24, VI, da 

Constituição, o Estado, no exercício de sua atividade normativa supletiva, não poderia 

desrespeitar as normas gerais editadas pela União (art. 24, §§ 1º a 4º, da Constituição), que, 

no caso, correspondem ao referido art. 70 da Lei n. 9.605/1998 c/c art. 29 do Decreto n. 

6.514/2008. 

Por fim, abre-se um parêntese para trazer à baila o princípio da intervenção mínima, 

que realçando o caráter fragmentário e a natureza subsidiária do Direito Penal, impõe que a 

intervenção desse ramo do Direito somente estará legitimada quando os seus demais ramos se 

revelarem incapazes ou ineficientes para a proteção ou controle social. 

Assim, sendo o Direito Penal a ultima ratio, não se afigura juridicamente aceitável 

que uma conduta seja vedada no âmbito criminal e permitida na seara administrativa. Para que 

uma conduta adquira estatura penal, primeiramente ela tem de ser proibida nos outros modos 

de proteção a bens jurídicos tutelados e ficar evidenciado que essa proibição não foi suficiente 

para coibi-la no seio social.  

Aqui, incide também o princípio da unicidade do ordenamento jurídico, que, como  

sistema, não pode tolerar que coexistam no seu interior uma norma que proíbe, 

criminalmente, uma conduta, e outra que permita essa mesma conduta, sob pena de perder a 

sua consistência e organicidade.  

Em outras palavras, se a norma penal se consubstancia no último degrau da escalada 

rumo à regulamentação jurídica de uma conduta socialmente reprovada, não é concebível que 

uma norma administrativa como a Lei Estadual n. 11.915/2003, que deveria corresponder ao 

primeiro degrau dessa escalada, venha a alçar-se, sem base legal, a esse derradeiro patamar, 

infiltrando-se sub-repticiamente no campo de atuação do Direito Penal, ao permitir justamente 

aquilo que está proibido numa norma criminal. 
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A Lei Estadual n. 12.131/2004, acrescentando parágrafo único ao art. 2º da Lei 

Estadual n. 11.915/2003, afigura-se, formalmente, inconstitucional, por ter tratado 

indevidamente de matéria penal, cuja competência legislativa é privativa da União. 

 

 

9.2.3 A antinomia entre a Lei Estadual n. 12.131/2004 e legislação federal que define a 

infração administrativa e o delineamento da competência legislativa como critério 

para a decidibilidade do conflito 

 

 

Se a competência privativa da União para legislar em matéria criminal, 

constitucionalmente disposta, elide qualquer possibilidade de haver antinomia entre a Lei n. 

9.605/1998, em sua parte criminal, e a Lei Estadual n. 11.915/2003, essa constatação não é tão 

óbvia quando ambas as leis são contrastantes unicamente nas partes em que definem as 

infrações administrativas. Isso porque, em matéria de proteção da fauna, ao contrário da 

competência criminal, tanto a União quanto os Estados acumulam igualmente a competência 

para legislar.  

Abstraindo a alegação de que a Lei Estadual n. 11.915/2003, em seu art. 2º, 

parágrafo único, é nula em face da sua inconstitucionalidade acarretada pela caracterização da 

ressalva que ela contém como uma verdadeira causa de justificação – excludente de ilicitude – 

cuja índole é matéria de Direito Criminal, a antinomia somente seria cogitável se fosse 

desconsiderada essa assunção de competência criminal pela norma estadual e ela fosse 

cotejada, exclusivamente, com parte administrativa da Lei Federal n. 9.605/1998. 

Nesse ponto, cumpre destacar que, quando se fala em parte administrativa da Lei 

Federal n. 9.605/1998, há que se ter em conta que a caracterização do art. 70 dessa lei como 

uma norma em branco requer a complementação do Decreto Federal n. 6.514/2008 para a 

obtenção da norma aplicável. 

Portanto, a antinomia entre as duas legislações ambientais somente teria razão de ser 

no âmbito administrativo e, para ser dirimida, reclamaria o abandono de qualquer tentativa de 

estabelecimento de hierarquização entre a norma federal e a norma estadual, visto que, nesse 

tema, ambas desfrutam do mesmo status normativo.  

Dito de outro modo, a contradição somente perdura se o Código Estadual de 

Proteção aos Animais do Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2003) for 
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contrastado com uma lei que verse igualmente sobre matéria administrativa, sob pena de não 

se configurar verdadeira antinomia. Como dito, não há antinomia real quando se confronta 

uma norma penal e outra norma de caráter administrativo. 

Procurando situar em qual âmbito de tutela jurídica se encontra o referido código, 

que trouxe a ressalva quanto à proibição da prática de crueldade contra os animais, verifica-se 

ainda que, a exemplo de outras leis estaduais editadas para proteção da fauna, ele instituiu 

vedações que, pragmaticamente, repercutem apenas na esfera das infrações administrativas, 

nada dizendo no tocante à tipificação de crimes e de excludentes de ilicitude, até porque, 

como é cediço, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, esta é uma atribuição 

de competência privativa da União, espancando, assim, qualquer dúvida a respeito. 

Se a ressalva contida no referido código acabou repercutindo no âmbito criminal em 

razão de apresentar as mesmas feições de uma excludente de ilicitude, isto ocorreu por 

acidente, não sendo crível que este tenha sido o propósito perseguido pelo legislador estadual. 

Todavia, por outro lado, se admitido, por hipótese, que a lei estadual não possua 

natureza criminal, a pedra de toque do processo de busca de solução para o problema, em 

verdade, deve se assentar na constatação de que o conflito que se estabelece entre a norma 

estadual do Rio Grande do Sul e a norma federal não pode ser dirimido por intermédio do 

método tradicional de resolução de antinomias e de que isso constitui uma antinomia real75. 

Isso porque tal método pressupõe, antes de tudo, a utilização do critério hierárquico expresso 

no brocardo latino lex superior derogat inferior e, à luz do art. 24 da Constituição Federal, 

não faz nenhum sentido falar que há hierarquia entre a norma adotada pela União e a estadual.  

O emprego do critério hierárquico somente seria admissível no contexto da 

competência legislativa concorrente cumulativa entre os entes federados, mas esse não é o 

modelo adotado no Brasil. Tal pressuposição somente seria tolerável e juridicamente 

admissível se nossa federação tivesse adotado o regime de repartição horizontal de 

competências entre as unidades políticas autônomas em matéria de elaboração legislativa, o 

que, como é cediço, não ocorreu. 

A repartição horizontal de competências, que não se confunde com o sistema de 

repartição vertical, revela-se num sistema de competência horizontalmente distribuído onde 

                                                 
75 Ao distinguir antinomias reais e aparentes, Ferraz Júnior (2011, p. 179-180) assinala que a distinção entre uma 

e outra, fundada na existência ou não de critérios normativos positivos para a sua solução, deve ser substituída 
por outra em que a antinomia real “é definida como aquela em que a terceira condição é preenchida, ou seja, a 
posição do sujeito é insustentável porque não há critérios para sua solução, ou porque entre os critérios 
existentes há conflito, e é aparente em caso contrário.”  
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não há complementação por parte dos entes federados, mas sim uma atuação conjunta que não 

depende da observância de regras gerais vinculadas pela legislação federal (BENEDET, 2006, 

p. 301). 

Nesse sentido, Maria Helena Diniz (apud FARIAS, 1999, p. 341) preleciona: 

 

[...] não há hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais; esta somente 
existirá quando houver possibilidade de concorrência entre as diferentes esferas de 
ação. Apenas nos casos de assuntos sobre os quais pode-se manifestar qualquer dos 
poderes, conjuntamente, isto é, na esfera de competência concorrente, e (sic) que se 
tem a primazia, por exemplo, da lei federal sobre a estadual. [...] Se é da 
competência exclusiva do Estado a elaboração de sua Constituição, norma da União 
sobre essa matéria não tem o condão de excluir a lei estadual. Uma norma 
constitucional estadual não prevalece contra uma lei federal ordinária, se o assunto 
disciplinado for de competência privativa ou concorrente da União. Se esta invadir 
competência do Município, o direito local prevalece sobre o federal.  

 

Não se pode olvidar, contudo, que “toda a matéria de competência da União é 

suscetível de regulamentação mediante lei (ressalvado o disposto nos arts. 49, 51 e 52), 

conforme dispõe o art. 48 da Constituição” (SILVA, 2000, p. 504), estando o seu campo de 

competência legislativa especificado nos arts. 22 e 24, que tratam, respectivamente, da sua 

competência privativa e concorrente.  

Além do que, as demais regras de resolução de conflitos normativos, centradas nos 

critérios de especialidade (lex specialis derogat generalis), cronológicos (lex posterior 

derogat priori), além da regra lex favorabilis derogat odiosa, não se prestariam para dirimir a 

contradição porque, além de uma norma não se configurar especial em relação à outra, a Lei 

Estadual n. 12.131/2004, que ressalvou a vedação contida no Decreto n. 6.514/2008, é 

anterior a este e posterior à lei que lhe confere o substrato de validade – Lei Federal n. 

9.605/1988, em seu art. 70. 

Conforme Oliveira Ascensão (apud FARIAS 1999, p. 342) entre normas gerais e 

normas especiais não há superposição de preceitos (hierarquia), razão pela qual, ao se tratar 

dos conflitos intertemporais de normas dessa natureza, não se aplica o critério cronológico, de 

que a lex posterior legi priori derogat, [...] 

Sendo da essência das normas estaduais possuírem a natureza de normas 

suplementares ou especiais, segundo Farias (1999, p. 338), é princípio de nosso Direito que a 

norma geral posterior, no caso o Decreto n. 6.514/2008 c/c o art. 70 da Lei n. 9.605/1988, não 

revoga as normas especiais anteriores, a menos que o faça expressamente ou que regule por 

completo a mesma matéria. O autor assinala ainda que a lei especial posterior só revoga a lei 

geral anterior na matéria regulada pela primeira. 
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Não há, em definitivo, como utilizar o critério cronológico de resolução de 

antinomias quando se está lidando com normas gerais e normas especiais, cuja edição 

compete a pessoas políticas distintas, a menos que sobrevenha outra norma geral da União 

modificando as diretrizes e princípios gerais a serem suplementados pelos estados.  

A norma geral da União, por questão lógica, sempre há de ser anterior à norma 

suplementar dos estados, mas nem por isso se deixa revogar pela superveniência desta. 

Ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 24 da Constituição Federal, segundo a 

qual, “inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades” (BRASIL, 1988), em geral, a lei de 

normas gerais deve vir primeiro para que os seus parâmetros, dotados de maior nível de 

generalidade e abstração, possam ser desenvolvidos pela ação normativa subsequente das 

ordens federadas. 

Não obstante isso, ainda que se admitisse ser viável lançar mão dos critérios 

hierárquico e de especialidade para dirimir a contradição entre o Decreto n. 6.514/2008 e a 

Lei Estadual n. 12.131/2004, que são, respectivamente, uma norma geral e uma norma 

especial, a antinomia fica ainda mais patente quando se constata que entre estes próprios 

critérios há conflito e que, ao contrário de outros conflitos envolvendo os demais critérios de 

resolução de antinomias, para os quais a doutrina elaborou metacritérios, para este caso não 

há uma metarregra geral. 

O desate da questão posta, então, não passa pela utilização do tradicional método 

hermenêutico de resolução de antinomias baseado nos critérios hierárquico, especial e 

cronológico, cuja impossibilidade de utilização, nas palavras de Ferraz Jr. (2011, p. 178-179), 

enseja a configuração de uma antinomia. 

Embora essa inaptidão das regras hermenêuticas calcadas nos tradicionais critérios 

de resolução de antinomias revele a instauração de um quadro de verdadeira antinomia entre 

as duas ordens legislativas, isso não significa, em absoluto, a exclusão das possibilidades de 

solução da questão jurídica em exame, sobretudo quando se recorre às regras constitucionais 

de competência legislativa para dirimir a contradição.76 

                                                 
76 Ferraz Júnior (2011, p. 180) chama de antinomia real o caso de lacuna de regras de resolução de antinomia. 

Segundo ele, “o reconhecimento dessa lacuna não exclui a possibilidade de solução efetiva, quer por meios ab-
rogatórios (edição de nova norma que opta por uma das normas antinômicas), quer por meio de interpretação 
eqüitativa, recurso ao costume, à doutrina, a princípios gerais do direito etc.”. Assim, tal como assinalado pelo 
autor, a demonstração de falência dos critérios tradicionais de resolução de antinomia não afasta a 
possibilidade de se lançar mão de outros meios para dirimir a contradição e que, no presente caso, corresponde 
à competência constitucional para legislar. 
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De acordo com Carvalho (2010, p. 1.036), 

 

No Estado Federal, assinale-se que as normas não são hierarquizadas em função da 
origem de sua emanação, mas em virtude de um critério de competências para editá-
las, estabelecido pela Constituição Federal.  

 

Discorrendo sobre a solubilidade das antinomias reais, conforme a hipótese de que 

ora se ocupa, Diniz (2008, p. 481) assinala:  

 

O reconhecimento de antinomia real [...] não exclui a possibilidade de uma solução 
efetiva, pela edição de nova norma, que escolha uma das normas conflitantes, ou 
pelo emprego da interpretação equitativa, recurso ao costume, aos princípios gerais 
do direito, a doutrina etc. Embora a antinomia real seja solúvel, não deixa, por isso, 
de ser uma antinomia, porque a solução dada pelo órgão judicante a resolve tão 
somente no caso concreto, não suprimindo sua possibilidade no todo do 
ordenamento jurídico, e mesmo na hipótese de edição de nova norma, que pode 
eliminar a antinomia, mas gerar outras concomitantemente. 

 

Nessa ordem de ideias, embora a antinomia objeto deste estudo seja real, ela é 

solúvel mediante a aplicação alternativa das regras de competência legislativa 

constitucionalmente estabelecidas. Para solucionar a antinomia é preciso que a norma editada 

pelo ente político, que exorbitou de sua competência legislativa em determinada matéria e 

invadiu a de outro, ceda espaço para a norma desse outro ente, cuja competência esteja em 

consonância com os ditames constitucionais. 

Nesse diapasão, Ana Cândida da Cunha Ferraz (apud ALMEIDA 2010, p. 81) coloca 

a questão da invasão de competência como uma questão de desrespeito à norma 

constitucional: 

 

[...] guardada a subordinação apenas ao poder soberano – no caso o poder 
constituinte, manifestado através de sua obra, a Constituição –, cada centro de poder 
autônomo na Federação, deverá necessariamente ser dotado da competência de criar 
o direito aplicável à respectiva órbita. 
E porque é a Constituição que faz a partilha, tem-se como consequência lógica que a 
invasão – não importa por qual das entidades políticas – do campo da competência 
legislativa de outra resultará sempre na inconstitucionalidade da lei editada pela 
autoridade incompetente. Isto tanto no caso de usurpação de competência legislativa 
privativa, como no caso de inobservância dos limites constitucionais postos à 
atuação de cada entidade no campo da competência legislativa concorrente. 
Em ambas as hipóteses a questão se resolve pela regra da competência 
constitucional e não pela supremacia do direito federal.  

 

Se, ao legislar sobre a fauna, o estado não poderia estabelecer relativizações, mesmo 

com o pretexto de assegurar a liberdade de culto religioso, o deslinde do problema não passa 

por um conflito de normas, propriamente dito, mas por um conflito de competências. 
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E ante o esgotamento dos critérios que compõem o tradicional método de resolução 

de antinomias, a repartição constitucional de competência legislativa se afigura como o único 

critério de decidibilidade do conflito envolvendo a legislação federal e a lei estadual. 

Ana Cândida da Cunha Ferraz (apud FARIAS, 1999, p. 341-342) sustenta que  

 

[...] guardada a subordinação apenas ao poder soberano – no caso o poder 
constituinte, manifestado através de sua obra, a Constituição –, cada centro de poder 
autônomo na Federação, deverá necessariamente ser dotado da competência de criar 
o direito aplicável à respectiva órbita. 
E porque é a Constituição que faz a partilha, tem-se como conseqüência lógica que a 
invasão – não importa por qual das entidades políticas – do campo da competência 
legislativa de outra resultará sempre na inconstitucionalidade da lei editada pela 
autoridade incompetente. Isto tanto no caso de usurpação de competência legislativa 
privativa, como no caso de inobservância dos limites constitucionais postos à 
atuação de cada entidade no campo da competência legislativa concorrente. 
Em ambas as hipóteses a questão se resolve pela regra da competência constitucinal 
e não pela supremacia do direito federal. 

 

O nó górdio da questão, portanto, em vez de resvalar na aplicação do tradicional 

método de resolução de antinomias, consiste em esclarecer o que se entende por normas 

gerais e normas suplementares, pois, uma vez esclarecidos estes conceitos, será possível 

identificar em qual deles a norma estadual se enquadra e, assim, verificar se ela foi editada 

pelo ente a tanto legitimado. 

Verificando a ressalva contida no parágrafo único do art. 2º da lei estadual, insta 

saber se ela é realmente uma norma de caráter supletivo e, portanto, situada dentro da esfera 

de competência dos Estados-Membros, ou se, na verdade, não ostentaria os contornos de uma 

verdadeira norma geral cuja edição lhe escapa a alçada. 

Ademais, resta saber se ambas as normas podem coexistir harmonicamente no 

mesmo sistema jurídico.  

Contudo para identificar qual foi o ente que extrapolou suas atribuições, invadindo a 

competência do outro e para reconduzi-lo ao seu devido lugar, é preciso se socorrer do 

dispositivo constitucional pertinente. 

No que tange à repartição de competência legislativa em matéria de proteção da 

fauna, a Constituição Federal de 1988 assentou o seguinte: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
[...] 
VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;  
[...] 
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§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (BRASIL, 1988). 

 

Como se vê, a Constituição Federal reservou à União a edição de normas gerais e aos 

Estados, a edição de normas suplementares. 

Os dispositivos supra consubstanciam a repartição vertical de competências. A 

competência legislativa da União sobre as matérias nele indicadas se limita ao 

estabelecimento de normas gerais, cabendo aos Estados a edição de normas supletivas ou 

complementares sobre tais assuntos, salvo no caso de inexistência de lei federal sobre normas 

gerais, hipótese em que, nos termos do § 3º do art. 24, exercerão a competência legislativa 

plena, inclusive para o estabelecimento de normas gerais. 

Assentadas essas premissas, coloca-se a questão: norma contida no art. 2º, parágrafo 

único, do Código Estadual de Proteção aos Animais, que traz uma ressalva em relação às 

proibições expressas nos incisos do caput no tocante à proteção da fauna, ostenta a feição de 

uma norma geral ou de uma norma de caráter suplementar? 

 

Ao lado da repartição horizontal de competências, há a repartição no plano vertical, 
quando se observa a distribuição de competências, da mesma matéria legislativa, aos 
diversos entes federados, formando ‘um verdadeiro condomínio legislativo’, pelo 
qual à União cabe a produção de normas gerais, e aos Estados-membros a 
possibilidade de individualizá-la, atendendo às necessidades e peculiaridades locais 
(BENEDET, 2006, p. 301). 

 

A repartição vertical de competências funciona como uma variação da técnica de 

repartição de competência legislativa concorrente adotada pelo nosso Estado federal. 

Discorrendo acerca da competência concorrente, Baracho Júnior (2008) esclarece 

que ela comporta duas espécies: a competência concorrente cumulativa e a competência 

concorrente não cumulativa. Na primeira espécie, aduz ele,  

 

Não há limites prévios para o exercício da competência concorrente por qualquer 
ente, União ou Estado Federado. Neste caso, havendo conflito entre a norma federal 
e a norma estadual, prevalecerá a norma federal. No caso da competência 
concorrente não-cumulativa há repartição ‘vertical’ de competências. Sobre a 
mesma matéria, atribui-se ao ente superior a competência para definir normas de 
caráter geral, cabendo às leis estaduais definir as regras específicas, adequadas às 
peculiaridades regionais (BARACHO JÚNIOR, 2008, p. 134). 
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À luz de tal definição e do dispositivo constitucional acima, vê-se, pois, que nossa 

Constituição consagrou a repartição de competência concorrente não cumulativa, ou seja, 

reservou aos Estados-Membros o papel de editar normas supletivas e adaptadas às 

peculiaridades regionais, cabendo à União tão só a expedição de normas de caráter geral. 

Mas o que seria afinal, para efeito de delimitação da competência reservada às 

entidades políticas de nossa federação, uma norma de caráter geral, cuja edição, em geral, 

conforme visto, é de competência da União?  

Pinto Ferreira (apud BARACHO JÚNIOR, 2008, p. 134), a propósito, esclarece que, 

“por vezes, é difícil delimitar a medida paramétrica correta do entendimento do que seja 

norma geral, para evitar o conflito de legislação federal, estadual e distrital”. 

