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RESUMO 

 

A prática de exportação de gado vivo tem sido foco de críticas há décadas no exterior e 

recentemente no Brasil, girando o debate em torno do bem-estar animal. De forma que existe 

expectativa de crescimento recorde do setor no Brasil para 2019 devido a abertura de novos 

mercados, tal setor encontrará desafios para assegurar o bem-estar animal e responder às 

críticas das organizações de defesa animal. Nesse contexto, a presente pesquisa tem por 

objetivo principal avaliar se esta prática viola a regra de vedação de crueldade contra os 

animais, insculpida na parte final do inciso VII do §1º do art. 225 da Constituição Federal, sob 

a ótica do Direito Animal. Realizou-se, primeiramente, revisão da literatura nas bases scopus, 

web of science e no site google scholar, buscando as principais discussões sobre a exportação 

de gado vivo no Brasil e no exterior e os conceitos da nova ciência do Direito Animal. Numa 

segunda etapa, realizou-se pesquisa documental na ação judicial nº 5001511-

93.2018.4.03.0000 que tramita no TRF-3, deflagrada com o navio MV NADA que, atracado 

no porto de Santos/SP no início de 2018 com 25.193 mil bovinos e com destino a Turquia, foi 

proibido de seguir viagem, decisão que impediu também a exportação de animais vivos para 

abate no exterior em todo o território nacional, já suspensa. Na terceira etapa, incorporou-se a 

opinião de especialistas em Direito Animal sobre este comércio, através da aplicação de um 

questionário estruturado, com 9 afirmações respondidas pela escala likert de 5 pontos. 

Identificou-se que esta prática viola a regra constitucional de vedação de crueldade contra os 

animais, por ser intrinsicamente cruel, uma vez que a nova ciência do Direito Animal 

considera que o animal não humano, senciente, interessa como indivíduo, dotado de dignidade 

própria e, a partir disso, como sujeito do direito fundamental à existência digna, a salvo de 

práticas cruéis. Identificou-se, também, que não há como garantir “as cinco liberdades” dos 

animais nesta prática, mediante as 10 evidências de maus-tratos e mortalidade mais 

encontradas na literatura, devendo a prática ser proibida por lei. Propôs-se a criação de um 

grupo de trabalho interdisciplinar com sugestões de ações para primordialmente proibir e 

concomitantemente minimizar os maus-tratos aos animais nesta prática. Os estudos 

apresentados oferecem suporte para discutir a prática de exportação de animais vivos de 

maneira interdisciplinar, seja jurídico, legal, filosófico, veterinário, dentre outros, 

caracterizando sua utilidade. Ademais, os fundamentos apresentados podem contribuir para a 

literatura quanto ao conhecimento da nova ciência do Direito Animal brasileiro. Por fim, só 

foi encontrado um trabalho crítico sobre a prática de exportação de gado vivo no Brasil, de 

2008, o que atesta a originalidade desta pesquisa e a necessidade de novos trabalhos sobre o 

tema, seja no nível econômico, ambiental ou do animal como indivíduo. 

Palavras-chave: Exportação de animais vivos. Direito Animal. Bem-estar animal. Maus-

tratos. Crueldade. 

 



 

ABSTRACT 

 

The practice of exporting live cattle has been under criticism for decades abroad and recently 

in Brazil, focused on the debate about animal welfare. As there is an expectation record 

growth of the sector in Brazil for 2019, due to the opening of new markets, this sector will 

face challenges to ensure animal welfare and respond to criticism from animal protection 

organizations. In this context, the main objective of the research is to evaluate if this practice 

violates the animal cruelty prohibition rule, inscribed in the final part of item VII of §1 of art. 

225 of the Federal Constitution, from the perspective of Animal Law.The literature was first 

reviewed on scopus, web of science and google scholar, in search of the main discussions on 

live cattle exports in Brazil and abroad and the concepts of the new science of Animal Law. In 

a second stage, a documentary research was carried out in the lawsuit No. 5001511-

93.2018.4.03.0000 that is being processed in TRF-3, initiated by the case of ship MV NADA, 

which remained docked at the port of Santos / SP in early 2018 with 25,193 thousand cattle 

aboard destined to Turkey and forbidden to depart. That decision also prevented the export of 

live animals for slaughter throughout the national territory (already suspended). In the third 

stage, opinions of Animal Law specialists on this trade were incorporated through the 

application of a structured questionnaire, with 9 statements answered by the 5-point likert 

scale.It has been found that this practice violates the constitutional rule of prohibiting cruelty 

to animals, since the new science of Animal Law considers that sentient nonhuman animals 

matter as individuals, endowed with their own dignity, and from this, as subjects of the 

fundamental right to a dignified existence, safe from cruel practices. The top 10 evidences of 

abuse and mortality found in the literature lead to the conclusion that there is no way to 

guarantee “the five freedoms” of animals in this practice because it is inherently cruel and, 

therefore, should be prohibited by law. The formation of an interdisciplinary working group 

has been proposed in order to recommend initiatives to primarily prohibit and simultaneously 

minimize animal abuse in this practice.The studies presented support the discussion of the live 

animal export practice in an interdisciplinary manner, juridical, legal, philosophical, 

veterinary, among others, characterizing their usefulness. Moreover, the foundations 

presented may contribute to the literature regarding the knowledge on the new science of 

Brazilian Animal Law. Finally, only one critical work was found on the live cattle export 

practice in Brazil, from 2008, which confirms the originality of this research and the need for 

further work on the subject at the economic, environmental or animal as individuals level. 

Keywords: Export of live animals. Animal Rights. Animal Welfare. Mistreatment. Cruelty. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O comércio de exportação de animais vivos tem sido foco de severas críticas no 

exterior e recentemente no Brasil, girando o debate em torno do desrespeito ao bem-estar 

animal. Na Austrália, por exemplo, país pioneiro e um dos líderes do setor, já ocorreram 

repetidas suspensões das atividades desde 1985, em razão de acidentes no transporte 

marítimo, surto de doenças e exposição pública de vídeos e imagens que denunciaram maus-

tratos aos animais, conforme Sinclair et al. (2018). 

O Brasil é o quarto maior exportador de bovinos vivos do mundo, junto com Austrália, 

México e União Europeia. Tem protocolos sanitários firmado com mais de 15 países e 

compromissos comerciais vigentes com pelo menos 4 países: Egito, Turquia, Jordânia e 

Líbano. 

Segundo a ABREAV (2019), a exportação de animais vivos cresceu 80% e chegou a 

750 mil cabeças em 2018, atingindo um volume recorde e com expectativa de embarcar 1 

milhão de animais em 2019. Em nota conjunta no dia 28 de janeiro de 2019, os Ministérios de 

Relações Exteriores e Agricultura do Brasil noticiaram que a Malásia abriu seu mercado para 

exportações brasileiras de bovinos vivos para abate, país que tem mais de 30 milhões de 

habitantes e importa cerca de 80% da carne bovina que consome. Já no mês de maio a atual 

ministra da Agricultura Tereza Cristina anunciou que visitou quatro populosos países da Ásia: 

Japão, China, Vietnã e Indonésia para ampliar as exportações brasileiras, enquanto que em 

junho do corrente ano o secretário de defesa agropecuária assinou certificado zoossanitário 

para exportar animais vivos ao Cazaquistão e com o Laos, países localizado no continente 

asiático. 

De um lado, se pleiteia a proibição desta prática sob o argumento de ser inerentemente 

cruel aos animais, agressivo ao meio ambiente e financeiramente irrelevante. Do outro, 

defende-se a manutenção deste comércio em razão do relevante percentual financeiro 

dasexportações brasileiras, das boas relações com o comércio exterior e que se tem investido 

em tecnologia para cumprir as normas de bem-estar animal. 

Todavia, ocorre que no início de 2018 deflagrou-se no Brasil um embate jurídico, 

social e legislativo envolvendo o navio panamenho MV NADA, que atracado no porto de 

Santos/SP com 25.193 mil bovinos com destino a Turquia foi proibido de seguir viagem por 

decisão judicial, que impediu também a exportação de animais vivos em todo o território 
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nacional. Tal decisão foi suspensa posteriormente pelo TRF-3, sob o argumento de lesão à 

ordem administrativa, à saúde e economia públicas, liberando a embarcação de seguir viagem. 

Este fato foi motivo de atenção da mídia, pecuaristas, juristas e organizações de defesa 

animal, resultando em manifestações públicas e proposições legislativas. Além disso, a citada 

ação judicial que ainda segue tramitando no judiciário brasileiro, vem produzindo decisões e 

pareceres técnicos que merecem estudo por diversos ângulos, legal, jurídico, ambiental, 

econômico, filosófico e outros, auxiliando no entendimento e elaboração de propostas à 

prática de exportação de gado vivo e na evolução do modo com que o Brasil vem tratando os 

seus animais sencientes para o seu desenvolvimento econômico. 

 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Nesse contexto, diante das críticas sobre o desrespeito ao bem-estar animal e da 

expectativa de crescimento recorde da exportação de gado vivo no Brasil, devido a abertura 

de novos mercados, decerto que este mercado não só enfrentará grandes desafios para 

responder às críticas das organizações de defesa animal, às proposições legislativas, como 

também para garantir a regra constitucional de proibição de crueldade contra os animais. 

Regra pela qual a nova ciência jurídica do Direito Animal postula como marco inicial para sua 

autonomia científica, e que segue em franco desenvolvimento constitucional, legal, 

jurisprudencial e doutrinário no Brasil. 

Nesse passo, analisando tal conflito judicial, legislativo e social corrente sobre este 

comércio, é possível levantar uma série de questões, como por exemplo abaixo, na figura 1: 

 

 

Figura 1 – Questões críticas sobre a exportação de animais vivos 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

É justificável 
economicamente

? 

Quais os danos 
para o animal e o 
meio ambiente? 

O 
desenvolvimento 

econômico se 
sobrepõe ao 
bem-estar 
animal e a 

preservação do 
meio ambiente? 

 

Deve ser 
proibido? 

Necessita de 
mudança na Lei? 
Basta garantir o 

bem-estar 
animal? 

 

Como o Direito 
Animal entende 
este comércio? 
Ele viola a regra 

constitucional da 
proibição da 

crueldade contra 
os animais?  



15 
 

De forma que não será possível se ocupar a fundo neste trabalho de todas as 

problemáticas acima levantadas, entendeu-se que o conflito substancial que envolve todas as 

referidas questões pode ser resumido na figura 2, abaixo: 

 

 

Figura 2 – A nova ciência do Direito Animal 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

 

Isto posto, este trabalho formula sua situação problema, que é saber se este comércio 

viola a regra da proibição da crueldade contra os animais insculpida na parte final do inciso 

VII do §1º do art. 225 da Constituição Federal, à luz da nova ciência do Direito Animal. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Gonçalves (2008) aponta que o transporte por longas distâncias de bovinos vivos no 

Brasil para abate no exterior implica inúmeros problemas e riscos, e que além de 

desnecessária e cruel, é injustificável economicamente. Enumera problemas como doenças 

infecciosas, dano à carcaça (lesões, hematomas, hemorragias e fraturas), diminuição da 

qualidade da carne e mortalidade, fatores que causam a redução do valor da carne exportada. 

No Relato de Inspeção Técnica (2018) realizado pela médica veterinária Dr.ª Magda 

Regina dentro da embarcação MV NADA, requisitado pela 25ª Vara Federal de São Paulo/SP, 

com vistas a oferecer subsídios para a citada decisão que proibiu o navio de seguir viagem, as 

47 fotografias registradas no interior do navio e a descrição da inspeção técnica evidenciaram 

a insalubridade e a crueldade com os animais antes mesmo do início da viagem 

intercontinental, com duração mínima de 15 dias. 

MATÉRIA DA 
NOVA 

CIÊNCIA DO 
DIREITO 
ANIMAL 

Desenvolvimento 
econômico 

Vs. 

Crueldade animal 

Valor intrínseco 

Vs.  

Valor instrumental 
do animal 
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Na referida ação judicial, em sede de recurso de agravo interno, o MPF através do 

Procurador Regional da República da 3ª Região Dr. Sérgio Medeiros (2018) opinou pelo 

impedimento da exportação de animais vivos em todo o território nacional, entendendo que a 

atividade é cruel aos animais, agressiva ao meio ambiente e que sua proibição não se converte 

em perda financeira, mas no mero fechamento a um determinado modelo de exportação, que 

pode ser substituído por outras modalidades mais lucrativas, enfatizando que como nação 

respeitada no cenário internacional do agronegócio, o Brasil deve repudiar esse selo de país 

inimigo da dignidade animal, até por que brigam, essas práticas, com diversos princípios 

constitucionais. 

Ainda na citada ação judicial envolvendo o navio MV NADA, em sede de recurso, o 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) julgou o pedido de proibição de exportação 

de gado vivo para abate no exterior em todo o território nacional, concluindo com 10 votos 

favoráveis e 7 contrários à manutenção da prática. Em resumo, dos 10 desembargadores que 

votaram a favor o argumento predominante foi de ordem econômica, os outros 7 contrários 

afirmaram a irrelevância financeira da prática para o PIB brasileiro e também o caráter 

inerentemente cruel para os animais e agressivo ao meio ambiente. 

Conflitante e apertada, então, as opiniões sobre este comércio, pois de um lado 

entende-se que os animais têm valor instrumental e que a prática em si não é cruel, alinhados 

a uma lógica antropocêntrica e especista que visa o benefício econômico do animal humano, e 

do outro que o animal não-humano, senciente, detém valor intrínseco, dignidade, e que deve 

ser protegido de tal práticapor ser inerentemente cruel.  

Nesse passo, se a Constituição Federal proíbe expressamente a crueldade contra os 

animais percebe-se queo conflito principal se localiza no entendimento diverso do conceito de 

crueldade e em que situações se aplica. Matéria que concerne a nova ciência do Direito 

Animal e que contribui para se repensar e renovar o uso do animal nesta e noutras práticas.  

Segundo Levai (2001), no paradigma jurídico tradicional os animais – embora ‘seres 

vivos dotados de sensibilidade e movimento próprio’ – não são considerados por sua natureza 

intrínseca, mas em função de um interesse humano subjacente. O direito positivo brasileiro, 

inspirado na doutrina romana clássica, trata os animais – em regra - sob a ótica privatista, o 

que se pode perceber facilmente pelas expressões “coisas”, “semoventes”, “propriedade”, 

“recursos” ou “bens”, terminologia essa que nada mais é do que uma confissão espontânea de 

nossa brutalidade e egoísmo. 

Lourenço (2016) contesta esta cultura que sublinha a exclusividade da participação do 

homem na condição humana, tornando-o um sujeito (agente) moral, uma pessoa, um alguém e 
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não algo, dotado de dignidade existencial própria, imanente, fato que lhe concede imediato e 

automático acesso aos direitos fundamentais. A animalidade, por sua vez, fica 

tradicionalmente conectada apenas e tão somente ao mundo instrumental. Normalmente essa 

posição que confere estatuto moral próprio ao homem e, paralelamente, nega esta atribuição 

aos animais, está conectada ao fenômeno do antropocentrismo, que significa justamente 

afirmar que o mundo não humano possui valor somente na medida em que atenda, direta ou 

indiretamente, a interesses, preferências, necessidades, utilidades ou conveniências humanas 

(valor relacional). Dito de outra forma, na sua acepção mais rotineira, o homem é a única 

fonte de valor moral. 

Nessa linha, surge a nova ciência do Direito Animal, que segundo Ataíde Junior 

(2018) já se esquadrinha o seu desenvolvimento constitucional, legal, jurisprudencial e 

doutrinário no Brasil, estabelecendo, como marco inicial para sua autonomia científica a regra 

constitucional da proibição da crueldade, insculpida no inciso VII do §1º do art. 225 da 

Constituição Federal.  

Narra Ataíde Junior (2018) que o Direito Animal é apresentado como disciplina 

jurídica separada do Direito Ambiental, embora compartilhem regras e princípios. Para esse 

novo campo do Direito, o animal não-humano interessa como indivíduo, dotado de dignidade 

própria e, a partir disso, como sujeito do direito fundamental à existência digna, a salvo de 

práticas cruéis. Aponta, como fontes normativas federais gerais, o Decreto 24.645/34 e o art. 

32 da Lei 9.605/98, e também uma série de diplomas legais estaduais e municipais, os quais 

também integram o ordenamento jurídico animalista. Defende o julgamento da ADIn 4983 

(caso vaquejada), no STF, como marco da consolidação jurisprudencial do Direito Animal 

brasileiro. Indica a existência de uma doutrina animalista, mas ressalva a necessidade de 

aprofundamento dos estudos dogmáticos. E conclui que o Brasil já conta com um Direito 

Animal positivado. 

Portanto, a nova ciência do Direito Animal, que entende que o animal não-humano 

interessa como indivíduo, dotado de dignidade própria e, a partir disso, como sujeito do 

direito fundamental à existência digna, a salvo de práticas cruéis, surge como proposta de 

inovação ao modo com que os animais são tratados e contribui, igualmente, com o conflito 

que envolve a prática de exportação de gado vivo, pugnando pela sua proibição. Tais achados 

serão delineados nesta pesquisa. 

 

1.4 QUESTÃO DE PESQUISA 
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 Tendo em vista a narrativa apresentada, levando em conta o cenário de crescimento da 

prática de exportação de gado vivo no Brasil e o conflito judicial, legislativo e social, o 

presente trabalho desenvolveu a sua questão de pesquisa: 

 

Este comércio, sob a ótica do Direito Animal, viola a proibição da crueldade contra os 

animais contida na parte final do inciso VII do §1º do art. 225 da Constituição Federal? 

1.5 OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral deste trabalho é sugerir propostas para que a prática de exportação de 

gado vivo no Brasil não viole a regra constitucional da proibição da crueldade contra os 

animais. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos específicos, conforme figura 3: 

 

 

Figura 3 – Objetivos específicos 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Neste trabalho não são desenvolvidas a fundo as discussões que envolvem a prática de 

exportação de gado vivo pelo Brasil nos quesitos da relevância ou irrelevância econômica e o 

nível de agressão ao meio ambiente. O foco deste trabalho é o animal, individualmente, seu 

bem-estar no cenário atual da exportação via marítima brasileira, com o escopo de 

compreender se esta prática viola a regra constitucional de proibição de crueldade contra os 

animais, sob a ótica do Direito Animal.  

 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Encontrar quais as principais críticas sobre este 
comércio no Brasil e no exterior. 

Incorporar o pleito da nova ciência do Direito 
Animal. 

Analisar na ação judicial que discute a proibição 
desta prática quais as críticas e propostas. 

Verificar se este comércio viola a regra 
constitucional de proibição da crueldade. 
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O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. 

O capítulo 1 tem como objetivo principal apresentar ao leitor o contexto no qual a 

pesquisa foi desenvolvida, chamar a atenção para o problema que motivou a execução do 

trabalho e sua relevância.  

O capítulo 2 encarrega-se da revisão da literatura e tem como objetivo identificar os 

conceitos e as discussões sobre o tema para familiarizar o leitor e o próprio pesquisador a 

progredir no campo escolhido.  

O capítulo 3 busca apresentar a metodologia de pesquisa, demonstrando quais os 

caminhos percorridos para se alcançar o alvo desejado, ou seja, responder as questões de 

pesquisa.  

O capítulo 4 apresenta a pesquisa em questão, demonstrando os seus resultados.  

Por fim, o capítulo 5 discorre sobre as conclusões a respeito dos resultados da pesquisa 

e oferece a sua proposta, seguida das sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Visando construir uma base teórica robusta foi realizada uma pesquisa dos artigos 

disponíveis nas bases de dados Scopus, Web of Science e Google Scholar sobre a exportação 

de gado vivo no Brasil e no exterior e sobre a nova ciência do Direito Animal. Também foram 

utilizados documentos constantes na ação judicial nº 5001511-93.2018.4.03.0000 que tramita 

no TRF da 3ª Região, que já conta com aproximadamente 2000 folhas, onde se discute a 

suspensão deste comércio em todo o território nacional, deflagrado pela proibição de 

embarque do navio panamenho MV NADA. 

 De forma que o objetivo geral da presente pesquisa é formular propostas à prática de 

exportação de gado vivo no Brasil, visando garantir a regra constitucional da proibição da 

crueldade contra os animais insculpida na parte final do inciso VII do §1º do art. 225 da 

Constituição Federal, verificou-se a necessidade de aprofundamento nos seguintes temas: 

senciência, dignidade animal, crueldade animal e status animal. 

 

2.1 A EXPORTAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS NA AUSTRÁLIA 

Quase a totalidade dos trabalhos encontrados nas bases Scopus e Web of Science sobre 

a exportação de animais vivos são da Austrália, país que se encontra entre os líderes e 

pioneiros no comércio de exportação de animais vivos. A vasta produção acadêmica em 

várias áreas do conhecimento sobre esta prática se mostrou avançada em relação aos países 

concorrentes, sobretudo o Brasil, que apenas recentemente começou a discutir este comércio, 

constatável pela escassez de trabalhados acadêmicos sobre este setor nas citadas bases.  

Desse modo, justifica-se um tópico neste trabalho sobre os desafios enfrentados por 

este comércio na Austrália e seus desdobramentos, buscando extrair daí experiências que 

ajudem a pensar o comércio de exportação de gado vivo pelo Brasil. 

Segundo Sinclair et al. (2018), o comércio de exportação de animais vivos na 

Austrália tem sido foco de severas críticas, repúdio público e revisões sistemáticas do governo 

desde 1985, girando o debate em torno do desrespeito ao bem-estar animal. Até mesmo 
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repetidas suspensões das atividades vem ocorrendo, em razão de acidentes no transporte 

marítimo, surto de doenças e publicação na mídia de vídeos e imagens que denunciaram 

crueldades aos animais. Informam ainda os citados autores que mais de 2,6 milhões de 

animais vivos são embarcados anualmente da Austrália para mais de 60 países, como 

Indonésia, Vietnã e Oriente Médio, comércio que tem funcionado por mais de 150 anos. 

Tiplady, Walsh e Phillips (2013) narram que o comércio de exportação de animais 

vivos da Austrália é um dos maiores do mundo, exportando mais de quatro milhões de 

cabeças de gado por ano (Departamento de Agricultura, Pesca e Silvicultura, 2012). A 

indústria contribui com uma média de $1 bilhão por ano em receitas de exportação (LiveCorp, 

2011) e emprega 9.000 pessoas em toda a Austrália rural e regional (Departamento de 

Agricultura, Pescas e Florestas DAFF, 2012). 

A Indonésia é o principal destino para o gado exportado e, em 2010, mais de 500.000 

animais foram exportados da Austrália (LiveCorp, 2011). As principais fontes de gado são as 

grandes estações de pastagem no norte da Austrália, de onde os animais são transportados por 

caminhões e depois por navio para exportação. A viagem por mar da Austrália para a 

Indonésia leva até 17 dias (Departamento de Agricultura, Pescas e Florestas DAFF, 2011) e 

após a chegada, os bovinos são mantidos em quarentena durante 14 dias, podendo ser objeto 

de engorda no confinamento de até 150 dias (o local da carne, 2011), fato que gera 

preocupações e críticas sobre as condições de bem-estar dos animais. 

Além disso, citam os autores que a Indonésia tem uma população de mais de 240 

milhões de pessoas, 86% dos quais se identificam como muçulmanos (Departamento de 

Estado dos EUA, 2011), que são obrigados a consumir carne halal, obtidas a partir de animais 

mortos cortando suas gargantas enquanto conscientes, com um único corte no pescoço com 

uma faca afiada, diferente dos métodos ocidentais de abate, como normalmente praticado na 

Austrália, que envolvem insensibilização. Tal método halal é criticado pela Royal Society da 

Austrália para a prevenção da crueldade aos animais (RSPCA) como ''cruel e desumana'' 

(Tensen, 2009) e por outras organizações de proteção animal australiana. 

Pesquisadores australianos como Cushing (2018), com vasta produção acadêmica 

sobre o tema pesquisado, argumenta que a exportação de animais vivos e sua capacidade de 

fornecer animais para destinos cada vez mais distantes contribuiu até mesmo para que os 

animais sejam vistos como commodities. Diz ainda que longe de ser um aspecto incidental da 

história da Austrália, a exportação de animais vivos era um elemento central do projeto 

colonial que ajudou a desenvolver os novos padrões de relações humano-animais 

hegemônicos no século XX.  



22 
 

Esta informação é relevante para a discussão que será realizada neste trabalho sobre o 

valor instrumental vs. valor intrínseco dos animais, seu status no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

A preocupação com este comércio na Austrália se mostra em vários níveis, pois no 

mesmo sentido Hoffman (2011) demonstrou que distanciar fisicamente os consumidores da 

vida dos animais utilizados para alimentação humana permitiu que os consumidores urbanos 

mantivessem seu consumo de animais mesmo após terem esgotado os recursos de seus 

próprios ecossistemas imediatos. Diz ainda que este esquecimento foi amplificado no período 

moderno quando os animais foram movidos a distâncias cada vez mais longas, situação que 

particularmente elevou o nível de maus-tratos aos animais no transporte por via marítima. 

Na mesma linha, Tonts, Yarwood e Jones (2010) informam que a exportação de 

animais vivos na Austrália e Nova Zelândia contribuiu para o processo de alienação dos 

consumidores humanos de animais utilizados para alimentos que agora permeia as sociedades 

ocidentais. As viagens feitas por esses animais entre seus locais de vida e os locais de suas 

mortes permitiu que os consumidores assumissem uma dieta a base de carne com pouco 

conhecimento dos processos que o tornaram possível. 

Verificou-se, portanto, que a Austrália detém uma boa parcela das exportações de 

animais vivos por via marítima e realiza este comércio há mais de 150 anos. Sendo possível 

observar também que este setor é motivo de grandes preocupações e críticas da sociedade 

australiana, em níveis diversos, legal, jurídico, veterinário, cultural, sociopolítico dentre 

outros, sobretudo em razão do bem-estar animal. 

 

2.2 EVIDÊNCIAS DE CRUELDADE – OS 10 FATORES DE MORTALIDADE 

 

Os diversos trabalhos que serão apresentados a seguir demonstraram variadas 

evidências de maus-tratos aos animais exportados por via marítima na Austrália, tendo como 

base os indicadores internacionalmente conhecidos como “as cinco liberdades”, que se trata 

dos princípios que norteiam as boas práticas de bem-estar animal e a legislação relativa ao 

assunto. Eis quais são: 

1. Estar livre de fome e sede: os animais devem ter acesso a água e alimento 

adequados para manter sua saúde e vigor. 

2. Estar livre de desconforto: o ambiente em que eles vivem deve ser adequado a 

cada espécie, com condições de abrigo e descanso adequados. 
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3. Estar livre de dor doença e injúria: os responsáveis pela criação devem garantir 

prevenção, rápido diagnóstico e tratamento adequado aos animais. 

4. Ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie: os 

animais devem ter a liberdade para se comportar naturalmente, o que exige espaço suficiente, 

instalações adequadas e a companhia da sua própria espécie. 

5. Estar livre de medo e de estresse: não é só o sofrimento físico que precisa ser 

evitado. Os animais também não devem ser submetidos a condições que os levem ao 

sofrimento mental, para que não fiquem assustados ou estressados, por exemplo. 

Segundo Lourenço (2008), tais princípios surgiram a partir da publicação do livro 

Animal Machines de HARRISON em 1964, que denunciou os terríveis males da criação 

intensiva de animais nas “fazendas industriais”. Este livro teve forte impacto e motivou o 

Parlamento britânico a criar um comitê especial para estudar o assunto, formado por 

agriculturalistas. Em 1965, o Comitê Brambell apresentou um relatório no qual aparecem as 

cinco liberdades mínimas que um animal deve possuir.  

Frisa Lourenço (2008) que é imperioso perceber que a ideologia do comitê, como não 

poderia deixar de ser, é totalmente de “bem-estar” (animal welfare) e não de “direitos” 

(animal rights) e, apesar disso, passados mais de quarenta anos de sua elaboração, poucos 

animais de criação intensiva gozam dessas cinco liberdades plenamente. 

Dessa maneira, para facilitar a visualização dos fatores que comprometem as cinco 

liberdades dos animais transportados via marítima na Austrália, elaborou-se a Figura 4, com 

os 10 fatores mais encontrados nos citados trabalhos que evidenciaram maus-tratos e 

crueldade contra os animais submetidos a esta prática. 
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Figura 4 – Achados que comprometem as cinco liberdades.  
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

Sinclair et al. (2018) narram que os resultados de suas pesquisas mostram 

objetivamente que longas viagens de navio são estressantes para bovinos e ovinos, já que 

estes animais estão acostumados a uma existência na terra, podendo experimentar sofrimento 

durante toda a viagem, que pode ter duração até três semanas. 

Encontraram estes pesquisadores diversos fatores de sofrimento e preocupações com o 

bem-estar dos animais, como: produção de amônia a partir da urina em espaços fechados, o 

que provoca irritação da mucosa e inflamação pulmonar; estresse térmico; incapacidade para 

aceitar comida e água; incapacidade de deitar e descansar; enjoo inerente ao transporte; 

manejo durante a viagem; incapacidade de identificar fêmeas grávidas antes do embarque, 

que, posteriormente, podem dar à luz nos navios, e então ser jogado ao mar; manipulação e 

transporte dos animais quando chegam ao destino, e finalmente abate que não são consistentes 

com os padrões australianos, que causam altos níveis de estresse, dor e sofrimento. 

Estes fatores de comprometimentos se repetem nas pesquisas de outros autores, como 

se depreenderá a seguir. 

 

2.2.1 Descumprimento do Código Sanitário para Animais Terrestres – OIE 
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Simpson (2018), médica veterinária, que trabalhou no comércio de exportação de gado 

em pé desde 1999, navegando por mais de uma década transportando gado da Austrália até 

muitos portos do hemisfério norte, emitiu relatório afirmando que este comércio não cumpre o 

Código Sanitário para Animais Terrestres – OIE. 

Seu relatório aborda os riscos e impactos potenciais para o bem-estar dos animais ao 

longo de todas as rotas internacionais. 

A evidência visual de seu relatório mostra que as atuais consequências para a saúde e 

bem-estar animal e segurança alimentar nas embarcações utilizadas para transporte de animais 

são inaceitáveis pelos padrões da OIE, de médicos veterinários e da saúde pública. 

Afirma que o gado transportado por mar tem seu bem-estar comprometido. Muitos 

animais sofrem de problemas de saúde, incluindo e não limitado a disseminação de doenças, 

lesões e dor desnecessárias causadas pela infraestrutura, estresse e sofrimento por serem 

transportados por longos períodos. 

Doenças contagiosas comumente encontradas são pneumonia (“febre de embarque”), 

Salmonelose e Moraxella bovis (“olhos vermelhos”). Essas doenças se disseminam devido à 

natureza artificial do ambiente das embarcações, alta densidade, higiene deficiente e 

ventilação forçada, geralmente resultando em óbitos. 

As “cinco liberdades” são muitas vezes comprometidas devido ao manejo, à 

infraestrutura e aos riscos inerentes a esse tipo de transporte, que inclui avarias mecânicas tais 

como danos na ventilação, falhas na distribuição de forragem ou de água, e lesões nos animais 

causadas por mar revolto pois são jogados de um lado para o outro contra paredes sólidas e 

grades dentro de seus reduzidos recintos. 

Discorre ainda em seu relato que anualmente morrem muitos animais devido à sua má 

adaptação às rações dadas a bordo, ao estresse térmico causado pela deficiente aclimatação 

durante o trânsito por grande distância e mudanças climáticas sazonais. As doenças 

propagadas devido a higiene deficiente e alta densidade de animais exacerbam esses desafios 

assim como a capacidade do sistema de imunidade do animal para fazer face a seus efeitos. 

Por fim, afirma a veterinária que lesões são comuns, como membros quebrados e 

septicemia devido a abrasões prolongadas nas patas, causadas pelo piso duro e leitos 

insuficientes. Essas lesões exigem geralmente que animais sejam eutanasiados devido à 

duração e gravidade delas nesse ambiente artificial. Seus corpos são então jogados ao mar. 

