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“A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são 

tratados.” 

Mahatma Gandhi 



 
 

RESUMO 

A referida pesquisa possui como finalidade abordar a tutela animal diante do Código 

Civil brasileiro, onde os animais são classificados como semoventes, no capítulo que 

rege sobre bens móveis. Através de uma análise do direito civil europeu, foi possível 

perceber o atraso encontrado sobre o tema no ordenamento jurídico brasileiro. 

Inicialmente, será exposta a definição de pessoas físicas e jurídicas, e como é iniciado e 

encerrado os direitos da personalidade no Código Civil de 2002. Além disso, será 

demonstrado como se torna inviável que o animal perpetue sendo classificado como 

mero objeto no ordenamento jurídico. O Projeto de Lei do Senado nº 351, de 2015, 

expõe a necessidade de uma modificação da tutela animal, tendo em vista que tais seres 

não humanos são, de acordo com diversas pesquisas demonstradas, seres sencientes, 

dotados de capacidade de raciocínio e sentimentos. A relação do ser humano com o 

animal sofreu uma modificação imensurável nos últimos anos, onde os animais não 

mais são considerados uma propriedade, mas membros de um núcleo familiar, de 

acordo com jurisprudência do STJ. Sobretudo, através da alteração da classificação do 

animal no Direito Civil brasileiro, considerando-o não apenas um objeto de direito, mas 

sujeito de direitos, será possível influenciar de forma positiva para que sejam criadas 

leis mais severas para preservar o direito à vida do animal, e punir aqueles que praticam 

atos de maus-tratos. 

 

Palavras-chave: Tutela animal; Direito Civil; Direito à vida; PLS nº 351/2015. 

 

  

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research aims to address animal protection under the Brazilian Civil Code, where 

animals are classified as moving, in the chapter governing mobile assets. Through an 

analysis of European civil law, it was possible to perceive the delay found on the 

subject in the Brazilian legal system. Initially, it will be exposed the definition of 

individuals and legal entities, and how the personality rights are initiated and closed in 

the Civil Code of 2002. In addition, it will be demonstrated how it becomes unfeasible 

that the animal perpetuates being classified as a mere object in the legal system. Senate 

Bill No. 351, of 2015, sets forth the need for a change in animal protection, in view of 

the fact that such non-human beings are, according to various researches, sentient 

beings, endowed with reasoning capacity and feelings. The relationship between the 

human being and the animal has undergone an immeasurable change in recent years, 

where animals are no longer considered property but members of a family nucleus, 

according to STJ jurisprudence. Above all, by changing the classification of the animal 

into Brazilian Civil Law, considering it not only an object of law but subject of rights, it 

will be possible to influence positively to create stricter laws to preserve the right to life 

of the animal, and punish those who commit acts of ill-treatment. 

 

Keywords: Animal guardianship; Civil right; Right to life; PLS N. 351/2015. 
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INTRODUÇÃO 

A clássica teoria geral do Direito Civil Brasileiro assegura como sujeitos de 

direito a pessoa humana (pessoa física) e a pessoa jurídica. Entretanto, com o atual 

desenvolvimento da sociedade e das ciências, tornou-se necessário uma indagação sobre 

a validade da classificação dos animais como um bem móvel qualquer. 

Assim como a relação do ser humano com o seu animal de estimação se tornou 

tão íntima a ponto do mesmo ser alvo de guarda compartilhada em diversos casos de 

divórcio no país, é necessário que exista, no nosso ordenamento jurídico, lei que 

conceitue e reconheça os animais como seres vivos dotados de sensibilidade e 

capacidade de raciocínio, e não mais apenas semoventes.  

O ministro Luis Felipe Salomão, em discussão sobre determinado recurso 

especial após a separação de um casal, votou para regulamentar as visitas de uma 

Yorkshire e permitir que as duas pessoas participem da criação do animal. Para o 

ministro, o animal de estimação integra o núcleo familiar do casal e não pode ser 

considerado simplesmente como um bem móvel a constar na partilha de bens, de forma 

que a Justiça pode se pronunciar sobre a guarda da cadela após a separação dos donos. 

O Direito Civil Brasileiro permanece em desencontro até mesmo em relação à 

Constituição Federal, que expõe em seu Artigo 225 sobre a necessidade do Poder 

Público 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. 

Se os animais são considerados bens móveis1 pela legislação civil brasileira, 

como pode, então, existirem normas que penalizem a prática de maus-tratos2? 

Percebemos, portanto, uma discrepância no Código Civil em relação às demais normas 

que possuem como objetivo tutelar os direitos e interesses dos animais, protegendo-os 

da agressividade e perversidade comum dos atos humanos. 

Deste modo, tem-se como foco a análise do Código Civil brasileiro, que define 

os animais como coisas, perquirindo sua desatualização em relação a outros 

ordenamentos jurídicos, como o Francês e o Português, alterados em 2015 e 2016, 

                                                           
1 Art.82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem 

alteração da substância ou da destinação econômico-social. BRASIL. Código Civil – Lei nº 10.406 de 10 

de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406 

compilada.htm>. Acesso em: 10 de abr. 2019. 
2 Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. BRASIL. Lei n. 9.605 de 12 de fevereiro de 

1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em 10 de abr. 2019 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406%20compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406%20compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
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respectivamente, que reconheceram os animais como seres dotados de sensibilidade. 

Para tanto, as normas postas serão reinterpretadas com apoio de jurisprudências 

contemporâneas e ponderações teórico acadêmicas que contribuem para a necessária 

revisão da tutela legal civil acerca dos direitos dos animais, a integridade física e 

proteção da vida. 

Considerando a Lei dos Crimes Ambientais e a Constituição Federal no que 

tange a tutela animal, é inadmissível que se tenha, ainda, um Código Civil tão 

desatualizado sobre o mesmo tema. Indo em sentido contrário, até mesmo, ao nosso 

próprio ordenamento jurídico. 

Desta forma, tem-se como objeto de pesquisa um eventual descompasso 

legislativo entre o conceito de animal determinado pelo direito civil e sua tutela penal e 

constitucional; objeto este que será analisado à luz de proposições jurídicas estrangeiras 

e precedentes jurisprudenciais pátrios que sinalizam uma necessidade de releitura do 

conceito, percepção e proteção dos animais pelo normativo civil. 

Diante do cenário discrepante que rege sobre tutela animal entre a previsão 

legal na Lei dos Crimes Ambientais e a legislação civil, a presente pesquisa buscará 

reinterpretar as normas, com apoio de jurisprudências contemporâneas e ponderações 

teórico acadêmicas, auxiliando, assim, a revisão imprescindível da tutela legal civil 

acerca dos direitos dos animais, reconhecendo, acima de tudo, que os mesmos são seres 

vivos dotados de sensibilidade, sentimentos e raciocínio. 

Especificadamente, indicar-se-á a iminente necessidade que o Direito Civil 

Brasileiro possui de atualizar o seu próprio entendimento sobre tutela animal e buscar 

aprimorar o seu conceito sobre o mesmo, garantindo, assim, uma maior eficácia de todo 

o ordenamento jurídico que rege sobre os direitos dos animais. 

Neste referido trabalho serão abordados, portanto, os conceitos de pessoas 

físicas e jurídicas, demonstrando onde se inicia e se finda o direito à personalidade, e 

também a conceituação de bens móveis, atestando a impossibilidade da definição na 

legislação civil brasileira para tratar sobre os seres dotados de sensibilidade e 

capacidade de raciocínio, evidenciando a sua imprescindível alteração. Para realizar tal 

objetivo, ter-se-á como embasamento diversas pesquisas científicas e doutrinárias, 

utilizando-se, também, da comparação com legislações estrangeiras. 
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CAPÍTULO I 

A IMPRESCINDÍVEL ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CIVIL 

BRASILEIRA SOBRE A TUTELA ANIMAL 

 

O Direito Civil Brasileiro encontra-se desatualizado em relação às demais 

normas vigentes que abordam o respectivo tema da tutela animal. Por consequência, 

possui-se, de um lado, normas que visam proteger e garantir o bem-estar dos animais, 

como a Lei dos Crimes Ambientais e até mesmo a Constituição Federal, e, de outro, 

uma legislação civil que conceitua os animas apenas como coisas, ignorando por 

completo que os mesmos são seres dotados de sensibilidade, sentimentos e capacidade 

de raciocínio.  

Existe, portanto, um empasse. Qual norma se sobressairá ao tratar, por 

exemplo, da tutela animal nos processos judiciais que regerem sobre a guarda? Um bem 

material pode, então, ser objeto de guarda compartilhada? Afinal, se animal é 

considerado coisa pelo nosso Código Civil, como o mesmo fora alvo de discussões no 

Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu ao ex-cônjuge direito à visitação de um 

cachorro anteriormente partilhado pelo casal? Existe a possibilidade de, nos dias atuais, 

um animal ser considerado um membro da família? 

Através da atualização da legislação civil sobre o conceito dado aos animais, 

será possível um maior entendimento dos Tribunais sobre o assunto, facilitando, assim, 

os julgamentos de casos em que se é requerido, por exemplo, a guarda compartilhada 

dos animais de estimação. 

Logo, mediante esta pesquisa, visa-se analisar e buscar, com cautela, 

solucionar os pontos controvertidos entre o Código Civil e as demais normas que regem 

sobre os direitos dos animais, protegendo a integridade física destes.  

Espera-se que, com esse trabalho, haja um debate amplo que objetive 

aproximar mais o Direito Civil Brasileiro ao Direito Civil Europeu, que já se encontra 

atualizado em relação à tutela animal, não mais classificando-os como coisas, e sim 

reconhecendo que os mesmos são seres dotados de sensibilidades, sentimentos e 

capacidade de raciocínio. 

No campo legislativo, percebe-se que o estatuto jurídico dos animais vem 

sendo modificado nos países que adotam o sistema romano-germânico, sendo o caso de 
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Portugal. Verifica-se, também, que é imprescindível que haja uma reforma no estatuto 

jurídico brasileiro em relação à tutela animal. 

Diante de tal quadro, enseja-se através deste trabalho uma contribuição para o 

debate, ainda tão escasso, a respeito da vital modernização da nossa legislação civil 

sobre o respectivo tema, para que consiga-se reconhecer a existência de um dever moral 

e jurídico dos seres humanos em relação aos animais, conferindo a estes um status de 

seres dotados de sensibilidade e capacidade de raciocínio, muito superior à qualidade de 

apenas um bem material. 

 

1.1 Definição de Pessoas Físicas e Jurídicas 

O Código Civil brasileiro vigente, instituído pela lei de número 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, dispõe entre seus artigos 1º a 39 sobre a pessoal natural como sujeito 

de direito. É importante pontuar que a norma em questão trata da capacidade de direito 

ou de gozo, sendo aquela para ser sujeito de direitos e deveres na ordem privada, e que 

todas as pessoas possuem, sem distinção. Desse modo, pode-se afirmar que, havendo 

pessoa, está presente a referida capacidade, não importando questões formais como 

ausência de certidão de nascimento ou de documentos. 

Todavia, os artigos 3º e 4º do referido Código também especificam outra 

capacidade, a responsável por definir a possibilidade de certos indivíduos de exercerem 

ou não determinados direitos, sendo denominada como capacidade de fato ou de 

exercício.  

Portanto, é possível estabelecer que a personalidade é a soma de caracteres da 

pessoa. As pessoas classificadas como absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil são os menores de 16 anos. Já os maiores de 16 anos 

e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por 

causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos, são 

classificados como relativamente incapazes para exercer certos atos da vida civil. 

Segundo o artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com 

vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Possui-se como 

definição de nascituro aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Entretanto, há 

divergência doutrinária sobre o tema. A corrente liderada por Maria Helena Diniz 

(2010, p. 35) deduz que o embrião não está abrangido pelo artigo 2º do CC/2002, e a 

tese divergente deduz que a proteção referente ao nascituro abrange, também, o embrião 

que ainda não fora introduzido no ventre materno.  
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Contudo, a maior controvérsia existente sobre o referido tema é a concernente à 

personalidade civil do nascituro, tendo em vista que o Código Civil permanece 

mantendo em atrito as teorias natalistas e concepcionistas. De acordo com a teoria 

natalista, o nascituro, por não possuir personalidade jurídica, não seria pessoa. Ou seja, 

é possível afirmar, conforme a teoria descrita, que o nascituro, por deter apenas de mera 

expectativa de direitos, seria uma coisa.  