Moreira Neto (apud CARVALHO, 2010, p.1.039) conceitua as normas gerais como  

 

declarações principiológicas que à União editar, no uso de sua competência 
concorrente limitada, restrita ao estabelecimento de diretrizes nacionais sobre certos 
assuntos, que deverão ser respeitados pelos Estados-Membros na feitura de suas 
legislações, através de normas específicas e particularizantes que as detalharão, de 
modo que possam ser aplicadas, direta e indiretamente, às relações e situações 
concretas a que se destinam, em seus respectivos âmbitos políticos. 

 

Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a respeito, tendo, em 

acórdão relatado pelo Ministro Carlos Velloso, assentado que  

 

a formulação do conceito de ‘normas gerais’ é tanto mais complexa quando se tem 
presente o conceito de lei em sentido material – norma geral, abstrata. Ora, se a lei, 
em sentido material, é norma geral, como seria a lei de ‘normas gerais’ referida na 
Constituição? Penso que essas ‘normas gerais’ devem apresentar generalidade maior 
do que apresentam, de regra as leis. Penso que ‘norma geral’, tal como posta na 
Constituição, tem sentido de diretriz, de princípio geral. A norma geral federal, 
melhor será dizer nacional, seria a moldura do quadro a ser pintado pelos Estados e 
Municípios no âmbito de suas competências (BRASIL, 1994 apud FARIAS, 1999, 
p. 336). 

 

O mesmo acórdão, amparado na doutrina de Alice Gonzales Borges, acentua ainda 

que as “normas gerais” são necessariamente de caráter mais genérico e abstrato do que as 

normas locais, constituindo normas de leis, direito sobre direito, que determinam parâmetros, 

com maior nível de generalidade e abstração, para que sejam desenvolvidos pela ação 

normativa subsequente das ordens federadas, pelo que “não são normas gerais as que se 

ocupem de detalhamentos, pormenores, minúcias, de modo que nada deixam à criação própria 

do legislador a quem se destinam, exaurindo o assunto de que tratam.” (BORGES apud 

BRASIL, 1994, apud FARIAS, 1999, p. 336). 
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Carvalho (2010, p. 1.040) reconhece que não é fácil a formulação de um conceito de 

normas gerais e que a dificuldade reside, também, em saber até onde a norma será geral, e a 

partir de onde haverá particularização. 

O conflito básico que se estabelece no direito ambiental brasileiro decorre, em 

grande medida, da forma como a Constituição Federal se expressou para traçar os limites da 

competência legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal. Não há na Constituição a 

definição do que sejam normas especiais nem há nenhuma referência, de modo expresso, a 

elas. Mas, embora a Constituição Federal, contrariamente ao tratamento que dispensou às 

normas gerais atribuídas à União, não tenha se referido expressamente às normas especiais 

nem sido expressa para atribuí-las aos Estados e ao Distrito Federal, interpretando-se a 

contrario sensu
77

 os dispositivos constitucionais alusivos às normas gerais, pode-se inferir 

que esta última providência foi o objetivo pretendido pelo legislador constitucional. 

Nesse sentido, Farias (1999, p. 340) observa:  

 

Pode-se entender, ‘a contrario sensu’, que, se a lei maior atribui à União 
competência em matéria de normas gerais, atribui aos Estados-membros 
competência para normas específicas. Não há, no texto constitucional, definição para 
normas específicas, mas o § 3º possibilita um critério jurídico, qual seja o do 
atendimento às peculiaridades. Daí que um conflito se estabelecerá caso a União 
regulamente, ela mesma, relações jurídicas peculiares a um determinado Estado-
Membro, dando a este ente federado, por exemplo, tratamento distinto ao dado a 
outro ente federado, desde que não haja previsões constitucionais expressas como as 
existentes no campo tributário.  

 

                                                 
77 O argumento contrario sensu é um tipo de argumento muito comum no discurso jurídico. Significa argumento 

de interpretação inversa, ou seja, consiste em concluir uma proposição admissível a partir da proposição que 
lhe é contrária. Conforme a precisa lição de Rodríguez (2005, p. 173-174), cuida-se de um argumento que “tem 
como principal fundamento o conhecido princípio da legalidade, que em nossa Constituição encontra-se no 
inciso II do art. 5º: ‘Ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei.’ 
Sua origem como argumento, no âmbito judiciário, está na invocação ao interlocutor de que, se a norma 
jurídica prescreve uma conduta e a sua transgressão uma sanção (direta ou indiretamente), devem-se excluir da 
sua incidência todos os sujeitos que não sejam alvo literal daquele preceito. Dessa maneira, se o art. 29 do 
Código Penal dispõe que ‘quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 
cominadas...’, tem-se, contrario sensu, que quem não concorre para o crime não pode incidir nas suas penas. 
[...] O argumento contrario sensu (de interpretação inversa) não é utilizado apenas para interpretar dispositivos 
legais, pois ele pode ser articulado quando afirmações em sentido inverso são invocadas em favor da tese que o 
argumentante precisa comprovar. É usual o raciocínio contrario sensu, como forma de persuasão, no 
aproveitamento da doutrina e da jurisprudência, quando tratam de casos distintos, de sentido oposto à pretensa 
analogia. Assim, se a jurisprudência afirma ser lícita a prisão cautelar quando houver fortes indícios de autoria, 
pode-se defender, contrario sensu, que, à ausência desses fortes indícios, a prisão cautelar torna-se ilegal. [...]”. 
(grifos no original). 
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Ferraz Júnior (2011, p. 99), revelando uma postura ontologizante caracterizada pela 

classificação das normas em categorias, acentua:  

 

[...] a descrição da hipótese da situação de fato, sobre a qual incide conseqüência, 
pode ser abstrata, na forma de um tipo ou categoria genérica, ou pode ser singular, 
na forma de um conteúdo excepcional. A distância entre o genérico e o singular, 
tomados como termos mutuamente relativos, admite gradações. Dependendo do 
grau de abstração podemos então distinguir entre normas gerais abstratas (isto é, 
gerais pela matéria), normas especiais e normas excepcionais. 
A norma geral-abstrata tem por facti species um tipo genérico. Por exemplo, a 
vedação constitucional da prisão civil por dívida, multa ou custa. Nessa, norma, 
porém, está contida outra que lhe abra uma importante exceção: a prisão civil para a 
obrigação de alimentar (pensões alimentícias para os filhos ou para o cônjuge) e para 
o depositário infiel. A distinção tem uma repercussão prática na interpretação do 
direito. Uma conhecida regra hermenêutica exige que a excepcionalidade seja 
interpretada restritivamente, quando se refere a um direito genericamente garantido. 

 

Ainda segundo esse autor, as normas especiais, que se colocam entre a norma geral-

abstrata e a excepcional, não excepcionam, propriamente, o tipo genérico, pois não o 

disciplinam de forma contrária, mas apenas de forma diferente, adaptada às circunstâncias e 

às suas exigências.  

Ainda no que respeita à classificação das normas, para Arnoldo Wald (apud 

FARIAS, 1999, p. 338). 

 

As normas ainda podem ser gerais e especiais. Tratando-se de um conceito relativo, 
uma norma não é geral ou especial de modo absoluto, mas, sim, em relação à outra. 
[...]  
A norma especial respeita a norma geral na parte que a primeira não regulou. É 
princípio de nosso Direito que a norma geral posterior não revoga as normas 
especiais anteriores, a menos que o faça expressamente, ou que regule por completo 
a mesma matéria (art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução). 
Por sua vez, a lei especial posterior só revoga a lei geral anterior na matéria regulada 
pela primeira. [...] (WALD  

 

Para Farias (1999, p. 338-339), “levando-se em conta as relações sociais 

disciplinadas pelo direito, direito geral é o aplicável a todas as relações ou a uma categoria 

ampla, enquanto direito especial, aplicável somente a um campo restrito de relações 

jurídicas”. 

Entretanto, esse mesmo autor, em postura que parece rechaçar qualquer tentativa de 

ontologização, assinala: 

 

A distinção entre normas gerais e especiais, ou específicas; não obstante possa ser 
relacionada ao interesse nacional que procura proteger, não tem, entretanto, 
referencial semântico definido aprioristicamente, isto é, não radica em conjunto 
definido de relações jurídicas, mas tão-somente em referencial pragmático 
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relacionado com a maior ou menor abrangência das normas, segundo a intenção do 
legislador, quiçá do intérprete ou aplicador da lei; isto é, trata-se de critério 
puramente lógico-formal, que possibilita considerar geral uma regra em relação à 
especial que lhe constitui fundamento de validade.  
Pode-se assim dizer que norma especial é somente a que pode ser derivada de outra, 
considerada geral. Assim, sendo, quaisquer normas, salvo a Constituição que, em 
regra, é norma geral por excelência, podem ser consideradas gerais ou especiais, 
dependendo da sua comparação com outra norma no caso concreto (FARIAS, 1999, 
p. 339). 

 

Oliveira Ascenção (apud FARIAS, 1999, p. 341-342) aduz:  

 

Uma regra é especial em relação à outra, quando, sem contrariar substancialmente o 
princípio nela contido, e adapta a circunstâncias particulares [...]. Devemos saber se, 
em princípio, a lei geral revoga a lei especial, ou a lei especial a geral [...] A lei 
especial nunca pode revogar a lei geral. Referindo-se a um ponto particular, deixa 
intocada a ordenação geral da matéria [...] E a lei geral revoga a especial? [...] A 
afirmação aparentemente lógica de que a lei geral , por ser mais extensa, incluirá no 
seu âmbito a matéria da lei especial, que fica revogada, não se sobrepõe à 
consideração substancial de que o regime geral não inclui a consideração das 
circunstâncias particulares que justificaram justamente a emissão da leis (sic) 
especial. Por isso esta não será afetada pela simples razão de o regime geral ter sido 
modificado. 

 

Cotejando a norma federal com a norma estadual, depreende-se que, neste caso, esta 

subverteu a competência legislativa partilhada entre as pessoas políticas de nossa federação e 

que o Estado do Rio Grande do Sul acabou editando uma norma que, em vez de se 

caracterizar como uma norma supletiva em relação à disposição federal, constitui uma 

verdadeira norma geral. 

A norma contida no art. 2º, parágrafo único, do Código Estadual de Proteção aos 

Animais não se afigura especial em relação à norma federal porque não tem o condão de 

adaptar os parâmetros contidos nesta última às circunstâncias particulares do Estado do Rio 

Grande do Sul.  