O presente relatório da Dr.ª Lynn Simpson, com todas as fotos e descrições, compõe a 

pesquisa documental realizada neste trabalho, denominado de Documento 4. 
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2.2.2 Carga térmica 

 

Phillips e Santurtun (2013) demonstraram que o estresse por calor tem sido 

identificado como um fator significativo que contribui para a alta mortalidade em viagens de 

exportação de animal vivo na Austrália. 

Já Collins, Hampton e Barnes (2018) realizaram uma revisão sistemática da carga 

térmica no transporte de animais vivos por via marítima na Austrália, e constaram que a 

mortalidade do gado devido a carga excessiva de calor pode ocorrer em várias condições, 

incluindo no confinamento e durante o transporte.  

Concluíram os pesquisadores que o transporte comercial de gado na Austrália por via 

marítima tem sido realizado há mais de 30 anos e, embora tenha havido melhoria contínua na 

incidência de mortalidade os eventos de mortalidade associadas à carga de calor continuam a 

ocorrer. Além disso, a preocupação pública para o bem-estar dos animais transportados é 

bastante elevada e a mídia vem expondo esta prática sobre os efeitos negativos da carga de 

calor, sobretudo nos transportados de animais vivos da Austrália para o Oriente Médio, 

especialmente durante o verão no hemisfério norte. 

Caulfield et al. (2014) afirmaram que o estresse por calor é um dos principais 

contribuintes para a violação do bem-estar animal na exportação marítima por longa distância, 

e revisando sua própria pesquisa, analisaram recentes relatórios de exportação de animais 

vivos, demonstrando mal-estar resultante de estresse térmico em bovinos e ovinos. 

De igual maneira, os relatórios de investigação de viagem (DAFF) mostram que o 

estresse térmico compromete o bem-estar dos animais e que é uma das principais causas de 

mortalidade em ovinos e bovinos.  

 

2.2.3 Amônia pela urina 

 

No contexto da exportação de animais vivos, um agravante para a temperatura e o 

estresse térmico é a produção de amoníaco, em particular por degradação de urina  

(especialmente com ovelhas, onde as canetas não são limpas durante a viagem), que pode 

reduzir ainda mais a capacidade dos animais para dissipar o calor por meio de aumento da 

frequência respiratória. Isto porque as concentrações elevadas de amoníaco prejudicam a 

função respiratória normal (COSTA et al., 2003). Tais concentrações de amônia foram 

registrados também em currais durante viagens de ovelhas vivas (PHILLIPS; PINE, 2013). 
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Moore et al. (2014) pesquisaram a mortalidade do gado vivo na exportação em 

viagens de longa distância da Austrália e suas alterações patológicas e patógenos, com base 

em relatórios de necropsia e amostras coletadas em viagens, verificando que as taxas de 

mortalidade e bem-estar animal estão intimamente ligados e que o aumento da mortalidade é 

um indicador de comprometimento do bem-estar. Constataram também que o aumento da 

consciência pública e interesse por questões de bem-estar animal cria uma pressão contínua 

sobre a indústria de exportação de animais vivos, contribuindo para minimizar as taxas de 

mortalidade e melhorar o bem-estar animal. 

Afirmam ainda que os estudos anteriores sobre mortes de gado durante o transporte 

marítimo da Austrália para o Oriente Médio e para o Japão constataram que o estresse por 

calor é um problema típico dos navios de exportação, incluindo o encabeçamento a bordo do 

navio, a temperatura ambiente elevada e a umidade, particularmente na região equatorial e nas 

águas em volta da Península Arábica. Como diagnóstico final, agruparam as causas de morte 

em nove categorias e destacaram a doença respiratória como a causa mais comum de morte, 

representando cerca de 50% de mortes global. 

 

 

2.2.4 Preocupação do público Australiano com a exportação de animais vivos 

 

Sinclair et al. (2018) aplicaram questionários antes e depois de uma exposição de 

crueldade aos carneiros a bordo de navios destinados para o Oriente Médio em 2017. O mais 

recente, respondido por 522 pessoas, indicaram que a maior parte do público australiano tem 

opiniões negativas sobre o comércio de exportação de animais vivos. Além disso, o estudo 

indicou que a maioria dos entrevistados desejam o fim deste comércio e estão inseguros com 

esta indústria. 

Muitos exibiram também uma falta de conhecimento sobre esta exportação, afirmando 

que “não tinham sentimentos”, sugerindo os pesquisadores a necessidade de mais informações 

e educação sobre a prática. Aqueles que responderam que a indústria não deve ser encerrada 

se referiram à “disponibilidade de empregos”. Escrevem os pesquisadores que com o fim do 

comércio e uma transição para o processamento local, pode-se argumentar que mais empregos 

estariam disponíveis e não menos. 

Concluíram, portanto, que o público australiano apresentou empatia com os animais 

exportados e por esta razão apoiam o fim deste comércio. No entanto, os australianos que 

demonstraram preocupações com o desemprego, sugeriram que se faz necessário um período 
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de transição, sendo provável que seja recebido mais positivamente pelo público em geral uma 

ideia de proibição a longo prazo do que imediata. 

Buddle, Bray e Ankeny (2018) discorrem que a preocupação com o bem-estar do gado 

tem aumentado significativamente em muitas partes do mundo, sobretudo no transporte de 

gado vivo. Utilizando métodos de pesquisa qualitativa, realizaram uma pesquisa que explorou 

as preocupações dos consumidores de carne australianas relacionados às práticas de transporte 

de gado vivo, tanto em terra por caminhão e no mar por navio. Os participantes se mostraram 

predominantemente preocupados com animais sendo “amontoados” em caminhões e navios, a 

longas distâncias. Provavelmente essas reações se deram pela grande visibilidade do 

transporte automóvel em áreas urbanas, e pelas notícias da mídia sobre as questões políticas 

que discutem a exportação de animais vivos na Austrália. 

Verificou-se que as preocupações dos participantes variam, incluindo tendências 

antropomórficas, preocupação genuína com o bem-estar dos animais de fazenda, e respostas 

emocionais relacionados com o desconforto experimentado pelos consumidores de carne 

quando eles são lembrados da conexão de carne animal, a chamada dissonância cognitiva.  

Estes resultados sugerem que o setor pode ter de reconsiderar algumas de suas práticas 

e aumentar a transparência e comunicação que eles utilizam para garantir o bem-estar animal. 

Narram os pesquisadores:  

 

Crescente preocupação pública para o bem-estar dos animais utilizados 

para comida é bem documentada em diversos países, [...] e tem sido 

atribuída a um aumento da consciência de sensibilidade animal. 
Juntamente com um crescimento em intensificação de agricultura e o 

aumento da urbanização das sociedades. Taylor e Signal argumentam que 

[...] muitos estudos têm demonstrado que as pessoas estão cada vez mais 

preocupados com a agricultura intensiva de animais, e que eles preferem 

animais a serem criados em sistemas de free-range, que lhes permitam 

expressar “comportamentos naturais (BUDDLE; BRAY; ANKENY, 

2018). 

 

No mais, os autores afirmam que o setor de transporte de gado vivo australiano por 

longa distância é assunto altamente controverso, sendo atualmente uma das questões mais 

debatidas sobre o bem-estar do gado na Austrália. Os debates e campanhas contra esta prática 

têm sido de longa data, resultando até mesmo em 2011 na suspensão do comércio de gado 

para a Indonésia, fato que recebeu cobertura de destaque nos meios de comunicação 

australianos. Esta cobertura da mídia resultou em muitas pessoas expressando indignação e 

fazendo campanhas contra o comércio em mídias sociais. Afirmam que: “pesquisas 

específicas de atitudes sobre o comércio de exportação de animais vivos revelam que a 
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maioria do público australiano não suporta este comércio” (BUDDLE; BRAY; 

ANKENY, 2018). 

Nas suas conclusões, registram os autores que os resultados encontrados sugerem que 

os consumidores estão preocupados com os animais que são hermeticamente embalados ou 

“amontoados” em caminhões e navios de exportação e transportados por longas distâncias 

particularmente para abate, sugerindo que o setor da carne do animal pode precisar de 

reconsiderar algumas de suas práticas para alinhá-los às expectativas da comunidade, 

juntamente com a ciência bem-estar animal atual, e que devem aumentar a transparência e 

comunicação sobre o que fazem para assegurar a proteção animal em tal prática. Conforme 

abaixo se destaca: 

O transporte de gado é uma área-chave de preocupação para os consumidores 

de carne da Austrália e é vista como tendo impactos negativos no bem-estar 

animal. As respostas espontâneas fornecidas pelos participantes indicam que o 

transporte é mais proeminente entre as preocupações dos consumidores de carne do 

que outras práticas que podem impactar negativamente no bem-estar animal, tais 

como procedimentos dolorosos. Os participantes usaram linguagem emotiva para 

descrever suas percepções de transporte, incluindo o “desgosto” e “tristeza”, e a 

ideia de que os animais foram tratados “cruelmente” durante o transporte. 
Associações negativas com animais sendo intimamente embalados em conjunto 

durante o transporte foi um tema forte que surgiu a partir dos dados. [...]. A grande 

visibilidade do transporte por automóvel em áreas urbanas, e os meios de 

comunicação e da atenção política dada à questão da exportação na Austrália, são 

prováveis contribuintes para a proeminência de transporte como uma área de 

preocupação. Sugerimos também que esta preocupação pode ser decorrente de uma 

variedade de razões, incluindo, devido a tendências antropomórficas, preocupação 

genuína com o bem-estar dos animais de fazenda, e/ou respostas emocionais 

relacionados com o desconforto experimentado pelos consumidores de carne quando 

eles são lembrados da conexão de carne animal, uma vez que animais transportados 

estão em seu caminho para uma instalação de abate. 

  

Finalizando, concluem que a evidência de seu trabalho e a pesquisa realizada por 

outros autores sugere que o setor de transporte de gado em certa medida perdeu a confiança 

do consumidor. E dada a importância dos transportes para indústria de produção de carne 

vermelha, estes resultados sugerem que o setor pode ter de reconsiderar algumas de suas 

práticas de modo que eles estão mais em linha com as expectativas da comunidade e com a 

ciência atual bem-estar animal, e aumentar a transparência e comunicação sobre as práticas, 

que eles utilizam para garantir bem-estar animal. 

 

 

2.3 A EXPORTAÇÃO DE GADO VIVO NO BRASIL  
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Sá et al. (2018) informam que um total de 513,319 gados vivos foram exportados pelo 

Brasil em 2009. A Vila do Conde Porto foi o principal ponto de partida internacional com 

493,984 (96,2%) animais do estado do Pará (PA), 3778 (0,7%) do estado de Tocantins e 95 

(0,02%) a partir do estado MA.  

Já do Porto do Rio Grande, RS, foram exportados 13,638 (2,7%) animais, enquanto 

em São Sebastião foram 1069 gados bovinos (0,2%) a partir do Estado de São Paulo. O gado 

foi exportado a partir de 1697 quintas localizadas em 133 municípios diferentes. 

Quanto à finalidade da exportação, 510,628 (99,5%) animais foram destinados ao 

abate imediato, dos quais 13.638 (2,7%) foram carregados em Rio Porto Grande para o 

Líbano e 496.990 (97,3%), em Vila do Conde Porto para Líbano, Egito e Venezuela. Além 

disso, 2,691 (0,5%) foram para a reprodução, dos quais 1069 (39,7%) foram carregados no 

porto de São Sebastião e 755 (28,1%) em VCP, ambos tinham Angola como destino, 

enquanto 867 (32,2%) bovinos foram carregadas sobre Vila do Conde Porto para Venezuela. 

Walker, Patel e Kalif (2013) narram que o Brasil tem o maior rebanho bovino 

comercial do mundo e é o maior exportador de carne bovina. Até mesmo na Amazônia tem 

sido produzido animais para exportação.  Reforça que o Estado do Pará é responsável sozinho 

por mais de 90% das exportações de gado vivo do Brasil. Líbano e Venezuela são os 

principais destinos de exportação. Afirmam que o número de exportação de animais vivos 

brasileiros ultrapassou 500.000 em 2010, com um valor de cerca de meio bilhão de dólares, 

tendo como principal destinatário países muçulmanos e judeus, que realizam o abate pelo 

método halal ou kosher, respectivamente, diverso do preconizado pela legislação brasileira. 

Diante destas pesquisas e dos atuais anúncios de ampliação da exportação brasileira 

para países asiáticos superpopulosos, é possível que o Brasil suba no ranking dos países 

exportadores de bovinos vivos do mundo, o que é motivo de preocupações com o bem-estar 

destes animais conforme demonstrado neste trabalho.  

 

2.3.1 Críticas ao setor 

 

Apenas um trabalho crítico acadêmico sobre a exportação de gado vivo no Brasil fora 

encontrado nas bases e filtros utilizados neste trabalho, no site Google Schoolar. Trabalho 

que, apesar de elaborado no ano de 2008, se mostrou relevante para a pesquisa, devido as 

críticas, informações e estatísticas realizadas, justificando o seu uso neste trabalho.  

Se trata do trabalho de Gonçalves (2008), que aponta que o transporte por longas 

distâncias de bovinos vivos no Brasil para abate no exterior implica inúmeros problemas e 
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riscos, e que além de desnecessária e cruel, é injustificável economicamente. Enumera 

problemas como doenças infecciosas, dano à carcaça (lesões, hematomas, hemorragias e 

fraturas), diminuição da qualidade da carne e mortalidade, fatores que causam a redução do 

valor da carne exportada. 

Alega ainda problemas estruturais próprios de produtos primários com baixo valor 

agregado como, por exemplo, menor dinamismo do mercado internacional, baixa elasticidade-

renda da demanda e elasticidade-preço desfavorável. Ademais, este tipo de produto primário 

não tem efeitos de transbordamento (spillovers) positivos sobre a economia doméstica. Ou 

seja, a exportação de bovinos vivos gera padrão de comércio exterior retrógrado que impede a 

modernização do aparelho produtivo nacional e, portanto, reduz o potencial de 

desenvolvimento econômico e social do país.  

Sugere, portanto, que o gado bovino deve ser abatidoo mais próximo possível das 

fazendas de origem e a exportação de bovino vivo deve ser substituída pela exportação de 

carne refrigerada e congelada. Esta deve se tornar uma diretriz estratégica pois ela não 

somente soluciona o problema de maus-tratos dos animais e dos riscos inerentes ao transporte 

porlongas distâncias, como também atende à lógica de valorização do capital investido nos 

segmentos da cadeia produtiva da carne e das outras cadeias produtivas que têm na pecuária a 

sua atividade de base. E aponta algumas diretrizes estratégicas em relação ao comércio 

internacional de bovino vivo, da seguinte forma: 

 

 legislação que limite a distância e o tempo de transporte de animais 

 proibição do transporte de animais por longas distâncias 

 limites para o tempo de duração do transporte de animais 

 abate de animais o mais próximo possível da fazenda de origem 

 substituição da exportação de animais pela exportação de carne 

 

Conclui o autor que as restrições às exportações podem ser justificadas por diversas 

razões. Tendo em vista que o bovino vivo está na própria origem das cadeias produtivas da 

carne e do couro e que há elevada dispersão de preços (FOB) segundo o porto de origem e o 

país de destino, recomenda-se restrições quantitativas. A diretriz estratégica, neste caso, é 

certamente a proibição das exportações de bovino vivo em decorrência dos problemas, custos 

e incertezas críticas.  

Esta proibição poderia ocorrer de imediato ou, então, a partir de um cronograma de 

restrições quantitativas, por exemplo, por um período de dois anos. Inicialmente, toma-se a 
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média anual da quantidade (número de unidades) exportada por empresa em um período de 

referência (por exemplo, 2006-08). Estabelece-se, então, o cronograma como, por exemplo, 

redução de 25% da quantidade exportada no primeiro ano e 60% no segundo ano.  

Desta forma, as exportações são zeradas no terceiro ano após a decisão. Se ele fosse 

implementado em 2009, as exportações máximas previstas de bovino vivo seriam: 2009 = 270 

mil cabeças; 2010 = 270 mil cabeças; e, proibição em 2011. Este cronograma permitiria a 

reestruturação produtiva no sentido de substituir a exportação de bovino vivo pela exportação 

de carne refrigerada e congelada. 

Encerra afirmando que a proposta de proibição da exportação de bovino vivo 

converge, na realidade, com as diretrizes do Fórum de Competitividade da Indústria de 

Carnes, que reúne representantes do governo e do setor privado. Dentre as diretrizes 

estratégicas para a cadeia produtiva da carne vale destacar a geração de produtos de maior 

valor agregado e a maior integração entre os elos da cadeia produtiva. O foco desta proposta é 

a substituição da exportação de bovino vivo pela exportação de carne refrigerada e congelada. 

O trabalho acima apresentado fez referências a outros poucos trabalhos acadêmicos 

em sua bibliografia, que igualmente criticam a exportação de animais vivos no Brasil pelo 

viés econômico e por maus-tratos inerentes ao transporte por longas distâncias, danificando as 

carcaças. Todavia, como são da década de noventa, não foram utilizados na presente pesquisa. 

Vale ressaltar a existência de crescente crítica da sociedade brasileira e estrangeira ao 

setor de exportação de gado vivo. Por exemplo, pelo terceiro ano consecutivo, um movimento 

internacional, liderado pela organização não governamental (ONG) Compassion in World 

Farming, mobiliza a população mundial em torno do “Dia Internacional contra a Exportação 

de Gado Vivo”, celebrado anualmente no dia 14 de junho, com o objetivo de conscientizar as 

pessoas sobre o sofrimento dos animais que são exportados vivos. 

O movimento foi iniciado em 2017 e contou com 30 países participantes. O Brasil 

aderiu em 2018. Este ano, 41 países fizeram manifestações. No Brasil elas foram coordenadas 

pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNPDA), em conjunto com organizações 

de diversas cidades. Ao todo, 12 cidades brasileiras participam do movimento global. 

O Fórum Animal e a Animals International atuam contra a exportação de gado vivo 

desde 2016 no Brasil, quando o comércio ainda era quase desconhecido pela sociedade 

brasileira. É também de autoria do Fórum Animal a ação civil pública que será estudada neste 

trabalho, pela qual se obteve liminar que ordenou vistoria no navio MV NADA no Porto de 

São Sebastião e posterior suspensão do comércio em todo o território nacional, decisão já 

suspensa em sede de recurso no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
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Outra crítica relevante, não contida na citada ação judicial e nas bases acadêmicas 

utilizadas neste trabalho, é do Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal – 

ETCO da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, campus de Jaboticabal, 

que publicou o “MANIFESTO SOBRE AS CONDIÇÕES DE BEM-ESTAR DOS BOVINOS 

EMBARCADOS NO “NADA”: UMA REFLEXÃO SOBRE OS ÚLTIMOS 

ACONTECIMENTOS DURANTE A EXPORTAÇÃO DE BOVINOS NO PORTO DE 

SANTOS” em 16 de fevereiro de 2018.  

Se trata de um manifesto subscrito por 14 renomados pesquisadores da ciência do 

bem-estar animal de importantes universidades brasileiras, que, no mesmo passo do relatório 

da médica veterinária Dra. Lynn Simpson já apresentado neste trabalho, que trabalhou no 

comércio de exportação de gado em pé na Austrália desde 1999, ressalta o descumprimento 

do Código Sanitário - OIE, do qual o Brasil é signatário e, portanto, assume compromissos em 

respeitá-lo. 

O manifesto ressalta que não há como negar a existência de problemas de bem-estar 

dos bovinos que participaram desta operação, ante as evidências, e que o MAPA está devendo 

regulamentações com bases científicas sobre a cadeia de transporte de gado vivo. Leia-se: 

 

Após leitura cuidadosa dos documentos e manifestos públicos relacionados a 

este caso, incluindo aqueles apresentados pela CTBEA/MAPA e pela 

empresa envolvida, não foi encontrada nenhuma contestação bem 

fundamentada às sólidas evidências apresentadas no relatório da 

Médica Veterinária responsável pela perícia, que caracterizam claro 

desrespeito às recomendações da OIE, no que diz respeito a bem-estar 

animal. Algo precisa ser feito com urgência, não podemos ficar marcados 

por um mau exemplo. O Brasil, em particular o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA, está devendo regulamentações claras 

e detalhadas sobre como tratar a questão do bem-estar dos animais de 

produção nos diferentes cenários (criação, transporte terrestre, transporte 

fluvial, transporte marítimo, abate, esporte, trabalho e etc.). 
 

 

Oportuno mencionar que já existem proposições legislativas visando proibir esta 

prática, por exemplo, o PL 9464/2018 na Câmara dos Deputados (arquivado), o PL 31/2018 

no Estado de São Paulo (em tramitação), a Lei Complementar nº 996/2018 do Município de 

Santos/SP, declarada inconstitucional pelo STF, e o projeto de lei do Senado nº 357/2018 (em 

tramitação). 
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Tais críticas serão detalhadas na pesquisa documental realizada na ação judicial nº 

5001511-93.2018.4.03.0000 que discute a proibição deste comércio, que dispõe de uma 

quantidade relevante de pareceres técnicos e argumentos jurídicos sobre a temática. 

 

 

2.4 A NOVA CIÊNCIA JURÍDICA DO DIREITO ANIMAL 

 

2.4.1 O Direito Animal no exterior 

 

O pleito pela consideração ética com os animais e, consequentemente, de 

reconhecimento de direitos, apesar de antigo, vem se tornando cada dia mais relevante no 

exterior e mais recentemente no Brasil, já se encontrando no seu campo teórico consolidado 

em alguns países e noutros em vias de se consolidar, tendo em vista pesquisas científicas que 

categorizam os animais como seres sencientes - capazes de sentir dor e sofrimento -, e das 

massivas denúncias de maus-tratos aos animais expostas pelas organizações de proteção e 

defesa animal, o que vem contribuindo para o debate acerca da ampliação da comunidade 

moral para os animais nas diversas áreas do conhecimento, notadamente na Ciência Jurídica. 

Um exemplo, no plano internacional, é o reconhecimento dos direitos animais que foi 

objeto da Declaração Universal dos Direitos dos Animais anunciada em Bruxelas/Bélgica 

(27/1/1978) e em Paris (15/10/1978), durante assembleias da UNESCO. Apesar de não se 

tratar de uma normativa jurídica internacional mas sim de uma carta de princípios, se trata de 

um importante marco na inclusão dos animais na esfera da moralidade humana. O documento 

prescreve uma série de dispositivos acerca da proteção aos direitos dos animais, tendo sido 

subscrito inclusive pelo Brasil. Tal declaração é objeto de críticas de algumas vertentes do 

direito animal, todavia, demonstra o empenho de entidades e organizações internacionais que 

buscam efetivar, a nível mundial, os direitos dos animais, conforme Ataíde Junior (2018). 

Outros exemplos a nível internacional, é que uma das mais respeitáveis instituições 

universitárias norte-americanas já contam com cadeiras específicas de “Animal Law” nas suas 

faculdades de Direito. Desde a primavera de 2000, a Harvard Law School realiza seu curso de 

“Animal Rights Law”, inaugurado pelo professor Steven M. Wise. Seguiram-se à iniciativa de 

Harvard cursos de “Direitos dos Animais” nas igualmente importantes universidades de Duke 

e Georgetown, segundo Oliveira e Lourenço (2009). 

Ainda no campo internacional, juristas de escol e intelectuais de vanguarda já 

sedebruçaram sobre a matéria. Entre tantos outros estão Demogue, Cesare Goretti, John 
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Rawls, Sunstein Cass, Martha C. Nussbaum, Laurence Tribe, Richard Posner, Alasdair 

Macintyre, Alan Dershowitz, Santiago Nino, Peces-Barba, Richard Epstein, Tom Regan, 

Steven M.Wise, Gary Francione, Will Kymlicka, Canotilho, Bertrand Russel, J.M. Coetzee, 

Edgar Morin, Henry Spyra, Keith Thomas e Richard Ryder, narram Oliveira e Lourenço 

(2009). 

Hoje em dia a disciplina direito animal é obrigatória em mais da metade das quase 200 

escolas de direito dos Estados Unidos, sendo a ideia da ampliação da categoria de coisas para 

sujeito de direito aos animais defendida por vários professores estadunidenses, igualmente por 

um crescente número de advogados, comentam Oliveira e Lourenço (2009). 

Prosseguem os mesmos autores comentando, que o respeito ético e jurídico pelos 

interesses dos animais tem adquirido foros de irreversibilidade em muitos meios, sendo 

praticamente impensável que um filósofo moral deixe de abordar questões relacionadas à 

ética animal nos dias de hoje, tendo sido ainda o judiciário internacional bastante provocado 

por juristas, que pleiteiam uma maior proteção e revisão da natureza jurídica dos animais. 

A nova ciência do direito animal busca, portanto, renovar o modelo antropocêntrico e 

especista que instrumentalizou os animais e distanciaram o animal humano da natureza, 

herança de tradições milenares, religiosas, filosóficas e científicas. 

Todavia, a problemática é profunda e tem raízes na Grécia Antiga, tendo como 

representante maior Aristóteles e sua “Grande Cadeia do Ser”, que colocou os seres humanos 

num patamar superior, abençoados com a racionalidade, e negou aos animais capacidades que 

consequentemente poderiam lhe conceder direitos. A finalidade do animal era unicamente 

servir o homem. Também os romanos, com a dicotomia pessoa/coisa, tão cara ao Direito e 

que ainda é base de diversos sistemas jurídicos contemporâneos contribuíram para este 

centramento, no dizer de Lourenço (2008), reproduzindo que os animais seriam coisas, 

situadas no âmbito do direito de propriedade. Na tradição judaico-cristã, encontra-se também 

raízes, que com à doutrina agostiniana e a filosofia tomista reforçaram a coisificação dos 

animais, afirmando que o mandamento “não matarás” não se aplica aos animais. Chegando-se 

até a era moderna, da renascença ao racionalismo clássico e o mecanicismo cartesiano, 

culminando, em síntese, com o pensamento do filósofo Immanuel Kant, que influencia 

especialmente o Direito e suas conceituações jurídico-constitucionais da dignidade da pessoa 

humana, colocando-o como “fim em si mesmo” em todas as relações, apenas com deveres 

indiretos com os animais, já que, nesta visão, eles não possuem autoconsciência e existem 

meramente como meios para um fim. Esse fim é o homem. 
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Lourenço (2008) narra que o movimento moderno de direitos animais teve suas raízes 

no início da década de 1970, quando um grupo de filósofos da Universidade de Oxford 

começou a questionar porque o status moral dos animais não-humanos era necessariamente 

inferior à dos seres humanos. Esse grupo incluía o psicólogo Richard D. Ryder, que cunhou o 

termo "especismo", usado num panfleto impresso para descrever os interesses dos seres na 

base de membros de espécies particulares. Ryder tornou-se um contribuidor com o influente 

livro Animals, Men and Morals: An Inquiry into the Maltreatment of Non-humans, editado 

por Roslind e Stanley Godlovitch e John Harris e publicado em 1972. Foi numa resenha de 

seu livro para o New York Review of Books que Peter Singer, professor de Bioética na 

University Center for Human Values na Universidade de Princeton, resolveu em 1975 lançar 

Libertação Animal, livro que impulsiona o movimento de direitos animais, apesar de baseado 

no utilitarismo. 

Nas décadas de 1980 e 1990 o movimento se juntou numa larga variedade de grupos 

profissionais e acadêmicos, incluindo teólogos, juízes, físicos, psicologistas, psiquiatras, 

veterinários, patologistas e antigos vivisseccionistas. 

 

2.4.2 O Direito Animal no Brasil 

 

Segundo Oliveira e Lourenço (2009) em meio ao conjunto de novidades concebidas na 

Ciência Jurídica, há uma que se afigura como a maior, o grande novel, pois que de raiz, 

novidade de fundo, quebra de paradigma nuclear. Não é mais do mesmo e nem variação 

acerca do mesmo tema: os direitos humanos. A novidade fulcral, sob qualquer ângulo, é o 

despontar, o paulatino avanço e difusão do que se vem a chamar de Direito dos Animais. 

Argumentam tais autores que embora seja ainda minoritária, vem ganhando espaço, 

adeptos, e a passos largos. Nada obstante a sua pouca idade, conta cerca de uma década, já 

tem motivos de sobra para ser celebrada. E apresentam um ligeiro inventário: 

Obra precursora é Direito dos Animais, que data de 1998, autoria de Laerte Fernando 

Levai. Dois anos após vinha a público o livro A tutela jurídica dos animais, de Edna Cardozo 

Dias. No ano seguinte, Direito dos Animais, de Diomar Ackel Filho. Na sequência, em 2003, 

O Direito & os animais, de Danielle Tetü Rodrigues. Mais recentemente, em 2008, Os 

animais e o Direito, de Eduardo Luiz Santos Cabete, e Direito dos Animais: fundamentação e 

novas perspectivas, de Daniel Braga Lourenço, além da obra coletiva intitulada A dignidade 

da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: uma discussão necessária. No 
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corrente ano, 2009, o livro Abolicionismo animal, de Heron José de Santana Gordilho. No 

ano de 2007 foi lançada a Revista Brasileira de Direito Animal.  

Cumpre destacar também a produção de Sônia T. Felipe: entre outros textos, os livros 

Por uma questão de princípios: alcance e limites da ética de Peter Singer em defesa dos 

animais e Ética e experimentação animal: fundamentos abolicionistas, assim como lembrar 

das contribuições de Rita Leal Paixão, Tamara Bauab Levai, João Epifânio Regis Lima, 

Sérgio Greif e Thales Trez (relativamente ao tema da experimentação animal) e de Carlos 

Naconecy (fundamentação ética dos direitos dos animais). É fácil perceber o acentuado 

aumento de atenção que a matéria vem conquistando na academia. Dissertações e Teses de 

Doutorado, inclusive entre a bibliografia antes citada; bem como Monografias de Graduação e 

de Pós-Graduação Lato Sensu. 

Na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA) funciona o Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Direito Ambiental e Direito Animal, onde trabalha 

o Professor Heron Gordilho. Na UFBA, fora defendida a defesa da Dissertação de Tagore 

Trajano, denominada Animais em juízo: personalidade, capacidade e direitos. Na 

Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Filosofia, há pesquisa 

institucionalizada acerca do assunto, sob a liderança da professora Sônia T. Felipe. Digna de 

nota é a pioneira iniciativa da criação da cadeira Direito dos Animais na recém-criada 

Faculdade de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Na UFRRJ, 

o aluno, se optar pela especialização em Direito Ambiental, após cursar a disciplina Direito 

Ambiental, que é obrigatória, no 8º período, irá passar por seis cadeiras específicas ao longo 

do último ano. Dentre elas, necessariamente, Direito dos Animais. 

Em 2008, na UFBA, teve lugar o I Congresso Mundial de Bioética e Direito dos 

Animais, promoção conjunta da UFBA e do Instituto Abolicionista Animal (IAA). Na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), aconteceu o 12º Festival 

Internacional Vegano, realizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e o I Encontro 

Carioca de Direito dos Animais, no auditório da Procuradoria-Geral do Município do Rio de 

Janeiro (PGM/RJ). 

No que tange ao Poder Judiciário, vale registrar duas decisões proferidas pelo STF. No 

Recurso Extraordinário nº 153.531-8-SC, o STF julgou a nefasta prática intitulada farra do 

boi, que mais apropriadamente seria denominada farra com o boi, pois o animal, a toda prova, 

não se diverte – e é muito espantoso que algum humano se divirta (lazer) com tal ato ignóbil –

, ao contrário sofre, é lesionado (com pedras, facas, paus, queimaduras), morto, fere a 
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Constituição. Na ADI nº 1.856-RJ, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei do Rio 

de Janeiro que regularizava a rinha de galo, outra prática lúgubre, sombria. 

Igualmente Ataíde Junior (2018) argumenta que já se esquadrinha o desenvolvimento 

da nova ciência do Direito Animal no Brasil, seja pelo viés constitucional, legal, 

jurisprudencial e doutrinário, estabelecendo, como marco inicial para sua autonomia 

científica, a regra constitucional da proibição da crueldade, insculpida na parte final do inciso 

VII do §1º do art. 225 da Constituição Federal.  

Afirma que o Direito Animal é apresentado como disciplina jurídica separada do 

Direito Ambiental, embora compartilhem regras e princípios. Para esse novo campo do 

Direito, o animal não-humano interessa como indivíduo, dotado de dignidade própria e, a 

partir disso, como sujeito do direito fundamental à existência digna, a salvo de práticas cruéis. 