Observa-se, então, uma teoria completamente retrógrada e distante do 

surgimento das novas técnicas de reprodução assistida e da proteção dos direitos do 

embrião. A teoria natalista encontra-se distante, inclusive, de uma proteção ampla de 

direitos da personalidade. 

A teoria concepcionista sustenta que o nascituro é pessoa humana, tendo seus 

direitos resguardados pela lei, e prevalece entre os doutrinadores contemporâneos do 

Direito Civil brasileiro. De acordo com essa corrente, o nascituro possui direitos 

reconhecidos desde a concepção. Pode-se, dessa forma, categorizar a personalidade 

jurídica em duas classes: a formal e a material. A professora Maria Helena Diniz (2010, 

p. 35), conforme citado por Flávio Tartuce (2017, p. 75), classifica como personalidade 

jurídica formal a que está relacionada com os direitos da personalidade, que o nascituro 

já possui desde a concepção. E relacionada como personalidade jurídica material os 

direitos patrimoniais, que o nascituro somente adquire através do nascimento com vida. 

Além da pessoa natural, também existe a definição de pessoas jurídicas no nosso 

ordenamento, disposta entre seus artigos 40 a 69, abrangendo suas definições e 

características, e denominando-as como pessoas coletivas, morais, fictícias ou abstratas. 

Estas podem ser conceituadas como um conjunto de pessoas ou de bens arrecadados, 

que adquirem personalidade jurídica própria por uma ficção legal. O artigo 52 expõe 

que a proteção de alguns direitos relacionados à personalidade também pode ser 

aplicada às pessoas jurídicas. 

Os direitos da personalidade da pessoa jurídica admitem a possibilidade de a 

mesma sofrer dano moral, conforme exposto na Súmula 227 do STJ. Entretanto, o dano 

moral da pessoa jurídica atinge a sua honra objetiva, ou seja, a sua reputação social, não 

sendo possível atingir a sua honra subjetiva, como na pessoa natural.  

Além disso, a pessoa jurídica possui, ainda outros exemplos de direitos 

relacionados com o direito das coisas, sendo claro que a pessoa jurídica pode ser 

proprietária ou possuidora; os direitos obrigacionais gerais, pois possui a liberdade 

plena de contratar como regra geral; os direitos industriais quanto às marcas e os nomes; 
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e, até mesmo os direitos sucessórios, que garante à pessoa jurídica o direito de adquirir 

bens através de sucessão testamentária.  

 

Surgimento e encerramento dos direitos da personalidade 

Os artigos 11 a 21 do Código Civil de 2002 dispõem sobre os direitos da 

personalidade. Entretanto, é importante ressaltar que a proteção aos direitos dessa 

categoria também está presente na Constituição Federal de 1988, em seu Título II, 

nomeado Dos Direitos e Garantias Fundamentais. O artigo 5º da referida norma é de 

suma importância para o nosso ordenamento jurídico, sendo responsável por consagrar 

as cláusulas pétreas, que são direitos fundamentais deferidos à pessoa humana. O caput 

do referido artigo expõe o seguinte: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) (BRASIL, 1988). 

  

Gustavo Tepedino (2004, p. 50) defende que existe uma cláusula geral de tutela 

e promoção da pessoa humana, resultado pelo fato de que a Constituição da República 

Federativa do Brasil possui como garantia fundamental a igualdade, liberdade e 

dignidade para todos, independentemente de credo, raça ou origem. O inciso III do 

artigo 1º da Carta Magna reforça a afirmativa de que o princípio de proteção à 

dignidade da pessoa humana é tomado como valor máximo pelo ordenamento.  

Também é importante ressaltar que, além do fundamento citado acima, temos 

como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de 

uma sociedade livre, justa, solidária, visando erradicar a pobreza e a marginalização. Tal 

conceito é definido como princípio da solidariedade social, e encontra-se exposto no 

artigo 3º da Constituição Federal de 1988. 

Portanto, pode-se afirmar que os direitos da personalidade são considerados 

aqueles referentes à pessoa e à sua dignidade. É interessante descrever alguns conceitos 

doutrinários importantes para a assimilação do significado de direitos da personalidade, 

entre eles, Maria Helena Diniz conceitua o assunto como: 

 

São direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a 

sua integridade física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto, corpo 

alheio, vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto); a sua 

integridade intelectual (liberdade de pensamento, autoria científica, artística e 
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literária) e sua integridade moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional 

e doméstico, imagem, identidade pessoal, familiar e social) (2007, p. 142). 

  

De acordo com Rubens Limongi França (1996, p. 1033), os direitos da 

personalidade podem ser divididos em três grandes grupos, relacionados ao direito à 

integridade física, englobando o direito à vida e ao corpo, vivo ou morto, ao direito à 

integridade intelectual, incluindo a liberdade de pensamento e os direitos do autor e, 

finalmente, o direito à integridade moral, relativo à liberdade política e civil, à honra, ao 

recato, ao segredo, à imagem e à identidade pessoal, familiar e social. 

O enunciado n. 274 da IV Jornada de Direito Civil determina que os direitos da 

personalidade previstos entre os artigos 11 a 21 do Código Civil de 2002 e os artigos 

que dispõem sobre esse mesmo rol na Constituição Federal de 1988 são meramente 

exemplificativos, ou seja, é necessário utilizar a técnica da ponderação entre os mesmos, 

para que não haja exclusão de nenhum outro direito disposto a favor da pessoa humana. 

Destaca-se, portanto, o Enunciado n. 274 da IV Jornada de Direito Civil, que 

expõe o seguinte: 

 

Os direitos da personalidade, regulados de maneira não-exaustiva pelo 

Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, 

contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa 

humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os 

demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação (CJF, 2016). 

  

Ao analisar o disposto no artigo 11 do Código Civil de 2002, pode-se verificar 

que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, possuindo uma 

característica extrapatrimonial e vitalícia, inerente à própria existência da pessoa 

humana. O referido artigo também menciona a impossibilidade de o exercício dos 

direitos da personalidade sofrerem limitações voluntárias, o que demonstra o seu caráter 

absoluto. Há, entretanto, certa relativização quanto a esse caráter ilimitado e absoluto, 

pois existem certos aspectos patrimoniais dos direitos da personalidade que podem ser 

destacados ou transmitidos, desde que de forma limitada, como explica o doutrinador 

Flávio Tartuce (2017).  

O artigo 12, entretanto, consagra dois outros princípios importantes associados à 

proteção da pessoa humana e a favor dos direitos da personalidade, o princípio da 

prevenção e o princípio da reparação integral de danos.  

Destaca-se que o artigo mencionado afirma a possibilidade de exigir que seja 

cessada a ameaça ou a lesão a direito da personalidade, e também seja possível a 

reclamação em perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Nesse 
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sentido, destaca-se a Súmula 403 do STJ, que expõe: “Independe de prova do prejuízo a 

indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos 

ou comerciais.” 

Conforme exposto no artigo 52 do Código Civil de 2002, também é possível que 

a pessoa jurídica possua direitos da personalidade, aplicando à mesma, no que couber, a 

proteção a esses direitos. No entanto, o dano moral sofrido pela pessoa jurídica atinge 

apenas a sua reputação social, ou seja, a sua honra objetiva, não sendo possível que o 

dano atinja a sua honra subjetiva.  

 

1.2 Definição de Coisas e o Projeto de Lei do Senado nº 351, de 2015 

Preliminarmente, será utilizado o conceito do professor Silvio Rodrigues (2003, 

p. 116), para a correta definição e diferenciação dos termos coisa e bens.  

Portanto, é possível estabelecer que a nomenclatura coisa pode ser definida 

como tudo que existe objetivamente, com exclusão do homem, constituindo gênero. Já 

os bens, são coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm 

valor econômico e, por esse motivo, podem ser classificados como espécie. 

Através dessa definição preliminar, pode ser feita a seguinte pergunta: Se as 

coisas são consideradas apenas como aquilo que existe objetivamente, e os bens são 

simplesmente coisas úteis dotadas de valor e interesse econômico, qual seria a 

classificação correta para os seres dotados de sensibilidade, sentimentos e capacidade de 

raciocínio? Seria o animal um mero objeto? 

Os animais são, até os dias atuais, enquadrados como bens móveis pelo artigo 82 

do Código Civil de 2002, caracterizando-os apenas como bens suscetíveis de 

movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da 

destinação econômico-social.  

O referido artigo qualifica os animais de forma retrógrada, ignorando quaisquer 

pesquisas ou projetos de leis que possam refutar a ideia de que o animal não pode ser 

coisa, pelo simples fato de o mesmo ser considerado um ser senciente.  

O Projeto de Lei do Senado nº 351, de 2015 visa incluir uma grande mudança no 

Código Civil brasileiro, acrescentando um parágrafo único ao artigo 82 do CC/2002, 

estabelecendo que os animais não seriam considerados coisas, e também um inciso IV 

ao artigo 83, ratificando o fato de que os animais são protegidos por estatutos especiais 

e, somente na falta desses, seriam regulados pelas regras aplicáveis aos bens móveis.  
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Entretanto, mesmo com tais possíveis alterações, o Projeto de Lei ainda não 

ofereceria aos animais a caracterização de seres dotados de sentimentos e capacidade de 

raciocínio. Os animais continuariam, portanto, atrelados aos direitos patrimoniais, e não 

ao direito à vida, liberdade e dignidade. 

Previamente, será debatido as diferentes classificações dos bens no Direito Civil 

contemporâneo brasileiro, para que, a partir dessa análise, seja possível refutar a atual 

qualificação do animal como um mero bem móvel.  

Inicialmente, é importante ressaltar que existe uma classificação que, embora 

não abordada no Código Civil de 2002, é essencial para a matéria, chamada de 

classificação quanto à tangibilidade, que define os bens como corpóreos, materiais ou 

tangíveis, e os bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis, como explica Flávio Tartuce 

(2017, p. 201). 

Os bens tangíveis podem ser classificados como bens que podem ser tocados, 

pois possuem existência corpórea. Já os bens intangíveis são aqueles que possuem uma 

existência abstrata, como, por exemplo, a hipoteca, os direitos de autor e afins. O 

Código Civil de 2002 define as demais classificações, sendo elas: quanto à mobilidade, 

quanto à fungibilidade, quanto à consuntibilidade, quanto à divisibilidade, quanto à 

individualidade, quanto à dependência em relação a outro bem e em relação ao titular do 

domínio. 

Os artigos 79 a 81 classificam os bens imóveis, que são aqueles que 

caracterizados por não poderem ser removidos ou transportados sem que haja a sua 

destruição. Já os artigos 82 a 84 são responsáveis por classificar os bens móveis, ou 

seja, aqueles que podem ser transportados através de força própria ou alheia, sem que 

haja alteração de sua substância ou de sua destinação econômico-social. 

Os bens móveis podem ser subdivididos em bens móveis por determinação legal, 

explicitados no artigo 83, por antecipação, sendo caracterizados como bens que eram 

imóveis, mas que por força humana se tornaram móveis. E, por fim, os bens móveis por 

natureza ou essência, isto é, são aqueles que podem ser transportados sem qualquer 

dano, por força própria ou de terceiros. 

Os bens móveis capazes de serem movidos por força própria são denominados, 

de acordo com o Direito Civil brasileiro, como semoventes, sendo esse o caso dos 

animais. Já os bens móveis incapazes de se moverem por força própria são aqueles 

dispostos no artigo 84 do Código Civil de 2002.Nota-se, portanto, que como exemplo 
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de bens móveis suscetíveis de remoção por força alheia, pode-se destacar os materiais 

de construção, enquanto não empregados.  

O referido exemplo transparece o quão inconcebível é a classificação de um 

animal apenas como um bem móvel semovente. Seria, então, a distinção de um animal a 

um tijolo apenas dada pelo fato de aquele ser capaz de se mover por força própria? Não 

seria o animal um ser dotado de capacidade de raciocínio, sensibilidade e sentimentos? 

Como pode o Código Civil brasileiro permanecer desatualizado de tal maneira a ponto 

de igualar em direitos um animal a um mero objeto inanimado? 