Além do mais, a ressalva que esta norma faz em relação às proibições expressas nos 

incisos do seu caput e no art. 29 da Lei Federal n. 9.605/1999 evidencia que ela se caracteriza 

como uma norma excepcional, não se configurando como norma geral. 

Todavia, não obstante seja uma norma excepcional, resta saber se ela ainda se 

qualifica como norma especial em relação à norma geral editada pela União. 

Nessa tarefa de nos auxiliar a saber se tal norma é considerada uma norma especial, é 

bastante elucidativo o ensinamento de Farias (1999, p. 341-342), para quem 

 

Podem ser consideradas normas específicas, tanto federais quanto estaduais, aquelas 
que regularem âmbitos especiais de relações jurídicas, considerados em relação à 
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matéria, aos sujeitos da relação ou ao território de aplicação a normas, desde que 
estas normas sejam derivadas, ou fundadas em normas de maior abrangência, mas 
relativas ao mesmo objeto. 
Trata-se de critério analítico para considerar uma norma como específica. Em 
relação às estaduais, podem ser consideradas também específicas aquelas que, em 
qualquer nível hierárquico de normatização, regulamentem matéria peculiar ao 
Estado-membro, isto é, que não possam ser aplicadas em outro lugar que não seja o 
território do Estado-membro ao qual se destina a norma (nos termos do § 3º do art. 
24 da Constituição Federal: ‘para atender às suas peculiaridades’).  

 

A conclusão a que se chega outra não pode ser senão a de que uma norma especial, 

por pressupor a sua derivação de outra norma geral, não pode ser contraditória com esta nem 

excepcionar nenhum de seus dispositivos.  

Essa assertiva é corroborada pelo fato de que, conforme a concepção de Kelsen 

(2003, p. 260-263), a norma especial retira o seu fundamento de validade da norma geral que 

lhe serve de substrato. 

Se determinada norma excepciona a norma federal, ela não é uma norma especial 

cuja competência é conferida unicamente aos Estados. 

A segunda conclusão é de que se uma norma versa sobre uma religião que não seja 

característica e própria de uma determinada região por ser professada em todo o território do 

país, como é o caso das religiões de matriz africana, ela não reúne os atributos de uma norma 

especial, cujo apanágio é regulamentar uma matéria particularmente peculiar a um 

determinado Estado-Membro. 

Nesse sentido, Farias (1999, p. 342) sustenta que em relação às normas estaduais 

podem ser consideradas específicas  

aquelas que, em qualquer nível hierárquico de normatização, regulamentem matéria 
peculiar ao Estado-membro, isto é, que não possam ser aplicadas em outro lugar que 
não seja o território do Estado-membro ao qual se destina a norma (nos termos do § 
3º do art. 24 da Constituição Federal: ‘para atender às suas peculiaridades’). 

 

Se o art. 2º da Lei n. 11.915/2003 trouxesse uma ressalva que fizesse alusão a um 

folguedo ou a uma manifestação religiosa ou cultural característicos da região do Estado do 

Rio Grande do Sul e não verificável em nenhuma outra região do país, como a Farra do Boi, 

que foi objeto de Recurso Extraordinário n. 153531/SC impetrado perante o Supremo 

Tribunal Federal, contestando esta prática, aí, sim, poder-se-ia falar em uma matéria 

legislativa que correspondesse a um interesse regional capaz de atrair a ação do legislador 

estadual, a fim de adequar uma norma geral editada pela União às peculiaridades locais. 
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A norma estadual ora em análise não se afigura especial em relação à norma federal 

porque não tem o condão de adaptar o princípio contido nesta última às circunstâncias 

particulares do Rio Grande do Sul. 

A norma plasmada no art. 2º da lei estadual não pode se caracterizar como uma 

norma específica para atender às peculiaridades locais e regular relações jurídicas peculiares 

aos Estados-Membros, porque as religiões de matriz africana não são exclusividade do Estado 

do Rio Grande do Sul, sendo um credo professado em todo o território nacional e, como tal, a 

ressalva acima deveria apresentar o traço de uma norma geral cuja edição compete apenas à 

União. 

Somente se os segmentos religiosos afro-brasileiros fossem uma marca característica 

do Estado do Rio Grande do Sul, isto é, encontrados somente neste estado, é que seria 

compreensível uma norma de caráter regional disciplinar algo no intuito de protegê-los como 

manifestação religiosa. 

Conforme observa Baracho Júnior (2008, p. 134), no caso da competência 

concorrente não cumulativa (hipótese que ora se cuida), há uma repartição vertical de 

competências, o que denota a existência de limites prévios para o exercício da competência 

concorrente pelos entes políticos.  

Dito de outro modo, a competência dos Estados para legislar sobre fauna é 

concorrente, mas encontra seus limites na lei federal que estabelece normas gerais. 

Assim, verifica-se que o Estado do Rio Grande do Sul, ao estabelecer uma norma 

que, a despeito de se pretender supletiva, em sua essência, em razão de versar sobre uma 

excludente de ilicitude ligada ao exercício de uma religião de âmbito nacional, acabou 

adquirindo contornos de uma autêntica norma geral, exorbitou os limites de seu poder de 

legislar e invadiu competência que toca exclusivamente à União, o que conduz à 

inconstitucionalidade formal da medida.  

O Estado, no exercício da sua atividade normativa supletiva, não pode desrespeitar as 

normas gerais editadas pela União. Vale dizer, no processo de elaboração da lei estadual, o 

Estado-Membro da federação deve preencher a moldura da norma geral78 editada pela União. 

Somente se não houvesse uma lei federal sobre norma geral, o que não é o caso, seria 

facultado ao Estado do Rio Grande do Sul editar uma norma nos moldes como fez. 

                                                 
78 Kelsen (2003, p. 390) afirma que “o Direito a aplicar forma [...] uma moldura dentro da qual existem várias 

possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou 
moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível.”  
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Contudo o próprio fato de haver competência concorrente no âmbito da definição de 

normas pelos entes federados sem que haja no texto constitucional uma definição do que 

sejam normas gerais e normas especiais faz com que surjam alguns conflitos ao não se 

respeitar os limites impostos a cada um, como parece ser a hipótese em exame. 

A esse respeito, Luiz Fernando Coelho (apud BARACHO JÚNIOR, 2008, p. 136) 

aduz que o conflito que se estabelece no Direito Ambiental brasileiro 

 

[...] decorre da menção feita na Constituição de 1988 aos limites da competência da 
União, nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24. [...] Primeiramente, porque a 
Constituição estabelece uma competência para normas gerais, mas nem define o que 
seja, e nem faz referência a normas especiais; assim, pode-se entender, a contrario 
sensu, que, se a lei maior atribui à União competência para matéria de normas 
gerais, atribui aos Estado (sic) a competência para normas específicas. Não há no 
texto constitucional definição para as normas específicas, mas o § 3º possibilita um 
critério jurídico, qual seja, o do atendimento às peculiaridades. Daí que um conflito 
se estabelecerá, caso a União regulamente, ela mesma, relações jurídicas peculiares 
ao Estado. 

 

Assentadas estas premissas, tem-se, então, que o critério jurídico que enseja a 

configuração de normas supletivas a cargo dos estados diz respeito ao atendimento das 

peculiaridades decorrentes das relações jurídicas que lhes são peculiares e, como visto, o 

estabelecimento de normas com vista à proteção do direito de religião de âmbito nacional não 

se coaduna com nenhuma peculiaridade regional. 

Não se pode perder de vista que o interesse local e a peculiaridade de uma região 

constituem parâmetros que demarcam o âmbito de ação do Estado para a regulamentação de 

uma determinada matéria no exercício de sua competência legislativa concorrente, mas 

sempre se atendo à moldura da norma geral editada pela União. 

As religiões e os cultos de matriz africana não constituem uma particularidade do Rio 

Grande do Sul, e, por conseguinte, devem ser objeto de normas gerais, em razão do seu 

potencial de aplicação uniforme a todos os Estados e a todos os cidadãos, sem discriminação, 

ou seja, passíveis de aplicação isonômica em todo o território nacional. 

As religiões de matriz africana e a proteção de seu culto, à luz do princípio que 

norteia a repartição de competência entre as entidades componentes do Estado federal, que é o 

da predominância do interesse (SILVA, 2000, p. 480), não se qualificam como assuntos de 

predominante interesse local justamente porque, como dito, por estarem difundidas em todo o 

território nacional, afetam toda a Nação e, por esse motivo, configuram-se como matéria de 

predominante interesse nacional cujo âmbito de competência legislativa a Constituição 

reservou à União.  
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Além do mais, dada a imprecisão na identificação clara de norma geral e norma 

especial, ainda que não se reconheça o caráter de norma geral da Lei n. 9.605/1999 e o de 

norma especial da Lei n. 11.915, o que se coloca apenas para argumentar, é possível lançar 

mão de outros critérios mais objetivos que possam orientar a solução do conflito entre a 

norma da União e a norma do estado federado em matéria ambiental. 

Os §§ 1º e 4º do art. 24 da Constituição Federal, bem como o art. 225, aliados à 

dificuldade em se definir o que seja norma especial, possibilitam fixar uma diretriz exegética 

segundo a qual  

 

os eventuais conflitos, nos quais a noção de norma geral e especial não seja 
suficiente, devem ser resolvidos pela prevalência da norma que melhor defenda o 
direito fundamental tutelado, por tratar-se de preceito constitucional (lei nacional) 
que se impõe à ordem jurídica central ou regional (in dubio pro natura). 
Assim, o princípio in dubio pro natura deve constituir um princípio inspirador da 
interpretação. Isto significa que, nos casos em que não for possível uma 
interpretação unívoca, a escolha deve recair sobre a interpretação mais favorável à 
proteção ambiental. 
Fica assim solucionado o conflito em função da maior restritividade da legislação 
federal ou estadual, caso não se possa distinguir com clareza que se trata de normas 
específicas ou gerais. Exemplificando, a proibição regional ou local da pesca de 
determinadas espécies deve prevalecer sobre norma federal que não preveja tal 
situação (FARIAS, 1999, p. 356). 