Aponta, como fontes normativas federais gerais, o Decreto 24.645/34 e o art. 32 da Lei 

9.605/98, e também uma série de diplomas legais estaduais e municipais, os quais também 

integram o ordenamento jurídico animalista. Defende o julgamento da ADIn 4983 (caso 

vaquejada), no STF, como marco da consolidação jurisprudencial do Direito Animal 

brasileiro. Indica a existência de uma doutrina animalista, mas ressalva a necessidade de 

aprofundamento dos estudos dogmáticos. E conclui que o Brasil já conta com um Direito 

Animal positivado. 

Oliveira e Lourenço (2009) enfatizam, ainda, que o debate dos direitos dos animais 

insere-se, portanto, como tema de relevantes questionamentos no campo da filosofia, da ética 

normativa e do próprio Direito. É de tempos remotos que compreendemos os animais como 

objetos voltados à satisfação dos interesses humanos. O apelo a uma nova compreensão da 

realidade animal repousa fundamentalmente no fato de que o que compartilham com os seres 

humanos é mais relevante do que aquilo que os separa, conforme Lourenço (2016). 

Assim, argumenta Fodor (2016) a necessidade de afastar ideais antropocêntricos, ainda 

muito influentes no Direito brasileiro, evidenciando-se a necessidade da atribuição de direitos 

fundamentais específicos a tais seres sencientes, com o reconhecimento de seu valor como 

criaturas vivas e merecedoras de dignidade. Urgente, portanto, a necessidade de uma mudança 

de paradigmas com relação a esses seres vivos, para que sua proteção pelo ordenamento 

jurídico possa ser feita de maneira mais relevante e eficaz. 

Desse modo, esta nova ciência jurídica já consolidada internacionalmente e em vias de 

se consolidar no Brasil, entende que o animal não-humano interessa como indivíduo, dotado 

de dignidade própria e, a partir disso, como sujeito do direito fundamental à existência digna, 

a salvo de práticas cruéis, conforme Ataíde Junior (2018).  
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Surge, portanto, como proposta de inovação ao modo com que os animais são tratados 

e contribui para se pensar o conflito que envolve a prática de exportação de animais vivos, 

alinhados com os objetivos desta pesquisa, que busca eliminar e/ou minimizar supostas 

crueldades existentes nesta prática comercial brasileira, visando garantir o cumprimento da 

regra da proibição constitucional de crueldade contra os animais, que desde há muito suporta 

inenarráveis e sistematizados sofrimentos infligidos pela espécie humana. 

 

 

2.4.2.1. O pleito do Direito Animal 
 

[o direito de] “não serem tratados como coisas”. 

Francione (2013) 

 

2.4.2.1.1 Não são coisas! 

 

O pleito pela conquista de maiores direitos legais positivados aos animais não-

humanos é antecedido pelo reconhecimento de direitos morais, assim como se deu com os 

direitos humanos. Tal construção é interdisciplinar e encontra raízes sobretudo na filosofia, 

com o advento da ética animal, disciplina narrada no item anterior deste trabalho, onde a 

moral e a ética devem ser compreendidas como conceitos basilares para a abolição gradativa 

da exploração animal e o reconhecimento de um catálogo mínimo de direitos fundamentais no 

ordenamento jurídico que tragam legítimas proteções aos entes não-humanos. 

Argumenta Tom Regan (2006) que a teoria que sustenta a causa dos direitos animais 

demonstra que o movimento dos direitos animais é parte, não antagônica, do movimento dos 

direitos humanos. A mesma teoria que fundamenta racionalmente os direitos animais também 

fundamenta os direitos humanos. Aqueles que estão envolvidos nos direitos animais são 

parceiros na luta para assegurar o respeito aos direitos humanos. 

É cediço que um dos pilares dos direitos humanos é o direito à igualdade. Defende-se 

a igualdade humana, mas não somos iguais: temos diferentes condições e características 

físicas, temperamentos, religiões, habilidades, gêneros etc. Porém, decidimos que nenhuma 

dessas diferenças é moral e juridicamente relevante, para proteger nossos interesses 

fundamentais. 
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Portanto, pergunta Rammê (2019) quais diferenças entre nós e os animais não-

humanos são moralmente relevantes para justificar que se possa utilizá-los, feri-los e matá-los 

de maneiras que jamais seriam aceitáveis se praticadas com seres humanos? 

Sinteticamente, segundo Francione (2013), o que se pleiteia, antes mesmo de um 

direito legal positivado é o direito moral de “não serem tratados como coisas”. Sobretudo em 

razão de não haver justifica moral que sustente o tratamento de um ser senciente como a um 

objeto, destituído de subjetividade, singularidade, interesses, autonomia. 

Esse tratamento discriminatório foi denominado de “especismo”, para questionar por 

que o status moral dos animais não humanos é considerado inferior à dos seres humanos, 

conceito que dialoga com outras formas de discriminação como o racismo e o sexismo. 

Afirma Singer (2004) queeste padrão é idêntico em todos os casos e que todas estas formas de 

discriminação e opressão são equivocadas e moralmente injustificáveis. 

As estratégias de opressão aos grupos oprimidos não atingem tão somente os animais 

humanos, por questões de gênero, nacionalidade, classe social e outros, mas atinge também os 

animais não humanos, que suportam o mesmo peso da violência institucionalizada de uma 

espécie que se considera superior a outra. O padrão da opressão se repete, até mesmo nos 

argumentos, que imorais e injustificáveis, demarcam as diferenças com precisão e destituem 

os atributos subjetivos do outro, tudo para que se sintam autorizados a exercer o direito 

autoproclamado de explorá-los e até mesmo erradicá-los. 

Esse tratamento diferenciado entre interesses semelhantes das espécies ocasiona o que 

Francione (2013) denomina de “esquizofrenia moral”, que significa um dado comportamento 

confuso dos humanos quanto as suas considerações morais para com os não humanos, onde se 

considera errado impor sofrimento a determinados animais mais aceitam o mesmo sofrimento 

a outros, sob o questionável argumento da “necessidade”. 

Como narram Trindade e Nunes (2011), a esquizofrenia moral caracterizaria a maior 

parte dos juízos que os seres humanos emitem acerca das preferências morais dos animais. 

Em outras palavras, embora exista certo reconhecimento por parte dos humanos de que os 

interesses dos não humanos possuem algum valor moralmente relevante, tais interesses são 

ignorados por razões banais. Nesse sentido, a ideia de esquizofrenia relacionada ao tratamento 

ético dispensado aos animais estaria diretamente ligada à noção de especismo, ou seja, uma 

falha na atitude ou prática no ato de conceder a qualquer ser vivo senciente (humano ou não) 

igual consideração de interesses e/ou respeito. 

Além do conceito de esquizofrenia moral proposto pelo jurista Gary Francione, o 

filósofo Peter Singer igualmente contribuiu com o seu “princípio da igual consideração de 
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interesses semelhantes”, o qual compreende que devemos atribuir o mesmo peso aos 

interesses semelhantes de todos que são atingidos por nossos atos, independente de critérios 

moralmente irrelevantes, como sexo, raça ou espécie.  

Segundo Bravo (2011), a igual consideração de interesses semelhantes é um princípio 

de não opressão, aplicável na defesa dos interesses de todos os seres sencientes e tem como 

base o atendimento da dor de quem a sofre, independentemente de suas características físicas, 

biológicas, fisiológicas, neurológicas ou capacidades intelectuais. 

É preciso, portanto, que o sofrimento dos animais não humanos seja considerado em 

pé de igualdade com sofrimentos semelhantes. 

Outra relevante contribuição que se pleiteia o reconhecimento de direitos morais dos 

animais não humanos é o conceito de sujeitos-de-uma-vida, proposto por Regan (2006), que 

ajuda a refletir no porquê a espécie humana têm direitos e se os animais possuem direitos. 

Tudo para chegar à conclusão de que os animais são tão sujeitos-de-uma-vida quanto o 

próprio ser humano, pois em certo grau, eles possuem consciência do mundo que lhes cerca e, 

portanto, semelhantemente a qualquer animal humano, possuem direitos morais a serem 

respeitados, argumenta Dutra (2008). 

Tom Regan explica que possuir direitos morais implica respeito, ou seja, os outros não 

são moralmente livres para nos causar mal. Assim, ninguém é moralmente livre para ceifar 

nossas vidas, nem para ferir nossos corpos, nem para interferir em nossa liberdade. Por este 

ângulo, possuímos bens morais que limitam a liberdade dos outros e que devem ser 

protegidos, quais sejam: nossas vidas, nossos corpos e nossa liberdade. 

Outro ponto importante a ser enaltecido é que os direitos morais estão imbuídos do 

sentido de igualdade. Eles, segundo Regan, são os mesmos para todos os que os têm, ainda 

que todos sejam diferentes uns dos outros em muitos aspectos (REGAN, 2006, p. 47). 

 

Invocar nossos direitos é diferente de pedir um favor. Tratamento respeitoso 

é algo que nos é devido. Quando falamos a linguagem dos direitos, estamos 

exigindo algo, e o que estamos exigindo é justiça, não generosidade; 

respeito, não favor. Fazemos tais exigências não apenas em nosso próprio 

nome; nós as fazemos também em nome daqueles que não têm o poder ou o 

conhecimento para fazê-las por si mesmos. No universo moral, nada é mais 

importante do que nosso direito de sermos tratados com respeito (REGAN, 

2006, p. 52) 

 

Argumenta Dutra (2008) que compreender os direitos humanos é fundamental para 

compreendermos os direitos animais. Temos direitos não porque somos da espécie humana e 

nem porque somos pessoas. Simplesmente temos direitos, porque somos iguais em aspectos 
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relacionados à vida, à integridade física e à liberdade. Portanto, aquilo que pode interferir no 

tempo ena qualidade de nossa vida é o que justifica o porquê de termos direitos. E o que nos 

torna iguais uns aos outros? Tom Regan explica que sermos sujeitos-de-uma-vida é o que nos 

torna todos iguais de forma que nossa igualdade moral faça sentido. Conceitua Regan (2006, 

p. 62): 

 
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque estamos todos no 

mundo. Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque somos todos 

conscientes do mundo. Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais 

porque o que acontece conosco é importante para nós. Como sujeitos-de-

uma-vida, somos todos iguais porque o que acontece conosco (com nossos 

corpos, nossa liberdade ou nossas vidas) é importante para nós, quer os 

outros se preocupem com isso, quer não. Como sujeitos-de-uma-vida, não há 

superior nem inferior, não há melhores nem piores. Como sujeitos-de-uma-

vida, somos todos moralmente idênticos. Como sujeitos-de-uma-vida, somos 

todos moralmente iguais. 

 

Os lógicos conceitos de esquizofrenia moral de Gray Francione, do princípio da igual 

consideração de interesses semelhantes de Peter Singer e o de sujeitos-de-uma-vida de Tom 

Regan, aliado aos de outros renomados autores (que não foi possível apresentar neste 

trabalho), são fortes argumentos que contribuem para se conquistar e garantir direitos morais 

fundamentais aos seres não humanos, concedendo-lhes uma imunidade moral contra aqueles 

que poderiam ignorar tal subjetividade e autonomia e, consequentemente, um rol mínimo de 

obrigações morais fundamentais a todos os seres sencientes que possuem interesses 

semelhantes aos da espécie humana.  

Pleiteia-se, portanto, segundo Rammê (2019) um estatuto moral e jurídico, um rol de 

direitos subjetivos “mínimos” como: (a) direito à vida; (b) integridade física; (c) direito de 

não ser tratado como coisa, bem ou propriedade; (d) liberdade de locomoção; (e) direito de 

não ser submetido a tortura, abuso, exploração ou tratamento degradante; (f) direito à saúde; 

(g) acesso à justiça para a tutela de seus interesses; (h) direito à alimentação e socorro em 

situações de vulnerabilidade; (i) direito a um ambiente adequado à espécie a que pertença. 

Tais direitos morais e positivos dos seres humanos e não humanos decorrem do 

critério da senciência, que será elucidado a seguir, vez que o alcance jurídico-filosófico do 

vocábulo “animal” é localizado por alguns autores na senciência, pois apenas seres sencientes 

possuem interesses e a posse de interesses é necessária para fazer parte da comunidade moral. 

 

 

2.4.2.1.2 São seres sencientes 
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Como destaca Francione (2013, p. 55), a senciência revela um “ser que é consciente da 

dor e do prazer; existe um ‘eu’ que tem experiências subjetivas.” 

Já Felipe (2007, p. 28), dispõe que sensibilidade, consciência, percepção de si, self, 

desejo e intenção constituem alguns indícios ou evidências de que os animais têm autonomia 

prática. Tais indícios podem ser observados através de comportamentos que resultam de 

atividade mental, ainda que em alguns casos essa pareça ser mínima. Observação, atenção, 

memória e coordenação mental do próprio movimento no ambiente natural são habilidades 

constitutivas dos animais capazes de fazer escolhas, nos quais Wise reconhece a autonomia 

prática e em relação aos quais propõe a proteção constitucional das duas liberdades vinculadas 

ao gozo dessa autonomia: o não aprisionamento e a possibilidade do movimento para 

autoprover se e prover os dependentes. No mesmo sentido, narra Naconecy (2014)  

 

O animal senciente é aquele que é capaz de sentir dor e desejar que ela acabe 

que tem consciência do que sente, de onde está, com quem está e de como 

está sendo tratado que tem sensações como dor, fome e frio que tem 

emoções e sentimentos como medo, estresse e frustração que é capaz de 

aprender com as experiências que vivencia e de reconhecer seu ambiente que 

é capaz de manter relações conscientes com outros animais e com os seres 

humanos que é capaz de distinguir objetos, outros animais e situações 

diversas e que é capaz de elaborar estratégias para lidar com o que acontece 

consigo (NACONECY, 2014). 

 

 

Tais argumentos filosóficos encontram sustento em comprovações científicas, sendo 

uma das mais popularizadas a “Declaração de Cambridge sobre a Consciência” (2012) – 

elaborado por neurocientistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas e 

neurocientistas computacionais cognitivos reunidos na Universidade de Cambridge/Reino 

Unido. A Declaração foi proclamada publicamente em Cambridge, Reino Unido, em 7 de 

julho de 2012 e assinada pelos participantes da conferência, na presença de Stephen Hawking. 

 
Evidências convergentes indicam que animais não humanos têm os 

substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados 

de consciência juntamente como a capacidade de exibir comportamentos 

intencionais. Os humanos não são os únicos a possuir os substratos 

neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo 

todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, 

também possuem esses substratos neurológicos (DECLARAÇÃO DE 

CAMBRIDGE SOBRE A CONSCIÊNCIA, 2012). 
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Portanto, se os animais não humanos são seres sencientes, significa dizer que têm 

dignidade própria, via de consequência, são sujeitos do direito fundamental à existência digna, 

devendo estar a salvo de práticas cruéis assim como o animal humano, e isto por medida de 

justiça e não somente de compaixão, pois por consectário lógico mereceriam um rol de 

direitos e consideração moral humanas, sobretudo o de não serem tratados como coisas, como 

afirmado no início desta seção.  

Todavia, apesar dos avanços ocorridos no exterior e recentemente no Brasil, quanto a 

uma consideração ética e positivada inclusiva aos animais não-humanos, a legislação que lhes 

confere direitos e prescreve os deveres dos seres humanos para com eles ainda é afetada pela 

lógica antropocêntrica e especista, situando-lhes no âmbito do valor instrumental e tendo 

como finalidade última o benefício do ser humano. Nessa ótica o animal não é considerado 

como sujeito do direito ou da ética, mas objeto de direito, sem uma dignidade existencial 

própria que lhe confira alguma proteção.  

Desse modo, sob o critério da senciência acima estudado, que reconhece a capacidade 

de sentir e de sofrer dos animais não humanos, sendo justamente este o argumento que 

confere a pessoa humana acesso imediato aos direitos fundamentais, e já se tendo visto que 

tais interesses semelhantes aos da espécie humana devem ser levados em consideração para a 

legitimação de direitos subjetivos e positivos, significa dizer que o reconhecimento desses 

valores lhe conferem o atributo da dignidade, como se verá a seguir. 

 

 

2.4.2.1.3 São dotados de dignidade 

 

As argumentações anteriores levaram ao reconhecimento de um princípio básico para 

se pleitear direitos fundamentais (de acordo com o modo clássico ocidental de inclusão de um 

ente na comunidade moral e legal), o princípio da dignidade, no caso, da dignidade animal. 

Lourenço (2016) ressalta que talvez um ponto de partida interessante seja o de 

reconhecer a dignidade existencial dos animais, ou, ao menos, mais especificamente, dos 

animais considerados sencientes. Como é consabido, a dignidade é o pano de fundo moral a 

partir do qual se constroem as teses concessivas de direitos fundamentais e, nesse sentido, este 

reconhecimento poderá propiciar um ambiente mais estável para uma futura postulação de um 

novo estatuto jurídico para a animalidade que seja, de fato, mais efetivo. 

Argumenta Ataíde Junior (2018) que como toda dignidade deve ser protegida por 

direitos fundamentais, não se podendo conceber dignidade sem um catálogo mínimo desses 
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direitos, então a dignidade animal deve ser entendida como a base axiológica de direitos 

fundamentais animais, os quais constituem o objeto do Direito Animal. 

Prossegue o professor e juiz federal Vicente Ataíde Junior enfatizando que o princípio 

da dignidade animal já se encontra insculpido na regra constitucional de proibição de 

crueldade contra os animais, que compõe o título e a questão de pesquisa deste trabalho. Leia-

se: 

 

Da regra constitucional da proibição da crueldade – e dos princípios que 

também emanam do mesmo dispositivo constitucional, como o princípio da 

dignidade animal e o princípio da universalidade – é que exsurge o direito 

fundamental animal à existência digna. É direito fundamental – e não 

apenas objeto de compaixão ou de tutela –, porquanto é resultado da 

personalização e positivação do valor básico inerente à dignidade animal 

(ATAÍDE JUNIOR, 2018). 

 

Dispõe ainda que esse princípio está na base estrutural do Direito Animal, seja qual for 

a nacionalidade da ordem jurídica que o contemple. Não é possível falar em direitos 

fundamentais animais sem reconhecer um estatuto de dignidade próprio para os animais não 

humanos. No Brasil, esse princípio dimana do dispositivo constitucional que proíbe a 

crueldade contra animais, assentando que os animais também interessam por si mesmos, a 

despeito da sua relevância ecológica, não podendo ser reduzidos ao status de coisas, nem 

serem objetos da livre ou ilimitada disposição da vontade humana. Aduz que: 

 

Como todo princípio é teleológico e visa a estabelecer um estado de coisas 

que deve ser promovido sem descrever, diretamente, qual o comportamento 

devido (ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios: da definição à 

aplicação dos princípios jurídicos. p. 70), o princípio da dignidade animal 

promove um redimensionamento do status jurídico dos animais não-

humanos, de coisas para sujeitos, impondo ao Poder Público e à coletividade 

comportamentos que respeitem esse novo status, seja agindo para proteger, 

seja abstendo-se de maltratar ou praticar, contra eles, atos de crueldade. É do 

princípio da dignidade animal que emana, para a União (art. 22, I, terceira 

figura e art. 23, VII, da Constituição), o mandado de criminalização dos 

maus tratos a animais, hoje cumprido, em parte, pelo art. 32 da Lei 

9.605/1998 (sobre o tema dos mandados de criminalização, explícitos e 

implícitos, como forma de proteção de direitos fundamentais, ver MORAES, 

Alexandre Rocha Almeida de. A teoria dos mandados de criminalização e o 

combate efetivo à corrupção. Revista Jurídica ESMP-SP. V. 5, p. 43-68, 

2014. 

 

Nesse diapasão, Dias (2011) reconhece que os animais possuem direitos subjetivos 

regidos pelos princípios da prioridade, universalidade, fundamentalidade, moralidade e 

igualdade. Acaba por concluir que os direitos dos animais são deveres de toda humanidade. 
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Certamente, o princípio da dignidade animal transpassa a todos estes e surge como corolário 

do art. 225, § 1º, VII da Constituição Federal, resultando daí a vedação a crueldade. 

Reconhecida, portanto, a dignidade animal, como princípio garantidor de acesso a 

direitos fundamentais e existência digna, e contribuindo com a questão de pesquisa deste 

trabalho, ou seja, se a prática de exportação de gado vivo por via marítima, sob a ótica do 

Direito Animal, viola a regra de proibição de crueldade contra os animais contida na parte 

final do inciso VII do §1º do art. 225 da Constituição Federal? Afirmam Oliveira e Lourenço 

(2009): 

 

Dada a determinação constitucional de que incumbe ao Estado e à sociedade 

proteger a fauna (art. 225, § 1º, VII), qualquer restrição/supressão dos 

direitos (fundamentais) dos animais não-humanos, como a vida, a liberdade, 

o habitat, deve ser, a priori, considerada inconstitucional. Na dúvida, pela 

inconstitucionalidade. 

 

Nesse sentir, questiona-se: se a prática de exportação de animais viola o princípio das 

cinco liberdades que norteiam as boas práticas de bem-estar animal e a legislação relativa ao 

assunto, conforme se verificou no referencial teórico, se a Constituição impõe ao Estado e à 

sociedade o dever de proteger a fauna eveda a crueldade (art. 225, § 1º, VII) por reconhecer 

sua senciência e dignidade, tal prática não deveria ser proibida? 

Perceba-se que a Constituição Federal no citado artigo, ao declarar que incumbe ao 

Poder Público vedar as práticas que submetam os animais não-humanos à crueldade, admite 

que não são coisas, já que coisas não podem ser submetidas a condutas cruéis, pois não são 

dotadas de consciência e senciência, muito menos de interesses, autonomia e dignidade. 

Ao proibir a crueldade contra os animais na Constituição, além dos maus-tratos 

noutras leis federais, a Lei Maior reconhece implicitamente que animais podem sofrer, pois 

não é possível ser cruel em face de seres inanimados ou mesmo em face de seres vivos que 

não sofrem (como bactérias e plantas). Então, a Constituição reconheceu também que os 

animais são seres sencientes, não são coisas: pois só é possível ser cruel em face de seres 

capazes de sofrer. 

Assim se manifestou o Ministério Público Federal (MPF), através do procurador da 

república Dr. Sérgio Marcondes, quando opinou favorável a proibição da prática brasileira de 

exportação de gado vivo por via marítima para abate no exterior em todo o território nacional, 

conforme se vê na pesquisa documental (documento 6) deste trabalho. Veja-se: 
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De fato, não faria sentido proteger os animais da crueldade se eles 

fossem considerados meras coisas no texto constitucional: coisas não 

sentem dor e, assim, é impossível ser cruel com elas. Mesmo quando as 

coisas são especialmente protegidas (como o patrimônio histórico e cultural), 

o constituinte não fala em "crueldade" contra elas! Então, no ordenamento 

jurídico brasileiro, os animais já são considerados sencientes e já são 

sujeitos de direito, por simples decorrência do texto constitucional. 

 

Todavia, ocorre que, se a Constituição Federal proíbe a crueldade e o art. 32 da Lei 

dos Crimes Ambientais define o crime de maus tratos aos animais, isso não bastou para uma 

adequada tutela jurídica dos animais, pois crueldade e maus tratos são conceitos normativos 

vagos, abertos, sem definição clara. Ficam ao sabor das preferências/vontades/interesses do 

legislador e do intérprete, conforme argumenta Rammê (2019). 

Na metodologia de aplicação do questionário estruturado neste trabalho, foi 

perguntado aos especialistas em Direito Animal se acham necessário conceituar a crueldade 

contra os animais e em que situações se aplica, com vistas a investigar essa proposição. A 

resposta e o tratamento dos dados encontram-se na análise da afirmativa 9. Esta foi a 

afirmativa com o maior número de respostas diversas, apesar de a maioria ter concordado com 

a afirmativa. 

Dessa forma, se a Constituição Federal proíbe expressamente a crueldade contra os 

animais percebe-se que o conflito, dentre outros, sobretudo no caso em estudo (exportação de 

gado vivo), se localiza no entendimento diverso do conceito de crueldade e em que situações 

se aplica. Matéria que concerne a nova ciência do Direito Animal e que contribui para se 

renovar o tratamento dado ao animal nesta e noutras práticas.  

Lourenço (2016) elucida cirurgicamente a problemática. Veja-se: 

 
embora o capítulo dedicado ao meio ambiente traga importante norma 

constante do art. 225, § 1º, VII, que determina o dever do Poder Público 

proteger a fauna e de coibir os atos que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade, tal dispositivo é usualmente interpretado pela doutrina e pela 

jurisprudência no sentido de conferir apenas uma proteção indireta ou 

reflexa aos animais. A interpretação vigente é a de que o vocábulo 

crueldade, que vem do latim crudelitas, de crudus, originário de cruor 

(sangue vivo), está normalmente associado à causação de um ato impiedoso 

ou insensível. Nesta linha, somente os atos flagrantemente teratológicos, 

associados a um estado ou predisposição mental individual por parte do 

agente de causar dor, lesão ou sofrimento de forma deliberada e sem 

motivo razoável (“sofrimento desnecessário”) mereceriam o repúdio do 

ordenamento jurídico. Por oposição, atos que causam sofrimento, mas que 

sejam supostamente motivados pelo preenchimento de demandas humanas 

consideradas relevantes, seriam, via de regra, justificáveis. 
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Delineada a problemática quanto a interpretação da regra constitucional de vedação de 

crueldade aos animais, abordar-se-á a seguir o conceito de crueldade e seu alcance. 

 

 

2.4.2.1.4 Têm direito constitucional de não ser submetido à crueldade 

 

Susin e Zampieri (2015) ensinam que a palavra “crueldade” provém da palavra latina 

cruor, o sangue derramado em sacrifício, diferente do sangue que corre nas veias como sinal 

de vida, que é sanguis. O cruor era obtido de vítimas sacralizadas através de uma morte 

infligida coletivamente, normalmente pisando sobre a vítima, uma espécie de linchamento ou 

massacre sacro, e passando a ela a energia da hostilidade, transformando-a, assim, em hóstia. 

Dessa hóstia sacerdotal era obtido o cruor, o sangue de purificação no qual todos se 

banhavam. 

Essa tradição, de sacralização da vítima, foi realizada praticamente por todas as 

sociedades, visando que o sacrifício de salvação aliviasse a tensão, o alto grau de violência e 

penúria que abatia um povo, através de um derramamento de sangue, de um “bode expiatório” 

que levaria todas as impurezas, seja com sacrifícios humanos ou não-humanos. 

A vítima expiatória, entre os gregos, era chamada de phármakon, o remédio social que 

curaria as feridas de um povo. Hoje em dia, existe uma farmácia em cada esquina, que oferece 

o remédio para a “cura” dos desregramentos, das enfermidades, seguindo, de maneira 

semelhante, o padrão antigo de sacrifícios e a relativização da crueldade. 

Nessa linha de raciocínio, a crueldade é um mal necessário, o sofrimento da vítima-

herói é justificado, a crueldade em si é compreendida com naturalidade e normalidade, já que 

gerará satisfação a determinado grupo, que se coloca no direito de oferecer o sacrifício alheio 

em prol do próprio benefício. 

É interessante notar que, segundo Girard (1991), modernamente os grupos oprimidos 

são culpabilizados por algum motivo e sacrificados num linchamento coletivo, como por 

exemplo ocorreu no holocausto judeu, ou até mesmo como ocorre no âmbito econômico, com 

o sacrifício dos mais frágeis, que seguem essa mesma lógica arcaica. 

Nesse sentido, questiona-se, estariam os animais sendo vítimas de um sacrifício 

forçado e sacralizado para a satisfação de necessidades humanas, sendo a crueldade 

relativizada e banalizada como um sofrimento necessário? Estariam os modernos intérpretes 

da lei ao julgar que a regra constitucional de vedação de crueldade significa “sofrimento 

desnecessário” repetindo antigos padrões? 
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Lourenço (2008) afirma que a maior parte dos sociólogos chegou à inarredável 

conclusão de queo racismo, o sexismo, a discriminação com base na classe social e outras 

formas análogas de opressão possuem raízes históricas e causas estruturais que estão 

largamente moldadas em arranjos sociais não-igualitários. Os comportamentos individuais 

refletem estes arranjos sob a forma de preconceito e discriminação. Esta tese tem recebido 

considerável suporte acadêmico e inúmeros estudiosos afirmam que a discriminação contra 

grupos oprimidos é induzida e mantida por estas causas estruturais. 

Nessa linha de raciocínio, os animais são incluídos como membros de “grupos 

oprimidos” pela construção teórica do “especismo”, como já demonstrado. Os autores que 

primeiro escreveram sobre o termo a ele se referiram como designativo de formas de 

“preconceito” ou “discriminação”. No entanto, a maior parte dos sociólogos vai além e tende 

adescrever o racismo, o sexismo, e outros “ismos” como ideologias, ou seja, como uma gama 

de crenças sociais compartilhadas que legitimam uma ordem social desejada ou existente.  

Isso se reflete, sem dúvidas, nos dias atuais, quando os operadores do direito 

interpretam que a regra de vedação constitucional de crueldade contra os animais significa 

infligir um “sofrimento desnecessário”, além do necessário, relativizando o ato cruel pela 

justificativa subjacente de benefícios aos seres humanos.  

Segundo Santos e Medeiros (2019), a Constituição Federal Brasileira é considerada 

vanguardista por apresentar um capítulo exclusivo à proteção do ambiente, demonstrando 

avanço ao tutelar não apenas os recursos naturais e a flora, mas também a fauna, que passou a 

condição de bem público e, portanto, o Poder Público passou a ter a obrigação constitucional 

de proteger os animais não-humanos. 

Nesse passo, embora outras leis tenham tratado do tema de maus-tratos contra os 

animais, foi com a Constituição Federal de 1988 que as práticas que provocassem a extinção 

de espécies ou submetessem os animais à crueldade passaram a ser vedadas expressamente. 

Vejamos o artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, in verbis:  

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse 

direito, incumbe ao Poder Público: […] VII - proteger a fauna e a flora, 

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

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade (Grifo nosso). 

 



50 
 

Em primeira análise, no que se relaciona à proteção ofertada aos animais, Medeiros 

(2014) aponta que, do ponto de vista antropocentrista, o trecho está inserido no texto 

constitucional visando única e exclusivamente o bem da humanidade e não do animal em si. 

Já no caminho oposto, a partir de uma visão biocentrista, a autora conclui que o Poder Público 

deve defender os animais não humanos porque todos os seres vivos estão alçados ao mesmo 

patamar na Constituição Federal. 

Demonstrando que a relativização do conceito de crueldade atende ao ponto de vista 

especista e antropocêntrico, Fiorillo (2012) aduz que a crueldade implica na submissão do 

"animal a um mal além do absolutamente necessário", somente estando caracterizada "se a 

prática contra o animal não tiver por finalidade proporcionar ao homem uma sadia qualidade 

de vida ou, na hipótese de estar presente esse propósito, os meios empregados não forem os 

absolutamente necessários à atividade". 

No caso do transporte de gado vivo, não foi diferente o raciocínio, já que em 28 de 

fevereiro de 2018, o Procurador-Chefe Nacional, Cleiton Cursino Cruz do IBAMA, exarou 

parecer, com a seguinte redação: 

 

[...] para se falar em crueldade animal, deveria haver algum sofrimento 

inútil, desnecessário no transporte, o que não ocorre. A inutilidade que 

poderia causar a crueldade não reside no transporte em si, mas em sua 

execução, que é rigorosamente regulada no plano doméstico pelo MAPA e 

no internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal (World 

Organization for Animal Health), conhecida como OIE. 

 

 

Frisa ainda o procurador federal do IBAMA que, 

 

As próprias normas da OIE reconhecem que o transporte não é um ato 

cruel, embora seja o transporte por tempo mais longo do que o 

necessário. Essa a razão pela qual o Código Sanitário de Animais Terrestres 

da OIE determina que o "tempo em que os animais passam viajando deverá 

ser o mais curto possível" (art. 7.2.1). A Instrução Normativa 56, de 06 de 

novembro de 2008, do MAPA, por sua vez, regulamenta, em termos 

principiológicos, o bem-estar animal, listando, em seu artigo 3º, V, como tal 

o manejo e transporte dos animais de forma adequada para reduzir o estresse 

e evitar contusões e o sofrimento desnecessário. 