 

1.2.1 Seres dotados de sensibilidade: reflexões sobre regulamentação estrangeira 

Ainda em 1988, o Código Civil austríaco incluiu em seu parágrafo 285-A que os 

animais não são objetos, e são protegidos por leis especiais, não sendo regidos pelas leis 

que dispõem sobre coisas, exceto se houver disposição em contrário3. Em seguida, o 

Código Civil alemão passou a incluir, em 1990, o parágrafo 90 A, contendo previsão 

idêntica, ressalvando-se, entretanto, em aplicar aos animais as normas vigentes para 

coisas, salvo disposição em contrário4. É possível perceber que o Código Civil alemão 

de 1990 se assemelha muito com o Projeto de Lei do Senado de 2015, o que apenas 

demonstra como o Brasil ainda se encontra retrógrado em relação à tutela animal. 

 

Parágrafo 90A. Código Civil Alemão. BGB. Animais. Animais não são 

coisas. Eles são protegidos por estatutos especiais. Eles são regidos por 

disposições da lei que se aplicam às coisas, com suas necessárias 

modificações, exceto nas medidas contrárias estipuladas (Tradução livre) 

(ALEMANHA, 1990). 

 

Não obstante, em 2002, a Alemanha passou a ser o primeiro país-membro da 

União Europeia a garantir a dignidade aos animais em sua Lei Fundamental de 1949, 

nomeada Constituição de Bonn. A Holanda, por sua vez, inovou ao editar lei com a 

                                                           
3 285ª ABGB. Tiere sind keine Sachen; sie warden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen 

geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur soweit anwendbar, als keine abweichenden Regelungen 

bestehen. ÁUSTRIA. Allgemeines Bügerliches Gesetzbuch. Disponível em: 

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3530571&ts=1559245051399 

&disposition=inline>. Acesso em: 12 de abr. 2019. 
4 Section 90a, Animals, Animals are not things. They are protected by special statutes. They are governed 

by the provisions that apply to things, with the necessary modifications, except insofar as otherwise 

provided. ALEMANHA. German Civil Code. Disponível em: < http://www.fd.ulisboa.pt/wp-

content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Alemao-BGB-German-Civil-Code-BGB-english -version.pdf>. 

Acesso em 12 de mar. 2019. 

 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3530571&ts=1559245051399%20&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3530571&ts=1559245051399%20&disposition=inline
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Alemao-BGB-German-Civil-Code-BGB-english-version.pdf
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Alemao-BGB-German-Civil-Code-BGB-english-version.pdf
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finalidade de implementar obrigações relativas à saúde e bem-estar dos animais, tendo 

seu texto entrado em vigor em 2013. 

Como consequência, o Código Civil francês incluiu em 2015 em seu artigo 515-

14 que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade5, e continuou com a redação 

submetendo os animais ao regime de bens, sob a reserva das leis que os protegem, se 

equiparando com o Código Civil alemão. Já Portugal, em 2017, foi responsável por 

originar uma terceira figura jurídica, através da Lei nº 8/2017, a par das pessoas e das 

coisas, passando a considerar que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade, 

estabelecendo um estatuto jurídico dos animais, que dispõe o seguinte: 

 

Lei n.º 8/2017. A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) 

do artigo 161.º da Constituição, o seguinte: 

 

Artigo 1.º Objeto. A presente lei estabelece um estatuto jurídico dos animais, 

reconhecendo a sua natureza de seres vivos dotados de sensibilidade, 

procedendo à alteração do Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 

344, de 25 de novembro de 1966, do Código de Processo Civil, aprovado 

pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, e do Código Penal, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro. PORTUGAL. Lei nº 8/2017. 

Disponível em: <https://dre.pt/home/-/dre/106549655/details/maximized>. 

Acesso em: 13 de abr. 2019. 

 

Ao ler o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, percebe-se como o Código 

Civil brasileiro permanece em desencontro até mesmo entre seu próprio ordenamento 

jurídico. Afinal, como é possível possuir uma Lei criada em 1998 que pune o indivíduo 

que pratica atos de abuso, maus-tratos, fere ou mutila animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos, e possuir um Código Civil de 2002 que ainda define 

o animal como um trivial bem móvel? 

O capítulo sobre o meio ambiente presente na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 traz consigo em seu inciso VII, parágrafo primeiro do 

artigo 225 que incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais a crueldade. 

A indispensável atualização da classificação animal no Código Civil brasileiro é 

iminente, sendo fundamental que, para isso, ocorra um debate aprofundado sobre a 

                                                           
5 Art. 515-14. du Code civil - Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des 

lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. FRANÇA. Code Civil Des Français. 

Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3530571&ts=1559245051399 

&disposition=inline>. Acesso em: 12 de abr. 2019. 

 

https://dre.pt/home/-/dre/106549655/details/maximized
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3530571&ts=1559245051399%20&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3530571&ts=1559245051399%20&disposition=inline
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correta caracterização e definição sobre tutela animal no Direito Civil contemporâneo. É 

necessário que o Código Civil acompanhe as mudanças no cotidiano daqueles que são 

tutelados em seu ordenamento, guiando-se por jurisprudências e costumes para abranger 

de forma adequada e eficaz todos os seres humanos e vivos existentes na sociedade. 

Apesar das discussões dentro das teorias sociais e biológicas sobre o conceito de 

meio ambiente, o direito Brasileiro possui uma definição legal para tal. A Lei 6.938/81 

em seu artigo 3°, define que se entende por Meio Ambiente o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas. 

No plano do direito internacional, o Brasil é signatário da Declaração Universal 

do Direito dos Animais, proclamada pela UNESCO, em sessão realizada em Bruxelas, 

em 27 de Janeiro de 1978, que estipula em seu artigo 2° “O homem, enquanto espécie 

animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais, ou explorá-los, 

violando esse direito. Ele tem o dever de colocar a sua consciência a serviço dos outros 

animais.” 

Ainda assim, a relação do homem com o meio ambiente, e do homem com o 

animal, é representada por um forte vínculo de dominação, em uma lógica de 

exploração presente em outros contextos históricos, porém aprofundada dentro do 

regime de produção capitalista. Nota-se, portanto, que as relações entre meio ambiente e 

indivíduos são regidas por um sentimento de superioridade, onde estes se consideram 

como seres extrínsecos e exteriores à comunidade ambiental, como se dela não fizessem 

parte, apenas fossem proprietários. 

  



22 
 

 
 

CAPÍTULO II 

A DECLARAÇÃO DE CONSCIÊNCIA DE CAMBRIDGE E A IMPORTÂNCIA 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS ANIMAIS 

 

Um estudo realizado por um grupo de treze cientistas, incluindo o canadense 

Philip Low6, responsável por criar o dispositivo que permitiu ajudar o físico Stephen 

Hawking a se comunicar utilizando a mente, descobriu que as estruturas que distinguem 

os seres humanos de outros animais, como o córtex cerebral, não são responsáveis pela 

manifestação da consciência.  

Dessa forma, se o restante do cérebro é responsável pela consciência e essas 

estruturas são semelhantes entre seres humanos e outros animais, como mamíferos e 

pássaros, é possível concluir que esses animais também possuem consciência. No dia 7 

de julho de 2012, neurocientistas de todo o mundo se reuniram numa conferência na 

Universidade de Cambridge para assinar um manifesto chamado A Declaração de 

Consciência de Cambridge7, que afirma que todos os mamíferos, aves e outras criaturas, 

incluindo polvos, possuem consciência, assim como os seres humanos.  

Segundo os cientistas, através da análise do sinal cerebral de humanos e outros 

animais, foi possível encontrar semelhanças básicas entre os mesmos. Portanto, as 

evidências mostraram que os seres humanos não são os únicos a apresentarem estados 

mentais, sentimentos, ações intencionais e inteligência. 

Não é mais possível dizer que não se sabia, não é mais possível dizer que os 

animais são objetos incapazes de raciocinar e sentir. O estudo realizado sobre o 
                                                           
6 Philip Low, criador do iBrain, o aparelho que recentemente permitiu a leitura das ondas cerebrais do 

físico Stephen Hawking, e um dos articuladores do movimento, explica que nos últimos 16 anos a 

neurociência descobriu que as áreas do cérebro que distinguem seres humanos de outros animais não são 

as que produzem a consciência. Disponível em: <https://veja.abril.com. br/ciencia/quase-humanos/>. 

Acesso em: 08 maio 2019. 
7 The Cambridge Declaration on Consciousness was written by Philip Low and edited by Jaak Panksepp, 

Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen, Philip Low and Christof Koch. The Declaration was 

publicly proclaimed in Cambridge, UK, on July 7, 2012, at the Francis Crick Memorial Conference on 

Consciousness in Human and non-Human Animals, at Churchill College, University of Cambridge, by 

Low, Edelman and Koch. The Declaration was signed by the conference participants that very evening, in 

the presence of Stephen Hawking, in the Balfour Room at the Hotel du Vin in Cambridge, UK. The 

signing ceremony was memorialized by CBS 60 Minutes. Disponível em: 

<http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf>. Acesso em 12 maio 2019. 

A Declaração de Cambridge sobre Consciência foi escrita por Philip Low e editada por Jaak Panksepp, 

por Diana Reiss, por David Edelman, por Bruno Van Swinderen, por Philip Low e por Christof Koch. A 

Declaração foi proclamada publicamente em Cambridge, Reino Unido, em 7 de julho de 2012, na Francis 

Crick Memorial Conference sobre a Consciência em Animais Humanos e Não-Humanos, no Churchill 

College, Universidade de Cambridge, por Low, Edelman e Koch. A declaração foi assinada pelos 

participantes da conferência naquela mesma noite, na presença de Stephen Hawking, na Sala Balfour no 

Hotel du Vin em Cambridge, Reino Unido. A cerimônia de assinatura foi comemorada pela CBS 60 

Minutes. (Tradução livre) 

https://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/com-a-ajuda-de-cientistas-stephen-hawking-podera-usar-a-mente-para-se-comunicar


23 
 

 
 

fenômeno da consciência, o comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a 

genética do cérebro, nos permite afirmar que os mamíferos e os seres humanos possuem 

uma habilidade de sentir dor e prazer muito semelhantes.  

Contudo, mesmo com tantas pesquisas e evidências de que os animais são seres 

sencientes e com capacidade de raciocínio, como podemos permanecer inertes em 

relação à proteção da vida animal? Tornou-se fundamental que seja discutido cada vez 

mais sobre formas de preservar a vida e proteger os animais.  

No Brasil, esse debate já vem sendo realizado há algum tempo. Entretanto, 

enquanto não houver uma mudança na classificação dos animais na nossa própria 

legislação civil, como será possível pleitear leis mais rigorosas e efetivas sobre proteção 

animal? Como poderá haver aumento de pena em casos de maus tratos quando, aos 

olhos do Código Civil brasileiro, os animais ainda são coisas? 

 

2.1 Reflexões pragmáticas sobre a consciência animal e seus efeitos 

Baseando-se na Declaração de Consciência de Cambridge, é possível analisar de 

forma mais crítica o caso da selfie de um macaco da Indonésia. Em 23 de abril de 2018, 

o Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos decidiu que os macacos 

não poderiam ser parte de uma ação judicial ou representados para a tutela de direitos 

autorais. 

A situação iniciou-se após o fotógrafo David Slater, em viagem à Indonésia, ter 

colocado a sua câmera apoiada a um tripé, e uma macaca ter se aproximado e tirado 

uma selfie8 apertando o botão da máquina fotográfica. Em 2014, o fotógrafo percebeu 

que sua fotografia estava exposta nas páginas da Wikipedia, o que acabou causando 

prejuízo financeiro para o mesmo, ofendendo os seus direitos autorais. 

Entretanto, mesmo após David ter enviado inúmeras notificações para a 

Wikimedia Foundation, alegando ser o detentor dos direitos autorais da mencionada 

fotografia, as fotos não foram retiradas do site. A Wikimedia alegou que os direitos 

autorais não poderiam ser do fotógrafo, mas sim de quem apertou o botão da máquina 

fotográfica, ou seja, da macaca. 

A controvérsia se instaurou pelo fato de animais não serem capazes de 

possuírem direitos autorais pela legislação vigente no país. Por isso, a selfie estaria em 

                                                           
8 Selfie é uma palavra em inglês, um neologismo com origem no termo self-portrait, que 

significa autorretrato, e é uma foto tirada e compartilhada na internet. 
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domínio público, sendo livre para qualquer cidadão utilizar livremente. Com isso, a 

organização não governamental PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais), 

ingressou com uma ação judicial contra o fotógrafo David, requerendo o 

reconhecimento de que animais poderiam ser titulares de direitos autorais.  