 

Cuidando das hipóteses de conflito aparente entre o meio ambiente natural e o meio 

ambiente cultural, em que se inclui o sacrifício de animais em ritos religiosos, Fiorillo (2006) 

oferece argumentos que merecem reprodução: 

 

A Farra do Boi, os rodeios e as práticas religiosas que se utilizam de animais são 
essencialmente culturais. Como já tivemos a oportunidade de abordar, o meio 
ambiente é composto por alguns aspectos e, dentre estes, o cultural, que possui tutela 
imediata nos arts. 215 e 216 da nossa Carta Magna. 
Ao tutelar o meio ambiente cultural, a Constituição Federal de 1988 preceituou o 
apoio e o incentivo à valorização e à difusão das manifestações culturais, conforme 
dispõe o art. 215. Todavia, como verificamos, o incentivo à manifestação cultural da 
farra do boi, dos rodeios e das práticas religiosas que se utilizam de animais pode 
implicar a submissão de animais a crueldade. 
Trata-se, na verdade, de um aparente conflito entre o meio ambiente natural e o meio 
ambiente cultural. Dirimindo essa aparente litigiosidade interna, utilizamos o 
princípio do desenvolvimento sustentável, o qual exigirá a análise específica de cada 
caso e não determinará, em definitivo, a prevalência de um aspecto em relação a 
outro. 
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9.3 A inconstitucionalidade material  

 

 

Por outro lado, além da inconstitucionalidade formal, a norma estadual incorre 

também em vício de inconstitucionalidade material. Ao silenciar a respeito das outras 

religiões, a norma estadual explicita, em certa medida, uma relação de preferência por um 

determinado segmento religioso em detrimento de outros, contrariando, assim, o princípio da 

laicidade estatal consagrado no inciso I, do art. 19, da Constituição Federal, que veda à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 

Art. 19. [...]: 
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência 
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 
[...] (BRASIL, 1988). 

 

Tal dispositivo enuncia expressamente que se o Estado brasileiro não pode 

embaraçar o funcionamento dos cultos religiosos e igrejas, a contrario sensu, tampouco pode 

favorecê-los. 

O Estado brasileiro caracteriza-se constitucionalmente como laico e as leis de escalão 

inferior reguladoras das relações sociais devem refletir essa desvinculação religiosa, sendo-

lhes vedado prejudicar ou favorecer o funcionamento de qualquer religião professada no 

território nacional. 

Como bem observa Sarmento (2007, p. 3), a laicidade estatal é um princípio que 

opera em duas direções: se, por um lado, ele salvaguarda as diversas confissões religiosas do 

risco de intervenção abusiva do Estado nas respectivas questões internas –  por  exemplo,  

valores e doutrinas professados, a maneira de cultuá-los, a  organização  institucional,  os 

processos de tomada de decisões, a forma e o critério de seleção dos sacerdotes  e membros 

etc. –, de outro, ele protege o Estado de influências indevidas provenientes da seara religiosa, 

de modo a afastar a prejudicial confusão entre o poder  secular e democrático – no qual estão 

investidas as autoridades públicas – e qualquer culto religioso ou igreja, inclusive o 

majoritário.  

Ao privilegiar uma religião em detrimento de outras que também utilizam o 

sacrifício de animais em seus cultos, a norma do Estado do Rio Grande do Sul revela  nítida 

manifestação de preferência com relação às religiões de matriz africana, deixando de fora do 
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seu âmbito de proteção as demais religiões, o que viola não só a norma do art. 19, inciso I, da 

Constituição Federal, como também o princípio da isonomia inscrito no seu art. 5º. 

Nesse sentido, destaca-se outro trecho do voto proferido pelo Desembargador 

Alfredo Foerster, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em ação direta de 

inconstitucionalidade em que o magistrado votava pela procedência da ação.  

 

Também entendo clara a inconstitucionalidade material, diante da incompatibilidade 
do preceito legal contestado com a Constituição Federal. 
De acordo com o art. 5º, inciso VI, da Constituição Federal: 
‘É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias’. 
Portanto, é garantida pela Lei Maior a inviolabilidade da liberdade de crença e de 
consciência e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. 
Nesse contexto, verifico que a lei estadual, ao permitir o sacrifício de animais 
somente para as religiões de matriz africana, cria um privilégio apenas para uma 
religião – em detrimento das demais e também adeptas desses rituais-, atentando 
contra o princípio da igualdade – art. 5º da Constituição Federal (RIO  GRANDE 
DO SUL, 2004).  

 

Sarmento (2007, p. 3-4) expõe com propriedade o entrelaçamento que correlaciona o 

princípio do Estado laico com dois direitos fundamentais: liberdade de religião e igualdade:  

 

O princípio do Estado laico pode ser diretamente relacionado a dois direitos 
fundamentais que gozam de máxima importância na escala dos valores 
constitucionais: liberdade de religião e igualdade. Em relação ao primeiro, a 
laicidade caracteriza-se como uma verdadeira garantia institucional da liberdade 
religiosa individual. Isto porque, a promiscuidade entre os poderes públicos e 
qualquer credo religioso, por ela interditada, ao sinalizar o endosso estatal de 
doutrinas de fé, pode representar uma coerção, ainda que de caráter psicológico, 
sobre os que não professam aquela religião. 
[...] 
Por outro lado, a existência de uma relação direta entre o mandamento de laicidade 
do Estado e o princípio da igualdade é também inequívoca. Em uma sociedade 
pluralista como a brasileira, em que convivem pessoas das mais variadas crenças e 
afiliações religiosas, bem como indivíduos que não professam nenhum credo, a 
laicidade converte-se em instrumento indispensável para possibilitar o tratamento de 
todos com o mesmo respeito e consideração. Neste contexto de pluralismo religioso, 
o endosso pelo Estado de qualquer posicionamento religioso implica, 
necessariamente, em injustificado tratamento desfavorecido em relação àqueles que 
não abraçam o credo privilegiado, que são levados a considerar-se como “cidadãos 
de segunda classe.” Tais pessoas, como membros da comunidade política, são 
forçadas a se submeterem ao poder heterônomo do Estado, e este, sempre que é 
exercido com base em valores e dogmas religiosos, representa uma inaceitável 
violência contra os que não os professam. 
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Realizando uma acurada análise do § 1º do art. 2º da Lei Estadual n. 12.131/2004, 

infere-se que, ao consagrar a liberdade de crença e de religião79 como único bem jurídico 

tutelado, ele assume um viés, inegavelmente, antropocêntrico, em contraste com a perspectiva 

biocêntrica que caracteriza as demais disposições desse mesmo artigo, que, em consonância 

com o que preceitua o art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal80, elegeram a fauna 

como objeto de sua tutela. 

De acordo com o art. 24 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente (caput) sobre florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição (inciso VI), autorizando, ainda, aos entes federados suplementar as 

normas gerais, de competência da União (§ 2º). Somente em não existindo lei federal sobre 

normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender a suas 

peculiaridades (§ 3º). 

Assim, no que tange às vedações contidas nos incisos I a VII, do art. 2º da lei 

estadual, não há o que censurar, uma vez que o legislador estadual não exorbitou de sua 

competência, ao especificar as condutas que entendeu ilícitas em relação à proteção da fauna 

brasileira, bem jurídico que lhe competia preservar e defender, até porque, como foi dito 

alhures, mais do que um dever fundamental de proteção à fauna, tem o poder público a 

imposição constitucional de, na forma da lei, coibir as práticas que a submetam a risco. 

Contudo, a ressalva que o legislador fez inserir no § 1º do artigo em questão, que diz 

respeito à tutela da liberdade de crença e de religião, não se ateve aos parâmetros 

constitucionais, dando azo, a um só tempo, à inconstitucionalidade formal e material da 

medida. 

O objeto sobre o qual incide a proteção do parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual 

n. 11.915/2003 diz respeito mais à liberdade de religião do que à proteção da fauna, ou seja, a 

                                                 
79 Silva (2000, p. 252) afirma: “Na liberdade de crença entra a liberdade de escolha da religião, a liberdade de 

aderir a qualquer seita religiosa, a liberdade (ou o direito) de mudar de religião, mas também compreende a 

liberdade de não aderir a religião alguma, assim como a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu e de 
exprimir o agnosticismo. [...] Liberdade de culto: a religião não é apenas sentimento sagrado puro. Não se 
realiza na simples adoração a Deus. Ao contrário, ao lado de um corpo de doutrina, sua característica básica se 
exterioriza na prática dos ritos, no culto, com suas cerimônias, manifestações, reuniões, fidelidades aos hábitos, 
às tradições, na forma indicada pela religião escolhida. [...]” (grifos no original) 

80 Tal dispositivo constitucional estabelece que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público o dever de “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). 
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teleologia da norma é antes proteger a livre manifestação dos cultos religiosos de matriz 

africana do que proteger a fauna. 

Ora, sendo o bem jurídico tutelado pelo artigo em questão matéria de cunho religioso 

e não de proteção da fauna, poder-se-ia questionar se os Estados, na condição de entidades 

políticas componentes da federação brasileira, teriam competência para legislar sobre esse 

assunto. 

O art. 24 da Constituição Federal, que elenca as matérias suscetíveis à atividade 

legislativa dos Estados no âmbito da legislação suplementar, não menciona a matéria 

correspondente a cultos religiosos ou a religião. Aliás, nem poderia fazê-lo porque, à luz do 

princípio constitucional do Estado laico, consagrado no art. 19, inciso I, da Constituição 

Federal, é vedado ao Poder Público não somente embaraçar-lhes o funcionamento, como 

também favorecer um culto religioso ou uma religião em particular em detrimento de outros.  

 

As normas constitucionais são, em sua maioria, vazadas na forma de princípios, 
indicando fins específicos da ordem jurídica. Apresentando um caráter basicamente 
aberto, compete ao legislador ordinário concretizar a Constituição, produzindo as 
regras necessárias ao atingimento dos objetivos visados pelo pacto social fundante. 
Evidentemente, detém o legislador ampla discricionariedade para escolher as vias 
normativas mais adequadas ao cumprimento do programa constitucional, somente 
sendo possível um juízo abstrato de deslegitimação quando manifesto o contraste 
com normas constitucionais. Razoavelmente compatível com a Constituição, a 
inovação normativa do Parlamento há de ser tida por válida, mesmo que as regras 
legisladas não sejam as ideais, em respeito até mesmo aos limites históricos e sócio-
políticos que afetam a cultura jurídica de um povo. Pois bem. Garantidas 
constitucionalmente a liberdade de consciência e de crença e a proteção à fauna, tão-
somente se indicam, na dimensão objetiva, fins a serem alcançados pela ordem 
jurídica, competindo, assim, ao legislador ordinário concretizar esse programa 
específico. Desse modo, parece que a opção legislativa estadual, excluindo 
manifestações culturais de caráter religioso da vedação normativa, buscou, 
louvavelmente, alcançar uma compatibilização ótima entre ambos os princípios 
constitucionais: a liberdade de consciência e de crença e a proteção aos animais. O 
problema é que falece competência ao Estado para tanto (HERINGER JÚNIOR; 
ALMEIDA, 2007, p. 21-22). 