 

E reforça, 

 

O recorrente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) de que o confinamento do animal, por si só, não caracteriza maus-

tratos, deve ser aplicado no transporte de animais também e acaba por 

demonstrar como não se pode cobrar uma liberdade total para a 
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expressão do comportamento natural da espécie. O STJ já foi 

peremptório em dizer que o fato de o animal silvestre passar a maior parte do 

tempo confinado em pequena gaiola não configura maus-tratos (STJ, 2ª T., 

v.u., REsp 1.248.050/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 

28/06/2011, DJe 03/08/2011), tornando ainda mais absurda a alegação de 

que os animais criados para abate estão sujeitos ao tratamento cruel ou 

sofrem maus-tratos apenas por serem confinados durante o transporte 

terrestre, aquaviário ou aéreo. Se o confinamento de per si não configura 

tratamento cruel, com tanto mais razão não configura o confinamento 

provisório, para transporte visando a exportação. 

 

 

A relativização da regra constitucional de vedação da crueldade contra os animais 

pode ser encontrada em variados julgados, onde se banaliza a crueldade e valora os animais 

sencientes como meros instrumentos, propriedades da espécie humana, sem valor intrínseco, 

inerente, finalidade em si mesmos. É, como diz Lourenço (2008), um ranço utilitarista que 

permeia até os dias de hoje a interpretação dos dispositivos ambientais.  

Outro exemplo, é o abate de animais para consumo, seja ele ritualístico ou não, que 

revela uma visão deturpada e pobre do animal como coisa. Será que realmente estaria sendo 

promovida a valorização da vida ao se permitir o abate kosher ou halal sem a insensibilização 

prévia? Até que ponto tal prática deve ser tolerada e permitida? Afirma Lourenço (2008). 

No caso da exportação de gado vivo pelo Brasil, a grande maioria se dá para países 

que abatem os animais sem a insensibilização, nos métodos kosher e halal, conforme 

demonstrado no referencial teórico.  

Examinado sob o aspecto científico, afirma Lourenço (2008), parece-nos que a 

legalidade da prática do abate ritualístico é bastante questionável, tendo em vista o texto do 

art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal (que preconiza a proibição da crueldade e maus-

tratos para com animais). Além disso, encontraria barreira insuperável no art. 32 da Lei n.º 

9.605/98, que tipifica o crime de abuso e maus-tratos de animais. Os alimentos Kosher, no 

entanto, representam um mercado anual de cerca de nove bilhões de dólares. Os números 

parecem adquirir voz própria e, ao que tudo indica, o poder do mercado, mais uma vez, 

prevalece sobre o valor da vida, conclui Lourenço. 

Em contrapartida a relativização da vedação de crueldade, enfatiza Gordilho (2008): 

 

a partir da Constituição Federal de 1988 pode-se concluir, sob o prisma de 

uma interpretação vanguardista e sistemática, que os animais podem também 

ser considerados sujeitos de direito. Para tais intérpretes, os animais 

possuem pelo menos um direito, em decorrência do texto constitucional: 

o de não serem submetidos a tratamentos cruéis. (grifo nosso) 
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Na mesma linha, Francione (2013), se valendo do já explicado princípio da “igual 

consideração”, aduz que deveríamos conceder aos animais o direito fundamental de não 

sofrerem e de não serem tratados como meios, recursos, instrumentos ou objetos. O autor é 

enfático quanto a não haver uma terceira via: ou os interesses dos animais são tidos como 

moralmente significativos e sujeitos ao princípio da “igual consideração” ou os animais 

continuarão a ser tratados como coisas. 

Ainda sobre a relativização da crueldade, que a admite como um “sofrimento 

desnecessário”, conforme entendida por boa parte dos julgadores, relegando a crueldade como 

algo teratológico, argumenta Francione: 

 

restringir as chibatadas em um escravo a somente uma vez por semana pode 

soar melhor que permitir que esse castigo fosse infligido diariamente (e de 

fato, há uma melhora no bem-estar do escravo que recebe menos imposição 

de castigos corporais), mas isso não o remove da condição de coisa. 

 

 

Como destaca Lourenço (2008), evidentemente, consequência necessária de extensão 

aos animais do direito fundamental de não-sofrimento é a de torná-los “sujeitos de direito”. O 

fato é que, se admitimos que os animais possuem um interesse qualificado e relevante no 

sentido do não-sofrimento, então devemos abolir, e não apenas regular, a instituição da 

propriedade animal. Precisamos parar de utilizar animais para finalidades nas quais não nos 

valeríamos de seres humanos sob as mesmas condições. 

Portanto, fato é que o Direito Animal pleiteia a proteção moral e jurídica aos animais 

não humanos também contra o sofrimento necessário e desnecessário, gradativamente, 

apesarda recorrente relativização da regra de vedação da crueldade, contra a qual se insurge. 

Noutro giro, oportuno ressaltar a recente resolução nº 1236/2018 do Conselho Federal 

de Medicina Veterinária (CFMV), de 26 de outubro de 2018, que traz uma definição 

normativa de maus-tratos, abuso e crueldade contra os animais vertebrados de qualquer 

espécie, e dispõe sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas e dá outras 

providências.  

A presente resolução, leva em consideração, dentre outras coisas, justamente a regra 

constitucional de vedação da crueldade, bem como, o artigo 32 da Lei Federal de Crimes 

Ambientais nº 9.605/1998, que proíbe atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

nativos ou exóticos, domésticos, domesticados ou silvestres, tendo em vista a falta de 

definição para a caracterização de “crueldade”, “abuso” e “maus tratos” aos animais na 

legislação. 
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A normativa, no seu art. 2º, incisos II, III e IV, trouxe as seguintes definições: 

 

 
II - maus-tratos: qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que 

intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoque 

dor ou sofrimento desnecessários aos animais; 

III - crueldade: qualquer ato intencional que provoque dor ou 

sofrimento desnecessários nos animais, bem como intencionalmente 

impetrar maus tratos continuamente aos animais; 

IV - abuso: qualquer ato intencional, comissivo ou omissivo, que implique 

no uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado, incorreto de 

animais, causando prejuízos de ordem física e/ou psicológica, incluindo os 

atos caracterizados como abuso sexual; 

 

No caso da exportação de gado vivo, todos os achados desta pesquisa evidenciaram 

que tal prática submete os animais a maus-tratos continuados não somente no transporte 

marítimo, mas desde o pré-embarque, ainda no transporte terrestre, se enquadrando na 

definição de crueldade exposta nesta resolução, a despeito de não haver definição legal do 

alcance da regra constitucional de vedação de crueldade e das interpretações afetadas pela 

lógica antropocêntrica e especista. De toda forma, as referidas evidências são suficientes para 

se enquadrar a prática mesmo no “sofrimento desnecessário”, merecendo repúdio do 

ordenamento jurídico.  

Tal definição, alcance e enquadramento, como já mencionado, tem ficado a cargo do 

intérprete da lei e dos seus julgadores, tendo prevalecido nos tribunais brasileiros o 

entendimento de que os animais destinados ao abate, por exemplo, não se enquadram no tipo 

penal previsto no art. 32 da Lei nº 9.605/98, ou seja, não configura crime o abate de gado 

bovino, já que neste entendimento os animais destinados ao abate não se enquadram no citado 

tipo penal, excluindo tais seres sencientes da proteção conferida por esta lei. 

Desse modo, um dos pleitos da nova ciência jurídica do Direito Animal, que contribui 

transversalmente para uma ampliação de direitos e melhor interpretação da lei quanto a 

proteção dos animais é a mudança do seu status jurídico no ordenamento jurídico brasileiro, 

para a categoria de sujeitos de direito, que trataremos a seguir. 

 

2.4.2.1.5 São sujeitos de direito  

 

Santos e Medeiros (2019) afirmam que a classificação de sujeitos de direito é a que 

mais se mostra efetiva em tutelar os interesses dos animais em juízo. No caso, a óbvia 

incapacidade de exercício averiguada nesses seres poderia ser sanada por meio de 
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representação, a ser dada pelo guardião, interessado no bem-estar do animal sobre o qual 

detém guarda, ou pelo Ministério Público, quando selvagens ou silvestres.  

Na mesma linha, Silva (2009) indaga que por muito tempo os interesses dos animais 

não foram defendidos em juízo porque partíamos do raciocínio de que não havia uma pessoa 

legitimada para tanto. Consideravam-se os animais, como uma parte de toda fauna brasileira, 

ou seja, todos eram prejudicados e por isso ninguém de tinha legitimidade específica para 

representá-los; porém hodiernamente entende-se que o decreto nº 24.645/34 continua vigente 

e se orienta por uma cultura biocêntrica. Aduz que duas serão as soluções para os 

procedimentos judiciais envolvendo animais não humanos 1) substituição processual por parte 

do Ministério Público, sociedades de proteção animal e terceiros com estreita relação de 

proximidade através de um representante processual tais como um curador especial ou um 

guardião. 

Ataíde Junior (2018) entende que mesmo que a legislação civil brasileira não confira, 

expressamente, personalidade civil aos animais, ou status jurídico de pessoas, a capacidade de 

ser parte a eles atribuída pelo Decreto 24.645/1934 já lhes posiciona, dentro do direito 

positivo, como sujeitos de direitos passíveis de tutela jurisdicional. Sabe-se que a 

personalidade judiciária não depende da personalidade civil. Entes despersonalizados têm 

direitos e podem defender esses direitos em juízo, por meio de seus representantes legais.  

Os animais, muito embora ainda não contem com personalidade civil positivada, são 

titulares do direito fundamental à existência digna, derivado da regra constitucional da 

proibição da crueldade, e podem ir a juízo, como dito anteriormente, por meio do Ministério 

Público, de seus substitutos legais ou das associações de defesa animal, conforme regra, 

positiva e vigente, do art. 2º, §3º do Decreto 24.645/1934. 

Lourenço (2008) afirma que esta ampliação deve ser seguida de uma também 

imprescindível extensão de direitos fundamentais para não humanos, na qualidade de sujeitos 

de direito, não havendo argumentos sólidos para que continuemos a relegá-los à categoria 

meramente instrumental de coisa ou objeto. E dentre os caminhos para se alcançar esta nova 

condição dos animais reflete sobre a teoria dos entes despersonalizados, baseando-se na 

distinção conceitual entre “pessoa” e “sujeito de direito”, que permite que se prescinda da 

qualificação do ente como “pessoa” para que ele venha a titularizar direitos subjetivos. 

Narra o professor Daniel Braga Lourenço. 

 

No que diz respeito aos animais ela poderá ser aplicada para 

caracterizá-los como autênticos sujeitos de direitos despersonificados 
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não-humanos, tal qual propõe a criteriosa classificação de Ulhoa Coelho. 

Como se procurou demonstrar, somente uma visão extremamente dissociada 

da realidade seria incapaz de realizar que a maior parte das normas de 

proteção aos animais, incluindo-se, em especial, as que vedam os maus-

tratos, abusos e crueldades, trata de regras em que o objeto jurídico tutelado 

é a incolumidade física e psíquica do próprio animal, ou seja, são regras em 

que o destinatário da norma e aquele que é beneficiado diretamente pela 

sua observância é o ser que sofre as consequências da conduta lesiva. 

(grifos nossos) 

 

 

E destaca que o professor Ribeiro da Silva adota tal posicionamento: 

 

São regras em que o único beneficiado (salvo, em prol da sociedade, a 

manutenção de um relativo nível de “humanidade”) por sua observância é o 

próprio animal, não a fauna, e muitas vezes em conflito com os direitos do 

próprio proprietário. Desta espécie é a regra que veda a prática de atos 

cruéis contra os animais (CF, art. 225, § 1º, VII). Não me parece, no 

caso, que a proibição ao tratamento cruel exista em prol de um 

ambiente equilibrado ou do direito de propriedade (pois pode se opor a 

este). Da mesma forma quando se estabelecem regras que proíbem a caça ou 

apanha do animal se dê por meio de atiradeiras, fundas, veneno ou 

armadilhas que maltratem a caça (Lei 5.197/67, art. 10, “a”); e também 

grande parte das normas contidas na Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais. (grifos nossos) 

 

Afirma Lourenço que, tecnicamente, o que se pretende é que animais, consoante já 

alertava Goretti em 1928 (L´animale quale soggetto di diritto), embora despersonalizados, 

sejam “sujeitos de direito”, ou seja, ainda que se entenda que não sejam pessoas, nem por essa 

razão deixariam de poder usufruir de um patrimônio jurídico que lhes garantisse o mínimo 

existencial. A vantagem da teoria dos entes despersonalizados se situa justamente na 

prescindibilidade da “adequação típica” do animal na categoria de “pessoa” para que ele 

venha a titularizar determinados direitos subjetivos fundamentais. 

E destaca que José Robson da Silva argumenta que a melhor exegese do inciso VII do 

parágrafo primeiro do art. 225 da Carta Magna determina a concessão de direitos aos animais 

e não sobre eles: 

 

Entretanto, o preceito constitucional pode ser compreendido numa outra 

perspectiva. Neste olhar, a proibição de se produzir crueldades contra os 

animais está a garantir um mínimo de tutelas cujo centro é a 

integridade física dos animais. Este núcleo está para além de qualquer 

valor moral. [...] As garantias jurídicas destinadas à preservação da função 

ecológica da flora e os direitos dos animais não são apenas uma 

manifestação de piedade ou uma afirmação do refinamento “espiritual” 

humano. As garantias têm como pressuposto que a integridade física do 

animal é condição do equilíbrio ambiental e um valor em si. (grifos 

nossos) 
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Prossegue Lourenço (2008) afirmando que outros doutrinadores alertam para o fato de 

que, quando a Constituição Federal fala que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado [...]”, aí estariam abrangidos também os animais, os quais, tal 

como o ser humano, integram o meio ambiente que deve ser equilibrado. Em igual sentido, a 

tutela dos animais como possuidores de valoração intrínseca, parece defluir naturalmente do 

art. 3º, inciso I, da Lei n.º 6.938/81: 

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I – meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências, 

einterações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga 

erege a vida em todas as suas formas; [...] (grifos nossos). 

 

A expressão “vida em todas as suas formas” indica, à toda prova, que a proteção 

constitucional do meio ambiente deve se pautar pela valoração de todas as formas de vida, 

humanas ou não.  

Prossegue o professor Daniel Braga Lourenço fazendo referência a dois importantes 

julgados aos pleitos animalistas. Em 03/06/1997, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 

n.º 153531/SC, do qual foi relator o Ministro Francisco Rezek, estabeleceu que a prática da 

“farra-do-boi” é cruel e, por tal motivo, afronta a norma insculpida no art. 225, VII da 

Constituição Federal.  

 

COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - 

RAZOABILIDADE - PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - 

ANIMAIS - CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o 

pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão 

das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII 

do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda prática que acabe 

por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma 

constitucional denominado "farra do boi". 

 

Em janeiro de 2007, o juiz federal, Dr. Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, nos 

autos do Mandado de Segurança n.º 2006.71.04.002554-3/RS, no qual se pretendia a 

concessão da ordem para a restituição e utilização de um chimpanzé em exibições públicas, 

citando Peter Singer, afirmou que: 

Conclusivamente, fixo as seguintes premissas para este julgamento: (i) o 

animal tem legítimo interesse de não sofrer; (ii) esse interesse é 

protegido pela Constituição da República (art. 225, § 1º, VII) e pela Lei 

n.º 9.605, de 1998 (art. 32); (iii) a forma de reparar essa violação é a 

apreensão do animal par que ele seja reintegrado à natureza ou posto à 
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disposição de um estabelecimento capaz de lhe conceder um tratamento 

minimamente adequado (art. 25, § 1º, da Lei n.º 9.605, de 1998). 

 

Caminhando para a conclusão desta seção, é forçoso reconhecer que apesar das 

interpretações favoráveis a elevação do status jurídico dos animais, majoritariamente ainda 

não se reconhece, seja no âmbito legislativo ou jurisprudencial, que os animais sejam sujeitos 

de direitos, titulares de direitos subjetivos (individuais), já que ainda se encontra na condição 

de objeto de direito em boa parte da legislação brasileira.  

No Código Civil, por exemplo, o art. 82 enquadra os animais como “bens móveis”, ou 

seja, suscetíveis de movimento próprio; no art. 85 como “bens móveis fungíveis”, ou seja, que 

podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade; o art. 445, § 2, 

trata da venda de animais e do início do prazo para reclamar de “vícios ocultos” nesses 

animais, como se fossem mercadorias, produtos. O art. 963 dispõe que o “credor por animais” 

possui privilégio creditório especial sobre o “produto do abate”. O art. 1313, II diz que o 

proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, 

mediante prévio aviso, para apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem 

casualmente. O art. 1.397 trata do usufruto e dispõe que as crias dos animais pertencem ao 

usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar 

o usufruto (fungibilidade). Por fim, o art. 1.442, V e os artigos 1.444 a 1.446 incluem os 

animais como bens passíveis de penhor agrícola e pecuário. 

No Código Penal, igualmente, é estabelecido uma série de crimes contra a fauna, em 

especial, o crimede maus-tratos. Porém, para a maioria da doutrina, o animal não 

éconsiderado vítima do crime, já que não é considerado titular de um bem jurídico penal, o 

titular do bem jurídico tutelado é a sociedade e não a fauna, o animal. 

Na Constituição Federal, apesar de ter sido estendido aos animais não humanos uma 

proteção contra a crueldade (art. 225, § 1º, VII), como visto, a Lei Maior, ao mesmo tempo, 

autoriza outras formas de maus-tratos e suporta emendas constitucionais e leis 

infraconstitucionais que ampliam hipóteses legalmente admitidas de sofrimento animal, como 

aquelas de “sofrimento necessário”. Relembrando Francione (2013), existe até mesmo uma 

esquizofrenia constitucional, pois o art. 23, VIII da própria Constituição Federal diz que 

compete a todos os entes federativos “fomentar a produção agropecuária”, atividade geradora 

de sofrimentos aos animais e de graves impactos ao meio ambiente. 

Obviamente, comenta Rammê (2019) não se trata de colocar em pé de igualdade seres 

humanos e animais. Também não se trata de dizer que seres humanos e animais possuem os 
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mesmos direitos. Trata-se apenas de reconhecer, independente das diferenças para com a 

espécie humana, o direito de terem seus interesses fundamentais respeitados. 

Por fim, a partir da pesquisa realizada foi possível concluir que há um atraso no 

ordenamento jurídico brasileiro quando classifica os animais como coisas e quando relativiza 

a regra constitucional de vedação de crueldade, decorrente de um ranço antropocêntrico e 

especista que prejudica a tutela dos interesses de seres que, acima de tudo, são sujeitos-de-

uma-vida, que querem viver. Esse tratamento jurídico não corresponde ao que lhes é 

designado noutros países, que já prescindiram dessa qualificação diante da eminente demanda 

do movimento em prol da descoisificação dos animais. Por outro lado, nasceu a nova ciência 

jurídica do Direito Animal, que segue ganhando espaço legal, jurisprudencial e doutrinário no 

Brasil, estabelecendo, como marco inicial para sua autonomia científica, a regra 

constitucional da proibição da crueldade, insculpida no inciso VII do §1º do art. 225 da 

Constituição Federal. 

 

2.4.2.1.6 Conclusão 

 

Nesta seção foi possível vislumbrar qual o pleito da nova ciência jurídica do direito 

animal, embora resumidamente, contribuindo para se pensar a prática de exportação de gado 

vivo por via marítima e propor soluções. Para facilitar a compreensão da linha de raciocínio 

apresentada mediante o cruzamento de texto dos diversos autores, que compôs este referencial 

teórico, elaborou-se a figura 5. 
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Figura 5 – Pleito do direito animal.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019   

Animais não são 
coisas! 

São seres 
sencientes 

possuidores de 
direitos morais 

Têm dignidade 
própria e direito à 
existência digna 

Têm direito 
constitucional de 

não ser submetido   
à crueldade 

São sujeitos             
de direito 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Conforme afirma Flick (2013, p. 18), a “pesquisa social é uma análise sistemática das 

questões de pesquisa por meio de métodos empíricos (p. ex., perguntas, observação, análise 

de dados, etc.)”. Através dela o pesquisador pode atingir importantes objetivos como explorar 

fenômenos, campos ou questões fornecendo descrições iniciais; descobrir relações entre 

variáveis através da coleta e análise de dados; oferecer análises e material empírico como 

alicerces para o desenvolvimento de teorias; testar conhecimentos existentes e teorias; 

documentar empiricamente efeitos de programas, tratamentos, intervenções, etc.; produzir 

conhecimento para a tomada de decisão administrativa, práticas e políticas em uma base 

empírica. Por fim, ela promove conhecimento sobre informações e detalhes que podem ser 

utilizados para criar soluções que atendam às questões societais (FLICK, 2013). 

Neste capítulo estão detalhados os procedimentos metodológicos utilizados no alcance 

dos objetivos da pesquisa. Segundo Rosa (2017), a metodologia de pesquisa é um item 

indispensável para a construção de um estudo de qualidade e confiabilidade. Por isso, torna-se 

importante classificá-la quanto à sua natureza, sua abordagem, seus objetivos e seus 

procedimentos técnicos como apresentado a seguir. 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

3.2.1 Quanto à natureza 

 

Apesar de apresentar aspectos que a relacionem a uma abordagem dedutiva, a presente 

pesquisa, no que diz respeito ao seu modo de condução e as técnicas adotadas para a 

resolução do problema apresenta um enfoque qualitativo. A abordagem adotada, portanto, 

para o desenvolvimento desta dissertação consiste na chamada abordagem por método misto: 

pesquisa qualitativa e quantitativa (quali-quanti). 
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Nesse passo, em relação as escolas positivistas e interpretativistas do pensamento, ou 

seja, aquelas que adotam abordagens quantitativas e qualitativas respectivamente, pode-se 

dizer que a primeira possui orientação para a confirmação, a verificação, o reducionismo, o 

hipotético, o dedutivo, enquanto a segunda direciona-se para a descoberta, a exploração, o 

expansionismo, a descrição, a indução (ALI; BIRLEY, 1999). 

A visão antagônica dessas duas vertentes do conhecimento tem gerado certa divisão, 

levando alguns pesquisadores a defender a incompatibilidade entre ambas. O Quadro 1 

apresenta algumas das principais diferenças entre as abordagens quantitativa e qualitativa. 

 

 

Quadro 1 - Diferenças entre métodos quantitativos e qualitativos 

Fonte: Gray (2012). 

 

Não obstante, pesquisadores outros como Bryman (2007) defendem que as diferenças 

epistemológicas existentes entre ambas as abordagens estão sendo exageradas e apontam para 

a integração dos dois métodos, adotando os pontos fortes que cada um apresenta. Justamente 

onde se enquadra a presente pesquisa. 

 

 

3.2.2 Quanto aos objetivos 

 

No que concerne aos seus objetivos, este estudo pode ser classificado como 

exploratório. De acordo com Gray (2012) esta forma de pesquisa busca explorar o que está 

acontecendo e fazer perguntas a respeito, utilizando técnicas como busca na literatura, 

conversa com especialistas em campo e análise documental.  

Aspectos Métodos quantitativos Métodos qualitativos

Posições espistemológicas Objetivista Construtivista

Relação entre pesquisador e 

sujeito
Distante/de fora Próxima/de dentro

Foco de pesquisa "Fatos" Sentidos

Relalção entre teoria/conceitos

e pesquisa
Dedução/confirmação Indução/emergente

Abrangências das conclusões Nomotética Ideográfica

Natureza dos dados Dados baseados em números Dados baseados em texto
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3.2.2.1 Técnica de coleta de dados 

 

Os dados utilizados nesta análise foram obtidos por meio de fontes primárias – 

segundo Vergara (2005), as fontes primárias são aquelas obtidas na interação direta do 

pesquisador com os sujeitos, seja por meio de entrevistas, seja por meio de observações ou 

aplicação de questionários.  

Segundo Rosa (2017), não é indicado utilizar apenas um método ou técnica de coleta 

de dados numa pesquisa, mas, todos os que, segundo o pesquisador, sejam considerados 

necessários ou apropriados ao estudo. Gil (2010) também afirma que é um princípio básico a 

utilização de mais de uma técnica na obtenção de dados num estudo de caso, e é fundamental 

para garantir a qualidade dos resultados obtidos. Desta forma, o procedimento de coleta de 

dados, para se obter informações pertinentes para essa pesquisa, utilizou as fontes de 

evidências, demonstradas nas etapas de pesquisas que segue abaixo, especificamente na figura 

6. 

 

 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Seguindo o modelo proposto, onde a pesquisa está dividida em quatro etapas as quais 

estão distribuídas em quatro agrupamentos, conforme apresentado na Figura 6, que delineia os 

objetivos e métodos de pesquisa adotados a cada passo do trabalho, demonstrando o caminho 

percorrido pelo pesquisador para atingir os objetivos da pesquisa.  

 

 

 

•Objetivo: Encontrar as principais críticas sobre o comércio 
de exportação de animais vivos no Brasil e no exterior. 

•Objetivo: Encontrar qual o pleito do Direito Animal. 
 

ETAPA 1  

Revisão da Literatura 

•Objetivo: Identificar os argumentos sobre a cruealdade 
animal na ação judicial nº 5001511-93.2018.4.03.0000 que 
discute a proibição desta prática no Brasil.  

ETAPA 2 

Pesquisa Documental  

 

•Objetivo: Coletar a opinião de especialistas em Direito 
Animal se este comércio viola ou não a regra 
constitucional de proibição de crueldade . 

 

 

ETAPA 3 

Questionário 
estruturado 

ETAPA 4  

Formular proposta para garantir a regra de proibição de crueldade contra os animais 
na prática de exportação de gado vivo no Brasil. 
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Figura 6 – Etapas da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

3.3.1 Etapa 1 - Revisão da Literatura 

 

 A primeira etapa da revisão consistiu em uma consulta aos trabalhos oriundos das 

bases de dados Scopus (Elsevier), Web of Science (Thomson Reuters Scientific) e no site 

Google Acadêmico. Os trabalhos presentes nas referidas bases foram acessados por meio do 

portal de periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior). Também foram utilizados Dissertações de mestrado e Teses de doutorado escritos 

na língua portuguesa e inglesa, além de conteúdo de livros adquiridos e disponíveis em 

biblioteca. 

Os strings utilizados para a busca e seleção de trabalhos aderentes ao tema tiveram 

como base o seu alinhamento aos seguintes objetivos específicos deste trabalho: a) encontrar 

as principais críticas sobre o comércio de exportação de animais vivos no Brasil e no 

exterior e b) a visão da nova ciência do Direito Animal sobre os animais.  

O string de pesquisa, utilizando as palavras-chave escolhidas e os conectores 

boolianos OR e AND é apresentado nos Quadros 2 e 3. O Quadro 2 mostra que nas bases 

Scopus e Web of Science só foram encontrados trabalhos referentes ao primeiro objetivo 

específico. Já o Quadro 3 mostra os resultados do segundo objetivo específico encontrados no 

site Google Scholar. 

 

 

Quadro 2 – Preenchimento dos campos de pesquisa 

Campos de busca SCOPUS e ISI Web of Science 

String de pesquisa 1 (Export) AND (Animals) AND (Live) 

String de pesquisa 2 (Export) AND (Animals) AND (Live) AND (Brazil) 

String de pesquisa 3 (Export) AND (Cattle) AND (Live) 

Tipo de pesquisa para todos os strings (SCOPUS) Article, Title, Abstract, Keywords 

Tipo de pesquisa para todos os strings (ISI) TÓPICO 

Fonte: Base de dados Scopus e ISI Web of Science 

 

Quadro 3 – Preenchimento dos campos de pesquisa 

Campos de busca Google Acadêmico 

String de pesquisa 1 AnimalsRights 

String de pesquisa 2 Crueldade Animal 

String de pesquisa 3 Direito animal Brasileiro 
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Tipo de pesquisa para todos os strings Article, Title, Abstract, Keywords 

Fonte: Google Acadêmico 

 

Nos procedimentos de triagem e seleção dos artigos, primeiramente, foi realizada a 

busca na amostra com as palavras-chave referente ao objetivo específico a) exportação de 

animais vivos no Brasil e no exterior nas duas bases, que resultou em um total de 552 artigos, 

sendo quase todos sobre o mercado de exportação australiano. Em seguida, foi limitado para 

artigo e revisão até o ano de 2012, resultando em 233 trabalhos. Desses restantes, foram 

identificados 23 trabalhos alinhados ao objetivo da pesquisa.  

Excepcionalmente, encontrou-se um trabalho de 2008, que apesar de mais de 10 anos 

foi o único trabalho no Brasil relacionado diretamente aos objetivos desta pesquisa, 

justificando-se, portanto, o seu uso para a contribuição da presente pesquisa. 

Num segundo momento, quanto ao objetivo específico b) a visão da nova ciência do 

Direito Animal sobre os animais, encontrou-se um total de 2.840.000 resultados com o 

primeiro string. Em seguida, limitou-se para o ano de 2008, resultando em 1.790.000 

trabalhos. Aplicou-se os mesmos filtros com o segundo string, encontrando 17.700 resultados. 

E com o terceiro string encontrou-se 16.300 resultados. Desses restantes, foram identificados 

20 trabalhos alinhados ao objetivo da pesquisa. 

 

3.3.2 Etapa 2 - Pesquisa documental 

 

Segundo Vergara (2005) a pesquisa documental é a investigação de evidências em 

documentos conservados em órgãos públicos e privados de qualquer natureza. Neste sentido, 

buscou-se nesta segunda etapa identificar num caso concreto e com abrangência de 

documentos específicos sobre as questões de pesquisa quais os principais argumentos que 

evidenciam a crueldade no comércio de exportação de animais vivos no Brasil. 

Tal método justifica-se, sobretudo, em razão da carência de trabalhos críticos 

científicos sobre esta prática brasileira nas bases pesquisadas, auxiliando a preencher esta 

lacuna. 

Para tanto, foi escolhida a ação judicial nº 5001511-93.2018.4.03.0000 ainda em 

trâmite no TRF da 3ª Região, que discute justamente a proibição do comércio de animais 

vivos em todo o território nacional, sob o argumento de crueldade e violação da legislação de 

bem-estar animal. Esta ação já conta com aproximadamente 2000 folhas e vem produzindo 

decisões, pareceres e estatísticas de vários órgãos que contribuem para o entendimento dos 
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conflitos e proposição de sugestões à prática em estudo e o modo com que o Brasil trata os 

seus animais sencientes para oseu desenvolvimento econômico. 

Elaborou-se, então, um quadro com a seleção dos documentos, pareceres técnicos 

edecisões judiciais que evidenciaram a crueldade contra os animais no setor em estudo. 

3.3.3 Etapa 3 - Questionário estruturado 

 

A opção de uso do questionário estruturado se justifica pela necessidade de captação 

de dados a respeito do entendimento da nova ciência do Direito Animal e o que se pleiteia 

para os animais submetidos à prática de exportação de gado vivo. O questionário foi enviado 

exclusivamente a especialistas em Direito Animal, conforme se explicará a seguir. As 

questões foram elaboradas no formato de afirmações, de modo a atender os objetivos desta 

dissertação. Estes dados foram coletados por meio de questionário survey, enviado a 34 

especialistas, sob o critério de acessibilidade.   

Esta ferramenta foi escolhida pelas facilidades que apresenta para a coleta de dados, já 

que apresenta o total de questionários enviados e o total de pessoas que responderam. 

Também permite reenviar o questionário aos convidados que não responderam, o que pode 

aumentar o número de respostas. Tem um nível alto de alcance de pessoas em um curto 

espaço de tempo, independentemente do local que estas pessoas estejam. Traz facilidade e 

liberdade ao respondente pela possibilidade do anonimato.  

O questionário que consta no apêndice, foi enviado a 34 especialistas, pelo critério de 

acessibilidade, a partir do dia 19/06/2019 e o processo de coleta desses dados terminou em 

19/07/2019. Ao final deste período constatou-se 30 respostas.  

O questionário buscou investigar os aspectos relativos a cada um dos objetivos – geral 

e específicos – da pesquisa. Foram 9 afirmações, sustentadas pelo referencial teórico com 

adaptações à realidade do setor de exportação de animais vivos do Brasil, respondidas pela 

escala likert de 5 pontos. 