O pedido foi rejeitado pela Corte Distrital do Norte da Califórnia em 2016, que 

alegou que a lei de direitos autorais dos Estados Unidos não confere a animais o direito 

de reivindicar de terceiros os seus direitos de autor. Todavia, as partes entraram em 

acordo antes mesmo da Corte de Apelação decidir o caso, o que resultou num acórdão 

reiterando a decisão proferida anteriormente. 

Contudo, o Poder Judiciário estadunidense encetou uma indagação 

importantíssima para a questão da tutela animal. Mediante o intenso avanço da 

inteligência artificial, diversas criações são realizadas através de recursos de 

programação algorítmica. Dessa forma, será possível reconhecer que um robô é titular 

de direitos autorais, mas um animal, com ampla capacidade de raciocínio, continuará 

sendo tratado como bem móvel? 

 

2.2 As entidades familiares e o Projeto de Lei do Senado nº 542, de 2018 

Além de um estudo aprofundado sobre a capacidade de raciocínio e 

sensibilidade dos animais, é necessário que haja, também, um estudo sobre a sociedade 

e os seus costumes, para que se possa entender de forma clara a necessidade de uma 

alteração legislativa sobre a caracterização dos seres sencientes. 

Os animais de estimação encontram-se cada vez mais inseridos no núcleo 

familiar, sendo incluídos como membros da família. A ciência do Direito é considerada 

muito mais do que apenas normas e regras estritas, e é responsável por acompanhar as 

constantes transformações e evoluções da sociedade, exercendo um papel fundamental 

para que haja harmonia entre os indivíduos. 

Nos últimos anos as modificações trazidas ao ramo de direito de família foram 

tremendas. Os arranjos familiares encontram-se em constante mudança, existindo 

diversas formas de entidades familiares como as famílias matrimoniais, as 

homoafetivas, as monoparentais, as anaparentais, a forma de parentesco civil chama 

parentalidade socioafetiva e, também, uma nova entidade familiar chamada família 

multiespécie. 

O caput do artigo 226 da Constituição Federal de 1988 é responsável por nortear 

o princípio da função social da família, e expõe que a família é a base da sociedade, e 
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possui especial proteção do Estado. Portanto, é importante que as relações familiares 

sejam analisadas dentro do contexto social e diante das diferenças regionais de cada 

localidade. Flávio Tartuce (2017, p. 1234) afirma que a princípio da socialidade deve 

ser aplicada em todos os ramos do Direito Civil, inclusive aos institutos de Direito de 

Família. 

A existência de diferentes entidades familiares é fundamentada exatamente pelo 

princípio da socialidade. Afinal, devido à incessante transformação da sociedade e dos 

arranjos familiares, é essencial que o Direito também se modifique para que consiga 

acompanhar tais alterações. 

A juspsicanalista Giselle Câmara Groeninga (2008, p. 28) destaca que o papel 

dado à subjetividade e à afetividade se tornaram crescentes no Direito de Família, não 

sendo mais possível ignorar a qualidade dos vínculos existentes entre os membros de 

uma família. Portanto, é possível afirmar que o princípio da afetividade tem se tornado 

cada vez mais importante nas considerações das relações familiares. 

A família multiespécie se adequa nesse princípio da afetividade, sendo aquela 

formada pela interação humano-animal dentro de um lar, onde os componentes 

humanos reconhecem os animais de estimação como verdadeiros membros da família. 

Ou seja, o laço afetivo com o animal de estimação se torna tão nobre, que este se torna 

parte do próprio núcleo familiar.  

Cristiano Sobral (2018) expõe que a definição da família multiespécie inclui 

algumas características como o reconhecimento familiar, tendo o animal como membro 

do núcleo familiar, consideração moral, apego, convivência íntima e inclusão em rituais 

(como celebração de aniversário ou enterro). 

As relações familiares envolvendo os seres sencientes também trouxeram um 

impasse às Varas de Família brasileiras. Afinal, se o animal de estimação se encontra 

inserido no núcleo familiar, poderia este ser objeto de guarda compartilhada em ações 

de dissolução do casamento ou da união estável?  

O Projeto de Lei do Senado nº 542, de 2018 visa estabelecer o compartilhamento 

do animal de estimação em casos de dissolução do casamento ou da união estável em 

que não houver acordo entre os antigos cônjuges. Portanto, propõe-se que haja a 

alteração do Código de Processo Civil, para que seja possível determinar a aplicação das 

normas das ações de família aos processos litigiosos de custódia de animais de 

estimação.  
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A 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu 

que as Varas de Família são competentes para solucionar questões relacionadas à guarda 

e à visita de animais de estimação. O entendimento se deu através de um processo 

envolvendo um casal que, enquanto convivia em união estável, adotou um cachorro. 

Entretanto, com a dissolução da união, a partilha do animal não foi amigável, tendo o 

ex-companheiro ficado impedido de ter acesso ao animal de estimação. 

No processo em questão, a defensora pública Cláudia Aoun Tannuri recorreu de 

uma decisão de primeira instância que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, 

alegando que o caso se tratava de questão estranha à Vara de Família. A Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo havia pedido na ação de reconhecimento e dissolução 

da união estável, que a guarda do animal de estimação pudesse ser compartilhada e que 

fosse regulamentada as visitas em relação ao cachorro. 

Como argumento, foi afirmado que os animais se encontram inseridos no âmbito 

de convivência e proteção das famílias, sendo considerados legítimos integrantes do 

núcleo familiar, o que torna inviável que o Direito permaneça alheio a essa questão. A 

classificação do animal como mero objeto se tornou obsoleta, sendo mais do que 

urgente uma atualização que os defina como detentores de direitos que os protejam 

como espécie. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE9, através de dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013, é possível afirmar que há mais 

cães de estimação do que crianças em lares brasileiros. A afirmativa reforça a 

necessidade de uma regulamentação própria do Código Civil de 2002 que incorpore o 

animal como um ser senciente, capaz de ser inserido em relações afetivas entre seres 

humanos, e não somente como um bem móvel. 

Pela falta de norma capaz de regulamentar a ação descrita, os desembargadores 

da 7ª Câmara aplicaram, por analogia, o disposto no Código Civil acerca da guarda e 

visita de crianças e adolescentes. O relator e juiz de segundo grau José Rubens Queiróz 

Gomes concluiu que, quando a lei for omissa, é necessário que o juiz decida o caso de 

acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, conforme exposto 

no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

                                                           
9 Dados recém-divulgados pelo IBGE revelam que o cachorro é, de fato, o melhor amigo do homem (e da 

mulher). Em 44,3% dos domicílios brasileiros, há pelo menos um cachorro, com um total estimado de 

52,2 milhões de cães. Já a população de gatos foi avaliada em cerca de 22 milhões. ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISAS. IBGE revela que o País tem mais cachorros de 

estimação do que crianças. Disponível em: <http://www.abep.org/blog/tendencias-de-mercado/ibge-

revela-que-o-pais-tem-mais-cachorros-de-estimacao-do-que-criancas/>. Acesso em 12 de jun. 2019. 
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O relator ressaltou ainda, que: 

 

Considerando que na disputa por um animal de estimação entre duas pessoas 

após o término de um casamento e de uma união estável há uma semelhança 

com o conflito de guarda e visitas de uma criança ou de um adolescente, 

mostra-se possível a aplicação analógica dos arts. 1.583 a 1.590 do Código 

Civil, ressaltando-se que a guarda e as visitas devem ser estabelecidas no 

interesse das partes, não do animal, pois o afeto tutelado é o das pessoas. 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018.) 

 

Através da analogia acima explicitada, foi possível afirmar que seria do juízo da 

3ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central, onde a ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável tramita, a competência para o julgamento da ação em que se 

discute a posse compartilhada e visitação do animal doméstico. 

Desse modo, é importante ressaltar a jurisprudência gerada: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA 

CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. INTENSO AFETO DOS 

COMPANHEIROS PELO ANIMAL. DIREITO DE VISITAS. 

POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO CASO CONCRETO. 1. 

Inicialmente, deve ser afastada qualquer alegação de que a discussão 

envolvendo a entidade familiar e o seu animal de estimação é menor, ou se 

trata de mera futilidade a ocupar o tempo desta Corte. Ao contrário, é cada 

vez mais recorrente no mundo da pós-modernidade e envolve questão 

bastante delicada, examinada tanto pelo ângulo da afetividade em relação 

ao animal, como também pela necessidade de sua preservação como 

mandamento constitucional (art. 225, § 1, inciso VII -"proteger a fauna e a 

flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade"). 2. O Código Civil, ao definir a natureza jurídica dos 

animais, tipificou-os como coisas e, por conseguinte, objetos de 

propriedade, não lhes atribuindo a qualidade de pessoas, não sendo dotados 

de personalidade jurídica nem podendo ser considerados sujeitos de 

direitos. Na forma da lei civil, o só fato de o animal ser tido como de 

estimação, recebendo o afeto da entidade familiar, não pode vir a alterar 

sua substância, a ponto de converter a sua natureza jurídica. 3. No entanto, 

os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, 

aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos 

de qualquer outro tipo de propriedade privada. Dessarte, o regramento 

jurídico dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma 

satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de 

simples discussão atinente à posse e à propriedade. 4. Por sua vez, a guarda 

propriamente dita - inerente ao poder familiar - instituto, por essência, de 

direito de família, não pode ser simples e fielmente subvertida para definir 

o direito dos consortes, por meio do enquadramento de seus animais de 

estimação, notadamente porque é um munus exercido no interesse tanto dos 

pais quanto do filho. Não se trata de uma faculdade, e sim de um direito, 

em que se impõe aos pais a observância dos deveres inerentes ao poder 

familiar. 5. A ordem jurídica não pode, simplesmente, desprezar o relevo da 

relação do homem com seu animal de estimação, sobretudo nos tempos 

atuais. Deve-se ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de 

que há uma disputa dentro da entidade familiar em que prepondera o afeto 

de ambos os cônjuges pelo animal. Portanto, a solução deve perpassar pela 

preservação e garantia dos direitos à pessoa humana, mais precisamente, o 

âmago de sua dignidade. 6. Os animais de companhia são seres que, 
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inevitavelmente, possuem natureza especial e, como ser senciente - dotados 

de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas 

dos animais racionais -, também devem ter o seu bem-estar considerado. 7. 

Assim, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em 

relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica 

a ser adotada, a resolução deverá buscar atender, sempre a depender do 

caso em concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da 

sociedade, com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o 

animal. 8. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cadela fora 

adquirida na constância da união estável e que estaria demonstrada a 

relação de afeto entre o recorrente e o animal de estimação, reconhecendo o 

seu direito de visitas ao animal, o que deve ser mantido. 9. Recurso especial 

não provido. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2018) 

 

O Projeto de Lei do Senado nº 542 de 2018 baseou-se na decisão da 4ª Turma do 

STJ, que garantiu o direito de visita ao animal de estimação que havia ficado com um 

dos donos após o fim da união estável. O ministro Luis Felipe Salomão discorreu sobre 

a incoerência da classificação de tais animais de companhia, nos dias atuais, apenas 

como coisas, meros objetos inanimados. 

O ministro também mencionou a referida pesquisa do IBGE, destacando que a 

resolução não possui como finalidade equiparar a posse de animais com a guarda de 

filhos, muito menos como intenção humanizar o animal. Entretanto, se torna inviável 

que seja mantida a ideia de que o animal preserve a condição de uma coisa inanimada. 

Portanto, ao analisar o caso em questão, foi reconhecido um terceiro gênero, voltado 

para a proteção do ser humano e o seu vínculo afetivo com o animal. 

 

2.2.1 Verificação de comparativos em paradigmas jurisprudenciais 

Considerando a característica afetiva das relações entre seres humanos e 

animais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a convenção 

de condomínios residenciais também não podem proibir de forma genérica a criação e a 

guarda de animais de qualquer espécie nas unidades autônomas, desde que o mesmo não 

apresente riscos à segurança, higiene, saúde e sossego dos demais moradores. 

O caso em questão se refere à uma moradora do Distrito Federal que recorreu ao 

Judiciário para garantir o seu direito de manter a gata sob seus cuidados nas 

dependências de seu apartamento, tendo em vista o enorme vínculo afetivo e ao fato de 

que o animal não causa transtorno algum nas demais áreas de lazer do edifício. 

A decisão do STJ foi responsável por reformar o acórdão do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal, que havia se posicionado a favor das normas previstas na 

convenção e no regimento interno do condomínio, entendendo que a proibição expressa 
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de animais nas unidades autônomas estariam acima da vontade individual de cada 

morador. 