 

Se é certo que a liberdade de crença e de religião, expressamente consagrada no 

inciso VI do art. 5º da Constituição Federal, é um direito fundamental estabelecido por meio 

de norma constitucional de eficácia plena81 que, conforme se extrai do § 1º do mesmo 

dispositivo constitucional, independe de regulamentação infraconstitucional para ser aplicada, 

não é menos certo que os Estados, no exercício da competência ditada pelo art. 23, inciso I, da 

                                                 
81 Consoante o ensinamento de Silva (2000, p. 271) “as normas constitucionais que definem as liberdades [...] 

são, via de regra, daquelas que denominamos de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, porque o 
legislador constituinte deu normatividade suficiente aos interesses vinculados à matéria de que cogitam. Vale 
dizer, não dependem de legislação nem de providência do Poder Público para serem aplicadas.” 
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Constituição Federal,82 podem editar leis destinadas a dar concretude a esse direito 

fundamental.  

Em outras palavras, os Estados podem legislar apenas para ampliar o alcance da 

proteção constitucional conferida à liberdade religiosa, sem, contudo, estabelecer qualquer 

restrição quanto a esse direito fundamental. 

Todavia, esta última providência não foi o que ocorreu com a norma plasmada no 

parágrafo único do art 2º da Lei Estadual n. 11.915/2003, pois, a pretexto de densificar o 

comando inscrito no art. 5º, inciso VI, da Constituição Federal, a norma estadual, conquanto 

não tenha restringido o direito fundamental de liberdade religiosa, ao se referir somente às 

religiões de matriz africana, preterindo as demais religiões, acabou estabelecendo uma odiosa 

discriminação que não tem respaldo constitucional por contrariar o princípio da isonomia que, 

da mesma forma, configura um direito fundamental.  

A propósito, Heringer Júnior e Almeida (2007, p. 24-25) prosseguem dizendo que  

 

[...] o legislador estadual desrespeitou, ainda, o princípio isonômico (art. 5º, caput, 
da Constituição), ao excepcionar apenas os cultos de matriz africana. Se é verdade 
que tais religiões têm um papel significativo na cultura brasileira, não se pode 
esquecer que privilegiamentos específicos são incompatíveis com a natureza laica do 
Estado (art. 19, I, da Constituição). 
Inúmeras outras expressões religiosas valem-se de sacrifícios animais, como a dos 
judeus e dos muçulmanos, razão pela qual a discriminação em favor apenas dos 
afro-brasileiros atinge frontalmente o princípio da igualdade, com assento 
constitucional. 
Nesse caso, o discrímen em favor das religiões afro-brasileiras revela-se arbitrário, 
por carente de justificação jusfundamental. Cuida-se de tentativa de 
compatibilização de interesses políticos – ambientalistas e religiosos – que levou o 
Parlamento estadual a uma decisão equivocada, privilegiadora de apenas uma 
expressão cultural, deixando à margem inúmeras outras, também titulares do amparo 
constitucional (art. 5º, VI). 
Em sendo assim, a norma apresenta-se, também, materialmente inconstitucional, por 
ofensa ao art. 5º, caput, e 19, I, da Constituição Federal. 

 

Nessa linha de ideias, melhor seria que o legislador, na redação do parágrafo único 

do art. 2º da lei estadual, tivesse dito não se enquadrar na vedação expressa nos incisos o livre 

exercício dos cultos e liturgias das religiões que eventualmente pratiquem o sacrifício de 

animais, sem discriminar quaisquer delas.   

                                                 
82 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I – zelar pela 

guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;” (BRASIL, 
1988). Segundo Carvalho (2010, p. 1037) “[...] a competência material não exclui a possibilidade de ação 
normativa precedente da pessoa jurídica que a titulariza. [...]”. 
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Ao pretender tutelar um bem jurídico que corresponde a um direito fundamental 

consagrado constitucionalmente, como é o caso da liberdade de crença, a norma do parágrafo 

único do artigo 2º da Lei Estadual não apenas extrapolou a competência legislativa 

concorrente dos Estados, como também fugiu da ratio essendi do restante da lei, cuja 

finalidade é a proteção do meio ambiente. 

Por derradeiro, acentua-se que dispositivo atacado, mesmo que tivesse sido veiculado 

por lei federal, afigura-se, assim, até mesmo desnecessário, porquanto jamais a liberdade de 

religião, constitucionalmente garantida, poderia ser afetada decisivamente em seu núcleo 

essencial por norma protetiva de animais. E isso porque parece evidente que, no caso, o 

direito de liberdade religiosa goza de primazia qualificada (preferred position do direito 

norte-americano) relativamente à proteção ambiental. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Baseando-se na moderna concepção biocêntrica da ética e do direito ambiental, em 

que os animais são vistos como detentores de dignidade e valores próprios, afigura-se 

superada a perspectiva antropocêntrica que os reduzia a mero instrumento de satisfação da 

dignidade humana, em face do que dispõe o inciso VII, § 1º, do art. 225, da Constituição 

Federal, que respalda a referida concepção biocêntrica, conferindo aos animais uma tutela 

constitucional ao seu bem-estar. 

A consagração de preceitos ético-morais que reconhecem a dignidade do animal não 

humano na referida disposição constitucional constitui uma das reminiscências da bioética no 

campo jurídico. 

Quando o legislador constitucional consagrou no dito dispositivo constitucional a 

ideia da vedação da prática de crueldade contra os animais, não o fez tendo em vista um 

interesse humano em que a proteção dos animais teria um viés utilitarista em face desses 

mesmos interesses, mas, sim, com o objetivo de reconhecer o valor intrínseco de outras 

formas de vida, sobretudo dos animais. 

A ideia que expressa o dever moral de um tratamento não cruel para com os animais 

deve buscar o seu fundamento não na dignidade ou compaixão humanas, mas sim na própria 

dignidade inerente aos animais não humanos. 

O processo de reconhecimento de dignidade e valor próprio dos animais não pode se 

perder no vazio das discussões de um utilitarismo que somente lhes reconhece tais atributos 

em razão de sua capacidade de contribuir indiretamente para a realização dos próprios 

interesses humanos. Immanuel Kant afirma que os animais são apenas meios para o alcance 

de um fim (os humanos), e que nós deveríamos ter compaixão pelos não humanos, não em 

reconhecimento aos interesses destes seres, mas porque do contrário ficaríamos embrutecidos 

e isso poderia prejudicar outros humanos no futuro. 

Sem o direito ao bem-estar e a observância do dever de proteção que a Constituição 

Federal assegura aos animais no inciso VII do § 1º do art. 225, de nada valeriam os direitos 

que lhes são reconhecidos e enunciados na Declaração Universal dos Direitos dos Animais 

(1978).  

A resposta à indagação se a vedação de crueldade e maus-tratos incluiria todos os 

animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, ainda que de nível 
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taxonômico inferior, deve ser buscada nos fundamentos éticos que justificam a adoção de 

medidas que coíbam tais comportamentos. 

Somente a qualidade de “senciente” de um animal, isto é, a capacidade de sentir dor, 

justificaria sua inclusão na esfera de consideração moral humana. Nessa ótica, se dado animal 

não compartilha com os humanos a suscetibilidade ao sofrimento físico e emocional, não há 

por que lhe conferir proteção jurídica contra os atos configuradores de crueldade. 

Os parâmetros jurídicos que cumprem a tarefa hermenêutica de interpretação do art. 

32 da Lei 9.605/1998 à luz do art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal devem 

guardar estrita correlação com a valoração dos critérios éticos que fundamentam a vedação da 

prática de crueldade contra os animais, o que, em última análise, acaba por influir na 

definição do que seria ou não ilícito penal. 

O objeto de tutela da Lei n. 11.794/2008 se identifica com o elemento objetivo do 

tipo penal do § 1º do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, que é a realização de experiência dolorosa 

ou cruel em animal vivo, ou vivissecção.  

Com efeito, o objeto material da conduta do crime definido no § 1º do art. 32 deve 

recair sobre os mesmos animais que a Lei n. 11.794/2008 delimita como seu objeto de 

proteção (animais do filo Chordata, subfilo Vertebrata). Ademais, tendo em vista que o caput 

do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 também regulamenta o art. 225, § 1º, inciso VII, da 

Constituição Federal, assim como a Lei n. 11.794/2008, embora diversos os respectivos 

âmbitos de aplicação (administrativo e criminal), não há razão para estabelecer diferenciação 

no que tange à categoria de animais que deve figurar como objeto de proteção tanto de um 

quanto de outro diploma legal. 

Considerando, ainda, que o art. 32 da Lei 9.605/1998 traz conceitos jurídicos 

indeterminados no que tange a abuso e maus-tratos, sendo impreciso nesse particular, para 

que ocorra a configuração da conduta de inflição de maus-tratos aos animais do subfilo 

Vertebrata, com a ressalva dos animais daninhos, o art. 3º do Decreto n. 24.645/1934, embora 

esteja revogado, ante o atual vácuo legislativo, contribui sobremaneira para o fornecimento de 

parâmetros necessários à caracterização e definição do que sejam maus-tratos. A voluntas 

legis desse decreto é bastante útil no auxílio de interpretação (teleológica) do sentido e 

alcance do art. 32 da Lei 9.605/1998, ante o paralelismo que pode ser estabelecido entre um e 

outro texto legal. 

Esse mesmo decreto, no art. 17, definia animal como todo ser irracional, quadrúpede 

ou bípede, doméstico ou selvagem, exceto os daninhos. No mesmo diapasão, o também já 
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revogado Decreto-Lei n. 5.894/1943, que continha o Código de Caça, dispunha que os 

animais silvestres considerados nocivos poderiam ser abatidos. 

Por seu turno, o art. 37, inciso IV, da Lei 9.605/1998, analogamente, também exclui 

o animal nocivo como objeto material do crime de abate de animal.  

Tudo isso nos leva a inferir que o ordenamento jurídico não resguarda os interesses 

de tais animais no que tange à vedação de maus-tratos, principalmente levando-se em 

consideração seu potencial de periculosidade à vida e à saúde humana. 

Na interpretação do art. 32, caput e § 1º, da Lei n. 9.605/1998, deve-se considerar 

como objeto material das condutas neles tipificadas os mesmos animais que são objeto de 

tutela da Lei n. 11.794/2008, sob pena de criminalizar uma conduta que administrativamente 

não é considerada infração. 

