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1 INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa visou analisar a necessidade e a possibilidade de 
releitura da aplicação do Princípio da Bagatela quanto aos crimes ambientais em 
face da emergência da cidadania ecológica. O ponto de partida para este trabalho foi 
dado com a análise de julgamento denegatório de um Habeas Corpus para liberar 
praticante de pesca predatória em período de procriação em que a tese de aplicação 
da Bagatela foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ora, trata-se de 
posição que se coaduna, em princípio, com o estado de emergência da cidadania 
ecológica, havendo necessidade de uma adequação na compreensão do conceito 
de insignificância em termos ambientais nos dias de hoje. 

É consabido que há premente necessidade de repressão de condutas que 
afetem bens e direitos de natureza trans individual, porquanto afeta direta e/ou 
indiretamente a toda coletividade. A dificuldade gerada quando da ponderação da 
Bagatela é a alta possibilidade de induzir o aplicador do direito a não considerar o 
quanto uma dada conduta seria potencialmente lesiva ao meio ambiente. Por 
conseguinte, foca-se na peculiaridade das condutas que não seriam lesivas à 
coletividade se fossem individualmente consideradas, mas que se conjuntamente o 
forem, gerariam grande impacto para o Meio Ambiente. 

Preliminarmente à discussão dos crimes ambientais e das possibilidades de 
releitura da Bagatela para os tipos penais ambientais, fez-se necessária uma breve 
digressão acerca da estrutura da proteção ambiental no Brasil e da política adotada. 
Com efeito, ainda que perfunctoriamente, foi analisado o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente e a Política Nacional de Proteção e uma abordagem incipiente dos crimes 
ambientais. Foi necessário que se fizessem conceituações preliminares com o 
objetivo de poder melhor desenvolver o tema principal. Em não havendo suprimento 
dessas lacunas conceituais neste momento introito, poderia haver prejuízo da 
compreensão da temática abordada e da análise do teor dos julgados que foi feita 
em momento posterior. 

Após uma prévia situação quanto ao Sistema, Política e Crimes Ambientais e 
da Necessidade de releitura da Bagatela, o segundo ponto da pesquisa, a análise de 
possibilidade de releitura da bagatela nos crimes ambientais, se destinou ao estudo 
de julgados que inspiraram o início dessa pesquisa. Em havendo compreensão do 
posicionamento dos Tribunais, se pode melhor visualizar o novo perfil da 
insignificância quanto aos crimes ambientais no ordenamento jurídico brasileiro, 
acarretando a melhor aplicação de maneira coerente com vistas à proteção do bem 
ambiental.  
 
2 METODOLOGIA (MATERIAL E MÉTODOS) 
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Com o fito de buscar bases para a pesquisa foi necessário que se fizesse 

uma breve digressão sobre a Dogmática Penal e o diálogo que se traça com o 
Direito Ambiental, para fins de introdução na temática a ser abordada. No tocante à 
fundamentação teórica para a realização do trabalho, utilizou-se de pesquisa 
jurisprudencial e bibliográfica. Por conseguinte, foi feita uma abordagem tangente 
aos Princípios da Bagatela com base nas obras doutrinárias e em artigos científicos 
das Revistas Eletrônicas Jus Navigandi, Jus Vigilantibus, Âmbito Jurídico e a Boletim 
do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. A justificativa de eleição do Método de 
Pesquisa como o Bibliográfico e Jurisprudencial, se deu em virtude dos conceitos se 
apresentarem abstratamente previstos no material doutrinário e em ementas 
jurisprudenciais, que se mostraram adequados para a discussão que se traça nesse 
nível. 

Além disso, foi utilizado como Método de Abordagem, a técnica indutiva, 
porquanto  se  visou  conduzir  a  um  resultado  específico  através  de  uma cadeia  
de  silogismos  que  uma vez admitidos,  aportaram  na  premissa  maior:  o 
resultado do trabalho.  

No tocante ao Método Procedimental utilizado, foi eleita a categoria 
Monográfica, ensejando uma dissertação analítica e comparada sobre o tema em 
questão.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na pesquisa foi analisado o Princípio da Bagatela, quanto a sua aplicação 
no caso em concreto. A pesquisa em si, buscou fontes jurisprudenciais diversas 
vistoriando os Tribunais brasileiros com este objetivo.  A constatação que se fez foi 
que há, felizmente, uma tendência preponderante de se rejeitar a alegação do 
princípio da insignificância em prol do bem ambiental. No senso comum, entretanto, 
o princípio da insignificância é severamente criticado, pois entendem alguns 
operadores do Direito que a aplicação geraria uma sensação de impunidade, tendo 
em vista a sua suposta liberalidade, considerando-se uma mera aplicação de juízo 
de valor, expressão de discricionariedade do magistrado. Dever-se-á atinar para a 
devida aplicação não se criando insegurança jurídica, posto que se trata de garantia 
do acusado.  

É necessário ter em mente que o conceito de insignificância em termos 
ambientais sofreu gritantes alterações nas últimas décadas. Grande parte dos 
problemas dogmáticos ambientais modernos poderia ser resolvido com uma nova 
adequação conceitual. Ainda se mostra a questão da impossibilidade de delimitação 
do dano ambiental como um dos mais significativos obstáculos na aceitação social 
do acolhimento ou não da bagatela no tocante aos crimes ambientais.  
 
4 CONCLUSÃO 
 

Com os dados expostos e esboçando conclusões em potencial acerca da 
temática em discussão, foi possível concluir que a Constituição Federal de 1988, 
visando à consolidação de tendências mundiais, conferiu atribuição de maior relevo 
à questão ambiental. Percebe-se igualmente, que ao ter elevado o meio-ambiente, 
bem de natureza difusa, destinando um capítulo inteiro a sua proteção, foi preferido 
um tratamento de cunho preventivo, nos julgados analisados, como no caso 



 
 

emblemático da decisão denegatória de Habeas Corpus citado no início desse 
trabalho. O princípio da Insignificância, portanto, está cada vez mais harmonizado 
com a tendência atual de maior vulnerabilidade do bem ambiental. 

Em vista disso, se pode concluir que o interesse estatal na repreensão da 
conduta em se tratando de delito ambiental está cada vez mais no sentido de 
desacolhimento da tese defensiva do Princípio da Insignificância. Logo, entende-se 
que a releitura está sendo feita inicialmente no plano judicial com vistas aos 
aspectos de desenvolvimento sustentável sendo escassa a doutrina neste sentido.  
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