Para atingir os objetivos perseguidos, escolheu-se o seguinte critério para a escolha 

dos membros da amostra: indivíduos notoriamente conhecidos pela sua atuação no campo do 

Direito Animal, tendo como base publicações científicas, livros publicados ou formação na 

área do Direito Animal. 

A amostra, qualificada, segue a técnica utilizada em pesquisa qualitativa com a 

finalidade de determinar sentimentos ou opiniões de um grupo em relação a um determinado 

assunto. No caso, se a prática em estudo viola ou não a regra de proibição constitucional de 
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crueldade contra os animais segundo a nova ciência jurídica do Direito Animal e, portanto, se 

deve ou não ser proibida. 

O questionário não se preocupou em identificar os dados dos respondentes, como sexo 

ou região. Suas identidades foram preservadas. 

A escolha dos especialistas foi possibilitada pelo fato de o autor da presente pesquisa 

atuar no nível do Direito Animal e ter contato com outros indivíduos atuantes nesta ciência. 

Logo, a técnica de amostragem foi a amostragem por conveniência, que segundo Sweeney, 

Williams e Anderson (2013) é uma técnica de amostragem não probabilística que tem a 

vantagem de permitir uma seleção amostral e uma coleta de dados relativamente mais fáceis. 

Como descrito, este método foi escolhido atendendo a critérios de acessibilidade. 

Os questionários foram enviados via e-mail e whatsapp para uma população de 34 

especialistas, adultos de várias idades, sexo e região, com nível de escolaridade de pós-

graduação em Direito. Foram 20 questionários enviados via e-mail dos quais 14 foram 

respondidos, 3 retornaram com endereço de e-mail errado e 3 não foram respondidos. Por 

whatsapp foram enviados 16 questionários, sendo todos respondidos, chegando-se a um total 

de 30 respostas, conforme a figura 6 a seguir. 

 

 

Figura 7– Etapas do questionário 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

 

Alguns dos endereços de e-mail o autor da pesquisa já possuía, outros foram 

localizados através de livros e artigos do referencial teórico. Os contatos via whatsapp 

decorreram da acessibilidade do autor da pesquisa aos especialistas, como já mencionado.  

Seleção de 34 
especialistas em 
Direito Animal 

Envio do questionário 
para 20 endereços de 

e-mail 

14 respostas. 3 
retornos de e-mail por 
endereço errado. 3 não 

respondidos. 

Envio de questionário 
para o whatsapp de  16 

especialistas 

16 respostas 

fechamento do 
questionário com 30 

respostas 
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Adotou-se a sugestão de Patton (2002) de submeter as perguntas do questionário a um 

pré-teste, de forma a realizar, de maneira antecipada, os ajustes necessários para alcançar os 

objetivos da pesquisa. Para tal, foram selecionadas três pessoas que atendiam aos requisitos 

do público-alvo. Estas pessoas não foram consideradas na amostra final. 

O tratamento dos dados será detalhado no capítulo 4. 

3.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

O roteiro do questionário foi elaborado de forma a coletar a visão da nova ciência do 

Direito Animal para responder à pergunta problema desta pesquisa, tendo como embasamento 

o referencial teórico levantado.  

A seguir, na Figura 7, dividiu-se o roteiro do questionário em quatro blocos principais: 

(1) mapeamento do entrevistado; (2) percepção do status animal para o Direito Animal; 

(3) percepção do conceito de crueldade para o Direito Animal; (4) percepção se a prática 

em estudo viola a regra constitucional de proibição de crueldade contra os animais. 

 

Figura 8 – Roteiro do questionário 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

 

O instrumento utilizado foi composto por 9 afirmações, conforme o Quadro 4, que 

buscam investigar os aspectos relativos a cada um dos objetivos – geral e específicos – da 

pesquisa, igualmente sustentados pelo referencial teórico. As respostas foram elaboradas 

segundo a escala likert de 5 pontos com ênfase em concordância.  

O questionário se encontra no apêndice. 

 

Quadro 4 – Afirmações aos especialistas 

 

AFIRMAÇÕES REFERENCIAL TEÓRICO 

1) A prática de exportação de gado vivo pelo Brasil viola 

a regra de proibição de crueldade contra os animais 

Ataíde Junior (2018); Oliveira e Lourenço (2009); 

Marotta (2018); Araujo (2003); Lourenço (2008); 

Mapeamento do 
Entrevistado 

Perceber quem é o 
animal para o Direito 

Animal 

Perceber qual o 
conceito de crueldade 
para o Direito Animal 

Perceber se o Direito 
Animal entende que 
esta prática é cruel. 
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contida na parte final do inciso VII do §1º do art. 225 da 

Constituição Federal. 

Diniz (2018); Rosa (2018); Cushing (2018); 

Collins, Hampton e Barnes (2018); Sinclair et al. 

(2018); Zhang, Lisle e Phillips (2016); Phillips 

(2016); Tiplady, Walsh e Phillips (2015); Moore et 

al. (2015); Malcolm et al. (2013); Moore et al. 

(2014). Tiplady, Walsh e Phillips (2013); Phillips e 

Santurun (2013); Phillips e Pine (2013); Shanafelt e 

Perrings (2017); Galloa e Huertas (2016) 

2) A prática de exportação de gado vivo pelo Brasil deve 

ser proibida por lei. 

Lourenço (2008);  Felipe (2003);  Rodrigues 

(2012); Régis (2018); Molinaro et al. (2008) 

3 A prática de exportação de gado vivo pelo Brasil não 

deve ser proibida, mas sim sofrer restrições legais, para 

garantir as condições de bem-estar destes animais. 

Marotta (2018); Ferreira (2017); Rosa (2018); 

Ataíde Junior (2018); Santos (2019); Diniz (2018); 

Lourenço (2008); Gordilho (2008); Araujo (2003); 

Molinaro (2008); Regis (2018); Dias (2000); Levai 

(2004); Pomin, Souza e Wesley (2017) 

4) Não há como garantir o bem-estar animal na prática 

de exportação de gado vivo pelo Brasil, por ser 

inerentemente cruel. 

Cushing (2018); Collins, Hampton e Barnes (2018); 

Sinclair et al. (2018); Zhang, Lisle e Phillips 

(2016); Phillips (2016); Tiplady, Walsh e Phillips 

(2015); Moore et al. (2015); Malcolm et al. (2013); 

Jo Moore et al. (2014). Tiplady, Walsh e Phillips 

(2013); Phillips e Santurun (2013); Phillips e Pine 

(2013); Shanafelt e Perrings (2017); Galloa e 

Huertas (2016) 

5) O Direito Animal já se encontra consolidado no Brasil. Ataíde Junior (2018); Oliveira e Lourenço (2009) 

6) Para o Direito Animal o gado utilizado nesta prática 

tem valor intrínseco e dignidade própria. 

Gonçalves (2008); Cushing (2018); Collins, 

Hampton e Barnes (2018); Sinclair et al. (2018); 

Zhang, Lisle e Phillips (2016); Naconecy (2014); 

Regan (2006); Francione (2013); Felipe (2007); 

Dutra (2008); Singer (2004) 

7) Para o Direito Animal o gado utilizado nesta prática 

está sendo tratado com valor instrumental. 

Levai (2006); Pomin, Souza e Wesley (2017); 

Lourenço (2008); Felipe (2003); Rodrigues 2012; 

Régis (2018); Molinaro et al. (2008) 

8) É preciso enquadrar os animais utilizados nesta 

prática na condição de sujeitos de direito. 

Marotta (2018); Ferreira (2017); Rosa (2018); 

Ataíde Junior (2018); Santos; Medeiros (2019); 

Diniz (2018); Lourenço (2008); Gordilho (2008); 

Araujo (2003); Molinaro (2008); Regis (2018); 

Dias (2000); Levai (2004); Pomin, Souza e Wesley 

(2017); Ataide Junior (2018); Oliveira e Lourenço 

(2009); Marotta (2018). 

9) É necessário conceituar a crueldade contra os animais 

e em que situações se aplica. 

Marotta (2018); Ferreira (2017); Rosa (2018); 

Ataíde Junior (2018); Santos; Medeiros (2019); 

Diniz (2018); Lourenço (2008); Gordilho (2008); 

Araujo (2003); Molinaro (2008); Regis (2018); 

Dias (2000); Levai (2004); Pomin, Souza e Wesley 
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(2017); Ataíde Junior (2018); Oliveira e Lourenço 

(2009); Trindade (2014) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção do trabalho apresenta os resultados da coleta de dados realizada pelas 

metodologias de pesquisa documental e aplicação do questionário. 

 

4.1 DA PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Conforme já justificado no capítulo 3, tendo em vista a carência de trabalhos 

científicos sobre a prática brasileira de exportação de animais vivos nas bases pesquisadas 

neste trabalho, adotou-se a pesquisa documental, visando identificar num caso concreto e com 

abrangência de documentos específicos sobre as questões de pesquisa, quais as evidências que 

sustentam haver crueldade na prática em estudo.  

Contextualizando, no início de 2018 deflagrou-se no Brasil um embate jurídico e 

social envolvendo o navio panamenho MV NADA, que atracado no porto de Santos com 

25.193 mil bovinos com destino a Turquia para abate pelo ritual halal, foi proibido de seguir 

viagem por decisão judicial numa ação civil pública ajuizada na justiça federal de São Paulo 

pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNPDA), em face da União, decisão que 

impediu também a exportação de animais vivos para o abate no exterior em todo o território 

nacional. Tal decisão foi suspensa posteriormente pelo TRF-3, sob o argumento de lesão à 

ordem administrativa, à saúde e economia públicas, liberando a embarcação de seguir viagem. 

Este fato foi motivo de grande repercussão na mídia, pecuaristas e ativistas pelos direitos 

animais. Contra tal decisão, o FNPDA interpôs agravo interno, objetivando restabelecer a 

liminar concedida pela 25ª Vara Federal de SãoPaulo. 

Portanto, foi escolhido o recurso acima mencionado, nº 5001511-93.2018.4.03.0000, 

ainda em trâmite no TRF- 3, que discute justamente a proibição do comércio de animais vivos 

em todo o território nacional, sob o argumento de crueldade e violação da legislação de bem-

estar animal. Esta ação já conta com aproximadamente 2000 folhas e contém decisões 

judiciais, pareceres técnicos e estatísticas de vários órgãos e profissionais que contribuem para 

o entendimento dos conflitos e formulação de propostas sobre a prática em estudo. 

Elaborou-se, então, o Quadro 5, com a seleção dos documentos: decisões judiciais, 

pareceres técnicos, notícias e estatísticas que evidenciaram a crueldade contra os animais 

embarcados no navio MV NADA e no contexto geral da prática de exportação de animais 

vivos, conforme a seguir. 
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4.1.1 Documentos selecionados 

 

Selecionou-se um total de 8 documentos, que abordaram diretamente a questão de 

pesquisa, conforme o Quadro 5, de acordo com o último acesso ao processo eletrônico do 

TRF-3, no dia 05/08/2019 às 18h33. 

 

 

Quadro 5 – Documentos anexados na ação judicial 

 

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO 

 

Nº DO DOCUMENTO QUANTIDADE DE FOLHAS. 

1) Relato de Inspeção Técnica do navio 

MV NADA realizado pela médica 

veterinária Dr.ª Magda Regina 

1693748 37 folhas 

2) Parecer do biólogo Frank Alarcón 

sobre o Transporte Marítimo de Carga 

Viva 

1693755 24 folhas 

3) Parecersobre o transporte marítimo de 

gado vivo realizado por 4 médicas 

veterinárias 

1693858 7 folhas 

4) Relatório de descumprimento do 

Código Sanitário Para Animais Terrestres 

– OIE realizado pela médica veterinária 

Dr.ª Lynn Simpson  

1693864 e 1693866 25 folhas 

5) Parecer do Ministério Público Federal, 

pela Procuradoria Regional da República 

da 3ª Região, realizado pelo Procurador 

Sérgio Medeiros 

2814808 55 folhas 

6) Voto do Desembargador Federal Dr. 

Carlos Muta 

49136970 21 folhas 

7) Ação Civil Pública sobre o naufrágio 

do navio Haidar em Barcarena - PA 

1693963 107 folhas 

8) Jornal Turco denunciando péssimas 

condições dos animais importados do 

Brasil 

1693680 3 folhas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

 



72 
 

 

 

4.1.2  Descrição dos documentos 

 

DOCUMENTO 1) Relato de Inspeção Técnica do navio MV NADA realizado pela 

médica veterinária Dr.ª Magda Regina, CRMV 7583 

 

No dia 31/01/2018, o magistrado atuante no primeiro grau, Dr. Djalma Moreira 

Gomes, concedeu parcialmente a liminar requerida pelo FNPDA na ação civil pública nº 

5000325-94.2017.4.03.6135, suspendendo a partida da embarcação MV NADA rumo à 

Turquia, e determinando sua inspeção por médico veterinário, no prazo de 48 horas. 

Posteriormente, diante do resultado da perícia, foi concedida integralmente a medida liminar, 

em 02/02/2018, impedindo em todo o território nacional a exportação de animais vivos para 

abate, determinando, ainda, o desembarque e retorno do gado às fazendas de origem. 

A perícia foi realizada pela médica veterinária Dr.ª Magda Regina, que nominou o 

documento de “Relato de Inspeção Técnica requisitado pela Justiça Federal com vistas a 

oferecer subsídios para análise da Ação Civil Pública nº 5000325-94.2017.4.03.6135 em 

tramitação na 25ª Vara Cível Federal de São Paulo”.  

Destacou-se tal “Relato de Inspeção Técnica” tendo em vista as robustas evidências 

registradas no interior do navio com os animais ainda a bordo, com registros em vídeo e 47 

fotografias, além da descrição detalhada da insalubridade, condições de higiene precárias, 

amontoamento devido ao espaço reduzido e inadequado de cada baia, imensa quantidade de 

urina e excrementos, odor amoniacal intenso tornando difícil a respiração, poluição sonora 

(em decibéis) resultante do funcionamento dos ventiladores com elevado grau de ruído, dentre 

outros, evidenciando a crueldade com os animais antes mesmo do início da viagem 

intercontinental, com duração mínima de 15 dias, concordando com a Figura 4 deste trabalho 

que elencou conforme o referencial teórico os 10 fatores que mais comprometem as cinco 

liberdades dos animais transportados por via marítima na Austrália. 

Frisou a veterinária que a embarcação não atendeu às especificações das Instruções 

Normativas do MAPA, 13 e 56, respectivamente, não possuindo instalações adequadas para 

alojar a espécie animal exportada, bem como para seu manejo e alimentação, não propiciando 

bem-estar geral durante a viagem, não estando o local limpo e desinfetado, nem abastecido 

adequadamente com provisões. 

Relata, até mesmo, a veterinária, impedimentos iniciais de acesso à embarcação para 

que pudesse realizar a perícia. Veja-se trecho do relato: 
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[...] o preposto que inicialmente recebeu em mãos a decisão judicial em tela, 

devolveu-a sem qualquer sinal de protocolo ou reconhecimento formal, 

ignorando e impedindo que meu acesso à embarcação fosse efetivamente 

realizado.” b) Após múltiplas tentativas de diálogo e pedidos de 

obediência à decisão judicial aqui mencionada, dirigi-me à Delegacia da 

Policia Federal (Rua Riachuelo, 27 – Centro, Santos) para registro 

formal do descumprimento da ordem judicial supracitada. c) No dia 

seguinte, 01 de fevereiro de 2018, fui contatada por via telefônica (às 06h00 

– passadas mais de 12 horas da decisão judicial) pela operadora portuária, 

autorizando-me então a ingressar no local da perícia encomendada. 

Comuniquei a operadora portuária o início da perícia às 10h00 da manhã do 

dia corrente. 

 

A médica veterinária abre parênteses para narrar que participou ativamente da blitz da 

Prefeitura Municipal de Santos nos dias em que os caminhões com os animais chegaram ao 

Porto de Santos, vindo a constatar aí também ilegalidades, maus-tratos aos animais e artifícios 

para impedir a perícia, antes mesmo do embarque. 

 

Os caminhões trazendo animais da região de quarentena animal (EPE - 

Estação de Pré-Embarque), localizada a cerca de 500 km do Porto de Santos 

(municípios de Altinópolis e Sabino), traziam bois em número de 27 a 38 

animais por caçamba, em pé, compartimentos estes com visibilidade lateral 

obstruída graças à colagem de fitas adesivas nos orifícios da estrutura 

objetivando dificultar inspeção (observação, filmagem, fotografias) de 

seu interior por terceiros. [...] Contatou-se que o tempo de viagem dos 

veículos com animais variou de 8 a 14 horas de duração, sendo notória a 

grande quantidade de fezes e urina presentes no interior das caçambas 

produzidas ao longo do percurso rodoviário e também, lançadas nas 

vias urbanas durante o transitar dos veículos. Durante a inspeção (blitz) 

encontrei muitos animais prostrados no interior das caçambas e, apesar 

da quantidade de animais estar de acordo com as diretrizes anunciada pelo 

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), os animais 

não apresentavam condições de mover-se ou virar-se dentro do exíguo 

espaço de seu confinamento. 

 

Relata ainda a inspetora o uso de ferramentas para aplicação de descargas elétricas, 

que gera ainda mais sofrimento aos animais submetidos a esta prática, se não bastasse o 

transtorno ocorrido durante toda a cadeia de transporte. 

 

Muitos caminhões e suas caçambas dispunham de varetas com pontas 

metálicas conectadas ao sistema elétrico do veículo, cujo objetivo é 

impedir mediante descargas elétricas que os animais se deitem no 

assoalho do veículo. Nas embarcações marítimas, é sabido que os animais 

são coagidos mediante choques, a ingressar nos andares inferiores até que se 

alcance a lotação limite ou previamente estipulada. 
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Retornando a inspeção no interior do navio com os animais a bordo, relata a inspetora 

as condições lastimáveis que se encontravam os animais nos andares inferiores, conforme 

trecho da descrição abaixo e fotos a seguir. 

 

me dirigi aos andares inferiores (decks 1, 2 e 5), constatei que as condições 

de higiene eram muito precárias – notadamente para os animais ingressos 

na embarcação desde o dia 26 de janeiro (7 dias atrás do dia corrente da 

inspeção). A imensa quantidade de urina e excrementos produzida e 

acumulada nesse período, propiciou impressionante deposição no 

assoalho deuma camada de dejetos lamacenta. O odor amoniacal nesses 

andares era extremamente intenso tornando difícil a respiração. Em 

alguns desses andares, o sistema de ventilação artificial buscava atenuar o 

efeito do acúmulo de gases e odores, resultado também da decomposição do 

material orgânico bovino. A poluição sonora (em decibéis) resultante do 

constante funcionamento dos ventiladores era intenso e claramente 

inoportuno dado seu elevado grau de ruído. Conforme relatado pelo 

veterinário embarcado que me acompanhou durante a inspeção, o tempo que 

a operação de embarque dos animais consome faz com que esses pisos 

inferiores, preenchidos prioritariamente, fiquem em situação sanitária de 

maior precariedade dada a impossibilidade de lavagem dos pisos.  

 

 

 

Figura 9 – Acúmulo da urina e excrementos 

Fonte: Relato de Inspeção Técnica do navio “MV NADA” realizado pela médica veterinária Dr.ª Magda Regina 
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Figura 10 – Aglomeração de animais 

Fonte: Relato de Inspeção Técnica do navio “MV NADA” realizado pela médica veterinária Dr.ª Magda Regina 

 

Outro ponto que merece destaque é a “Graxaria”, departamento específico do navio 

que conta com equipamento para triturar os animais mortos. Tanto os animais triturados 

quanto os dejetos são lançados diretamente ao mar sem quaisquer tratamentos. Além do mais, 

constatou a inspetora que o navio não conta com a quantidade necessária de profissionais 

veterinários para cuidar das questões sanitárias e de saúde que envolve a presença de tantos 

animais neste transporte. Tal fato fora igualmente constatado em outros navios, conforme 

apresentado no referencial teórico deste trabalho, especificamente no item 2.1 sobrea 

exportação de animais vivos na Austrália. 

 

Em setor específico do navio, vulgarmente denominado Graxaria, foi 

constatada a presença de um equipamento destinado a triturar os animais 

mortos, cujo resultado do trituramento é também lançado ao mar. Foi 

informado que a equipe de veterinários do navio orbita na quantidade de um 

(01) a três (03) indivíduos, os quais seriam assessorados por um total de oito 

(08) vaqueiros que trabalhariam em turnos, verificando as condições de 

integridade dos animais ao longo dos dias. O mesmo é dizer que em sendo 

três veterinários embarcados responsáveis pela assistência médica e 

inspeção, teríamos a proporção de um veterinário para cada 9000 animais 

em confinamento. 
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Figura 11 - Graxaria 

Fonte: Relato de Inspeção Técnica do navio “MV NADA” realizado pela médica veterinária Dr.ª Magda Regina 

 

Os espaços exíguos para acomodação dos animais e suas consequências nocivas foi 

também registrado pela perita, concordando mais uma vez com a Figura 4 elaborada neste 

trabalho a partir do referencial teórico, com os 10 fatores de maus-tratos aos animais 

transportados via marítima na Austrália que mais apareceram nos trabalhos pesquisados. 

 

Tanto nos caminhões como dentro das baias da embarcação marítima, o 

movimento dos animais é seriamente comprometido. Nas baias contendo 

animais inteiros (isto e, garrotes não castrados), é comum observar a pratica 

da monta, isto é, animais que sobem uns sobre os outros como claro 

comportamento de dominância, fazendo assim com que ao deitar-se no 

assoalho, diminuam o espaço dos animais ao seu lado – ação esta que facilita 

a ocorrência de tombos ou acidentes assemelhados. (...) Reitero que no 

interior dos caminhões não há mínima possibilidade de mudança de 

posição do animal uma vez embarcado. No navio, embora haja 

possibilidade de mobilidade animal mínima em alguns bretes, para o caso de 

sua lotação não ser extrapolada, a mobilidade em geral é também 

severamente reduzida e/ou comprometida. Por se tratar de veículo 

marítimo de grande porte sujeito às oscilações intrínsecas e naturais das 

correntes oceânicas, movimentos pendulares da embarcação podem 

ocasionar perda de equilíbrio dos animais (de natureza terrestre) e por 

consequência, causar acidentes traumáticos e sério desconforto 

fisiológico. 
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Figura 12 – Movimentos comprometidos 

Fonte: Relato de Inspeção Técnica do navio “MV NADA” realizado pela médica veterinária Dr.ª Magda Regina 

 

 

Figura 13 – Espaço reduzido 
Fonte: Relato de Inspeção Técnica do navio “MV NADA” realizado pela médica veterinária Dr.ª Magda Regina 
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Figura 14 – Baias pequenas 
Fonte: Relato de Inspeção Técnica do navio “MV NADA” realizado pela médica veterinária Dr.ª Magda Regina 

 

O referencial teórico demonstrou que um dos fatores que compromete as cinco 

liberdades dos animais é a inadaptação alimentar. No caso do navio panamenho MV NADA, 

a inspetora não constatou o mesmo. Todavia, apesar de não encontrar insuficiência na 

alimentação constatou sua contaminação pelas fezes e ferrugem. 

  
Comedouros e bebedouros encontram-se disponíveis nos recintos dos 

animais - muitos com detritos de fezes e clara presença de ferrugem. 

 

Um dos fatores de maior mortalidade dos animais no transporte por via marítima pela 

Austrália é o estresse térmico, conforme o referencial teórico da presente pesquisa. 

Igualmente, a perita constatou-se o mesmo problema no navio MV NADA. 

 
[...] a embarcação realiza ventilação e exaustão dos pisos inferiores 

provocando severa poluição sonora e garantindo incompleta circulação e 

renovação dos gases lá encontrados. Decorre daí o registro de 

temperaturas elevadas nesses recintos assim como taxas de umidade 

extremas que comprometem claramente o bem-estar animal. 

 

 

 Quanto a estrutura das embarcações, muitas críticas foram encontradas no referencial 

teórico, demonstrando que são inadequadas para transportar os animais, prejudicando a sua 
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locomoção e a aderência ao solo, provocando lesões que levam a morte. Novamente, 

concordando com o referencial teórico, o mesmo fator de risco foi constatado pela perita.  

 

A estrutura dessas embarcações não é adequada para este fim. A título de 

exemplo, o navio NADA, construído em 1993, foi adaptado em 2012 na 

China, a partir de uma embarcação especializada no transporte de 

contêineres. Portanto não foi planejado e construído visando o transporte 

de animais. Toda a estrutura dessas embarcações é metálica, inclusive pisos 

e divisórias. Percebe-se que o piso torna-se extremamente escorregadio 

quando na presença de grandes quantidades de fezes e urina 

acumuladas no assoalho – o que é a regra. Portanto, sim, os riscos para 

ocorrência de acidentes com os animais é de altíssimo grau. 

 

 

 
Figura 15 – Animais doentes 

Fonte: Relato de Inspeção Técnica do navio “MV NADA” realizado pela médica veterinária Dr.ª Magda Regina 

 

 

Por fim, concluiu a veterinária que o transporte de animais por longos períodos e 

distâncias, seja por meio terrestre como por meio marítimo, sujeitamos animais a uma 

experiência completamente alheia à sua natureza originária, comprometendo todas as cinco 

liberdades preconizadas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) durante 

todo o processo de transporte. Afirma que são abundantes os indicativos que comprovam 

maus-tratose violação explícita da dignidade animal, violando critérios elementaresde bem-

estar, arrematando que a prática de transporte marítimo de animais por longas distâncias está 

intrínseca e inerentemente relacionada à causação de crueldade, sofrimento, dor, indignidade 

e corrupção do bem-estar animal sob diversas formas. 



80 
 

Tal Relato de Inspeção Técnica está em total concordância com os 10 fatores de 

mortalidade de animais vivos transportados pela Austrália, conforme extraído do referencial 

teórico e visualizado pela figura 4 elaborada neste trabalho.  

 

DOCUMENTO 2) Parecer do biólogo Frank Alarcón sobre o Transporte Marítimo de 

Carga Viva 

 

Outro parecer que merece atenção é o do biólogo Frank Alarcón, Doutor em Bioética e 

Ética Aplicada (Universidade Federal Fluminense, RJ). Realizado em 17 de janeiro de 2018, 

descreveu com riqueza de detalhes o tratamento dispensado aos animais destinados à 

exportação desde o campo até o embarque no navio, demonstrando que os sofrimentos aos 

animais se iniciam bem antes, já no transporte rodoviário até a região portuária onde serão 

embarcados em navios de grande porte. A operação total desde a origem até o seu destino 

dura em torno de 80 a 100 dias.  

Inicialmente descreve o biólogo que os bois, com uma expectativa média natural de 

vida (20 anos) tem encurtada em 90% (18 anos), ou seja, os animais são produzidos e mortos 

em escala industrial tal qual fossem objetos descartáveis resultantes de uma linha de produção 

seriada. Em seguida, apresenta dados científicos que apontam o Brasil como o detentor do 

segundo maior efetivo de bovinos do mundo (atrás apenas da Índia), sendo assim responsável 

por 22,2% do rebanho mundial. O Brasil foi também osegundo maior produtor de carne 

bovina mundial, responsável por 15,4% daprodução global. 

Tudo isso para demonstrar em seguida que os animais utilizados nesta cadeia de 

produção e morte são entes portadores de uma complexidade cognitiva, psíquica e sensorial 

de mesma sofisticação àquela encontrada na espécie humana. Afirma que em recente artigo 

científico publicado em revista indexada de alto impacto, 200 trabalhos científicos extraídos 

de 22 periódicos de importante credibilidade foram analisados e deles foi possível extrair, 

reportar e concluir que tanto vacas como bois apresentam inquestionável sofisticação 

psicológica e cognitiva em muitos graus semelhante àquela encontrada em humanos em idade 

adulta. 

Após esta introdução sobre a característica dos animais e a capacidade do Brasil de 

produzi-los, descreve o biólogo a logística que desembocará na exportação destes animais 

vivos por via marítima, afirmando que os maus-tratos são inerentes a tal atividade. Veja-se: 
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A logística de transporte, embarque e entrega de animais para abate no 

exterior por via marítima obedece um padrão de ação que, por sua própria 

natureza, impõe diversos elementos que podem ser claramente 

considerados maus tratos ante os animais envolvidos. De forma sucinta, 

serão elencados aqui etapas desse processo (do começo ao fim) e seu 

respectivo entendimento de como eles podem ser considerados evidentes 

maus tratos e estão claramente vinculados a um explícito desprezo e 

desconsideração moral dos entes (animais não-humanos) envolvidos. 

 

Na sequência, passa a descrever o passo a passo desta atividade, com foco na causação 

de sofrimento aos animais. Todavia, para facilitar a visualização do leitor, criou-se a figura 

16, com uma breve síntese e descrição das etapas até o seu destino. 

 

 

Figura 16 – Etapas do transporte de animais vivos 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

A operação acima descrita, conforme já mencionado, pode durar de 80 a 100 dias. 

Vejamos a descrição das etapas pelo biólogo: 

 

Animais (bois de corte: mamíferos quadrúpedes e terrestres) destinados à 

exportação por via marítima são originalmente retirados das respectivas 

fazendas onde são criados (espalhadas em diferentes e múltiplas regiões do 

país e seus estados) e reunidos após transporte rodoviário em algumas 

poucas áreas de grande dimensão para confinamento, contagem, inspeção, 

aplicação de protocolos veterinários e futuro transporte rodoviário até a 

região portuária onde serão introduzidos na embarcação marítima. Com isto, 

quer-se dizer que uma vez reunidos os animais numa área de 

confinamento (no que se convenciona chamar de ‘área de quarentena’) - 

etapa anterior ao transporte rodoviário e subsequente embarque 

portuário -, dezenas de milhares de bois serão marcados e identificados 

(brinco plástico auricular com número de série), avaliados clinicamente 

por equipe veterinária e então medicados para mitigar os efeitos do hiper 

acúmulo em área única de espera, notadamente sujeita ao surgimento de 

ESTABELECIMENTO DE PRÉ-EMBARQUE (EPE). 
Quarentena. 21 dias antes do embarque. 

TRANSPORTE TERRESTRE.  

Pela legisçação não pode exceder a 8h. 

TRANSPORTE MARÍTIMO.  

16 a 25 dias. 

DESTINO.  

Desembarque.  

TRANSPORTE TERRESTRE.  

Nova quarentena e viagem de caminhão. 
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moléstias decorrentes da aglomeração de indivíduos em um espaço 

reduzido (ainda que normalmente ao ar ‘livre’). 

Uma vez selecionados e acumulados na área de quarentena, descreve o biólogo a 

próxima etapa que se dá com o transporte dos animais de caminhões para as áreas de pré-

embarque (EPE), com os problemas daí advindos e uso de recursos que infligem sofrimento:  

 

Nas “áreas de quarentena” tem-se o primeiro problema: dado o acúmulo de 

milhares de animais já há uma condição propicia para surgimento de 

diversas moléstias. Passados pela inspeção e considerados aptos os animais 

são novamente introduzidos em caminhões com capacidade de 30 a 40 

animais. O processo de preenchimento dos caminhões é feito por operadores 

(vaqueiros) utilizando estímulos elétricos (bastões capazes de transmitir 

choques) na parte lombar ou costal dos animais. Após os caminhões são 

lacrados e os animais são levados a uma região conhecida como EPE 

(estabelecimento de pré-embarque) no qual serão vistoriados pelo fiscal 

agropecuário federal, autorizando o processo de exportação. Os caminhões 

seguem então para o Porto de Santos, aproximadamente 450/600 km de 

distância, que significa por volta de 4 a 5 horas e meia de trajeto rodoviário 

sem levar em conta congestionamentos. Os animais ficam confinados o 

tempo todo de pé. Nos veículos há também grades que transmitem 

choques elétricos para impedir os animais de se moverem no interior do 

veículo. Durante o trecho terrestre já se observa a ocorrência de graves 

acidentes inclusive com fraturas ósseas resultado da freagem veicular, 

manobras e estradas esburacadas. 