Ademais, considerando que a lei iguala os animais domésticos e os animais silvestres 

como objeto material da conduta do crime de maus-tratos e que essa mesma lei diz que não há 

crime quando a morte é praticada em decorrência dos atos de pesca, conforme assinalado no 

capítulo 8, a fortiori, chega-se à conclusão de que os peixes, os crustáceos e os moluscos não 

figuram entre os animais suscetíveis da prática de maus-tratos e que, portanto, podem ser 

sacrificados em cultos religiosos, pois não se situam no âmbito de proibição da norma. 

Não há razões, sob o ponto de vista político-criminal, para criminalizar a prática de 

ato de abuso e maus-tratos contra os peixes, crustáceos e moluscos quando, à luz da legislação 

aplicável, a morte desses mesmos animais é uma conduta atípica. 

Isso nos autoriza a dizer que, em nosso ordenamento jurídico, somente devem ser 

alvo de proteção jurídica contra a prática de crueldade os animais pertencentes ao subfilo 

Vertebrata, desde que não sejam daninhos ou nocivos à pessoa humana e tampouco 

pertençam aos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos. 

Apesar de não haver explicitado o método argumentativo que os ministros adotaram 

para realizar a ponderação entre os princípios e valores constitucionais em conflito no 

Recurso Extraordinário n. 153531/SC, o STF conheceu do recurso e lhe deu provimento para, 

nos termos do voto do relator, julgar a ação procedente e, em consequência, determinar que o 

Estado de Santa Catarina, em face do que dispõe o art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição 

Federal, adote as providencias necessárias à não ocorrência de práticas que imponham 

crueldade aos animais empregados na “Farra do Boi.”  

Em sua decisão, o Tribunal assentou a superioridade da proteção dos animais sobre 

uma manifestação cultural quando esta implicar a prática de crueldade contra aqueles. 
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O Supremo Tribunal Federal, malgrado não tenha avançado a ponto de se posicionar 

sobre a atribuição de direitos aos animais ou outras formas de vida não humanas, rompeu com 

uma ética ambiental de perspectiva antropocêntrica e racionalista e reconheceu, neste caso, 

que a vida animal e não humana constitui um fim em si mesmo, atribuindo-lhe dignidade 

própria e lhe reconhecendo um valor intrínseco. 

Por não pressupor a identificação semântica entre as referências crueldade e 

sofrimento, a Constituição Federal não condiciona a adoção de medidas de proteção contra a 

crueldade de animais à demonstração concreta de sofrimento das espécies da fauna, silvestre 

ou não. 

Exceção a essa regra que deflui da Constituição é a figura delitiva do art. 32, § 1º, da 

Lei n. 9.605/1988, que condiciona a adoção de medidas de proteção contra a crueldade de 

animais à demonstração concreta de sofrimento pelos animais.  

O Supremo Tribunal Federal perdeu a oportunidade de assegurar a coexistência entre 

a manifestação cultural da “Farra do Boi” do Estado de Santa Catarina e a proteção dos 

animais mediante a adoção de práticas alternativas e responsáveis que assegurem o exercício 

dessa forma de expressão popular sem violar a proibição constitucional de crueldade e maus-

tratos contra os animais.  

A concepção kantiana, que sustenta ser a dignidade atributo exclusivo da pessoa 

humana, não encontra respaldo no atual paradigma de Estado socioambiental de direito 

inaugurado com a Constituição Federal de 1988 e, pelo menos em tese, sujeita-se à crítica em 

razão de encerrar um excessivo antropocentrismo, notadamente quando sustenta que a pessoa 

humana, em razão de sua racionalidade, ocupa lugar superior e privilegiado em relação aos 

demais seres vivos.  

Abstraindo-se tal concepção, no entanto, sempre será possível defender a ideia de 

que a dignidade vai além da vida humana, ainda mais numa época em que o reconhecimento 

da proteção do ambiente como valor ético-jurídico fundamental indicia que não mais está em 

causa apenas a vida humana, mas a preservação de todos os recursos naturais, incluindo todas 

as formas de vida existentes no planeta.  

Contrariando a doutrina kantiana, cuja concepção individualista e antropocêntrica de 

dignidade coloca os animais como seres desprovidos de qualquer valor intrínseco, 

visualizando os deveres dos seres humanos para com os animais como um dever indireto para 

com a própria humanidade, faz-se necessária uma ideia de justiça que transcenda tal 

perspectiva, para reconhecer o valor intrínseco e a dignidade de animais não humanos. 
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Com fincas nessa moderna concepção biocêntrica da ética e do direito ambiental, em 

que os animais são dotados de dignidade e valores próprios, o inciso VII, § 1º, do art. 225 da 

Constituição Federal, superando a perspectiva antropocêntrica que os reduzia a mero 

instrumento de satisfação da dignidade humana – sujeitos, inclusive, a alienações, como se 

fossem um mero objeto –, respalda a referida concepção biocêntrica, conferindo uma tutela 

constitucional ao bem-estar dos animais. Com isso, a visão civilista que concebe os animais 

como meros objetos do direito de propriedade se revela ultrapassada. 

A Constituição, se não chegou a atribuir direitos aos animais, pelo menos, impôs ao 

Estado e à sociedade o dever de não praticar atos cruéis contra eles. 

O tipo penal do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 é inconstitucional por violar o princípio 

da legalidade em sua dimensão taxatividade. Conforme sustentado, os elementos normativos 

do tipo penal consistentes nas expressões “ato de abuso” e “maus-tratos” caracterizam-se por 

uma abertura semântica tal que os torna um conceito jurídico indeterminado capaz de ensejar 

uma excessiva discricionariedade na aplicação da norma e comprometer a segurança jurídica. 

Considerando que o legislador, no âmbito da Lei n. 9.605/1998, não disse em que 

consiste o ato de abusar e causar maus-tratos e não enumerou as condutas passíveis de 

configurarem o delito, o julgador, no momento de aplicar a norma, se vê na contingência de 

recorrer a elementos valorativos externos ao tipo penal para que possa identificar o sentido e o 

alcance da norma proibitiva. 

Observou-se que nem todo bem jurídico requer proteção penal, isto é, nem todo bem 

jurídico há de ser convertido em um bem jurídico-penal. Uma política criminal restritiva da 

intervenção penal impõe subordinar esta última a valorações tipicamente jurídico-penais, que 

permitem selecionar com critérios próprios os objetos dignos de amparo penal. E esse critério, 

que se configura como uma condição necessária para a conversão de um bem jurídico em um 

bem jurídico digno de tutela penal, corresponde aos direitos constitucionais do cidadão, aos 

valores objetivamente tutelados e outros que, sem possuir relevância constitucional 

propriamente dita, lhe são conexos.  

O critério básico a partir do qual se pode deduzir um quadro valorativo deve ser 

fornecido pelos princípios constitucionais reconhecidos como fundamento da ordem política e 

social e pelos princípios consagradores dos direitos e garantias individuais. 

Como visto, sendo a pessoa humana o centro do desenvolvimento do Direito Penal, 

somente quando o bem jurídico disser respeito à salvaguarda de um interesse humano haverá 
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legitimidade na atividade criminalizadora do Estado, o que não ocorre com o bem-estar do 

animal doméstico.  

O fato de determinado valor estar refletido na Constituição configura uma condição 

necessária, porém não suficiente para convertê-lo em um bem jurídico-penal. 

Embora o bem-estar do animal doméstico tenha se convertido em bem jurídico 

mediante sua consagração no texto constitucional, o simples fato de ele estar mencionado 

formalmente na Constituição não é condição suficiente para convertê-lo em um bem de relevo 

apto a atrair a tutela penal. 

Dito de outra maneira, a fauna doméstica não chega a se configurar como um bem 

jurídico dotado de envergadura suficiente para legitimar sua transformação em objeto de 

tutela penal. 

O bem-estar de animais domésticos e o de animais silvestres são bens jurídicos de 

relevância diversa. A maior importância dos animais silvestres para o equilíbrio ecológico e a 

manutenção da diversidade das espécies e, consequentemente, para a preservação do próprio 

meio ambiente justifica que o bem-estar e a incolumidade física deles recebam uma tutela 

jurídica diferenciada. 

Se o Direito Penal somente pode ter por legítima função a tutela, fragmentária e 

subsidiária, dos bens jurídicos mais relevantes contra os ataques mais insuportáveis, não se 

pode conceber a intervenção desse ramo do Direito para a tutela de um bem jurídico que, a 

despeito de sua consagração tanto legislativa quanto constitucional, não tem relevância o 

suficiente para se converter em um bem jurídico-penal, como é caso do bem-estar do animal 

doméstico.  

Embora o bem-estar do animal doméstico seja um bem existencial valorado 

socialmente, tanto que é protegido no plano constitucional e infraconstitucional, ele não 

constitui um elemento essencial para a existência e o desenvolvimento da pessoa humana, ou 

seja, ele não esta imbricado com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso 

III, da CF), que é o fundamento último que justifica a intervenção penal do Estado. 

A proteção dos animais domésticos contra a prática de crueldade, tanto quanto o ato 

de não fumar em recintos fechados, é hoje algo valorado muito positivamente por grande 

parcela da população. Mas elevar uma e outra ofensa ao patamar das normas penais seria um 

exagero, e o Direito Penal, por força do princípio da subsidiariedade, não seria, nesse caso, 

um legítimo instrumento para evitar a periculosidade da conduta.  
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Assim, o bem-estar do animal doméstico, em razão de não congregar os atributos 

para se consubstanciar em um bem jurídico-penal, não legitimaria a incriminação contida no 

art. 32 da Lei n. 9.605/1998 quando o objeto material da conduta descrita no tipo penal for um 

animal doméstico. Em outras palavras, se a afetação de um bem-jurídico penal é requisito 

para a configuração da tipicidade, esta não se verificará, em sentido material e constitucional, 

quando a conduta descrita no art. 32 recair sobre animais domésticos. Nessa perspectiva, é 

inconstitucional a incriminação do sacrifício de animais em cultos religiosos, quando essa 

prática utilizar somente espécies da fauna doméstica. 

Com efeito, a presença de um bem jurídico merecedor de tutela penal e sua 

correlativa ofensividade constituem pressupostos imprescindíveis para a legitimação do 

exercício da intervenção penal do Estado. Contudo, no sistema democrático, isso não é 

suficiente. É preciso que a intervenção penal seja necessária e que o Direito Penal seja 

concebido como ultima ratio para a resolução de conflitos sociais. 