O recurso da condômina contou com a alegação de que o TJDF havia violado o 

seu direito de propriedade, e que a gata era considerada um membro da família. 

Ademais, criticou-se a proibição genérica do animal de estimação, tendo em vista a 

divergência de entendimento de outros tribunais ao julgarem questão semelhante. 

O relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, salientou que é a convenção do 

condomínio não pode impedir de maneira injustificada a criação de animais de 

estimação dentro das acomodações do apartamento. O ministro afirmou, ainda, que tal 

vedação deve ser justificada baseando-se na preservação da segurança, higiene, saúde e 

sossego.  

Dessa forma, a restrição genérica contida na convenção condominial deve ser 

afastada para que haja a garantia do direito do condômino que estiver dentre os 

interesses dispostos. O artigo 19 da Lei 4591 de 1964 expõe que: 

 

Art. 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de 

sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, 

condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as 

partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos 

demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso 

das mesmas partes por todos (BRASIL, 1964). 

 

Portanto, segundo o relator, a convenção condominial havia extrapolado os 

limites da propriedade privada ao restringir sem qualquer fundamentação a manutenção 

do animal de estimação no apartamento da moradora. Desse modo, é importante analisar 

também o fato de que o inciso IV do artigo 1336 do Código Civil de 2002 não 

estabelece como dever do condômino tal situação, mas sim apenas o zelo pelo sossego, 

saúde e segurança dos demais moradores. Portanto, ressalta-se a nova jurisprudência 

criada: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.586 - DF (2016/0267361-9) RELATOR : 

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS ADVOGADO : 

KARINE FRANCELINA SOUSA - DF024709 RECORRIDO : FABIOLA 

GONTIJO CARDOSO ADVOGADA : MARIA DAS GRAÇAS GONTIJO 

- DF007662 RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

FLEXIBILIZAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 

INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONVENÇÃO 

CONDOMINIAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por 

Condomínio Residencial das Palmeiras contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado: 
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. 

REJEIÇÃO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ANIMAIS 

DOMÉSTICOS. VEDAÇÃO. PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE 

RECLAMAÇÕES POR PARTE DOS DEMAIS CONDÔMINOS. REGRA 

FLEXIBILIZADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de 

apelação interposto de forma clara e coesa, em confronto com os 

fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação 

processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. 2. Embora as 

normas condominiais configurem normas cogentes, podendo limitar os 

direitos individuais em prol do interesse coletivo, exige-se que elas tenham 

uma finalidade específica, não podendo traduzir uma vontade desmotivada, 

despida de qualquer conteúdo. 3. A proibição prevista em Convenção 

Condominial quanto á criação de animais domésticos nas unidades 

autônomas tem por finalidade preservar a segurança, o sossego e a saúde da 

comunidade que vive sob as regras do condomínio edilício, de modo que, 

não havendo qualquer vulneração aos direitos de vizinhança previstos no 

artigo 1.277 do Código Civil, referida regra deve ser afastada. 4. Apelação 

conhecida e não provida. Alega o recorrente, além de dissídio 

jurisprudencial, violação dos arts. 1.333, 1.336, IV, ambos do Código Civil; 

9º, § 2º, e 19, ambos da Lei n. 4.591/1964, ao argumento de que, embora a 

norma estabelecida na Convenção de Condomínio não permita a criação de 

animais domésticos, as instâncias ordinárias permitiram que a autora da 

ação de obrigação ficasse com seus dois gatos em sua residência. Busca, 

assim, o provimento do recurso especial para que seja cassado o acórdão 

recorrido, julgando-se improcedente a ação, a fim de que os animais de 

estimação da autora sejam retirados das dependências condominiais, sob 

pena de aplicação de multa. As contrarrazões foram apresentadas às fls. 

418-428 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Consta dos autos que 

Fabíola Gontijo Cardoso ajuizou ação de obrigação de fazer contra o 

Condomínio Residencial das Palmeiras, ora recorrente, buscando "garantir 

o seu direito de possuir e manter os animais em sua unidade residencial 

autônoma, (...) ; seja declarada inconstitucional a norma do condomínio que 

trata da permanência dos animais dentro de cada unidade; que seja 

cancelada a multa aplicada" (e-STJ, fl. 283). O Juízo de primeiro grau 

julgou parcialmente procedente o pedido com base nos seguintes 

fundamentos (e-STJ, fls. 283-286 - sem grifo no original): No que tange à 

proibição da presença de animais em condomínios, a questão tem sido 

flexibilizada pela jurisprudência, para que seja permitida pelo menos a 

presença de animal de pequeno porte e que não seja nocivo à tranquilidade 

dos demais condôminos. Isso porque, embora as regras de convívio coletivo 

possam determinar certas restrições aos direitos individuais dos 

condôminos, estas devem ter por finalidade a preservação do sossego, 

salubridade e segurança dos moradores, além de resguardar o acesso, sem 

embaraço, às partes comuns, conforme estabelece o artigo 19 da Lei 

4.591/64. Normas que não tem uma finalidade específica, ou que 

simplesmente traduzam a vontade desmotivada dos condôminos que 

participaram oportunamente da redação e escolha do regramento 

condominial, não podem ser toleradas pelo Direito, porque são vazias de 

conteúdo e violam o direito dos demais indivíduos. Sendo assim, regras que 

determinem a proibição absoluta de qualquer animal, englobando, assim, os 

que não provocam qualquer tipo de desassossego, risco à saúde ou 

insegurança aos condôminos, extrapolam o objetivo da vedação e, portanto, 

devem ser relativizadas. Não existe direito absoluto, nem mesmo o direito à 

vida assim é considerado, quem dirá uma norma condominial que peca pela 

generalidade. Na hipótese em exame, são dois gatos de pequeno porte, 

saudáveis, vacinados, confira-se fls. 26 a 28, não havendo notícia de 

qualquer reclamação relativa a barulho excessivo, mau cheiro, risco à 

segurança ou qualquer outro inconveniente que pudesse justificar a 
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negativa de permanência dos gatos na unidade autônoma da autora. Fossem 

mais gatos, vários gatos, uma gataria completa que pudesse atormentar a 

vizinhança com miados e outros ruídos, ai sim se poderia adotar o 

regramento condominial, a fim de determinar a retirada dos animais das 

unidades, a bem da comunidade condominial e do sossego dos moradores. 

Mas no caso posto sob julgamento, passa perto de maldade a determinação 

da retirada dois animais, sob pena de multa, que acabou sendo aplicada 

pelo Condomínio. O acórdão recorrido, por sua vez, está assim 

fundamentado (e-STJ, fls. 358-371 - sem grifo no original): Portanto, na 

convenção condominial poderão ser estabelecidas regras de convivência, as 

quais possuem força normativa, contudo, desde que respeitado o 

ordenamento jurídico vigente. Na vertente hipótese, o artigo 50, alínea 'o', 

parágrafo único, da Convenção do Condomínio, estabelece: Art. 5º - São 

OBRIGAÇÕES dos Condôminos: (...) o) Não manter, nem criar ANIMAIS 

nas respectivas unidades autônomas, bem como nas partes comuns; 

Parágrafo único - Caso comprovada a existência de animais, os moradores 

deverão retirá-los no prazo máximo de 03 (três) dias, após a Notificação da 

Administração do Condomínio. (fls. 57 e 59) Com efeito, embora as 

normas condominiais configurem normas cogentes, podendo limitar os 

direitos individuais em prol do interesse coletivo, exige-se que elas tenham 

uma finalidade específica, não podendo traduzir uma vontade desmotivada, 

despida de qualquer conteúdo. Assim, verifica-se, por meio da 

interpretação teleológica, fundamental em situações dessa natureza, que a 

proibição constante da Convenção Condominial tem por finalidade 

preservar a segurança, o sossego e a saúde da comunidade que vive sob as 

regras do condomínio edilício. Compulsando os autos, verifico que a 

apelada possui dois gatos de pequeno porte, vacinados e saudáveis (fís. 

26/28). Além disso, o Condomínio apelante não comprovou ou mesmo 

noticiou qualquer reclamação quanto a barulho excessivo, mau cheiro, risco 

à saúde, ao sossego ou à segurança, por parte dos demais condôminos. Sob 

esse panorama, a jurisprudência vem relativizando as regras convencionais 

que determinam a proibição absoluta de permanência de animais 

domésticos nas dependências do Condomínio, nos casos em que não há 

vulneração aos direitos de vizinhança previstos no artigo 1.277 do Código 

Civil. (...) Importante mencionar que a previsão normativa constante do 

artigo 50, alínea o, parágrafo único, da Convenção do Condomínio deve ser 

aplicada para os casos em que a presença do animal doméstico oferece risco 

aos demais condôminos, ou perturbação do sossego. Entretanto, na presente 

hipótese referida proibição deve ser afastada, pois a presença dos gatos da 

autora não importa na violação dos direitos que a Convenção busca 

resguardar, não havendo, assim, fundamento jurídico para impedir a 

presença dos animais nas dependências do Condomínio. Como visto, as 

instâncias ordinárias decidiram com base nas peculiaridades do caso 

concreto, bem como interpretando as cláusulas da Convenção do 

Condomínio, circunstância que impossibilita a análise do recurso por esta 

Corte Superior em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse 

sentido: CONDOMÍNIO DE APARTAMENTOS. PERMANÊNCIA DE 

ANIMAIS (CACHORRO). INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO. SUM. 

5/STJ. 1. SE A CONVICÇÃO DO TRIBUNAL A QUO DECORREU DE 

INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULA DA CONVENÇÃO DO 

CONDOMÍNIO, NÃO CABE A SUA REVISÃO EM RECURSO 

ESPECIAL, SEGUNDO ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 

CONSOLIDADA NA SUM. 5/STJ. 2. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA ANTE A AUSÊNCIA DE 

SEMELHANÇA FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. 3. 

RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp n. 61.253/SP, Relator 

o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 23/6/1997 - sem grifo no 

original) Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. 

Brasília (DF), 24 de outubro de 2016. MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Relator. (STJ, 2016). 
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Entretanto, apesar de tal pauta ser considerada um enorme avanço no 

ordenamento jurídico brasileiro, pode-se perceber o quão ultrapassada a classificação 

animal ainda permanece. Enquanto Portugal inovou seu ordenamento jurídico trazendo 

um estatuto jurídico dos animais, sendo responsável por estabelecer uma terceira figura 

jurídica em seu ordenamento, o Brasil ainda se encontra no momento de autorizar os 

animais domésticos a permanecerem em condomínios. 

 

2.3 A relação afetiva entre seres humanos e animais e a Lei 5827 de 18 de abril de 

2019 

A Lei Orgânica do município de Valinhos, de nº 5827, aprovada, sancionada e 

promulgada em 18 de abril de 2019, confere aos hospitais da cidade a permissão para 

que animais de estimação de pequeno porte possam realizar visitas a pacientes 

internados. A Santa Casa de Valinhos já autorizou as visitas, de acordo com a nova lei 

vigente. 

O protocolo para a liberação da entrada de cães e gatos foi realizado pela 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A permissão das visitas aos pacientes só 

será concedida mediante cumprimento de todas as exigências estipuladas no protocolo 

da Instituição. Será necessário autorização do médico responsável pelo paciente, e 

também agendamento prévio na recepção do hospital. 

Para a visita, estipulada em quinze minutos, também serão exigidos documentos 

comprovando a boa condição de saúde, vermifugação e vacinação atualizados, 

assinados por um médico veterinário. Outra exigência é que o animal receba um banho 

um dia antes da visita, em local específico e devidamente comprovado. Após toda a 

entrega de tais documentos na recepção, o animal poderá realizara visita. 

A finalidade de tal norma é a humanização da assistência hospitalar. Segundo a 

psicóloga da Santa Casa de Valinhos, Andreza Peixoto, já existem diversos estudos que 

comprovam que as visitas de animais de estimação em ambientes hospitalares 

contribuem de forma eficaz numa melhora do quadro clínico do paciente.  

Além disso, a relação afetiva dos seres humanos com animais pode ser tão 

intensa, que o corpo humano é capaz de produzir hormônios da felicidade, como 

endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. Desse modo, há uma eficaz redução, 

também, de hormônios do estresse e o cortisol, que acabam sendo produzidos por 

pacientes com permanência prolongada em hospitais. 
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CAPÍTULO III 

CONFLITO DE DIREITOS: LIBERDADE RELIGIOSA X DIREITO À 

VIDA 

 

Ao explorar os direitos da personalidade sob um enfoque civil-constitucional, 

pretende-se abordar, essencialmente, o conflito de valores abrigados na Constituição 

Federal de 1988, relacionados à violabilidade do direito à vida do animal em relação à 

prática de crença e rituais religiosos. 