 

 

Figura 17 – Choques elétricos 

Fonte: Parecer do biólogo Frank Alarcón sobre o Transporte Marítimo de Carga Viva 

 

No trecho a seguir, pode-se verificar de maneira sintética todas as etapas antes do 

embarque nos navios cargueiros, demonstrando que estes animais, sencientes, são submetidos 

a confinamentos, de pé, ao longo de grandes quilometragens. 

 

Desta forma, entre a etapa de (1) saída da fazenda originária de criação, (2) 

transporte até área de quarentena, (3) período de confinamento, (4) saída da 
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área de quarentena, (5) transporte rodoviário até zona portuária, (6) 

desembarque dos caminhões boiadeiros, temos antes das etapas (7) viagem 

marítima de 15 dias propriamente dita, (8) desembarque no exterior e o 

subsequente (9) transporte rodoviário dos animais às zonas de abate 

escolhidas pelo comprador dos animais, pelo menos dois trechos rodoviários 

em solo nacional (etapas 1 e 5), de grandes quilometragens, a que são 

submetidos os animais, encerrando assim muitas horas de estrada onde 

os bois estarão confinados, em pé, até ingressarem efetivamente na 

embarcação marítima. 

 

Todo esse longo transporte por via terrestre, significa dizer, como descreve o biólogo, 

que no caso do navio MV NADA, que continha cerca de 27 mil bovinos, se fez necessário um 

imenso contingente de caminhões boiadeiros (cerca de 675 veículoscom 40 animais cada) 

oriundos de uma área de quarentena normalmente localizada a centenas de quilômetros de 

distância, necessitando de no mínimo 4 a 5 horas e meia de trajeto rodoviário da área 

portuária. 

Em suma: 40 animais por veículo, confinados, em pé, sem descanso, ficarão 

encerrados por 5 a 6 horas de transporte rodoviário (sem considerar períodos de espera 

oucongestionamento rodoviário) até chegarem à região portuária onde o navio estará atracado.  

Frisa o biólogo, em consonância como referencial teórico deste trabalho. 

 

Não é incomum que alguns animais sejam ao longo desse transcurso vítimas 

de sinistros tais como acidentes com fraturas ósseas resultado de 

freagem veicular, intensa velocidade do caminhão, manobras 

automotivas do motorista, estradas esburacadas, etc. 

 

Chegando à região portuária, fiscais agropecuários autorizam a quebra do lacre 

automotivo que aprisionam os animais nas respectivas caçambas automotivas, verificam e 

comparam os registros de quantidades e identificação dos animais, e procedem ao embarque 

dos animais (vivos e sadios) no navio mediante uma rampa. Feito o embarque de todos os 

animais, o navio recebe autorização portuária para zarpar e atravessa oceano aberto, correntes 

marítimas e intempéries climáticas características de alto mar, até chegar (mínimo de 15 dias 

depois) à sua zona de destino e desembarque. 

A partir de então, passa o biólogo a narrar as consequências decorrentes do transporte 

marítimo de carga viva, relatando mediante fotos e descrições técnicas os comprometimentos 

de todas as cinco liberdades destes animais, em concordância com o referencial teórico e com 

os demais documentos desta pesquisa documental, em especial o Documento 1 desta sessão, 

quando igualmente evidenciaram-se os diversos fatores de crueldade contra os animais dentro 

do navio periciado pela veterinária Dr.ª Magda Regina. 
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Encaminha-se o biólogo a sua conclusão. 

 

Dezenas de milhares de animais terrestres, quadrupedes, dotados de casco 

com pouca aderência a assoalho artificial, terão sua mobilidade física 

restrita durante trajeto de 15 dias em alto mar – sem contar a imobilidade 

(por horas e centenas de quilômetros) já experimentada pelos mesmos 

animais durante transporte rodoviário prévio ao período de quarentena e 

após a quarentena. Estes mesmos animais vivenciarão um longo período de 

viagem presos em baias abarrotadas, sob grande aglomeração, em pé, 

imersos em um ambiente cáustico e amoniacal (fezes e urina em grandes 

quantidades), com grandes concentrações de metano. Estarão sujeitos 

também a temperaturas elevadas, ambiente insalubre e com má 

circulação de oxigênio, tendo como experiência constante mal-estar 

físico, cognitivo e psíquico. Os animais serão expostos à luz artificial em 

tempo integral (ainda que saibamos que são animais criados em fazendas e 

naturalmente habituados à luz natural). Os referidos animais encontrar-se-ão 

também imersos em condições favoráveis à proliferação de fungos e 

bactérias, e serão expostos a grande desequilíbrio corpóreo resultante de 

oscilações e movimento da embarcação em alto mar. Em decorrência 

disso, lesões físicas são uma constante. O seu provimento de água e 

ração será de caráter não-natural, haja vista que a água fornecida é 

desalinizada e produzida no navio, assim como a ração administrada é 

industrial ao invés de natural (pasto, capim). Todos os animais ali 

embarcados gozam de pouco tempo de vida (10% do tempo de sua 

expectativa natural média) e tem como um dos estágios finais prévio ao 

abate, seu desembarque em porto estrangeiro e seu subsequente 

transporte rodoviário por centenas de quilômetros e longas horas de 

estrada até o interior de outro país. Chegados ao seu destino final, após 

centenas de quilômetros de estradas rodoviárias em solo brasileiro e 

estrangeiro, assim como incontáveis milhas marítimas percorridas entre 

continentes, os animais serão mortos com seu rosto voltado em direção à 

Meca, sendo sujeitos ao corte de sua jugular (acesso venoso no pescoço) por 

lâmina metálica, ante cânticos religiosos de um sacerdote autorizado pela 

tradição islâmica. 
 
 

Por fim, conclui que é entendimento deste parecer ser claro e translúcido o variado e 

injustificável repertório de maus-tratos, aplicados sem coerência ética e respeito à dignidade 

do indivíduo, sobre indivíduos notadamente sencientes, munidos de sofisticada complexidade 

cognitiva, sistemas de elaboração subjetiva singular, além de percepção sensorial de mundo 

comparável à observada em nossa própria espécie. 

 

 
Ante o conjunto de elementos aqui apresentados, opino que não somente 

estão sendo feridos de forma clara as diretrizes oferecidas pela 

Constituição Brasileira, na forma de seu artigo 225, § 1º , inciso VII, 

assim como é também maculada de maneira torpe o disposto na Lei de 

Crimes Ambientais (Lei 9605/1998), na forma de seu artigo 32, § 1º, os 

quais em conjunto, qualificam todo o corpo das atividades aqui citadas como 
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evidentes maus tratos cometidos contra vulneráveis, a saber, animais 

não-humanos. 

 

 

Dessa forma, respondendo à questão de pesquisa deste trabalho e atendendo aos 

objetivos perseguidos, tanto o relato do biólogo quanto o parecer da médica veterinária 

apontam que a prática brasileira de exportação de animais vivos viola a regra constitucional 

de proibição de crueldade contra os animais, contida na parte final do inciso VII do §1º do art. 

225 da Constituição Federal. 

 

DOCUMENTO 3) Parecer sobre o transporte marítimo de gado vivo realizado por 4 

médicas veterinárias 

 

Na ação judicial em estudo, quatro qualificadas médicas veterinárias emitiram parecer 

sobre o transporte marítimo de gado vivo, com fundamento na literatura científico-acadêmica, 

relatos de médicos veterinários com experiência na área de transporte de animais vivos, na 

ciência do bem-estar animal e nos preceitos éticos que devem nortear qualquer atividade que 

envolva o uso de animais, qualificando o transporte como prática hedionda e inconcebível, 

pleiteando, por conseguinte, sua proibição em nível federal. 

Tal parecer foi emitido pelas seguintes especialistas: 

Vania Plaza Nunes, médica veterinária (CRMV/SP 4119) formada pelaUniversidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Presidente da Comissão de Médicos 

Veterinários de ONGs do CRMV/SP, Diretora técnica do Grupo de Voluntários para 

Valorização da Vida Animal em Jundiaí/SP. 

Ingrid Eder, médica veterinária (CRMV/SP 14.534) formada pela Universidade de São 

Paulo (USP), e especializada em gestão da sustentabilidade pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). 

Karynn Vieira Capilé, médica veterinária (CRMV/PR 11.591) formada pela 

Universidade de Marília (UNIMAR). Mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), e doutoranda em Bioética na área de Ética Animal pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Patrycia Sato, médica veterinária (CRMV/RJ 085516) formada pela UFF, Mestrado 

em Medicina Veterinária na área de Bem-Estar de Animais de Produção pela UFF, e 

Doutorado em Ciências na área de Bem-Estar Animal e Perfil do Consumidor quanto ao Bem-
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Estar de Animais de Produção pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

(ESALQ/USP). 

Afirmaram que é constatável que o transporte marítimo de animais vivos é uma prática 

demasiadamente cruel para os animais, poisnos longos trajetos percorridos em alto mar não é 

possível garantir nem mesmo os requisitos mínimos de bem-estar animal, e muito menos os 

padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a qual o Brasil é 

signatário. Entendem que tal de mérito caracteriza situação de maus-tratos e crueldade, o que 

confere uma inconstitucionalidade no Brasil. 

Vejamos trechos do parecer. 

 
Parte-se do conhecimento que os animais envolvidos na atividade em 

questão são sencientes, ou seja, capazes de experienciar sensações 

positivas e negativas, como dor e prazer. Tal aptidão é reconhecida 

globalmente, inclusive legitimado pelo Tratado de Amsterdã de 1999 e o de 

Lisboa em 2009, o que gerou nova ótica em relações comerciais 

internacionais. Em vista disso, entende-se como bem-estar o estado de 

completa saúde física e mental, em que o animal está em harmonia com o 

ambiente que o rodeia. Para avaliação do bem-estar animal, é necessário 

mensurar diferentes variáveis que interferem na vida desses indivíduos. 

Dessa forma, o Comitê Brambell, formado por pesquisadores e profissionais 

relacionados à agricultura e pecuária do Reino Unido, desenvolveu, no final 

da década de 60, o conceito das Cinco Liberdades, que tem sido adotado 

mundialmente. 

 

Em concordância com o referencial teórico, as especialistas dão especial atenção ao 

conceito das cinco liberdades, afirmando que são geralmente comprometidas devido ao 

manejo, à infraestrutura, aos riscos inerentes a esse tipo de transporte, como danos na 

ventilação, falhas na distribuição de forragem ou de água, lesões causadas por mar revolto e 

outros fatores de maus-tratos e mortalidade. 

Afirmam que esse conceito é a principal diretriz consagrada por especialistas para 

análise de bem-estar nos sistemas de produção animal, assim como todas as atividades 

vinculadas, como o transporte por via marítima. A partir das Cinco Liberdades, protocolos de 

avaliação de bem-estar animal têm sido desenvolvidos pela academia científica internacional, 

buscando diagnosticar as condições desses indivíduos, e reduzir ou coibir o sofrimento, 

especialmente onde a ação e o interesse humano estiverem envolvidos. 

Insta salientar que estas afirmações estão em total consonância com o referencial 

teórico deste trabalho, mais uma vez, assim como os demais documentos, ratificando que as 

cinco liberdades não estão sendo atendidas por este comércio, confirmando a Figura 4 
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elaborada neste trabalho, que contém os 10 fatores de mortalidade dos animais transportados 

por via marítima que mais apareceram na literatura científica aqui referenciada. 

Semelhante aos Documentos 1 e 2 já apresentados, as 4 médicas veterinárias 

descrevem as condições a que os animais são submetidos no transporte marítimo para 

exportação, tendo como base o conceito das cinco liberdades, e chegam as mesmas 

conclusões de causação de crueldade aos animais submetidos a esta prática, mediante 22 

constatações, pleiteando, por conseguinte, sua proibição em nível federal. Veja-se a 

deliberação das especialistas: 

 

1. Para exportação marítima, os animais são transportados das fazendas 

até a proximidade dos portos, percursos que podem atingir mais de 

500 km. Trata-se de viagens excessivamente longas, nas quais os 

animais são submetidos a fome, sede, insolação e desconforto. 

2. Para quarentena e adaptação dos animais à nova dieta que será 

fornecida no navio, estes são encaminhados e instalados em um 

Estabelecimento de Pré-Embarque (EPE) por, no mínimo, 24 horas, 

sendo este período padronizado para gado adulto (engorda 

finalizada). Apenas um dia (24 horas) não é tempo suficiente para 

adaptação ao novo alimento, o que pode comprometer seu estado 

nutricional durante a jornada. 

3. Além da presença de dessalinizadores para fornecimento de água para 

consumo aos animais, não há relato de nenhum tipo controle de 

qualidade desse recurso. Isso é problemático, já que não apenas a 

dessalga é importante para manutenção de sua saúde e bem-estar, mas 

também a qualidade microbiológica e físico-química. 

4. Como repertório comportamental natural de ruminantes, há brigas 

para disputa de dominância e de recursos no ambiente, como espaço, 

água, alimento e sombra. No mesmo navio, ocorre mistura de lotes de 

animais, inclusive de diferentes fazendas. Então grupos heterogêneos 

e não familiarizados entre si coabitam as baias do navio, 

desfavorecendo os menores e mais fracos. 

5. Não há controle do número de animais por área dentro dos navios, 

tornando difícil o acesso a comida e água. A falta de espaço físico e 

disputa por esses recursos intensifica as brigas, comprometendo o 

bem-estar 3,4. 

6. Antes do navio ser liberado para o embarque dos animais, é, a 

princípio, inspecionado pela Marinha do Brasil, conforme Norman-

04/DPC. Nessa Norman, consta: VISTORIA DE CONDIÇÃO PARA 

CARREGAMENTO DE CARGA VIVA. É a vistoria realizada para 

autorização do carregamento de carga viva. Essa inspeção é 

questionável, visto que muitos navios que transportam animais 

vivos para exportação não foram construídos para esse propósito, 

ou seja, não possuem sistema de ventilação e iluminação 

apropriada aos animais. 

7. O risco de acidentes é exacerbado com o uso de navios não 

construídos especificamente para o transporte de animais vivos, 
associado à dificuldade de monitoramento, e agravado pela 
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movimentação do mar, em especial durante momentos de mar 

revolto. 

8. Não há controle de temperatura e umidade nas instalações dos 

animais, apenas cortinas para melhorar a ventilação (que dependeria 

de pessoal treinado quanto a comportamento animal para manejá-las), 

e um sistema de exaustão. É comum os animais sofrerem por calor. 

9. Um sistema eficiente de exaustão é imprescindível para reduzir a 

concentração de metano e gás carbônico que é produzida pelos 

ruminantes. Em outras palavras, falhas nesse sistema podem 

acarretar explosões, representando risco aos animais e à tripulação. 

10. Não há controle de qualidade do ar atmosférico. Desse modo, o ar 

que os animais respiram é saturado de amônia e metano, em função 

da urina e gases eliminados por eles, o que causa ardência em seus 

olhos, e prejudica suas vias respiratórias. 

11. O estresse térmico por calor induz a ofegação, o que provoca maior 

inalação de amônia e metano, intensificando o quadro de doença 

respiratória. 

12. A jornada marítima pode chegar a 30 dias em alto mar, tempo 

demasiadamente prolongado para transporte de animais vivos. O alto 

e crônico nível de estresse prejudica a sua imunidade, 

aumentando ainda mais o risco de contrair doenças. 
13. Considerando o elevado número de animais alojados no navio, é 

questionável se a rotina de limpeza das instalações é suficiente para 

preservar sua higidez. O acúmulo de fezes, que acabam cobrindo o 

corpo dos animais, dificulta sua regulação fisiológica da 

temperatura, intensificando o estresse por calor. Além disso, há 

relatos de contaminação de cochos e bebedouros com fezes, o que 

prejudica o estado nutricional e de hidratação dos animais. 

14. Para assistência veterinária, insuficiente número de profissionais 

acompanham os animais durante a viagem. Por conseguinte, outros 

funcionários não capacitados acabam assumindo esse papel. E não há 

controle de medicamentos, materiais e equipamentos médicos para 

assegurar tratamento satisfatório de eventuais ou rotineiros problemas 

de saúde. 

15. Insuficiência de funcionários a bordo em relação ao número de 

animais, frente às necessidades de conforto e higiene, corrobora 

situação deplorável. 

16. O transporte marítimo confere risco de acidentes, como incêndios, 

explosões e naufrágios, além de potenciais impactos ambientais 

com derramamento de combustível, animais mortos e toneladas 

de dejetos. 

17. Condições críticas de higiene, alto índice de contaminação e 

alojamento prolongado em ambiente com baixa ventilação promovem 

dispersão de patógenos, ou seja, aumenta risco de propagação de 

doenças. 

18. Hipertermia, doença respiratória e traumatismos são transtornos 

crônicos e as principais causas de morte.  

19. O ambiente estranho e a longa viagem promovem estresse e medo, 

havendo frequentes episódios de pisoteio de animais, em um piso 

escorregadio para seus cascos. 

20. O estresse crônico causa inapetência, afetando o estado nutricional 

dos animais. 
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21. A disponibilidade inadequada de espaço também impede que os 

animais se deitem, comportamento natural da espécie, 

principalmente enquanto realizam ruminação, que consiste em 

processo digestório essencial. 

22. O intenso e duradouro confinamento nos navios em condições 

precárias e de assistência veterinária deficiente, sem a possibilidade 

de manifestação de repertório comportamental natural da espécie, 

caracterizam um contexto de sofrimento prolongado. 

 

Por essas razões as 4 médicas veterinárias pleitearam a proibição em nível federal do 

comércio de exportação de animais vivos.  

Notadamente, se trata de mais uma evidência documental que responde à questão de 

pesquisa deste trabalho e atende aos seus objetivos, confirmando que a prática brasileira de 

exportação de animais vivos viola a regra constitucional de proibição de crueldade contra os 

animais, insculpida na parte final do inciso VII do §1º do art. 225 da Constituição Federal. 

 

 

DOCUMENTO 4) Relatório de descumprimento do Código Sanitário Para Animais 

Terrestres – OIE, realizado pela médica veterinária Dr.ª Lynn Simpson 

 

No item 2.2.1. deste trabalho, que expõe o referencial teórico, já se mencionou o 

presente documento, que trata do descumprimento do Código Sanitário para Animais 

Terrestres – OIE, elaborado pela Dr.ª Lynn Simpson, médica veterinária, que trabalhou no 

comércio de exportação de gado em pé desde 1999, navegando por mais de uma década 

transportando gado da Austrália até muitos portos do hemisfério norte. 

Seu relatório aborda os riscos e impactos potenciais para o bem-estar dos animais ao 

longo de todas as rotas internacionais. A evidência visual de seu relatório, composto de 

dezenas de fotografias e de relatos dos atendimentos que realizou dentro das embarcações. 

 

 

as atuais consequências para a saúde e bem-estar animal e segurança 

alimentar nas embarcações utilizadas para transporte de animais são 

inaceitáveis pelos padrões da OIE, de médicos veterinários e da saúde 

pública. 

 

 

Afirma que o gado transportado por mar tem seu bem-estar comprometido. Muitos 

animais sofrem de problemas de saúde, há disseminação de doenças, lesões e dor 

desnecessárias causadas pela infraestrutura, estresse e sofrimento por serem transportados por 
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longos períodos, encontrando-se também este documento em conformidade com o referencial 

teórico, confirmando a existência de causação de crueldade aos animais submetidos a esta 

prática. 

 

Doenças contagiosas comumente encontradas são pneumonia (“febre de 

embarque”), Salmonelose e Moraxella bovis (“olhos vermelhos”). Essas 

doenças se disseminam devido à natureza artificial do ambiente das 

embarcações, alta densidade, higiene deficiente e ventilação forçada, 

geralmente resultando em óbitos. 

 

 

 
Figura 18 – Higiene deficiente 

Fonte: Relatório de descumprimento do Código Sanitário Para Animais Terrestres – OIE 

 

Narra que, em concordância com os documentos aqui expostos, que as cinco 

liberdades são comprometidas, sujeitando os animais a vários níveis de sofrimento físico e 

psicológico, não sendo possível realizar esta prática sem infligir danos aos animais. 

 

as “cinco liberdades” são muitas vezes comprometidas devido ao manejo, à 

infraestrutura e aos riscos inerentes a esse tipo de transporte, que inclui 

avarias mecânicas tais como danos na ventilação, falhas na distribuição de 

forragem ou de água, e lesões nos animais causadas por mar revolto pois 

são jogados de um lado para o outro contra paredes sólidas e grades dentro 

de seus reduzidos recintos. 

 

 



91 
 

 
Figura 19 - Animal com escoriações nas pernas. Eventualmente, ele foi sacrificado porque não conseguia se 

levantar para comer ou bebe 
Fonte: Relatório de descumprimento do Código Sanitário Para Animais Terrestres – OIE 

 

 

Figura 20 - Feridas do mesmo animal 
Fonte: Relatório de descumprimento do Código Sanitário Para Animais Terrestres – OIE 

  

Discorre, ainda, que anualmente morrem muitos animais devido à sua má adaptação às 

rações dadas a bordo, ao estresse térmico causado pela deficiente aclimatação durante o 

trânsito por grande distância e mudanças climáticas sazonais. As doenças propagadas devido à 

higiene deficiente e alta densidade de animais exacerbam esses desafios assim como a 

capacidade do sistema de imunidade do animal para fazer face a seus efeitos. 
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Figura 21 – Higiene deficiente 

Fonte: Relatório de descumprimento do Código Sanitário Para Animais Terrestres – OIE 

 

Afirma a veterinária que lesões são comuns, como membros quebrados e septicemia 

devido a abrasões prolongadas nas patas, causadas pelo piso duro e leitos insuficientes. Essas 

lesões exigem geralmente que animais sejam eutanasiados devido à duração e gravidade delas 

nesse ambiente artificial. Seus corpos são então jogados ao mar.  

 

 

Figura 22 - Animal escorregou enquanto faziam a lavagem do local, sofrendo danos no nervo pélvico. Foi 

eutanasiado devido a suas feridas 

Fonte: Relatório de descumprimento do Código Sanitário Para Animais Terrestres – OIE 

 

Encurtando o relatório, a veterinária passa a concluir que 

 
o comércio global de exportação de animais vivos opera em violação ao 

Código de Saúde para Animais Terrestres da OIE de 2016, o que resulta 

em muito sofrimento, dor e estresse desnecessários e traz consequências 

adversas para o bem-estar de animais em alto mar. 



93 
 

 

Sugere que a colaboração entre a OIE e a Organização Marítima de Comércio (IMO) 

para estabelecer padrões globais mais sólidos para a operação de embarcações de exportação 

de animais vivos, seria um passo positivo em direção à segurança, saúde e bem-estar tanto de 

animais quanto da tripulação. Entretanto, ressalta, que restam dúvidas significativas sobre a 

capacidade de qualquer país para cumprir tais padrões, dada a natureza marítima desse 

negócio e a fatores comerciais que promovem as operações dessa indústria. 

Segue afirmando que as embarcações de transporte de gado têm um ambiente 

inerentemente estressante e pleno de riscos para os animais. Mesmo quando há médicos 

veterinários a bordo, sua capacidade de identificar, alcançar e tratar animais feridos ou 

enfermos é limitada. Só no comércio de animais vivos da Austrália, mais de 200,000 animais 

morreram na rota para seu destino, desde que mortalidades foram registradas. 

E acrescenta o histórico global do comércio de exportação de animais vivos revela que 

muitos milhares de animais morreram como resultado de fatores imprevisíveis, como eventos 

climáticos extremos, falhas mecânicas a bordo e disputas comerciais.  

Finalizando, afirma, em concordância com o trabalho de Gonçalves (2008) utilizado 

no referencial teórico, especificamente no item 2.3.1., onde se apresentou as críticas ao setor 

brasileiro de exportação de animais vivos, que mediante uma análise pelo viés econômico, 

ambiental e animal, propôs a substituição da exportação de bovino vivo pela exportação de 

carne refrigerada e congelada. 

 
Como profissional de saúde animal que prestou serviço em cerca de 57 

embarques de gado, a única conclusão a que posso chegar é que a 

exportação de animais vivos deveria ser alterada de forma significativa 

ou ser substituída pelo comércio de carne entre países. Essa conclusão 

considera não só as implicações de bem-estar animal, mas também os riscos 

para a saúde humana devido aos resíduos de medicamentos e o consumo de 

produtos cárneos gerados em um ambiente estressante e contaminado. 

 

A experiência e dúvidas sobre a capacidade de qualquer país cumprir os padrões 

sanitários, como afirmado, reforçam as evidências dos demais documentos de que a prática 

brasileira de exportação de animais vivos viola a regra constitucional de proibição de 

crueldade contra os animais, respondendo à questão de pesquisa.  

 

 

DOCUMENTO 5) Parecer do Ministério Público Federal, pela Procuradoria Regional 

da República da 3ª Região, realizado pelo Procurador Sérgio Medeiros 
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No recurso de agravo interposto pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, 

contra a decisão que suspendeu a liminar, o MPF através do Procurador Regional da 

República da 3ª Região, Dr. Sérgio Medeiros, opinou pelo provimento do agravo interno, para 

impedimento da exportação de animais vivos em todo o território nacional. 

O MPF, inicialmente, argumentou que a exportação de animais vivos representa uma 

parcela ínfima do agronegócio, que não deve se sobrepor aos maus tratos sofridos pelos 

animais que, por sua vez, representam violação à Constituição Federal, à Lei n° 9.605/98 e à 

Declaração Universal do Direitos dos Animais, da qual o Brasil é país signatário. 

Sob o ponto de vista econômico, o qual esse trabalho não se debruçou a fundo, o MPF 

acompanhou o argumento do citado recurso e do trabalho de Gonçalves (2008), referenciado 

na presente pesquisa, que afirmam que os exportadores podem, perfeitamente, redirecionar os 

seus negócios para parceiros brasileiros, que processam a carne em solo pátrio e a exportam 

congelada, sem os riscos e sofrimentos inerentes à prática de exportação de gado vivo. 

Adiante, o MPF homenageou a decisão de primeiro grau, proferida pelo magistrado 

Dr. Djalma Moreira Gomes, afirmando que agiu com redobrada cautela, devidamente 

fundamentada, precedida de instrução sumária para confirmar as condições em que os animais 

se encontravam, não ostentando nenhuma ilegalidade ou abuso de poder.  

Nesse ponto, o MPF colaciona parte da sentença (a seguir), em concordância com as 

respostas da afirmativa 8 (Gráfico 9) do questionário aplicado aos especialistas em Direito 

Animal, onde a grande maioria dos respondentes, 96,55% afirmaram que os animais precisam 

ter sua natureza jurídica modificada, saindo da condição de objetos de direito para sujeitos de 

direito, ou seja, deixar a qualidade de coisa para ter sua dignidade reconhecida. 

 

A – ANIMAIS COMO SUJEITOS DE DIREITOS. 

A evolução da civilização fez com que os animais deixassem de ser tão 

somente OBJETOS de direito e passassem a ser SUJEITOS de direito. 

Com isso, os ordenamentos jurídicos dos povos civilizados passaram a 

conferir proteção aos animais não porque eles fossem “coisa”, “objeto” e, 

nessa qualidade integrassem o patrimônio de alguém, mas porque eles 

próprios, por sua natureza deseres sencientes e, como tais, dotados de 

dignidade, merecessem, por si só, proteção jurídica. 

 

 

Prossegue o magistrado, reforçando as respostas da afirmativa 8 (Gráfico 9). 
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É dizer, alguém sendo dono de uma cadeira e de um cão, poderia, sem 

qualquer recriminação de ordem jurídica, despedaçar a cadeira e atirar seus 

cacos na caçamba de lixo ou com eles fazer uma coivara. Porém, seria 

inconcebível que mesmo sendo dono do cão, pretendesse fazer com o animal 

o mesmo o mesmo que fizera com a cadeira. Assim, por esse exemplo 

metafórico e caricato assenta-se bem a ideia de que o animal é sujeito de 

direito, sendo sua proteção um DEVER JURÍDICO e não apenas um 

preceito de ordem ética. 

 

Reforça o juízo de primeiro grau que tal elevação na natureza jurídica dos animais está 

alinhada com a regra constitucional de proibição de crueldade com os animais, matéria 

concernente a questão de pesquisa deste trabalho. 

 

A Constituição Federal garante “a todos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225). 

Referida norma constitucional estabelece em seu §1º, inciso VII: “§ 1º Para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: VII - 

proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais a crueldade”. 

 

 

Comentando e alinhando-se a este entendimento, o MPF apresentou argumentos 

favoráveis a que os animais sejam considerados sujeitos de direitos. Frisou que de acordo com 

a Constituição Federal, ao proibir as práticas cruéis em face de animais (art. 225, § 1º, VII), 

reconheceu-lhes ao menos um direito: o de não serem submetidos à crueldade. 

Além disso, narrou que ao proibir a crueldade contra animais, a Lei Maior reconhece 

implicitamente que animais podem sofrer, pois não é possível ser cruel em face de seres 

inanimados ou mesmo em face de seres vivos que não sofrem (como bactérias e plantas). 

Então, a Constituição Federal reconheceu também que os animais são seres sencientes: pois 

só é possível ser cruel em face de seres capazes de sofrer. 

 

De fato, não faria sentido proteger os animais da crueldade se eles fossem 

considerados meras coisas no texto constitucional: coisas não sentem dor e, 

assim, é impossível ser cruel com elas. Mesmo quando as coisas são 

especialmente protegidas (como o patrimônio histórico e cultural), o 

constituinte não fala em "crueldade" contra elas! Então, no ordenamento 

jurídico brasileiro, os animais já são considerados sencientes e já são 

sujeitos de direito, por simples decorrência do texto constitucional. 
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Ainda sob esta análise, afirma que é possível existirem sujeitos de direitos que não 

sejam pessoas, uma vez que já temos, há muito, no Direito pátrio, a figura dos entes 

despersonalizados, e cita o professor Daniel Braga Lourenço: a teoria dos entes 

despersonalizados, baseando-se na distinção conceitual entre 'pessoa' e 'sujeito de direito', 

conforme se verificou, permite, portanto, que se prescinda da qualificação do ente como 

'pessoa' para que ele venha a titularizar direitos subjetivos. No que diz respeito aos animais ela 

poderá ser aplicada para caracterizá-los como autênticos sujeitos de direitos despersonificados 

não-humanos. 

Noutro giro, fazendo coro a decisão de primeiro grau, o procurador questiona o 

método de abate halal dos animais no país de destino, no caso a Turquia, entendendo que, sob 

o ponto de vistada Constituição Federal, que veda expressamente toda e qualquer submissão 

de animais à crueldade, sem fazer qualquer distinção espacial, temporal ou de espécie, a 

exportação para este tipo de abate é mais um capítulo de crueldade e sofrimento. 

 

A CF/1988 repele a práticas que configurem crueldade animal (art. 225, 

§ 1º-VII), de sorte que a liminar em comento andou muito bem ao 

estabelecer o liame claro entre crueldade animal e a forma de abate que, por 

valores religiosos, é seguida na Turquia. Ora, mas como pode, o mesmo 

Brasil que veda, inelutavelmente, como se vê no precitado cânone 

constitucional, práticas que submetam animais à crueldade, permitir que 

milhares de bovinos sejam impensados em um navio para, após duas 

semanas de viagem marítima, em péssimas condições de alimentação, 

acondicionamento, higiene e sanitárias, serem enfim abatidos de modo 

que se choca, absolutamente, frontalmente, com aquele que é autorizado 

pelo ordenamento constitucional brasileiro? 
 

O procurador descreve a dinâmica do método halal e conclui, se valendo de uma 

pesquisa do XXI Congresso Brasileiro de Zootecnia, que tal tipo de abate causa sofrimento 

aos animais e é diverso do preconizado pelo ordenamento brasileiro. Afirma que 

 

A morte indolor, imperceptível e serena do animal é uma determinação 

constitucional. O que a Constituição vigente tolera é o abate sem 

submissão do animal a quaisquer atos de crueldade e isso basta. 

Portanto, o abate de animais deve ser realizado sem sofrimentos 

desnecessários e as condições humanitárias devem prevalecer em todos os 

momentos precedentes ao abate. 