Isso não significa, contudo, que os animais domésticos não devem ser objeto de 

tutela e que o seu bem-estar não merece proteção jurídica contra atos que impliquem 

crueldade e maus-tratos. O que se rechaça é a maximização do Direito Penal para coibir 

condutas que podem perfeitamente ser evitadas lançando mão do Direito Administrativo 

sancionador. 

Se outros setores do ordenamento jurídico se apresentam como suficientes para a 

tutela de um determinado bem jurídico, não se deve utilizar o Direito Penal para atender a 

essa finalidade. Isso significa que o Estado, objetivando tutelar o bem-estar da fauna 

doméstica, não pode lançar mão do Direito Penal, como forma de controle social, sem antes 

esgotar as outras possibilidades. 

Assim, tendo em conta que, no âmbito do Direito Administrativo pátrio, a crueldade 

contra os animais já é objeto de tutela legal, conforme se depreende do art. 29 do Decreto 

Federal n. 6.514/2008, não há justificativa para a incriminação dessa conduta quando a sanção 

administrativa se revela adequada e eficaz para cumprir o seu desiderato com um ônus muito 

menor para o infrator. 

À luz da teoria da tipicidade conglobante, o sacrifício de animais domésticos nos 

cultos das religiões de matriz africana não se configura sequer um fato típico. Embora esta 

seja uma conduta que se subsuma formalmente à descrição do tipo legal previsto no art. 32 da 

Lei n. 9.605/1998, sua consideração típica não resiste à análise conglobada da norma 

anteposta ao tipo com as demais normas que integram o ordenamento jurídico e que protegem 
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a liberdade de religião e de culto, bem como o direito à manifestação cultural da população 

afro-brasileira.  

Em outras palavras, a antinormatividade da conduta que o tipo penal do art. 32 da Lei 

n. 9.605/1998 parece proibir não se sustenta quando cotejada com outras normas que 

fomentam a liberdade de religião e a manifestação cultural no arcabouço jurídico pátrio, 

notadamente os arts. 5º, inciso VI, e 215, § 1º, da Constituição Federal, como também os arts. 

23 e 24 da Lei n. 12.288/2010. 

A criminalização do sacrifício de animais domésticos nos cultos das religiões de 

matriz africana seria o mesmo que criminalizar o legítimo exercício de um direito 

fundamental (liberdade religiosa e de culto, e livre manifestação cultural). 

Além desses fundamentos que suprimem a própria tipicidade do ato de sacrificar 

animais domésticos nos cultos das religiões de matriz africana, pode-se argumentar ainda que 

tal prática não se configura como crime porque o sofrimento do animal objeto do sacrifício é 

o mesmo do animal abatido para consumo, não podendo ser esse um argumento válido para 

um questionamento jurídico do rito religioso. A dor e o sofrimento causados nos animais 

durante a celebração dos cultos de matriz africana, se existentes, não se diferenciam dos 

acarretados nos animais abatidos para o consumo humano. 

O animal doméstico pode ser abatido para fornecer tanto o alimento fisiológico 

quanto o “alimento espiritual” aos praticantes dos cultos das religiões de matriz africana. 

A teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni (ZAFFARONI; PIERANGELI, 

2009) não oferece, por si só, uma resposta imune à falsificabilidade quando se insere na 

problemática posta o sacrifício de animais silvestres e, portanto, carece ser complementada 

pela teoria dos princípios e pela máxima da proporcionalidade formuladas por Alexy (2011). 

A norma que proíbe a crueldade contra os animais ostenta caráter principiológico 

porque aquilo que ela exige não é algo que é sempre cumprido ou não. Sua aplicabilidade 

depende das possibilidades dos mundos fático e normativo. O princípio da proteção da fauna 

contra a crueldade pode ser considerado de forma destacada do princípio da proteção do meio 

ambiente porque, à medida que ele situa os animais domésticos no seu âmbito de proteção, 

que não desempenham um papel ecológico relevante, há a sinalização inequívoca do ideal do 

constituinte em tutelar, autonomamente, o bem-estar dos animais, independentemente da 

utilidade deles para o equilíbrio ecológico e para o meio ambiente natural.  

A situação decisória envolvendo o sacrifício de animais em cultos religiosos de 

matriz africana, sobretudo os casos em que há utilização de animais silvestres, pode ser 
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caracterizada como uma colisão de princípios em virtude da impossibilidade de a relação de 

tensão entre as normas envolvidas se comportar como um conflito de regras cuja solução 

passa pela declaração de invalidade de uma deles por intermédio das técnicas tradicionais de 

resolução de antinomias. 

A medida estatal que proíbe o sacrifício de animais silvestres nos cultos religiosos de 

matriz africana, consubstanciada no tipo penal descrito no art. 29 da Lei 9.605/1999, acarreta 

uma afetação tão intensa dos princípios da liberdade de culto e da proteção da manifestação 

cultural afro-brasileira que, à luz da máxima da proporcionalidade, a implementação dela 

somente se justificaria caso fosse capaz de contribuir, com um elevado grau de importância, 

para a satisfação do princípio da proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Restando demonstrado, no caso concreto, que o culto religioso não pode ser 

realizado sem o sacrifício de determinado animal silvestre, qualquer medida estatal tendente a 

proibir essa prática significaria uma afetação muito intensa dos princípios da liberdade de 

culto e da proteção da cultura afrodescendente. 

Por outro lado, se a permissão do sacrifício de animais silvestres em cultos religiosos 

de matriz africana não tiver o condão de causar prejuízos ao equilíbrio ecológico e à 

diversidade das espécies, que são os objetivos colimados pelo princípio da proteção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, não se pode falar em um grau elevado de importância 

da medida estatal proibitiva para a satisfação do princípio da proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Vale dizer, se o grau de afetação do direito à cultura e do direito 

à liberdade de religião não for compatível com o grau de satisfação da proteção da fauna, a 

incidência dos arts. 32, caput, e 29 da Lei n. 9.605/1998, in casu, se revelaria inconstitucional. 

Nesse ponto, sugere-se que o legislador altere a Lei n. 5.197/1967 a fim de lhe 

acrescentar um dispositivo prescrevendo a possibilidade de concessão de autorização aos 

praticantes de religiões de matriz africana para a coleta de animais silvestres na natureza. Para 

tanto, a legislação deve contemplar, ainda, a previsão de um procedimento administrativo com 

o objetivo avaliar os possíveis impactos ambientais antes de o Poder Público, por intermédio 

do órgão ambiental competente, deferir qualquer pedido nesse sentido. Sugere-se, também, 

que seja exigido do interessado que informe o local de captura, a quantidade de animais a 

serem capturados, o método de captura, o meio de transporte e apresentação de censo 

populacional estimativo do local, a exemplo da exigência contida no art. 11 da Portaria n. 

118-N do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
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que normaliza o funcionamento de criadouros de animais da fauna silvestre brasileira com 

fins econômicos e industriais. 

No que tange aos animais domésticos, verifica-se que a proibição acarretada pela 

incidência do art. 32, caput, da Lei n. 9.605/1998 nem sequer passa pelo filtro da máxima da 

necessidade porque haveria, pelo menos, duas outras medidas igualmente adequadas para 

fomentar o objetivo estatal fundamentado no princípio da proteção da fauna contra crueldade 

e que, ao mesmo tempo, interviriam de modo menos intenso nos princípios da liberdade de 

culto e do direito à cultura. 

Ademais, ressalte-se que o sacrifício de animais nos cultos religiosos não implica a 

prática de maus-tratos, pois ocorre a morte do animal sem que necessariamente esta esteja 

associada à inflição de maus-tratos ou à prática de crueldade em face dele. 

Haverá situações que, em face das circunstâncias do caso concreto, a própria 

liberdade de religião ou o princípio da proteção cultural, ao serem sopesados com o princípio 

da proteção do meio ambiente, apresentarão um peso menor que o deste. É o que ocorre 

quando se tratar de um animal silvestre ameaçado de extinção. E, quando esses animais 

figurarem como objeto material da conduta, subsistirá o crime capitado no art. 29 da Lei n. 

9.605/1998. 

Considerando que o princípio da liberdade de culto e de religião e o princípio da livre 

manifestação cultural, que consagram direitos fundamentais expressamente previstos na 

Constituição Federal, legitimam as práticas que envolvam o sacrifício de animais em cultos 

religiosos, sugere-se que a União, no exercício de sua competência legislativa fixada no art. 

22, inciso I, da Constituição Federal altere a redação do art. 37 da Lei n. 9.605/1998 e insira 

“o sacrifício de animais em cultos religiosos” como uma das causas de extinção de ilicitude 

ali arroladas, com a ressalva de que o animal objeto da prática não pode se encontrar 

ameaçado de extinção ou ser reduzido a essa condição em razão dela. 

Para tanto, deve-se evitar cometer o mesmo erro em que incorreu a Lei Estadual n. 

12.131/2004 do Rio Grande do Sul, que restringiu essa cláusula de exceção somente às 

religiões de matriz africana. Isso, conforme visto no item 11.3 deste trabalho, poderia 

acarretar a inconstitucionalidade material do dispositivo, uma vez que, ao silenciar a respeito 

das outras religiões, ele explicitaria, em certa medida, uma relação de preferência por um 

determinado segmento religioso em detrimento de outros, violando, assim, o princípio da 

laicidade estatal consagrado no art. 19, inciso I, da Constituição Federal. 
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Lamentavelmente, o anteprojeto do novo Código Penal, que consagra em seu texto 

os crimes contra o meio ambiente, mesmo tendo reproduzido em seu art. 391 as disposições 

contidas no art. 32 da atual lei dos crimes ambientais, que veda a prática de condutas 

configuradoras de abuso ou maus-tratos contra os animais, não cuidou de trazer, a titulo de 

excludente de ilicitude, nenhuma ressalva que elida o crime quando o abate de animais 

ocorrer em cultos religiosos. 

Por fim, afirma-se que a teoria da tipicidade conglobante, aliada à teoria dos 

princípios, dá sustentação à hipótese levantada neste trabalho: a de que o sacrifício de animais 

nos cultos das religiões de matriz africana não é proibido pelo ordenamento jurídico pátrio, 

salvo nos caso de animais ameaçados de extinção. 

Se prevalecesse a proibição absoluta de sacrifício de animais nos cultos religiosos de 

matriz africana, isso significaria abominável prática de desrespeito e intolerância religiosa às 

comunidades tradicionais afrodescendentes e aos adeptos das tradições religiosas afro-

brasileiras.  
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