Portanto, é primordial que os direitos fundamentais sejam analisados e 

esclarecidos, para que, quando houver colisão entre os mesmos, seja possível ponderá-

los. O conflito entre a vida e a crença religiosa deve ser solucionada utilizando-se de 

uma ponderação, à luz de casos concretos, no propósito de que um direito não exclua 

o outro.  

Entretanto, em situações específicas, um deverá prevalecer sob o outro, para 

que seja possível atender o caso concreto em questão. Diversos fatores podem 

influenciar no exercício da ponderação, sendo necessário haver um estudo sobre os 

costumes e valores da sociedade, para que o direito fundamental prevalece para 

beneficiar a sociedade como um todo. 

 

3.1 A polêmica decisão do STF sobre sacrifício animal em cultos religiosos 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no começo de 2019, uma questão 

extremamente polêmica a respeito da constitucionalidade da lei do estado do Rio 

Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em rituais religiosos. A validade da 

Lei Estadual 12131 de 2004 foi pauta do Plenário da Corte através do Recurso 

Extraordinário (RE) 494601. 

Dessa forma, dispõe o Código Estadual de Proteção aos Animais do estado do 

Rio Grande do Sul, em seu parágrafo único do artigo 2º, instituído pela Lei 12131/2004, 

que: 

 

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 
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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. (Incluído pela Lei n° 12.131/04) (RIO GRANDE DO SUL (Estado), 

2003). 

 

Percebe-se, portanto, como é contraditório que uma norma constituída para 

tutelar e proteger os animais seja, também, a norma que lhes fere um direito 

fundamental como o direito à vida. Seria, então, o direito à liberdade religiosa 

sobreposto ao direito à vida? Não seria o Poder Público e a coletividade responsáveis 

por proteger e preservar a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que submetam os 

animais a crueldade, conforme o exposto no artigo 225, inciso VII da Constituição 

Federal de 1988? 

O Recurso Extraordinário (RE) 494601 foi interposto pelo Ministério Público do 

estado do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça gaúcho, que havia 

declarado a constitucionalidade da referida lei estadual. O apresentado recurso 

sustentou, dentre outras prerrogativas, que a competência para legislar sobre Direito 

Penal é privativa da União. 

Além do desrespeito ao princípio isonômico e a natureza laica do país, o MP 

expôs que a lei estadual apresentada não poderia excluir a ilicitude do sacrifício de 

animais em rituais religiosos da conduta penal disposta no artigo 32 da Lei de Crimes 

Ambientais, regulamentada em âmbito federal. Ainda, o Procurador-geral de Justiça 

reforçou que por força do princípio da unidade do ilícito, um mesmo fato não pode ser 

conceituado como permitido e proibido ao mesmo tempo. 

Apesar do exposto no Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal 

decidiu, por unanimidade de votos, que a Lei 12131/2004 é constitucional. O ministro 

José Antonio Dias Toffoli, presidente do STF, apontou que todos os votos foram 

proferidos no sentido de admitir o sacrifício de animais em ritos religiosos, sendo a tese 

produzida pelo Supremo a subsequente: “É constitucional a lei de proteção animal que, 

a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos 

de religiões de matriz africana”. 

O relator, ministro Marco Aurélio, especificou que a lei estadual seria 

constitucional, validando a prática do sacrifício de animais em ritos religiosos de 

qualquer natureza, vedada a prática de maus-tratos nos rituais, e condicionando o abate 
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ao consumo da carne do animal. Além disso, afirmou que a lei não dispõe sobre matéria 

penal. 

De acordo com o ministro, a lei estadual também não ofende a competência da 

União para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente, já que não há lei federal 

sobre o sacrifício de animais com finalidade religiosa. Nesse sentido, o artigo 24, 

parágrafo 3º da Constituição Federal expõe que: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

§3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (BRASIL, 

1988). 

 

Entretanto, ao se aprofundar sobre o exercício dos rituais, nota-se que diversos 

animais acabam sofrendo maus-tratos nas mãos de inexperientes religiosos. O ato 

estabelece regras claras de que o animal deve ser degolado de forma rápida e indolor. 

Porém, a ONG SOS Aves & Cia expõe que, na realidade, as situações vistas nas ruas 

são extremamente diferentes. 

Ao contrário do que é estabelecido em tais rituais, a ONG mencionada, que atua 

no Rio de Janeiro, afirma que já salvou mais de dois mil animais encontrados ainda 

vivos em encruzilhadas, em estados lastimáveis, com a barriga aberta, olhos perfurados 

ou asas amputadas. Por não respeitar a premissa religiosa, as pessoas que praticarem 

esses atos podem ser presas por maus-tratos. 

Todavia, muito mais do que garantir que os animais não sofram ao serem 

degolados, o maior bem que o Direito deveria tutelar não seria o direito à vida, 

independentemente de qualquer espécie ou raça? É curioso perceber como os animais 

continuam sendo considerados objetos para rituais religiosos, e ao mesmo tempo seres 

sencientes com capacidade de raciocínio em relações nobres de afeto com tantos seres 

humanos. 

 

3.2 Conflito de direitos constitucionais: liberdade religiosa X direito à vida 

O direito à vida está previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal, que 

expõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida. Desse modo, é possível afirmar que a cláusula pétrea engloba tanto o 

direito de não ser privado da vida, quanto de possuir uma vida digna. 
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Ainda analisando o artigo 5º da CF, pode-se ressaltar o seu inciso VI, que dispõe 

sobre a liberdade religiosa, expondo que “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”. 

O referido inciso busca, portanto, respeitar o princípio da tolerância e o respeito 

à diversidade. Nesse sentido, Pedro Lenza (2015, p. 1175) expõe que a liberdade de 

crença abrange tanto a liberdade de aderir a qualquer religião ou seita religiosa, como 

também a liberdade de não aderir a religião alguma. 

Entretanto, encontra-se nesse trecho constitucional uma grande incerteza. Seria 

admissível, então, que o exercício de um direito constitucional sucumbisse a outro? 

Poderia um ser humano fazer tudo em nome de sua respectiva religião? O direito 

fundamental da liberdade de crença, culto e seus ritos seria absoluto? É certo que não. 

Os direitos fundamentais devem ser ponderados e harmonizados entre si, 

evitando-se, assim, eventual colisão. Caso não seja possível ponderá-los, um deverá 

predominar em relação a outro. Dessa forma, qual direito deveria prevalecer em relação 

aos outros? O direito à vida, ou o direito à liberdade religiosa? Pode-se fazer tudo em 

nome da religião?  

Pedro Lenza (2015, p. 1176) menciona como exemplo o caso concreto noticiado, 

onde uma pessoa, em verdadeiro ritual, havia sacrificado crianças recém-nascidas após 

receber orientação de uma vidente, alegando que ofereceria o sangue aos deuses em 

nome de sua crença religiosa. 

Ao analisar o caso concreto, pode-se perceber que o direito de exercer a 

liberdade religiosa possui certo limite. Portanto, levando em consideração a capacidade 

do animal de raciocinar e sentir de maneiras muito similares com a do ser humano, o 

direito à vida e a dignidade não poderiam ser atos exclusivo dos seres humanos, mas de 

todas as espécies vivas existentes. 

É possível afirmar, através da análise dos costumes e jurisprudências, que os 

animais possuem direitos inatos além dos conferidos por lei, possuindo direito à defesa 

de sua vida, integridade física e ao não sofrimento. A dignidade dos animais e o direito 

à vida devem ser alicerçados com o dos seres humanos, afinal, assim como o ser 

humano, os animais são seres sencientes, capazes de sentir prazer, dor, alegrias e 

tristezas. 

Seria um contrassenso afirmar que apenas os seres humanos devem possuir a 

garantia da inviolabilidade do direito à vida, considerando que já fora cientificamente 
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comprovado que os animais possuem sensibilidade e capacidade de raciocínio muito 

similares às dos seres humanos. 

 

3.3 A exploração animal para consumo e a violação ao direito à vida 

A exploração animal está ligada diretamente aos interesses de grandes grupos 

econômicos, extremamente influentes e poderosos. Diferente do homem, os animais 

matam outros animais para manter o equilíbrio da cadeia alimentar, e os seres humanos 

o fazem puramente com finalidade econômica.  

Objetivando apenas o lucro, o homem deixa de se importar com a vida, com o 

bem-estar e até mesmo com o modo como os animais são sacrificados. Desde o 

confinamento, muitos animais são tratados como produtos, mercadoria ou até mesmo 

propriedade.  

De acordo com o levantamento realizado pela entidade de defesa animal ONCA, 

bilhões de animais são abatidos todos os anos. A entidade de defesa animal afirma que 

mais de 60 bilhões de animais são mortos no mundo em matadouros a cada ano, sem 

contabilizar animais marinhos e o abate doméstico.  

No Brasil, apenas entre bovinos, suínos e avinos, são mortos por ano mais de 6 

bilhões de animais, de acordo com dados oficiais. (ONCA, 2013, online) Os modos 

cruéis de exploração dos animais começam com seu confinamento em pequenos 

espaços, privados, muitas vezes da luz solar e mobilidade, sempre no intuito de engorda 

mais fácil, proporcionando uma carne mais macia, sem desenvolvimento de músculos. 

No mundo do agronegócio, o sofrimento animal inicia-se ao nascer. Os filhotes 

são apartados de suas mães, alguns chegam a ser "descartados" por não serem 

comercialmente rentáveis. Outros são levados para cubículos, onde passam sua curta 

vida, acorrentados e sem liberdade de locomoção para que não desenvolvam músculos 

na intenção de manter sua carne macia para agradar os mais exigentes paladares.  

Muitos animais são mutilados e preparados para atender aos desejos cada vez 

mais exóticos do ser humano e são obrigados a desempenhar funções que fogem à sua 

natureza para atender aos reclames econômicos de seus proprietários. É de se destacar 

novamente que a exploração animal visa apenas interesses de grandes grupos 

econômicos, já que a produção de carne, por exemplo, não atende, em sua grande 

maioria, às camadas pobres da população mundial.  

Os criadores justificam a exploração intensiva de animais, dizendo que tal 

procedimento se faz necessário para atender a demanda da crescente população 
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mundial. Entretanto, a exploração justifica-se para atender o lucro e o enriquecimento 

dos próprios criadores. Estes se esquecem que essa produção intensiva de carne e ovos 

não chega às camadas pobres da população mundial.  

Carnes e derivados são artigos de luxo e que abastecem os requintes e apetites 

das camadas ricas. Os locais utilizados para criar os animais são, como já mencionado, 

pequenos espaços, privados, muitas vezes da luz solar e mobilidade.  

Em estudo realizado pela ONCA, os animais são confinados unicamente com o 

propósito de manter o maior número possível de animais e de que eles não se 

movimentem e ganhem mais peso, sendo mantidos em espaços minúsculos, onde mal 

podem mover-se.  

Nas maiores e modernas granjas os animais vivem em chão de concreto e tem 

iluminação e temperatura controladas para uma melhor produção, e não para o bem-

estar dos animais. Animais de granja nascem e morrem sem praticamente verem a luz 

do sol ou pisar na terra, com exceção de quando são enviados ao matadouro, sendo 

privados de todo o comportamento natural, como formar família, construir ninhos e se 

movimentar livremente.  

Com o estresse do confinamento, os animais atacam e mutilam-se uns aos outros 

com bicadas ou mordidas, chegando até a morrerem pisoteados. Além disso, os animais 

de granja são submetidos à amputação do bico, rabo e chifres e à castração, todos sem 

qualquer anestesia ou tratamento médico.  

Os pintinhos recém-nascidos são selecionados e os descartados são esmagados 

vivos ou triturados num tipo de moedor gigante ou apenas deixados a morrer por 

debilidades. As fêmeas que procriam são mantidas isoladas e são inseminadas 

artificialmente. Elas têm seus filhotes retirados com poucos dias de vida, para que sejam 

novamente inseminadas e gerem novas crias.  

Um bovino que, em liberdade viveria até 25 anos, é morto em 2 ou 4 anos, 

porcos que viveriam até 30 anos, são mortos com apenas 144 dias de vida, e uma 

galinha que viveria 10 anos, chega a ser morta com apenas 21 dias.  