 

Quanto ao transporte em si, o procurador intitula o capítulo III da sua petição de: “do 

transporte de animais vivos: o rito mais explícito da cultura da violência animal, ou uma 

prática comercial de pavoroso sofrimento e morte em escala inaceitável”. E para descrever a 

prática de exportação e a crueldade inerente, cita tanto o parecer do biólogo Frank Alarcón, 
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utilizado neste trabalho (Documento 2), como o parecer da veterinária Dr.ª Magda 

(Documento 1). Veja-se: 

 

No relatório de inspeção judicial feita no navio a veterinária, Magna Regina, 

que é servidora concursada da Prefeitura de Santos, relatou que os 

caminhões demoraram, neste caso específico, de 8 a 14 horas para chegarem 

no porto, constatando grande quantidade de fezes e urina no interior dos 

caminhões, que eram lançadas nas vias urbanas durante o trajeto. Ou seja, 

aqui pode-se deduzir a ocorrência de um outro problema: a poluição 

causada na cidade de Santos, face ao grandioso número de caminhões, 

com os problemas sanitários que podem daí decorrer. 
 

 

O MPF, portanto, passa a opinar pelo impedimento da exportação de animais vivos em 

todo o território nacionalem razão dos problemas ambientais, afirmando que são gravíssimas 

as violações ao meio ambiente durante todo o trajeto: do campo até chegar ao destino, não se 

limitando a exportação aos maus-tratos contra os animais. A questão também denota agressão 

ao meio ambiente. Lê-se: 

 

A empresa Ecoporto Santos foi multada em R$ 450 mil por realizar essa 

atividade de embarque de gado para exportação sem autorização 

ambiental. A companhia administra um terminal de embarque de cargas no 

porto de Santos (SP). Mas a questão não se limita ao porto. Os problemas 

têm início no embarque dos animais a 500 km do porto. Segundo 

informações obtidas junto à Agência Embrapa de Informação Tecnológica os 

gados bovinos de corte confinados produzem em torno de 30 a 35 

kg/cabeça/dia de esterco (fezes e urina). No caso dos autos, partindo-se do 

pressuposto que os caminhões, com aproximadamente 40 animais, 

demoraram em média 10 horas (entre 8 e 14 horas) para chegarem ao porto 

de Santos, podemos concluir que em apenas um veículo houve a 

liberação de aproximadamente 500 quilos de esterco (12,523 quilos x 40 

animais). Num universo de 675 caminhões teremos 337.500 (trezentos e 

trinta e sete mil e quinhentos) quilos de esterco sendo despejados pelas 

estradas e ruas da cidade de Santos, apenas referente ao trajeto entre o 

embarque no local de quarentena e o terminal portuário. Mais de 

trezentas toneladas de esterco, produzidas e distribuídas, em meras dez 

horas! As consequências serão as piores possíveis, a começar pelas 

moscas que ao pousarem sobre o esterco poderão disseminar numerosas 

enfermidades, como tuberculose, brucelose, cólera, verminoses, febre 

tifoide dentre outras.” A poluição atmosférica também é importante, 

uma vez que o odor liberado do estrume contém grande quantidade de 

sulfito de hidrogênio, amônia, dióxido de carbono, monóxido de 

carbono, metano e outros gases, tornando-se poluidores através da 

fermentação dos dejetos sobre o solo, que em contato com outros 

poluentes do ar podem causar ataques de asma e bronquite. [...] No 

presente caso a Prefeitura de Santos também aplicou multas à empresa 

Minerva Foods pelo forte odor exalado em toda a orla santista. Já 

embarcados, produzirão uma quantidade de 810.000 (oitocentos e dez) mil 

quilos de esterco, ou seja, mais de oitocentas toneladas de dejetos que serão 
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produzidos por dia para serem lançados diretamente no mar; parte descartada 

no mar territorial do Brasil e parte em águas internacionais. Portanto, em 15 

dias, haverá o lançamento no mar de 12 mil toneladas de dejetos 

animais, fora os animais mortos, que também serão descartados depois 

de triturados. É um espetáculo de poluição ambiental sem precedentes!” 

 

Aqui vale ressaltar a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o embarque de 

animais vivosa 2ª Câmara de Direito Ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo, com 

relação ao embarque do navio MV NADA, conforme mencionado na petição de agravo 

interno do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, pelo advogado Ricardo Cattani, que 

determinou a paralisação doembarque e o desembarque dos animais, culminando pena de R$ 

5.000.000,00 no caso de descumprimento da decisão. Referida Câmara especializada em 

Direito Ambiental se colocou contrária aos maus-tratos impingidos aos animais, 

determinando, por via deconsequência, que a viagem não mais ocorresse.Todavia, após a 

instauração do Conflito de Competência, e com a determinação pelo STJ de que a 

competência daquela situação seria da Justiça Federal, a decisão do TJSP perdeu sua eficácia. 

Acrescenta também o procurador do MPF que a prática de crueldade contra animais, 

nessa nova modalidade comercial (exportação de animais vivos) é intrínseca. Relata que o 

STF repudiou prática semelhante, como se viu no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº4983, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em 

18.6.2013, contra a Lei nº15.299/2013, do Estado do Ceará, que regulamentava a vaquejada 

como prática desportiva e cultural no Estado. Na tradição cultural nordestina os vaqueiros a 

cavalo tentam derrubar um boi pela cauda dentro de uma área demarcada por cal. No 

Julgamento da ADI nº 498317, ocorrido em outubro de 2016, o Relator, Min. Marco Aurélio, 

considerou haver “crueldade intrínseca” aplicada aos animais na vaquejada.  

Além de se referir ao conceito de crueldade intrínseca, o MPF se vale também do 

conceito de “crueldade autoaplicável”, quando cita o professor Paulo Affonso Leme Machado 

afirmara que entendia mesmo antesda decisão do STF sobre a vaquejada, ao comentar a regra 

do art. 225, § 1º, VII, que aproibição à crueldade é autoaplicável: "Omitindo-se a legislação 

ordinária ou a Administração Pública, importa é o conteúdo da norma constitucional, que é 

autoaplicável.” O eminente ambientalista reforça esse argumento, mais à frente: 

 

Os animais fazem parte da fauna; e, portanto, incumbe ao Poder Público 

protegê-los (art. 225, § 1º, VII). Essa proteção, como dever geral, independe 

de legislação infraconstitucional. Três tipos de práticas ficaram proibidos, e 

essas vedações terão sua maior eficácia 'na forma da lei', ainda que a 

Constituição já atue a partir de seupróprio texto. [...] A Constituição Federal, 

ao impedir que os animais sejam alvos de atos cruéis, supõe que esses 
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animais tenham sua vida respeitada. O texto constitucional não 

disseexpressamente que os animais têm direito à vida, mas é lógico 

interpretar que os animais a serem protegidos da crueldade devem estar 

vivos, e não mortos. A preservação da vida do animal é tarefa constitucional 

do Poder Público, não se podendo causar sua morte sem uma justificativa 

explicitada e aceitável. 

 

 

Corroborando com as evidências da presente pesquisa, o procurador se fundamenta 

também no Relatório da Dr.ª Lynn Simpson (Documento 4), intitulado “Exportação 

deAnimais Vivos – Não Cumprimento do Código Sanitário para Animais Terrestres - OIE”, 

onde faz uma análise aterrorizante do que acontece com os animais nessas travessias, 

inclusive fazendo juntar fotos e relatos que falam por si. 

Arrematando sua opinião de que a prática de animais vivos é cruel e precisa ser 

rechaçada, afirma o procurador: 

 

 

Em síntese, o que se evidencia no Brasil hoje, com essa prática de 

exportação de bovinos vivos, é simplesmente a vergonhosa 

desconsideração de toda e qualquer norma de proteção animal, tanto 

nacionais como internacionais, em troca de lucro (censurável), 

majorado, à custa da dor, sofrimento e crueldade animais. 

 

Concluindo, o MPF relembra um episódio triste da história brasileira, a escravidão, 

fazendo alusão à prática atual de exportação de animais vivos, tendo em vista a semelhança de 

condições precárias, cruéis e exploratórias infligidas, apenas alterando o sujeito objetificado, 

de animais humanos para não humanos. 

 

O Brasil, há alguns séculos, não sem a oposição muito persistente dos 

senhores rurais, deveras tardiamente, renunciou, debaixo de rígida pressão 

da Inglaterra, concretizada através de sua marinha de guerra, a uma outra 

prática abominável, que se dava exatamente, como agora, singrando os 

mares. Patente que nos referimos ao tráfico negreiro, onde africanos 

eram trazidos de sua terra natal, para o Brasil, sob ferros, e submetidos, 

na viagem, à condições absolutamente inumanas, sem mínima atenção à 

dignidade daquelas humanas pessoas. Não é possível que, tanto tempo 

depois, condutas análogas, malgrado agora envolvendo indignidade e 

sofrimento de animais não humanos, venham a ser justificadas, toleradas, ou 

até judicialmente suportadas, por razões de ordem estritamente comercial, 

até que, mais uma vez, tenhamos que nos render face ao repúdio 

internacional que, de certo, virá. 
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Forçoso concluir, em mais este documento pesquisado, que se trata de mais uma 

evidência que responde à questão de pesquisa deste trabalho e atende aos seus objetivos, 

confirmando que a prática brasileira de exportação de animais vivos viola a regra 

constitucional de proibição de crueldade contra os animais, insculpida na parte final do inciso 

VII do §1º do art. 225 da Constituição Federal. 

 

DOCUMENTO 6) Voto do Desembargador Federal Dr. Carlos Muta 

 

Contra a decisão da Presidente do TRF-3, que concedeu a suspensão da liminar que 

impedia a exportação de animais vivos em todo o território nacional, o Fórum Nacional de 

Proteção e Defesa de Animal interpôs agravo interno, objetivando afastar a decisão 

antecipatória da Presidência da Corte, e restabelecer a liminar da 25ª Vara Federal de São 

Paulo. 

O TRF-3 julgou, com 10 votos favoráveis e 7 contrários à manutenção da prática. Em 

resumo, dos 10 desembargadores que votaram a favor o argumento predominante foi de 

ordem econômica, os outros 7 contrários afirmaram a irrelevância financeira da prática para o 

PIB brasileiro e também o caráter inerentemente cruel para os animais e agressivo ao meio 

ambiente. 

Um dos votos favoráveis a proibição desta prática, seguindo a linha de que a prática 

em si viola a regra constitucional de vedação de crueldade aos animais, foi do Desembargador 

Federal Carlos Muta, selecionado para compor esta pesquisa documental. 

No seu voto, o desembargador deu enfoque à alegada existência de grave lesão à 

economia pública. E contrariando tal argumento com dados e estatísticas, fundamentando na 

mesma linha dos outros documentos aqui apresentados, como por exemplo de Gonçalves 

(2008), afirmou que a prática em análise representa parcela ínfima das exportações brasileiras, 

sendo, assim, insusceptível de ocasionar lesão grave à economia pública.  

Já mais para o final do seu voto, o desembargador adentrou nas condições com que se 

realiza o transporte de gado vivo, do sofrimento aos animais, seus problemas sanitários e 

ambientais, afirmando que tais maus-tratos “não constituem fatos pontuais, isolados, mas 

regra em tal modalidade de negócio”, utilizando como prova de evidência o laudo 

elaborado pela perícia designada pelo Juízo de primeiro grau, que contém inúmeras imagens 

que demonstram a submissão dos animais a sofrimento desnecessário no interior das 

embarcações, conforme exposto neste trabalho no Documento 1. Narra o julgador: 
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Constatadas por expert as condições precárias no confinamento dos 

animais no interior da embarcação, e embora a União alegue que tal 

situação decorreu da própria ordem judicial que suspendeu o prosseguimento 

da viagem, impedindo procedimentos de limpeza em alto mar, é certo, no 

entanto, que não apenas a ausência de higienização originou condições 

inadequadas verificadas. De fato, a fotografia contida no laudo pericial 

(doc. 1693748, p. 16) revela que cada baia de confinamento possui medida 

de 21,27m², sendo ocupada por mais de 21 bois cada, o que resulta em 

confinar, por cerca de 16 dias, cada animal em menos de 1m², sendo 

possível constatar o espaço, reduzido e inadequado, inclusive na área de 

“showroom” da embarcação (andares superiores destinado apenas à 

fiscalização) – doc. 1693748, p. 17. A situação de confinamento em espaço 

inadequado revela-se mais flagrante ainda nos pisos inferiores, restrita à 

tripulação (doc. 1693748, p. 18/36), em que sequer se verificou 

posicionamento dos animais lado-a-lado, havendo amontoado de 

animais, sendo perceptível a situação de sofrimento a que expostos os 

animais, cuja falta de limpeza do ambiente - e ruídos dos ventiladores - 

não constitui causa, mas apenas um elemento amplificador da situação 

insalubre. 

 

No comentário acima do Desembargador, em consonância com os demais documentos 

selecionados nesta pesquisa documental, retrata-se alguns dos 10 fatores mais encontrados no 

referencial teórico que infligem crueldade aos animais submetidos à esta prática, vedado pela 

Constituição Federal (artigo 225, §1°,VII), pelos procedimentos de boas práticas de bem-estar 

dos animais (Lei 8.171/1991), pelo artigo 32 da Lei 9.605/1998 e pelos artigos 3° e 9° da 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais. 

Também em conformidade com o Documento 4) deste trabalho, nominado de 

Relatório de descumprimento do Código Sanitário Para Animais Terrestres – OIE, realizado 

pela médica veterinária Dr.ª Lynn Simpson, o Desembargador o utiliza como fundamento e 

afirma que no caso concreto do navio MV NADA sequer respeitou-se as Instruções 

Normativas do MAPA e o Código Sanitário para os Animais Terrestres – OIE. 

 

 

Sobre a necessidade de espaço adequado para confinamento do gado em 

transporte, a IN 46/2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento previu que “as embarcações devem obedecer, minimamente, 

aos seguintes critérios [...] os equipamentos e instalações devem ser 

adequados à lotação, idade, espécie e estágio reprodutivo dos animais 

transportados” (artigo 28, IV). Ademais, o artigo 9° dispôs que “para os 

aspectos relacionados ao bem-estar animal, concernentes às etapas de 

preparação e exportação de animais vivos, serão consideradas as 

recomendações descritas no Código Sanitário para os Animais Terrestres, da 

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)”. Pois bem. De acordo com o 

“Código Sanitário de Animais Terrestres da OIE” [...] o espaço nas baias de 

confinamento para transporte de animais pela via marítima “deve ser 

calculado com base no indicado em documentos nacionais ou internacionais 
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pertinentes. O tamanho das baias determinará o número de animais em cada 

uma” (artigo 7.2.5, item 7°,“c”). Assim, no âmbito nacional, o espaço 

necessário para o transporte de bovinos vivos pela via marítima encontra-se 

previsto no anexo I da IN MAPA 46/2018, nos seguintes termos [...] Note-se 

que as densidades e metragens previstas no anexo I da IN MAPA 46/2018, 

não respeitadas no interior da embarcação, não configuram 

recomendações, mas determinações garantidoras tanto do bem-estar 

animal como da preservação da qualidade do produto final, dispondo o 

artigo 26 que “o transporte marítimo ou fluvial deve ser [...] conduzido de 

forma a prevenir danos aos animais e minimizar o estresse de viagem, 

respeitando as normas estabelecidas para o bem-estar animal e as densidades 

de carga recomendadas no Anexo 01 desta Instrução”. 

 

 

Ainda sobre os espaços inadequados da embarcação, conclui então o desembargador 

que, no que tange a conquista de mercado e defesa da reputação internacional do Brasil como 

exportador de referência, o modelo de exportação de gado vivo, nas condições aparentemente 

verificadas no caso concreto, mostra apenas a preocupação com redução de custos, e não com 

todas as demais questões importantes no fortalecimento daposição do país no mercado 

internacional, objetivando a proteção da economia pública, tais como: bem-estar animal, 

segurança e salubridade do transporte e da tripulação, impacto da navegação no meio 

ambiente, qualidade do produto esaúde do consumidor final. 

 

Esta afirmação está em consonância com a justificativa desta pesquisa, quando 

descreve que o conflito substancial desta prática e, extrapolando, do uso dos animais noutros 

setores, é o entendimento que, de um lado, os animais têm valor instrumental e do outro que 

detém valor intrínseco.  

Nesse passo, se a Constituição proíbe expressamente a crueldade contra os animais, 

percebe-se que o conflito se localiza no entendimento diverso do conceito de crueldade e em 

que situações se aplica. Matéria que concerne a nova ciência do Direito Animal, tratada nesta 

pesquisa como fundamento para se repensar o uso do animal nesta e noutras práticas.  

Dando continuidade a fundamentação de seu voto, o Desembargador afirma mais um 

dos 10 fatores de mortalidade aos animais encontrados nesta pesquisa: a higiene deficiente 

nos navios devido ao acúmulo de animais e inadequação dos navios para transportá-los. 

 

Além disso, há reconhecimento da própria União de que a embarcação 

constitui ambiente com condições sanitárias terrivelmente inadequadas, 

que foram ignoradas pela fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento. Tal aspecto revelou-se verdadeiro, mormente após perícia 

realizada por determinação do Juízo de primeiro grau, em que constatado 
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que, em um período de algumas horas sem higienização, o ambiente interno 

da embarcação tornou-se altamente insalubre. 

 
 

E seguindo na mesma linha do “Manifesto sobre as condições de bem-estar dos 

bovinos embarcados no “nada”: uma reflexão sobre os últimos acontecimentos durante a 

exportação de bovinos no porto de santos, realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Etologia e Ecologia Animal (GRUPO ETCO)”, apresentado no item 2.3.2 deste trabalho, que 

criticou a existência de poucos regulamentos técnicos tratando da questão do bem-estar dos 

animais de produção no Brasil e que, na sua grande maioria, eles são vagos, imprecisos e 

extremamente incompletos, não oferecendo indicadores objetivos que permitam a avaliação 

prática do bem-estar animal de forma ampla e precisa, afirmou o Desembargador: 

 

Cabe ressaltar que todo o contexto do ambiente insalubre, inadequado, 

sem higiene, assim como a possibilidade de contaminação de ambientes 

pelo desembarque dos animais, decorre da falta do estabelecimento pelo 

PoderPúblico de programa e planejamento para o transporte de animais 

vivos pela via marítima. Ao que parece o interesse econômico tanto de 

exportadores, como da própria União, sobrepujou a análise de todo e 

qualquer outro aspecto e efeito da operação, por mais que sejam 

relevantes em termos de interesse público, inclusive. 

 

Tanto é verdade, critica ainda o Desembargador Federal, que somente em agosto de 

2018, ou seja, após a suspensão da exportação de gado “em pé” pelo Juízo, que o MAPA 

editou a IN 46/2018, passando, somente então, a dispor sobre o “plano de contingência” da 

transportadora. 

Antes de tal normatização, afirma o julgador, inexistia qualquer previsão de plano de 

contingência (vide artigo 32 da IN MAPA 30/2010), sendo que a atual regulamentação, no 

entanto, não previne ocorrências de danos ambientais e sanitários, além de maus-tratos aos 

animais, mesmo porque depende de fiscalização pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, carente de profissionais há tempos. E reforça, enfaticamente 

 

Ademais, a mera previsão, em termos genéricos, de “plano de contingência” 

não é capaz de oferecer a necessária segurança ambiental e sanitária, 

exigindo, além disso, política ampla e sério programa de transporte de 

animais vivos, sem restringir a fiscalização apenas ao MAPA, em razão dos 

enormes impactos de tal atividade econômica. Ao evidenciar-se que o 

poder público não estruturou e nem criou programa ou política de 

transporte de animais vivos para evitar danos ao meio ambiente e à 

defesa sanitária, percebe-se que, diferentemente do que alegou a União, a 

decisão de primeiro grau não configura indevida interferência do Poder 

Judiciário em competência administrativa do Executivo para regular o 
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transporte de animais vivos. Por sua vez, a omissão do poder público em 

conferir efetiva concretude à regulação de tal modalidade de transporte 

indica que a estruturação e normatização administrativa somente existe 

no papel, diante da ausência defiscalização das condições de embarque dos 

animais e permanência dos animais no interior do navio. 

 

Finalizando o seu voto, cita a título de exemplo o naufrágio do navio cargueiro com 

5.000 bois, no Porto de Barcarena - PA, que acarretou morte de centenas de animais e 

vazamento de óleo combustível, além de mau cheiro e risco à saúde da população local, 

causando enormes danos ambientais, econômicos e sociais a famílias da região, evento trágico 

estudado nesta pesquisa no Documento 7, a seguir.  

Argumenta o desembargador que tal fato revela assim o enorme potencial da atividade 

para causar danos ambientais, sociais e econômicos, condições que, desta forma, levaram o 

Juízo de primeiro grau a, antevendo, certamente, os impactos de tais exportações, deferir a 

medida liminar para a devida regularização da operação de exportação no Brasil. 

Por fim, ressalta: 

 

importante ressaltar que o transporte de animais vivos em condições que 

causem sofrimento, e risco de danos ambientais e sanitários, em desrespeito 

ao “Código Sanitário para os Animais Terrestres” da Organização Mundial 

de Sanidade Animal – OIE, tem o potencial de gerar boicotes de 

consumidores no Brasil e no mundo, diante da crescente preocupação não 

apenas com a qualidade final do produto, mas também com as boas práticas 

em todas as etapas de produção, assim como ocorre com o boicote de 

produtos de empresas acusadas de utilização de mão de obra escrava ou de 

trabalho infantil. Eis aqui, de resto, aspecto fundamental com o qual a União 

deveria se preocupar, diante dos efeitos sobre a balança comercial de 

exportação e, portanto, sobre a economia pública. 

 

 

Ante o exposto, divergiu o desembargador do voto da relatoria para dar provimento ao 

agravo interno, afastando a suspensão deferida liminarmente pela Presidência do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região e restabelecendo a liminar deferida em primeiro grau na ação 

civil pública 5000325-94.2017.4.03.6135 quanto à exportação de animais vivos para o abate 

no exterior, em todo o território nacional, por motivos concordantes com as respostas as 

questões de pesquisa deste trabalho. 

Desta forma, verificou-se que se trata de mais uma evidência de causação de crueldade 

aos animais submetidos à prática de exportação de gado vivo, respondendo positivamente à 

questão de pesquisa investigada neste trabalho, ou seja, que a prática viola o art. 225, §1º, VII 

da Constituição Federal. 
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DOCUMENTO 7) Ação Civil Pública sobre o naufrágio do navio Haidar em Barcarena - 

PA 

 

Outro documento relevante para esta pesquisa, anexado aos autos em comento pelo 

advogado Dr. Ricardo Cattani em seu recurso de agravo interno, é a referida ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Estado do Pará 

(MP/PA), a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE/PA) e o Estado do Pará (PGE/PA), 

em razão de um tragédia de grandes proporções: o naufrágio do navio Haidar, de bandeira 

libanesa, em 06 de outubro de 2015 no porto de Vila do Conde, em Barcarena - PA.  

No desastre, a carga com 5 mil bois vivos pereceu e um rastro de poluição se espalhou 

nas águas da região, prejudicando a vida de milhares de pessoas. Após uma série de vistorias 

e levantamento de dados, os órgãos acima citados entraram com ação na Justiça Federal. 

Este acontecimento demonstra como que este tipo de transporte oferece potenciais 

riscos em vários níveis, incalculáveis, sendo necessário extrema cautela, fiscalização e 

regulação robusta ou a sua proibição, tendo em vista o sofrimento ocasionado aos animais e as 

consequências quase que irreparáveis. 

A petição inicial narra quão impactante foram os efeitos do naufrágio, seja pela 

poluição dos recursos hídricos, fauna, flora e solo e à pessoa humana, mais especificamente a 

população ribeirinha. 

 

Embora os números ainda sejam imprecisos, sabe-se que não mais de 30 

animais foram resgatados com vida, enquanto outros animais (cuja 

estimativa oscila em torno de 200) chegaram a deixar a embarcação 

antes do naufrágio, alguns dos quais foram abatidos pela população, 
enquanto a expressiva maioria, morta por afogamento, remanesceu 

inicialmente flutuando, em contenção realizada no local, a qual veio a se 

romper, ocasionando a chegada dos corpos a diversas áreas da região, de 

modo que aproximadamente 3.900 (três mil e novecentas) carcaças 

ficaram presas no interior da embarcação naufragada. 
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Figura 23 – Navio naufragado 

Fonte: Ação Civil Pública sobre o naufrágio do navio Haidar em Barcarena - PA 

 

 

Segue os órgãos competentes descrevendo os impactos ambientais e o sofrimento 

causado aos animais 

 

O acidente ocasionou ainda o derramamento de óleo marítimo MF 380 e 

de uma série de outros resíduos, em especial feno destinado à alimentação 

dos animais durante o transporte. Estima-se que o resíduo oleoso seja de 

aproximadamente 700 mil litros e as carcaças dos animais cheguem a 

2.450 toneladas. Ou seja, o acidente do Navio HAIDAR BEIRUT em 

Barcarena ocasionou: 1- A morte da carga viva mediante intenso 

sofrimento; 2- A poluição das águas e terrestre por animais mortos e 

vazamento de óleo e espalhamento de feno, com INTENSO DANO 

AMBIENTAL e; provocou RISCOS e DANOS à SAÚDE Humana. 
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Figura 24 - Em 7 de outubro, manchas de óleo nas praias de Barcarena. Fotos por Sidney Oliveira, da Agência Pará 

Fonte: Ação Civil Pública sobre o naufrágio do navio Haidar em Barcarena - PA 

 

 

Figura 25 - Restos dos bois que morreram afogados após o navio onde estavam afundar na cidade de Barcarena começaram a 

boiar no rio. Imagem de Cezar Magalhães/Diário Online publicada pelo ‘site Uol Notícias em 8 de outubro 

Fonte: Ação Civil Públicasobre o naufrágio do navio Haidar em Barcarena - PA 
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A

pós descrever as consequências da tragédia a petição inicial destaca a grande demora, por 

parte das empresas responsáveis, para  tomar providências concretas nos primeiros dias, 

afirmando ter sido crucial para o agravamento do impacto ambiental, seja ao espalhar cada 

vez mais o óleo vazado, seja por aumentar a pressão na barreira de contenção em razão da 

permanência dos corpos. Frise-se que alguns dos réus da presente ação são os mesmos 

responsáveis pelo caso do navio MV NADA e das exportações brasileiras de animais vivos. 

 

Não obstante as sucessivas notificações dos órgãos ambientais, não foi 

providenciada, nos dias posteriores, a retirada das carcaças dos demais 

animais que se encontravam flutuando na zona contida, o que se 

mostrava urgente, tendo em vista que a barreira de contenção se destina a 

evitar apenas o espalhamento do resíduo oleoso, não tendo estrutura para 

suportar a pressão exercida pelas carcaças. 

 

Como resultado da omissão na retirada dos corpos, ocorrera o rompimento da barreira 

de contenção, fazendo com que várias carcaças de animais, já em estado avançado de 

putrefação, atingissem praias nos municípios de Barcarena e Abaetetuba, em situação que 

coloca em risco a coletividade, com poluição ambiental evidente e risco direto à vida das 

pessoas que se veem expostas ao contato com os animais. 

Além das carcaças bovinas houve grande intensificação da poluição de óleo, que já era 

significativa mesmo antes mesmo do rompimento. Esta ocorrência tornou ainda muito mais 
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grave a situação, que já se apresentava extremamente preocupante, pois afetou de maneira 

dramática centenas de famílias que moram em regiões ribeirinhas ou dependem do rio para 

seu sustento. 

 

 

Figura 27 - Imagem das carcaças nas praias de Barcarena registrada em 12 de outubro por inspeção do MPF 

Fonte: Ação Civil Pública sobre o naufrágio do navio Haidar em Barcarena - PA 

 

Avançando na descrição deste documento e focando no que seja pertinente a questão 

de pesquisa deste trabalho, merece destaque o capítulo da petição inicial intitulado de 

crueldade e maus-tratos contra os animais. Veja-se: 

 

Exa., como se não bastasse tudo o que foi narrado até aqui. É fato notório 

que os bois ficaram presos no NAVIO HAIDAR BEIRUT, morrendo 

por afogamento, sendo que os que conseguiram nadar, em sua maioria 

não foram resgatados, tendo morrido por exaustão e afogamento, às 

margens do cais. Os bois que foram salvos (içados por guindaste) e que 

absorveram óleo sofreram matança na praia por parte dos ribeirinhos e 

foram sumariamente esquartejados, porque a população desejava 

consumir a carne bovina. A vedação de maus-tratos contra os animais 

encontra amparo no direito internacional. A Assembleia da UNESCO, 

realizada em Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978, promulgou a Declaração 

Universal dos Direitos dos Animais, um importante documento Soft Law, 

que é fonte de Direito, e que condena a prática de abusos e maus-tratos aos 

animais. A crueldade e os maus-tratos contra os animais são práticas vedadas 

no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive, com amparo constitucional: 

Art. 225, §1º, VII da Constituição Federal: 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. 
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Destaca a ação judicial que o termo crueldade é a qualidade do que é cruel, que, 

porsua vez, segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, significa aquilo que se satisfaz 

em fazer mal, duro, insensível, desumano, severo, rigoroso, tirano. 

Apesar de ao argumentos da petição inicial se fundarem numa leitura antropocêntrica 

do direito ambiental, de modo que todo ato realizado com propósito de ganhar o bem-

estarhumano não caracterizará a crueldade prevista no Texto Constitucional, de acordo com 

este entendimento, não deixou de frisar que é vedada a causação de crueldade ao animal 

submetido a esta e outras práticas humanas. 

Por fim, em fevereiro de 2018, a Justiça Federal homologou acordo realizado pelas 

partes nesta ação judicial. O acordo foi firmado entre MPF, MP/PA, DPE/PA, Defensoria 

Pública da União (DPU), Estado do Pará, município de Barcarena, União e os responsáveis 

pelo navio, pela carga e pelo porto (Husein Sleiman, Tamara Shipping Co Ltda, Minerva S/A, 

Companhia Docas do Pará S/A e Norte Trading Operadora Portuária Ltda). 

O acordo determinou a destinação de R$ 7,6 milhões às famílias atingidas pelo 

acidente, em pagamentos pelos danos individuais, e a destinação de R$ 3 milhões ao custeio 

de projetos comunitários de assistência social e educacional, como pagamento pelos danos 

coletivos. 

Os pagamentos relativos à primeira etapa do acordo, das indenizações por danos 

individuais, foram iniciados em novembro de 2018, e seguem em andamento. 

Este Documento 7 é relevante para a pesquisa pois demonstra que a prática de 

exportação de animais vivos, se submete os animais transportados a diversos níveis de 

crueldade, também têm potencial de submeter o meio ambiente e os seres humanos a elevados 

riscos, em caso de acidentes ou má administração das empresas responsáveis. Reforça, como 

demonstrado noutros Documentos, a premente necessidade de maior regulação e fiscalização 

ou, até mesmo, proibição desta atividade. 

 

 

DOCUMENTO 8) Jornal Turco denunciando péssimas condições dos animais 

importados do Brasil 

 

Outro importante documento, anexado na petição de agravo interno do “Fórum 

Nacional de Proteção e Defesa Animal”, é a notícia de um jornal turco relativo à chegada do 

navio MV NADA ao seu destino, publicado em 10/02/2018.  
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O jornal denuncia as péssimas condições de salubridade em que o navio chegou ao 

porto e as lamentáveis condições de maus-tratos aos animais. 

Além de anexar a capa do jornal traduzido, narrou o advogado Ricardo Cattani: 

 

o jornal “Mersin Imece Haber”, da cidade turca de Mersin, onde está 

localizado o porto para onde se dirige o navio NADA, com 25 mil garrotes 

oriundos de Santos/SP, retratou com indignação a situação a que os 

animais são submetidos no Brasil antes e depois do embarque nos navios 
que saem do país para serem mortos na Turquia. 
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Figura 28 - Jornal Turco denunciando péssimas condições dos animais importados do Brasil 

Fonte: Petição de Agravo Interno do FNPDA 

Tal narrativa foi reforçada pelo MPF, através do procurador regional da república Dr. 

Sérgio Medeiros, quando opinou no Documento 5 que como nação respeitada no cenário 

internacional do agronegócio, o Brasil deve repudiar esse selo de país inimigo da dignidade 

animal, até porque brigam, essas práticas, com diversos princípios constitucionais. 