Para forçar os animais a não dormir e a comer mais, para acelerar a engorda, os 

frangos, nas duas primeiras semanas, são mantidos em ambiente iluminado 24 horas. 

Após, são mantidos em escuridão. No momento do abate, os animais são atordoados 

com marretadas na cabeça, choques elétricos ou pistola de pressão (de ar comprimido).  

No caso do uso da marreta, são necessárias várias marretadas para se atordoar 

cada boi, golpes esses que acertam inclusive olhos e focinho. Peixes capturados em rede 
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podem morrer de morte extremamente dolorosa por descompressão ou ainda sofrer 

morte lenta, morrendo por sufocação após longas horas.  

Peixes em criação de confinamento vivem em espaço com superpopulação de 

animais, onde ferem-se constantemente. Através de estudos que comprovam que 

animais têm os mesmos estímulos que o ser humano à ansiedade, medo, dor, amizade, 

frustração, felicidade, eles também são capazes de se reconhecerem, formando, 

inclusive grupos de amizade. 

As situações narradas acima demonstram toda a crueldade envolvendo a 

produção animal. Portanto, é fundamental questionar, seria mesmo necessário toda essa 

exploração? Em que pese, as correntes defensoras, não há como crer nas assertivas 

criadas, já que, conforme mencionado, a produção alimentícia derivada da exploração 

animal não atende, em sua grande maioria, às camadas pobres da população mundial.  

Os interesses econômicos, até os dias atuais, prevalecem em relação à dignidade 

e ao respeito à vida e, o que é mais gravoso, legitimando, por via indireta, a barbárie. 

Portanto, fica claramente demonstrado que a exploração e consumo animal cresce em 

ritmo alucinante, reduzindo os animais a simples produtos econômicos, sem respeitar o 

direito à vida, integridade de seus corpos e à liberdade.  

 

3.4 A Lei de Crimes Ambientais e o Projeto de Lei do Senado nº 650 de 2015 

A evolução é inerente à racionalidade humana, busca-se, a todo tempo, o 

aperfeiçoamento das condutas e atividades sociais, distanciando, com isso, da selvageria 

dos seres irracionais. Afinal, é exatamente isso que distingue o homem dos outros 

animais, ele é a espécie sapiens.  

A própria sociedade, representada por movimentos sociais, organizações da 

sociedade civil, grupos de ativistas, luta pelo reconhecimento definitivo da tutela 

animal. Não há de ser em vão o sofrimento e a crueldade de milhares de animais no 

Brasil, que eles sirvam de exemplo para que acontecimentos como estes sejam 

reprimidos pelo Poder Público e pela coletividade.  

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme visto em tópico 

anterior, posiciona-se no sentido da proteção animal do ponto de vista biocêntrico, 

inclusive com posicionamento sedimentado, de acordo com o recente julgado da ADI 

4983.  

A Lei de Crimes Ambientais, apesar de ser uma legislação inovadora, é 

desproporcional à finalidade constitucional para a qual foi criada. Eis que suas penas 
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são ínfimas. Fica patente a existência de avançada legislação ambiental em nosso país, 

porém com penas muito brandas para o país de maior biodiversidade do mundo.  

Sob esta ótica, é perceptível que o legislador ambiental, ao elaborar a Lei nº 

9605 de 1998, não agiu de forma proporcional, bem com ultrapassou os limites da sua 

discricionariedade, na medida em que as sanções penais, cominadas no capítulo dos 

crimes contra a fauna, não promove, 51 de forma adequada e eficaz, a determinação 

constitucional do artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII. Eis que não é efetiva à vedação da 

crueldade e extermínio contra os animais. 

Portanto, é indiscutível a necessidade de reforma urgente da Lei de Crimes 

Ambientais no que concerne às penas. A indignação com este fato é notória e sabida por 

todos aqueles que guerreiam pela causa animal.  

Dessa forma, o Projeto de Lei do Senado Federal nº 650 de 2015 almeja alterar 

significativamente a desproporcionalidade de um dos crimes da referida Lei 9605/98, e 

vai além, ao trazer no seu bojo garantias consideráveis para a fauna.  

O PLS nº 650 de 2015, de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, sugere ao 

parlamento nacional a adoção dos seguintes benefícios: criação de um Sistema Nacional 

de Proteção e Defesa do Bem-Estar dos Animais (SINAPRA), de um Conselho 

Nacional de Proteção e Defesa do Bem-Estar dos Animais (CONAPRA); altera a 

redação do art. 2º 53 da Lei no 7.173, de 14 de dezembro de 1983 (estabelecimento e 

funcionamento de jardins zoológicos); altera a redação do art. 32 da Lei no 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998; acrescenta o § 4º ao art. 1o da Lei n o 11.794, de 8 de outubro de 

2008 (estabelece procedimentos para o uso científico de animais), e revoga a Lei n o 

10.519, de 17 de junho de 2002 (dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa 

sanitária animal quando da realização de rodeio). 

Segundo a senadora, os seus objetivos são: a) conferir aos animais o direito à 

existência; b) criar obrigações às pessoas que mantenham animais sob sua guarda; c) 

vedar a prática de maus-tratos, definindo ações que assim a classifiquem; d) criar ações 

e políticas públicas; e)estabelecer um Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Bem-

Estar dos Animais e um Conselho Nacional de Proteção e Defesa do Bem-Estar dos 

Animais.    

Para a autora do PLS, há uma lacuna normativa porque falta uma lei geral que 

defina os parâmetros de bem-estar animal e conceitue a caracterização dos maus-tratos. 

Aludido projeto supriria tal omissão, criando um verdadeiro sistema nacional voltado 

para a defesa do bem-estar animal.  
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Ao analisar o projeto de forma mais específica, diante do objeto de estudo 

presente, é fundamental citar a nova redação proposta para o artigo 32 da Lei nº 

9.605/1998, que expõe: 

 

Art. 52. O art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

“Art. 32. Praticar ato de abuso ou maus-tratos a animais domésticos, 

domesticados ou silvestres, nativos ou exóticos: Pena – reclusão, de um a 

dois anos, e multa.  

§1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiencia dolorosa ou cruel 

em animal vivo, ainda que para fins didaticos ou cientificos.  

§2º. A pena é aumentada de metade se ocorre lesão grave permanente ou 

mutilação do animal.  

§3º. A pena é aumentada em dobro, caso ocorra morte do animal.” 

(SENADO FEDERAL, 2015).  

 

Entre a atual redação do artigo 32 na Lei de Crimes ambientais e a nova 

proposta, percebe-se um aumento relevante das penas mínima e máxima abstratamente 

cominadas. Eis que vigora a pena de detenção de três meses a um ano, sendo a nova 

proposta a pena de reclusão de um a dois anos.  

Portanto, pode-se afirmar que, além da elevação dos patamares mínimo e 

máximo, há a imposição de um regime mais gravoso, uma vez que a pena de reclusão, 

neste caso, permite a instituição do regime fechado nos casos de reincidência criminal.  

Nota-se, também, que a ocorrência de lesão grave permanente e a mutilação do 

animal passam a ser causas de aumento de pena, na atual redação, tais núcleos estão 

inclusos na modalidade simples do crime.  

A morte superveniente, tanto no artigo vigente, como no projeto, é prevista 

como majorante. A distinção é que, neste, o aumento é do dobro da pena, enquanto 

naquele o aumento é de apenas um sexto.  

A alteração é considerada significativa, pois, no projeto, a morte do animal 

equivale na prática a uma pena mínima de dois anos e máxima de quatro anos. Isso 

significa, na seara penal, que os infratores, diversamente do que ocorre na redação atual, 

praticarão um crime de médio potencial ofensivo e, a depender do resultado final da 

dosimetria da pena. 

É importante pleitear cada vez mais que a sociedade brasileira evolua de maneira 

eficaz a sua mentalidade protecionista em relação ao animal. Um projeto como este 

denota o interesse da sociedade civil em reformular, melhorar e inovar o resguardo de 

seres vivos vulneráveis e suscetíveis das mais variadas barbáries humanas.  
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Pugna-se para que a forma pela qual os animais são tratados evolua ao mesmo 

tempo em que ocorre o desenvolvimento social. O intuito de cada debate, pesquisa e 

projeto de lei é fazer com que haja de fato um progresso na proteção da fauna no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 A cada projeto de lei como este, a cada decisão favorável do judiciário quanto a 

defesa dos animais, a cada movimento social que surge, espera-se conquistar a garantia 

de que os animais sejam reconhecidos como seres sencientes, dotados de capacidade de 

raciocínio e sensibilidade, e não mais propriedade dos seres humanos. 

 

3.5 A relação entre tutela animal e os crimes contra a vida do Código Penal 

Brasileiro de 1940 

O Título I do Código Penal cuida dos crimes contra a pessoa, sendo composto 

por capítulos e seções. Segundo Rogério Greco (2017, p. 02) o bem juridicamente 

protegido no direito à vida é, num sentido mais amplo, a pessoa, visto que os tipos 

penais estabelecidos no capítulo de crimes contra a vida, estão inseridos no Título I do 

Código Penal, que prevê os crimes contra a pessoa. Não há então em se falar em crime 

contra a vida dos animais? O caminho a essa resposta começa com a pergunta pela 

possibilidade de os animais serem titulares de bens jurídico-penais.  

Segundo Teixeira Neto (2017, p. 46), os animais são “titulares de bens jurídico-

penais”, são sujeitos passivos de crimes, ou ainda, vítimas de crimes. Essa realidade 

possui um fundamento que está para além do direito penal. Trata-se de um fundamento 

metajurídico. Esse fundamento é ontoantropológico. Aduz que estão sujeitos à vontade 

dos seres humanos. Estes que podem lhe causar o sofrimento desnecessário em nível 

intolerável, surgindo o chamamento à sua proteção.  

A compreensão aprofundada por Teixeira consagra a lógica e a razoabilidade de 

que os crimes contra animais não são, verdadeiramente, contra apenas animais, mas sim 

crimes contra os interesses das vidas dos animais. No entanto, quando tutelados pelo 

direito penal, parece que estes não são titulares de seu direito, sendo o homem ou sua 

existência representada em interesses coletivos o que demanda por essa titularidade.  

A classificação dos crimes contra a vida dos animais, por certo não deve ser 

disposta ao lado da definição de crimes contra a vida da pessoa, considerando as 

definições ontológicas e as singularidades presentes na defesa dessas vidas. Não 

estariam hoje também, claramente delineados os limites dogmáticos para a 

determinação da titularidade de bens jurídico-penais dos animais.  
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Afinal, a determinação, já consagrada em argumentos históricos de dominação e 

aprofundados pelos biológicos da existência humana, como a necessidade de uso dos 

animais para a alimentação, de que o animal é o bem jurídico a ser protegido, não 

considera que o bem jurídico seria do animal.  

Devido a esses fatores, a definição dos crimes contra a vida dos animais se torna 

bastante complexa, mas de maneira alguma o fato de não ser completamente 

determinada, pode interferir nos avanços de direito para a tutela jurisdicional da vida 

animal. 

Não obstante, ainda que as definições ontológicas e dogmáticas sobre o tema 

ainda estejam pouco exploradas, já pode-se falar em avanços em relação à proteção da 

vida do animal. Há muito vem sendo superado o entendimento de que os animais são 

coisas sem nenhuma proteção jurídica.  

A proteção da fauna brasileira atualmente é garantida por diversos instrumentos 

legislativos como o Código de Caça, o Código de Pesca e a Lei de Contravenções 

Penais, e a partir de 1988 passou a tutela jurídica dos animais a ter status constitucional 

através do artigo 225, parágrafo primeiro, inciso VII da Constituição Federal. 

Um avanço prático nas decisões jurisprudenciais é a caracterização da 

ocorrência de dolo eventual de indivíduo na morte de animais que sofreram maus-tratos. 

A Apelação Criminal 2009.033385- 8 do Tribunal de Santa Catarina (2009) julga 

procedente dolo eventual em caso de falso veterinário que realiza cirurgia e leva animal 

a óbito, fundamentada no artigo 32 da Lei 9.605/98 que dispõe sobre ato de abuso ou 

maus-tratos de animais.  

Vale salientar que essa relativização não é completa e não deseja humanizar a 

definição ontológica, biológica e sociológica dos animais. Sendo possível existirem 

artigos no código penal que definam exclusivamente crimes contra animais, como 

crimes contra a propriedade. Como exemplo, ressalta-se o artigo 162 do Código Penal, 

que trata da supressão ou alteração de marca em animais como um sinal indicativo de 

propriedade. 

Ainda nesse sentido, é importante mencionar o artigo 164 do CP trata sobre 

introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, sem o consentimento, e 

desde que o fato cause prejuízo. A Lei nº 13330 de 2016 também trouxe à luz do 

Código Penal brasileiro o artigo 180-A, que alude sobre receptação animal, e expõe: 

 

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito 

ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente 
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domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve 

saber ser produto de crime: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa (BRASIL, 1940).  

 

Diversas barbáries contra os animais se tornaram coisas normalizadas dentro da 

conjuntura social, em sua grande maioria, como já salientado, movido pelo sentimento 

de dominação exercido pelo indivíduo. Esses ilícitos, dentro de uma lógica 

durkheimiana, podem ser classificados como um fato social normal, já que se 

apresentam como um fenômeno social observado em grande abundância.  

Não é incomum notícias como o caso acontecido na cidade Parnamirim/PE, 

cidade em que mais de trinta cães de rua foram envenenados. O Ministério Público 

através do ofício de n.º 054/2016 e o boletim de ocorrência de n.º 17E0284000063 

recebeu a denúncia, mas até o momento o infrator continua em liberdade. Os maus-

tratos residem nas agressões gratuitas e atos de violência desnecessários, que logrem 

machucar, mutilar, matar, torturar e impor sofrimento aos animais, segundo Bechara 

(2003, p. 93).  

A denúncia de maus-tratos é legitimada pelo artigo 32 da Lei Federal nº. 9.605 

de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), a qual prevê uma pena de detenção de três meses a 

um ano e multa. Muitas situações de ocorrência de maus-tratos estão ligadas a interesses 

econômicos.  

 Em 2013, ocorreu um dos maiores massacres de cães no Brasil. O prefeito de 

uma pequena cidade na região do Marajó no Pará, chamada Santa Cruz do Arari, foi 

responsável por ordenar a caçada e a morte de cerca de 400 cães. Conhecido como o 

Massacre de Arari, o caso chocou o país e teve repercussão internacional. 

Como uma forma cruel e desumana de limpar a cidade, o ex-prefeito de Arari, 

Marcelo José Beltrão Pamplona, foi condenado a 20 anos de prisão, e multa de R$ 1,7 

milhões, pela morte dos cães da cidade. No referido caso, o ex-prefeito havia pagado 

funcionários da prefeitura e moradores locais para que capturassem os cães em situações 

de rua. 

Além disso, os cidadãos, atraídos pelo valor de R$ 10 por cachorro capturado, 

começaram a pegar não somente cães de rua, mas também os que possuíam lares, 

furtando-os de suas casas. A denúncia criminal apresentada à Justiça pelo Ministério 

Público do Pará (MPPA) resultou em uma sentença histórica. A vitória da causa animal 

foi inédita no Brasil, após uma condenação coletiva e exemplar.  
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As fotos e vídeos mostraram claramente os animais sendo laçados e arrastados 

pelas ruas, ocasionando fraturas, perda de pedaços de peles e sangramentos, sendo 

levados para porões de barcos e recebendo estocadas com pedaços de paus, segundo a 

nota divulgada do Ministério Público do Pará. 

O massacre consistia em morte de duas maneiras, caso sobrevivessem à 

brutalidade da caçada, eram lançados no Rio Monções para morrerem afogados ou 

largados na Ilha do Francês, sem condições de sobrevivência e onde vivia uma pequena 

comunidade extremamente pobre. 

Outras seis pessoas, além do ex-prefeito, também foram condenadas, sendo elas: 

Luiz Carlos Beltrão Pamplona, irmão do ex-prefeito e secretário de Transportes; Waldir 

dos Santos Sacramento e Odileno Barbosa de Souza, ambos funcionários da prefeitura; 

os irmãos José Adriano dos Santos Trindade e Josenildo dos Santos Trindade, que 

foram contratados para capturar os cães; e Alex Pereira Costa, dono da embarcação que 

levou os cães até a ilha do Francês. 

Os autores da denúncia foram o procurador de justiça Nelson Medrado e a então 

promotora titular de Santa Cruz do Arari, Jeanne Farias de Oliveira, que contou com o 

apoio da promotora de justiça Fabia Fournier. 

Após analisar a denúncia do MP do Pará e as defesas dos acusados, o juiz 

Leonel Figueiredo Cavalcanti caracterizou todos os envolvidos como “detentores de 

personalidades reprováveis, por serem pessoas frias, calculistas e insensíveis ao 

sofrimento de indefesos animais diante da supremacia da espécie humana”. 

A condenação coletiva inédita, em favor dos animais, se deu por crimes 

ambientais continuados, já que foram praticados repetidos atos de abuso e maus-tratos a 

animais. O ex-prefeito foi também punido por tentativa de obstruir as investigações, 

com agressões e intimidações de testemunhas. 

A sentença ainda determinou que os condenados percam a função pública que, 

eventualmente, estejam ocupando, em qualquer esfera da administração pública, ou a 

qualquer título, eleito ou concursado, tendo em vista que os crimes praticados foram no 

exercício de função pública e no interior da administração pública, inclusive com o uso 

de bens públicos. 

Nos casos de tráfico nacional e internacional, os animais que mais sofrem são os 

silvestres e em extinção, como a espécie de Arara Azul, que durante um bom período 

foi alvo principal desse tipo de ato ilícito. Há ainda os maus-tratos cometidos por 

grandes empresas de alimentação que recorrem a formas brutais de abatimento.  



46 
 

 
 

Ressalta-se, também, as atrações culturais como rodeios, rinhas de galo, 

vaquejadas e outros exemplos, onde o sofrimento, mutilação e por certas vezes a morte 

de animais é considerada um espetáculo para a diversão humana.  

A Lei das Contravenções Penais de 1941, expõe em seu artigo 64 que aquele que 

tratar o animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo sofrerá pena de prisão 

simples, de dez dias a um mês, ou multa.  

Ainda, incorrerá nas penas da Lei de Crimes Ambientais, de detenção de três 

meses a um ano, e multa, aquele que realizar experiência dolorosa ou cruel em animal 

vivo, mesmo que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 

alternativos. No caso de ocorrência de lesão grave permanente ou mutilação do animal, 

a pena será aumentada de um sexto a um terço. Se os maus-tratos resultam na morte do 

animal, a pena é aumentada da metade, podendo ir de três a seis anos.  

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedente a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 4983, ajuizada pelo Procurador-geral da República 

contra a Lei 15.299/2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada como 

prática desportiva e cultural no estado. A maioria dos ministros acompanhou o voto do 

relator, ministro Marco Aurélio, que considerou haver crueldade intrínseca aplicada aos 

animais na vaquejada.  

O julgamento da matéria teve início em agosto de 2015, quando o relator, ao 

votar pela procedência da ação, afirmou que o dever de proteção ao meio ambiente, 

exposto no artigo 225 da Constituição Federal, sobrepõe-se aos valores culturais da 

atividade desportiva.  

Em seu voto, o ministro Marco Aurélio afirmou que laudos técnicos contidos no 

processo demonstram consequências nocivas à saúde dos animais, como fraturas nas 

patas e rabo, ruptura de ligamentos e vasos sanguíneos, eventual arrancamento do rabo e 

comprometimento da medula óssea.  

Também os cavalos, de acordo com os laudos, sofrem lesões. Para o relator, o 

sentido da expressão “crueldade” constante no inciso VII do parágrafo 1º do artigo 225 

da Constituição Federal alcança a tortura e os maus-tratos infringidos aos bois durante a 

prática da vaquejada.  

Sendo assim, revela-se, de acordo com o ministro Marco Aurélio, “intolerável a 

conduta humana autorizada pela norma estadual atacada”. Ainda assim, na mesma 

ocasião, o ministro Edson Fachin divergiu do relator e votou pela improcedência da 



47 
 

 
 

ação. Para ele, a vaquejada consiste em manifestação cultural, o que foi reconhecido 

pela própria Procuradoria Geral da República na petição inicial.  

Esse entendimento foi seguido, também naquela sessão, pelo ministro Gilmar 

Mendes. Logo, mesmo que possuindo diferenças pontuais em relação aos maus-tratos 

de animais, ainda é difícil estabelecer um conceito definido e determinado para 

conceituar até onde manifestações culturais extrapolam e fazem da barbárie com a vida 

do animal, um espetáculo.  

Logo, pode-se afirmar que a relação histórica de dominação do homem em 

relação a outras espécies de vida, construiu barreiras ontológicas que dificultam a 

determinação do animal enquanto titular de bens jurídicos penais.  

Apesar dos avanços nas legislações internacionais e nacionais para a proteção 

dos animais, o limite entre manifestações culturais, apesar de ser objetivamente 

observado, ainda possui aspectos subjetivos das sociedades onde estes se inserem.  

Consequentemente, como seria possível assegurar que o bem jurídico, vida, do 

animal, não deveria ser tutelado nos crimes contra a vida? Mesmo com todos os dilemas 

e especificidades presentes sobre essa temática, o animal, enquanto titular de bens 

jurídicos, deve possuir assegurado o seu direito à vida, já que a própria Lei de Crimes 

Ambientais assim dispõe, não podendo esse direito ser mitigado, apenas ponderado, 

para que se torne equitativa e justa a complexa relação homem, meio ambiente e 

animais. 
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CONCLUSÃO 

 A presente pesquisa desenvolveu-se com a finalidade de demonstrar a 

importância de uma revisão legislativa sobre a definição do animal no Direito Civil 

contemporâneo brasileiro. Para isso, portanto, fora analisado o artigo 82 do Código 

Civil de 2002, responsável por definir os animais como bens móveis. 

 Inicialmente, foi possível encontrar no nosso ordenamento jurídico, normas que 

impossibilitam que o animal permaneça sendo classificado como mero objeto. A Lei de 

Crimes Ambientais de 1998, em seu artigo 82, dispõe que o indivíduo que praticar ato 

de abuso ou maus-tratos contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos 

ou exóticos, serão punidos com pena de detenção e multa. 

Além disso, através da análise de diversas normas do direito civil estrangeiro a 

respeito da classificação do animal, percebeu-se o quanto a legislação brasileira 

encontra-se arcaica diante de outras como, por exemplo, a legislação civil portuguesa. 

Portugal foi responsável por inovar no mundo jurídico trazendo aos animais uma nova 

definição, presente em seu estatuto jurídico dos animais. 

Considerados seres sencientes, com ampla capacidade de raciocínio e dotados de 

sentimentos, os animais se inseriram no núcleo familiar, sendo objeto de relações de 

afeto entre seres humanos. Vistos como membros da família, os animais se tornaram, 

inclusive, pauta de guarda compartilhada em ações de reconhecimento e dissolução de 

união estável. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, inciso VII, prevê que o 

Poder Público e a coletividade possuem o dever de defender, preservar e proteger a 

fauna e a flora, sendo vedadas todas as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

Desse modo, pode-se dizer que as caracterizações fornecidas ao animal na 

Constituição e no Código Civil encontram-se antagônicas. Enquanto uma se refere aos 

animais como um ser que deve ser protegido pelo Poder Público e pela sociedade, 

vedando, inclusive, práticas de maus-tratos. Outra, permanece classificando-os de 

maneira arcaica e desatualizada como mero bem móvel, incapaz de sentir ou raciocinar. 

É preciso evoluir e acompanhar as mudanças presentes na sociedade como um 

todo, onde animais não são mais conceituados como coisas destinadas a saciar os 

anseios humanos, mas sim como seres sencientes, capazes de raciocinar e sentir. Seres 

não humanos que devem ser respeitados, protegidos e cuidados, não como objetos de 

direito, mas sujeitos de direito. 
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Sobretudo, é necessário respeitar o direito à vida, que deve alcançar a todos, sem 

distinções. Enquanto não houver uma transformação na legislação civil brasileira, como 

será possível defender e proteger de uma maneira eficaz seres tão frágeis como os 

animais? Como será possível garantir leis mais rígidas para punir os seres humanos que 

praticarem maus-tratos, se no Código Civil brasileiro o animal pode ser comparado a 

um objeto inanimado?  

A iminente modificação da natureza jurídica dos animais se faz imprescindível 

para que haja uma correta adequação perante a relação atual entre seres humanos e não 

humanos. A preservação da vida, em todas as suas mais diversas formas, deve possuir 

uma relevância maior do que qualquer relação econômica que possa ser influenciada 

pela alteração que o novo conceito jurídico sobre os animais possa trazer. 
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