Segue narrando o advogado que além das infrações sanitárias cometidas em território 

brasileiro, o meio decomunicação relembra o maucheiro que tomou conta de Mersin quando o 
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navio NADA abriu suas escotilhas para desembarcar animais vindos do Brasil em dezembro 

do ano passado, o que teria gerado desconforto e motivado manifestações da população local. 

 

O forte odor que tomou conta de Santos antes da partida da 

embarcação também é mencionado, ao passo que registra o acúmulo de 

fezes e a privação de água e alimento a bordo. Imagens do interior do 

navio extraídas dos laudos veterinários determinados pela Justiça e adjetivos 

como “deploráveis” e “insalubres” são empregados na matéria ao 

descrever as condições infligidas aos animais, que devem chegar a Mersin 

em 21 de fevereiro, após uma viagem de 16 dias. 
 

 

Por fim, conclui a matéria que o escândalo envolvendo a exportação de animais vivos 

pelo Brasil ganhou repercussão internacional após um laudo veterinário determinado pela 

Justiça revelar que os animais são submetidos a maus-tratos durante as operações etem 

deixado ruralistas bastante preocupados com a reputação da “carne” brasileira no mundo, 

prejudicando o Brasil no cenário mundial. 

 

4.1.3  Conclusão  

 

Encerrando esta sessão, que buscou através da pesquisa documental investigar os 

objetivos específicos para responder à questão de pesquisa, mediante o estudo de 8 

importantes documentos anexados na ação judicial que discute justamente a proibição deste 

comércio em razão de causação de crueldade aos animais no navio MV NADA, foi possível 

localizar quais as principais críticas sobre este setor no Brasil, já tendo sido encontrado no 

referencial teórico as principais críticas ao setor no exterior, especificamente na prática 

australiana. 

Tais achados e evidências responderam à questão de pesquisa, positivamente, em 

todos os documentos analisados, afirmando que a prática em si viola a regra constitucional de 

proibição de crueldade com os animais contida na parte final do inciso VII do §1º do art. 225 

da Constituição Federal. 

 

4.2 DO QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 
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Aqui são apresentados os resultados da pesquisa, utilizando-se tabelas e gráficos que 

sintetizam os dados quantitativos e qualitativos obtidos através do questionário estruturado, 

analisados à luz do referencial teórico que norteou o presente estudo. 

Para tabulação dos dados, foram consideradas as 30 respostas ao questionário. 

Considerando que a média de devolução de questionários, segundo Marconi e Lakatos (2010), 

é de 25 %, pode-se afirmar que o índice de retorno do instrumento utilizado na coleta de 

dados respaldou a análise dos resultados da pesquisa. 

 

4.2.1 Pesquisa survey: análise e discussão 

 

4.2.1.1 Afirmativa 1 

A primeira afirmação investigou, de pronto, a questão de pesquisa, ou seja, se a prática 

de exportação de gado vivo submete os animais à crueldade, violando o art. 225, §1º, VII da 

Constituição Federal. Conforme o Gráfico 1, 93,33% dos respondentes concordam totalmente 

e 6,67% concordam com a afirmação, não ocorrendo qualquer indiferença ou discordância 

parcial ou total da afirmação. Este resultado demonstra que o Direito Animal entende que 

estes animais são submetidos à crueldade na prática de exportação de gado vivo, violando a 

Constituição Federal e a integridade física e psíquica destes animais sencientes. 

O resultado corrobora o referencial teórico correlacionado a esta pergunta, uma vez 

que de acordo com Ataíde Junior (2018), para esse novo campo do Direito, o animal não-

humano interessa como indivíduo, dotado de dignidade própria e, a partir disso, como sujeito 

do direito fundamental à existência digna, posta a salvo de práticas cruéis, tendo como base 

não só a regra constitucional da proibição da crueldade, como, por exemplo, o Decreto 

24.645/1934 e o art. 32 da Lei 9.605/1998. 

Ademais, corrobora os achados na prática australiana com os 10 maiores fatores de 

mortalidade que violam as “cinco liberdades” e as evidências de maus-tratos continuados nos 

8 documentos expostos na pesquisa documental, que não ocorrem tão somente no transporte 

marítimo, mas desde o pré-embarque, ainda no transporte terrestre, se enquadrando na 

definição de crueldade da resolução 1236/2018 do CFMV e até mesmo na antropocêntrica 

interpretação dos tribunais brasileiros quando limitam o vocábulo crueldade ao “sofrimento 

desnecessário”. 
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Gráfico 1 - Resultados obtidos na Afirmação 1 

Fonte: Dados da pesquisa – ferramenta Survey 

 

4.2.1.2 Afirmativa 2 

A segunda afirmação investigou se a prática deve ser proibida por lei, conforme o 

Gráfico 2, 89,66% concordaram totalmente e 6,90% concordaram, ocorrendo apenas 3,45% 

de indiferença, representando apenas 1 respondente, demonstrando que a grande maioria dos 

respondentes são favoráveis a proibição através de lei.  

Corroborando como esta afirmativa, no Documento 3 da pesquisa documental, as 4 

médicas veterinárias, em seu parecer, classificaram o transporte de animais vivos como uma 

prática hedionda e inconcebível e pleitearam sua proibição em nível federal. Oportuno 

mencionar que já existem iniciativas de lei visando proibir esta prática, por exemplo, o PL 

9464/2018 na Câmara dos Deputados (arquivado), o PL 31/2018 no Estado de São Paulo (em 

tramitação), o PL 3921/2018 no Estado do Rio de Janeiro (em tramitação) e a Lei 

Complementar nº 996/2018 do Município de Santos/SP, declarada inconstitucional pelo STF. 
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Gráfico 2 - Resultados obtidos na Afirmação 2 

Fonte: Dados da pesquisa – ferramenta Survey 
 

 

4.2.1.3 Afirmativa 3 

A terceira afirmação investigou se bastaria que a prática sofresse restrições legais, ao 

invés de ser proibida. 65,52% discordaram totalmente e 27,59% discordaram da afirmação. 

Apenas 2 respondentes concordaram total e parcialmente, representando 3,45% cada um, 

conforme Gráfico 3. 

Este resultado confirma a afirmativa 2, já que a maioria absoluta respondeu que a 

prática deve ser proibida, corroborando com o referencial teórico e a pesquisa documental, as 

quais evidenciaram que a crueldade contra os animais é inerente à prática de exportação de 

animais vivos, não bastando que ocorra maior fiscalização ou restrição legal para garantir a 

cessação do sofrimento físico e psíquico dos animais submetidos a esta prática. 
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Gráfico 3 - Resultados obtidos na Afirmação 3 

Fonte: Dados da pesquisa – ferramenta Survey 

 

4.2.1.4 Afirmativa 4 

 

Seguindo a análise, a quarta afirmação reforçou o tema da causação de crueldade aos 

animais, afirmando que a prática é inerentemente cruel. 72,41% concordaram totalmente com 

a afirmação e 20,69% concordaram, conforme apresentado no Gráfico 4. Também aqui, a 

discordância total ou parcial, foi de apenas 3,45% para cada opção. A maioria, novamente, 

afirmou que a prática é cruel.  

Mais uma vez,o resultado confirma as evidências dos 8 documentos apresentados 

nesta pesquisa e os 10 fatores de mortalidade que mais apareceram no referencial teórico, os 

quais demonstram que, como, por exemplo, afirmou Simpson (2018), que não há como 

garantir as cinco liberdades na exportação de animais vivos, que sequer respeita o Código 

Sanitário Para Animais Terrestres – OIE. 
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Gráfico 4 - Resultados obtidos na Afirmação 4 

Fonte: Dados da pesquisa – ferramenta Survey 
 

 

4.2.1.5 Afirmativa 5 

Na afirmação 5, a pesquisa investiga se a nova ciência do Direito Animal já se 

encontra consolidada no Brasil, conforme gráfico 5. Nele, 27,59% dos respondentes 

discordaram totalmente da afirmação e 51,72% discordaram, deixando claro que na opinião 

da maioria, esta ciência ainda não se encontra consolidada. Apenas 6,90% concordaram 

totalmente e 13,79% concordaram, não havendo nenhuma indiferença quanto a afirmação. 

No referencial desta questão, Ataíde Junior (2018) aponta que o Brasil já conta com 

um Direito Animal positivado no plano jurisprudencial, mas no campo doutrinário, apesar de 

já acumular um acervo importante, entende que ainda não houve um adequado 

aprofundamento científico, de formaa produzir uma dogmática consistente, a influenciar, com 

o rigor necessário, as atividades legislativa e jurisprudencial. De toda forma, o referencial 

teórico demonstrou também que esta nova ciência já se encontra consolidada no exterior e 

avança vertiginosamente no Brasil, em vias de se consolidar. 
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Gráfico 5 - Resultados obtidos na Afirmação 5 

Fonte: Dados da pesquisa – ferramenta Survey 

 
 

4.2.1.6 Afirmativa 6 

Agora sobre a dignidade destes animais, tema muito caro ao Direito Animal, a 

afirmativa 6 investiga se eles têm valor intrínseco, conforme o Gráfico 6. Novamente, a 

maioria, 62,07% dos respondentes, concordaram totalmente e 34,48% concordaram. A 

discordância total foi de apenas 3,45%, que significa 1 respondente. 

Este resultado corrobora o referencial teórico apresentado sobre o pleito do Direito 

Animal. Pois segundo Francione (2013), Naconecy (2014), Regan (2006), Felipe (2007), 

Singer (2004), Ataíde Junior (2018) e outros, os animais não são coisas, são seres sencientes 

dotados de dignidade própria, com direito moral a um rol de direitos fundamentais que lhes 

garantam estar a salvo de práticas cruéis e maus-tratos, sendo, consequentemente, imoral e 

ilegal sob a ótica do Direito Animal e da regra constitucional de vedação da crueldade 
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submetê-los à prática de exportação por via marítima para abate no exterior, tendo vista as 

evidências de crueldade. 

 

 

Gráfico 6 - Resultados obtidos na Afirmação 6 

Fonte: Dados da pesquisa – ferramenta Survey 
 

 

4.2.1.7 Afirmativa 7 

A afirmação 7 investiga se o animal é tratado como coisa nesta prática, com valor 

meramente instrumental. A maioria dos especialistas entenderam que sim, sendo 65,52% de 

total concordância e 31,03% de concordância, conforme o Gráfico 7. Os respondentes que 

discordaram ficaram no percentual de 3,45%, sendo apenas um dos respondentes. 

Este resultado confirma a afirmativa 6, pois a maioria respondeu que os animais têm 

valor intrínseco. E corrobora o referencial teórico para esta questão, pois segundo Levai 

(2004) o tratamento dado aos animais, considerando-lhes com valor meramente instrumental, 

é um cenário deplorável, em que o animal jamais é considerado por sua individualidade ou 

por sua capacidade de sofrer, mas em função daquilo que pode render – em termos monetários 

ou políticos. Lourenço (2016), igualmente, contesta a cultura que sublinha a exclusividade da 
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participação do homem na condição humana, e afirma o equívoco da animalidade ficar 

tradicionalmente conectada ao mundo instrumental, em razão do antropocentrismo. 

 

 

Gráfico 7 - Resultados obtidos na Afirmação 7 

Fonte: Dados da pesquisa – ferramenta Survey 
 

 

4.2.1.8 Afirmativa 8 

Para saber se os animais precisam ter sua natureza jurídica modificada, saindo da 

condição de objetos de direito para sujeitos de direito, ou seja, deixar a qualidade de coisa 

para ter sua dignidade reconhecida, a pesquisa elaborou a afirmação 8 – Gráfico 8. A maioria 

entendeu que sim, tendo 75,86% dos respondentes concordado totalmente com a afirmação e 

20,69% concordado. Apenas um respondente foi indiferente, 3,45%.  

Tais respostas confirmaram o referencial teórico, pois autores como Santos e Medeiros 

(2019), Silva (2009), Ataíde Junior (2018) e Lourenço (2008) advogaram que não há 

argumentos sólidos para que continuemos a relegá-los à categoria meramente instrumental de 

coisa ou objeto. E dentre os caminhos para se alcançar esta nova condição aponta a teoria dos 

entes despersonalizados, que permite que se prescinda da qualificação do ente como “pessoa” 
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para que ele venha a titularizar direitos subjetivos. A condição de sujeitos de direito é a que 

mais se mostra efetiva para tutelar os interesses dos animais em juízo.  

 

 

 

Gráfico 8 - Resultados obtidos na Afirmação 8 

Fonte: Dados da pesquisa – ferramenta Survey 
 

 

4.2.1.9 Afirmativa 9 

Por fim, a afirmação 9 do instrumento, conforme apresentado no gráfico 9, investigou 

se se faz necessário conceituar a crueldade contra os animais, delineando sua aplicabilidade, 

já que não há lei descrevendo o significado de crueldade. Esta foi a afirmativa com o maior 

número de alternativas respondidas, apesar de a maioria ter concordado com a afirmativa. 

42,86% dos respondentes concordaram totalmente e 32,14% concordaram. Discordaram 

totalmente 3,57% e discordaram 17,86%, restando 1 especialista indiferente, 3,57%.  

Segundo Trindade (2014), o conceito jurídico constitucional de crueldade é 

indeterminado. A doutrina afirma que nem toda prática cruel de fato é cruel de direito, pois 
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existem práticas cruéis socialmente aceitas, motivo pelo qual é necessário conceituar 

juridicamente o termo crueldade e em que situações ela se aplica.  

É cediço que a regra constitucional de vedação da crueldade se trata de norma de 

eficácia plena, todavia, vem sendo relativizada pelos intérpretes da lei. Por outro lado, já 

existem dispositivos legais/normativos que podem ser utilizados para esse fim, como o 

decreto 24.645/34 (não revogado) e a resolução 1236/2018 do CFMV, aqui exposta. 

Importante que, acaso um dia se enumere o alcance da crueldade, que as hipóteses sejam 

exemplificativas, para que o que seja elencado como crueldade não abra margem para que o 

que não esteja não seja considerado cruel.  

Por fim, talvez o caminho mais justo e eficaz deveria ser aquele em que a crueldade, 

vedada constitucionalmente, fosse assumida como é, sem a relativização oriunda do modelo 

antropocêntrico e especista que afetou e afeta o ordenamento jurídico, limitando-a ao 

“sofrimento desnecessário”, algo teratológico, como abordado no referencial teórico. 
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Gráfico 9 - Resultados obtidos na Afirmação 9 

Fonte: Dados da pesquisa – ferramenta Survey 
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5  CONCLUSÃO E PROPOSTA 

 

Os achados deste trabalho nos planos nacional e internacional, concordantes entre si, 

demonstraram que a prática brasileira de exportação de gado vivo por via marítima é 

intrínseca e inerentemente cruel aos animais, intimamente relacionada à causação continuada 

e intensa de sofrimento, dor, indignidade e corrupção do bem-estar animal sob diversas 

formas, sendo ainda potencialmente agressiva ao meio ambiente e injustificável 

economicamente, violando diversos dispositivos e normativas da legislação nacional, 

internacional e os princípios médico-veterinários de bem-estar animal, em especial a regra 

constitucional de vedação de crueldade constante no art. 225, §1º, VII, questão de pesquisa 

deste trabalho, devendo, portanto, ser proibida a nível federal. 

Dessa forma, antes de sugerir a proposta de ação à prática de exportação de gado vivo 

pelo Brasil, se faz necessário uma breve síntese dos achados da pesquisa para clarear os 

argumentos encontrados que apontam para a proibição deste comércio. 

Aos animais submetidos a esta prática, foco principal deste trabalho, evidenciou-se os 

10 maiores fatores de violação ao bem-estar e mortalidade que mais apareceram no transporte 

por via marítima, como: 

 

1) estresse térmico;  

2) estrutura inadequada dos navios;  

3) inadaptação alimentar;  

4) higiene deficiente;  

5) lesões pelo mar revolto;  

6) enjoo inerente ao transporte;  

7) doenças contagiosas;  

8) incapacidade de deitar e descansar; 

9) estresse pela longa viagem;  

10) produção elevada de amônia. 

 

Na quarentena e transporte terrestre que precede e sucede o transporte marítimo, 

outros graves problemas apareceram, como, por exemplo: 

 

1) moléstias decorrentes da aglomeração de animais em um espaço reduzido;  

2) choques elétricos no transporte terrestre e embarque;  
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3) longas horas nas estradas sem comida, água e de pé, sem descanso;  

4) fraturas por acidentes em razão de frenagem, manobras e estradas 

esburacadas. 

 

Quanto ao descumprimento da legislação e normativas nacional e internacional e aos 

princípios médico-veterinários de bem-estar animal, encontraram-se as seguintes violações: 

 

(1) à regra de vedação de crueldade do art. 225, § 1º, VII da Constituição 

Federal;  

(2) à Lei Federal de Crimes Ambientais 9.605/1998, art. 32;  

(3) ao Decreto 24.645/1934, art. 3º;  

(4) aos procedimentos de boas práticas de bem-estar dos animais da Lei 

8.171/1991;  

(5) às Instruções Normativas do MAPA, sobretudo quanto ao espaço inadequado 

para confinamento do gado em transporte;  

(6) às “cinco liberdades” reconhecida mundialmente inclusive pelo CFMV;  

(7) à resolução nº 1236/2018 do CFMV, art. 2º, incisos II, III e IV;  

(8) à Declaração Universal dos Direitos dos Animais, artigos 3º e 9º;  

(9) ao Código Sanitário para Animais Terrestres – OIE;  

 

Encontrou-se, ainda, na maioria dos achados, apesar de não ter sido o foco deste 

trabalho, ficando como sugestão para pesquisas futuras, que esta prática é:  

 

(1) potencialmente lesiva ao meio ambiente e  

(2) injustificável economicamente.  

 

Na pesquisa documental, encontrou-se 8 relevantes documentos na ação judicial que 

discute a proibição do comércio de animais vivos em todo o território nacional, os quais 

confirmaram a crueldade contra os animais e apontaram para a proibição deste comércio:  

 

No documento 1 – “Relato de Inspeção Técnica do navio MV NADA realizado pela 

médica veterinária Dr.ª Magda Regina”, a inspetora concluiu que “são abundantes os 

indicativos que comprovam maus-tratos e violação explícita da dignidade animal, 

violando critérios elementares de bem-estar, arrematando que a prática de transporte 
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marítimo de animais por longas distâncias está intrínseca e inerentemente relacionada à 

causação de crueldade, sofrimento, dor, indignidade e corrupção do bem-estar animal 

sob diversas formas.” 

No documento 2 – “Parecer do biólogo Frank Alarcón sobre o Transporte Marítimo 

de Carga Viva”, concluiu que se trata de um “injustificável repertório de maus-tratos, 

aplicados sem coerência ética e respeito à dignidade do indivíduo, notadamente 

sencientes, munidos de sofisticada complexidade cognitiva, sistemas de elaboração subjetiva 

singular, além de percepção sensorial de mundo comparável à observada em nossa própria 

espécie”. 

 

No documento 3 – “Parecer sobre o transporte marítimo de gado vivo realizado por 4 

médicas veterinárias”, concluíram, mediante listagem de 22 constatações de causação de 

crueldade aos animais submetidos a esta prática, que “o transporte como prática hedionda e 

inconcebível, pleiteando, por conseguinte, sua proibição em nível federal”. 

 

No documento 4 – “Relatório de descumprimento do Código Sanitário Para Animais 

Terrestres – OIE realizado pela médica veterinária Dr.ª Lynn Simpson”, que trabalhou no 

comércio de exportação de gado em pé desde 1999, navegando por mais de uma década 

transportando gado da Austrália até muitos portos do hemisfério norte, concluiu que existem 

“riscos e impactos potenciais para o bem-estar dos animais ao longo de todas as rotas 

internacionais”, que “as atuais consequências para a saúde e bem-estar animal e 

segurança alimentar nas embarcações utilizadas para transporte de animais são 

inaceitáveis pelos padrões da OIE, de médicos veterinários e da saúde pública”. E 

finaliza declarando que “como profissional de saúde animal que prestou serviço em cerca de 

57 embarques de gado, a única conclusão a que posso chegar é que a exportação de animais 

vivos deveria ser alterada de forma significativa ou ser substituída pelo comércio de carne 

entre países. Essa conclusão considera não só as implicações de bem-estar animal, mas 

também os riscos para a saúde humana devido aos resíduos de medicamentos e o consumo de 

produtos cárneos gerados em um ambiente estressante e contaminado”. 

 

No documento 5 – “Parecer do Ministério Público Federal, pela Procuradoria 

Regional da República da 3ª Região, realizado pelo Procurador Sérgio Medeiros”, o jurista 

opinou pela proibição desta prática em todo o território nacional e afirmou que “não somente 

estão sendo feridos de forma clara as diretrizes oferecidas pela Constituição Brasileira, 
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na forma de seu artigo 225, § 1º , inciso VII, assim como é também maculada de maneira 

torpe o disposto na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/1998), na forma de seu artigo 

32, § 1º, e a Declaração Universal do Direito dos Animais, os quais em conjunto, 

qualificam todo o corpo das atividades aqui citadas como evidentes maus tratos cometidos 

contra vulneráveis, a saber, animais não-humanos”. Afirmou, ainda, que a exportação de 

animais vivos representa uma parcela ínfima do agronegócio, que não deve se sobrepor 

aos maus tratos sofridos pelos animais”. Acrescenta o procurador do MPF que “a prática de 

crueldade contra animais, nessa nova modalidade comercial (exportação de animais vivos) é 

intrínseca”. Destacou, ademais, que “são gravíssimas as violações ao meio ambiente 

durante todo o trajeto: do campo até chegar ao destino, não se limitando a exportação 

aos maus-tratos contra os animais.” Em síntese, concluiu que “o que se evidencia no Brasil 

hoje, com essa prática de exportação de bovinos vivos, é simplesmente a vergonhosa 

desconsideração de toda e qualquer norma de proteção animal, tanto nacionais como 

internacionais, em troca de lucro (censurável), majorado, à custa da dor, sofrimento e 

crueldade animais, e que tal prática relembra um episódio triste da história brasileira, a 

escravidão, tendo em vista a semelhança de condições precárias, cruéis e exploratórias 

continuamente infligidas”. 

 

No documento 6 – “Voto do Desembargador Federal Dr. Carlos Muta”,o julgador 

contrariando à alegada existência de grave lesão à economia pública, com dados e estatísticas, 

fundamentando seu voto na mesma linha de Gonçalves (2008), afirmou que “a prática em 

análise representa parcela ínfima das exportações brasileiras, sendo, assim, insusceptível 

de ocasionar lesão grave à economia pública”. Já mais para o final do seu voto, o 

desembargador adentrou nas questões que envolvem o sofrimento dos animais e os problemas 

ambientais, afirmando que tais maus-tratos “não constituem fatos pontuais, isolados, mas 

regra em tal modalidade de negócio”, afirmando ainda a “existência de submissão dos 

animais a sofrimento desnecessário no interior das embarcações, bem como violações as 

Instruções Normativas do MAPA e do Código Sanitário para os Animais Terrestres – OIE”. 

Concluiu o desembargador que “tal fato revela assim o enorme potencial da atividade 

para causar danos ambientais, sociais e econômicos”. 

 

No documento 7– “Ação Civil Pública sobre o naufrágio do navio Haidar em 

Barcarena – PA”, os poderes públicos legitimados que ajuizaram a demanda afirmaram que 

“este tipo de transporte oferece potenciais riscos em vários níveis, incalculáveis, sendo 
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necessário extrema cautela, fiscalização e regulação robusta ou a sua proibição, tendo 

em vista o sofrimento ocasionado aos animais e as consequências quase que 

irreparáveis”. A petição inicial narra “quão impactante foram os efeitos do naufrágio, seja 

pela poluição dos recursos hídricos, fauna, flora e solo e à pessoa humana, mais 

especificamente a população ribeirinha”. E afirma que “a prática de exportação de animais 

vivos, se submete os animais transportados a diversos níveis de crueldade, também têm 

potencial de submeter o meio ambiente e os seres humanos a elevados riscos, em caso de 

acidentes ou má administração das empresas responsáveis.” 

 

No referencial teórico, encontrou-se a proposição de Gonçalves (2008), professor 

titular de Economia Internacional da UERJ, que afirmou que “o transporte por longas 

distâncias de bovinos vivos no Brasil para abate no exterior implica inúmeros problemas 

e riscos, e que além de desnecessária e cruel, é injustificável economicamente”. Sugeriu o 

economista para solucionar oproblema de maus-tratos e os riscos inerentes ao transporte por 

longas distâncias, como também para atender à lógica de valorização do capital investido nos 

segmentos da cadeia produtiva da carne e das outras cadeias produtivas que têm na pecuária a 

sua atividade de base, as seguintes diretrizes estratégicas:  

 

(1) legislação que limite a distância e o tempo de transporte de animais;  

(2) proibição do transporte de animais por longas distâncias;  

(3) limites para o tempo de duração do transporte de animais;  

(4) abate de animais o mais próximo possível da fazenda de origem;  

(5) substituição da exportação de animais pela exportação de carne. 

 

No referencial teórico relativo ao Direito Animal, encontrou-se que esta nova ciência 

jurídica pleiteia de maneira sólida e fundamentada no Brasil e no exterior, a descoisifação dos 

animais não humanos, o rompimento com o antropocentrismo especista, o reconhecimento da 

dignidade animal, da necessidade de elevação destes seres sencientes à condição de sujeitos 

de direito, concedendo-lhes um rol mínimo de direitos fundamentais que os salvaguardem das 

práticas cruéis e de maus-tratos que lhes são institucionalmente infligidos.  

Demonstrou-se, também, que o Direito Animal, segundo Ataíde Junior (2018), “já 

esquadrinha o seu desenvolvimento constitucional, legal, jurisprudencial e doutrinário no 

Brasil, estabelecendo, como marco inicial para sua autonomia científica a regra constitucional 
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da proibição da crueldade, insculpida na parte final do inciso VII do §1º do art. 225 da 

Constituição Federal”. 

No questionário estruturado aplicado aos especialistas em Direito Animal, composto 

de 9 afirmativas, encontraram-se respostas à questão de pesquisa e aos objetivos perseguidos 

neste trabalho, confirmando que: 

 

(1) a prática de exportação de gado vivo submete os animais à crueldade e viola o 

art. 225, §1º, VII da Constituição Federal, com unanimidade; 

(2) a prática de exportação de gado vivo pelo Brasil deve ser proibida por lei, 

com 96,55% de concordância; 

(3) não há como garantir o bem-estar animal na prática de exportação de gado 

vivo pelo Brasil, por ser inerentemente cruel, com 93,1% de concordância; 

(4) o gado utilizado nesta prática têm valor intrínseco e dignidade própria, com 

96,55% de concordância; 

(5) o gado utilizado nesta prática está sendo tratado com valor instrumental, com 

96,55% de concordância; 

(6) é preciso enquadrar os animais utilizados nesta prática na condição de 

sujeitos de direito, com 96,55% de concordância; 

 

Diante de todo o exposto, não se pode ignorar o sofrimento físico e psíquico causado 

aos animais submetidos a esta prática, seres dóceis e cientificamente reconhecidos como 

sencientes, que desde as áreas de pré-embarque, ainda na quarentena e transporte terrestre, 

suportam atos flagrantemente causadores de dor, aflição, humilhação, não raro lesões, 

doenças e mortes, sofrimentos atrozes apenas motivados pela única justificativa encontrada 

nesse trabalho a favor da manutenção desta prática, contra dezenas de outras: o suposto 

benefício econômico ao PIB brasileiro. 

Dessa forma, sem a pretensão de esgotar o assunto, esta pesquisa propõe a formação 

de um Grupo de Trabalho Técnico Interdisciplinar para promover as seguintes ações: 

 

1) Primordialmente: dar suporte as proposições legislativas que visam proibir a 

prática de exportação de gado vivo em todo o território nacional; 

2) Concomitantemente: minimizar a causação de crueldade aos animais inerente 

ao transporte, mediante as seguintes ações: 
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 verificar as brechas das instruções normativas do MAPA e propor alterações, 

visando minimizar o sofrimento dos animais; 

 aumentar a fiscalização e monitoramento em todas as etapas do transporte; 

 facilitar o acesso dos técnicos e da sociedade civil aos dados e ao transporte; 

 promover maior transparência já que a prática se mostra obscura; 

 promoção um maior conhecimento da sociedade sobre a prática.  

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Considerando que a presente pesquisa foi direcionada para os animais submetidos a 

prática de exportação de gado vivo no Brasil, individualmente, sob a ótica do Direito Animal, 

recomendam-se estudos de Direito Ambiental e disciplinas afins, uma vez que foram 

encontrados robustos elementos de agressão ao meio ambiente.  

De igual maneira, recomenda-se estudos sob a ótica econômica, uma vez que foram 

encontrados dados de que esta prática é irrelevante para o PIB brasileiro. 

Recomenda-se também estudos de direitos humanos, dos trabalhadores envolvidos 

nesta prática, ante as descrições degradantes das condições sanitárias nas etapas do transporte. 

E considerando a exiguidade de trabalhos nas fontes bibliográficas pesquisadas sobre 

este setor brasileiro, recomendam-se mais pesquisas futuras sobre esta prática, sob óticas 

diversas. É evidente a necessidade de mais trabalhos sobre este setor. 
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APÊNDICE 

 

Questionário estruturado 

 

Olá, 

 

Inicialmente, agradeço por colaborar com a minha pesquisa respondendo a este pequeno 

questionário. 

 

Selecionei somente especialistas em Direito Animal para respondê-lo.   

 

Minha dissertação de mestrado pela UFF é sobre A Exportação de Gado Vivo no Brasil e meu 

foco é entender se esta prática viola a Regra de Proibição de Crueldade contra os Animais 

contida na parte final do inciso VII do §1º do art. 225 da Constituição Federal, pela ótica do 

Direito Animal. 

 

Realizei revisão da literatura, pesquisa documental e falta agora este questionário. 

 

São apenas nove afirmações, nas quais você deverá marcar uma das seguintes opções: se 

discorda totalmente, discorda, se a afirmação é indiferente pra você, se concorda ou concorda 

totalmente. Você pode também comentar cada resposta, caso queira. 

 

Segue o link do questionário: https://pt.surveymonkey.com/r/HF93RMD 

 

Caso haja alguma dúvida, me retorne para que eu possa esclarecer. 

 

O prazo de resposta é até o dia 30 de junho de 2019.  

 

Você não será identificado(a) na pesquisa. 
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Abraço fraterno. 

 

 

Afirmações: 

1) A prática de exportação de gado vivo pelo Brasil violaa regra de proibição de crueldade 

contra os animais contida na parte final do inciso VII do §1º do art. 225 da Constituição 

Federal. 

 Discordo totalmente  Discordo  Indiferente  Concordo  Concordo totalmente 

 

2) A prática de exportação de gado vivo pelo Brasil deve ser proibida por lei. 

 Discordo totalmente  Discordo  Indiferente  Concordo  Concordo totalmente 

 

3) A prática de exportação de gado vivo pelo Brasil não deve ser proibida, mas sim sofrer 

restrições legais, para garantir as condições de bem-estar destes animais. 

 Discordo totalmente  Discordo  Indiferente  Concordo  Concordo totalmente 

 

4) Não há como garantir o bem-estar animal na prática de exportação de gado vivo pelo 

Brasil, por ser inerentemente cruel. 

 Discordo totalmente  Discordo  Indiferente  Concordo  Concordo totalmente 

 

5) O Direito Animal já se encontra consolidado no Brasil. 

 Discordo totalmente  Discordo  Indiferente  Concordo  Concordo totalmente 

 

6) Para o Direito Animal o gado utilizado nesta prática têm valor intrínseco e dignidade 

própria. 

 Discordo totalmente  Discordo  Indiferente  Concordo  Concordo totalmente 
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7) Para o Direito Animal o gado utilizado nesta prática está sendo tratado com valor 

instrumental. 

 Discordo totalmente  Discordo  Indiferente  Concordo  Concordo totalmente 

 

8) É preciso enquadrar os animais utilizados nesta prática na condição de sujeitos de direito. 

 Discordo totalmente  Discordo  Indiferente  Concordo  Concordo totalmente 

 

9) É necessário conceituar a crueldade contra os animais e em que situações se aplica. 

 Discordo totalmente  Discordo  Indiferente  Concordo  Concordo totalmente 

 


