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RESUMO  

 

O presente trabalho analisa a possibilidade de se reconhecer uma dignidade 

inerente aos animais, partindo do histórico conceito Kantiano, embasador do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Registra-se a importância da 

conscientização e da sensibilização humana acerca do respeito à vida dos não-

humanos, bem como o enfrentamento adequado da questão. Através da doutrina 

jurídica e filosófica, analisa-se o ordenamento jurídico brasileiro de modo geral no 

que cerne ao animal senciente e seu direito à uma existência digna.  

 

Palavras-Chave: Direito Constitucional. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Dignidade Animal. Animais Sencientes. Direito Ambiental.  
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ABSTRACT 

 

The present project analyses the possibility of recognizing the inherent dignity of 

animals, basing itself on the historic Kantian concept, which laid the foundation for 

the principle of human dignity. Here is registered the importance of the human 

conscious and sensibility in regards to the life of those non-humans, as well as the 

adequate intervention of the matter. Through the judicial and philosophical doctrine, 

the Brazilian legal system can be analyzed, in general, regarding the sentient animal 

and its right to a dignified existence. 

  

Keywords: Constitutional Law. Principle of Human Dignity. Animal Dignity. Sentient 

Animals. Environmental Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil apresenta princípios e 

valores que foram estabelecidos para tornar possível a felicidade do indivíduo 

inserido em uma sociedade. Desse modo, a dignidade da pessoa humana 

apresenta-se como a pedra basilar de edificação constitucional do Estado social, 

democrático e ambiental de Direito Brasileiro, na medida que o constituinte 

reconheceu que é o Estado que existe em função da pessoa humana e não o 

contrário. 

 O caminhar da busca de direitos para os animais e para o meio ambiente foi 

fruto de interesses sociais e econômicos benéficos ao próprio homem, bem como, 

sua proteção tem como base o status de propriedade dos animais. Pode-se dizer 

que mesmo que a intenção do legislador ao proteger a fauna e a flora tenha sido a 

de resguardar e proteger os interesses dos seres humanos de viver em um ambiente 

equilibrado e sustentável para a manutenção da própria vida, há a possibilidade de a 

interpretação do texto constitucional contemplar a dignidade inerente ao animal. 

 Isto ocorre, pois, no sentido da vedação à crueldade contra o animal, ser 

cruel é tomado como uma violação à dignidade e dessa forma, a proibição de um 

tratamento insuficiente ou excessivo dirigido aos animais confere a eles a um valor 

próprio. Evidencia-se que o ser humano partilha uma relação moral comum aos 

animais, tendo deveres morais com eles. Ao estabelecer uma regra expressa no 

artigo 225, § 1º, inciso VII da CRFB que veda a crueldade contra os animais, há o 

reconhecimento de tal dever dos humanos para com os animais. 

 Ao longo da história, as políticas públicas relacionadas aos animais sempre 

estiveram voltadas para o combate à disseminação de doenças e aos acidentes 

provocados pelos animais, deixando-se de lado quaisquer considerações éticas e 

morais em favor dos animais. O presente trabalho busca analisar e defender a 

possibilidade de reconhecer a dignidade da vida para os não humanos. Sem dúvida, 

é um tema que, embora não seja novo, segue exigindo um enfrentamento adequado 

e desafia constantemente debates e reflexões, principalmente, por muitas vezes, 

apresentar-se como uma questão controversa por envolver interesses ideológicos, 

culturais, religiosos, sociais, éticos e financeiros. 
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 Extrapolar a dimensão humana, apontando para a necessidade de 

reconhecimento de uma dignidade da vida em geral, significa ampliar as premissas 

propostas por Kant. Como decorrência do reconhecimento da dignidade dos 

animais, projeta-se um conjunto de deveres fundamentais que vinculam o Estado e a 

sociedade, trazendo à luz a existência de interesses fundamentais juridicamente 

tuteláveis aos animais. Espera-se a partir do presente trabalho, contribuir para que 

se pense no direito como um instrumento de proteção à vida no geral. 

  

 

2. A CONDIÇÃO DOS ANIMAIS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

  A elaboração da Constituição de 1988 foi palco de disputas entre grupos 

políticos, progressistas e conservadores. A nova Carta Política teve a incumbência 

de definir os processos de sujeição dos fenômenos de poder, equilibrando o liame 

entre o poder atribuído ao Estado e o remanescente da sociedade.1 

  Os constituintes avançaram na consideração moral dos não humanos, uma 

vez que se sensibilizaram com os clamores advindos das ruas por mudança no 

tratamento dos animais. A ideia de constitucionalização da proteção animal no Brasil 

coube à Liga de Prevenção de Crueldade contra o Animal (LCPA), juntamente com a 

União dos Defensores da Terra (OIKOS) e à Associação Protetora dos Animais São 

Francisco de Assis (APASFA). Estas associações conseguiram cerca de 11.000 

assinaturas, tendo um papel decisivo na defesa do texto junto ao relator da 

Constituição da República, Bernardo Cabral. O resultado desta mobilização foi à 

inclusão do artigo 225 § 1º, inciso VII na Constituição2. 

 

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: 
I -  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

                                                      
1 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Transição constitucional (pela estabilidade democrática). 
Revista Forense. Vol. 304. p. 63-68. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 66. 
2 DIAS, Edna Cardozo. A Defesa dos animais e as conquistas legislativas do movimento de proteção 
animal no Brasil. Revista Brasileira de Direito Animal. Vol. 02. n. 1. jan/jun. p. 123-142. Salvador: 
Evolução, 2007. p. 134. 
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II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; 
III -  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV -  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente; 
VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
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. 
 

  A Constituição Brasileira de 1988 foi a primeira carta brasileira a mencionar 

a expressão “meio ambiente”, tendo sido influenciada pela Conferência de 

Estocolmo de 1972 e pelas Constituições de Portugal, Espanha e Grécia. Sendo 

assim, nessa conjuntura, o caminhar em busca de direitos para os animais foi fruto 

de questões relacionadas aos interesses sociais, aos interesses econômicos do 

homem, sejam estes referentes à pesquisa e experimentação sejam os atinentes a 

agricultura e a alimentação, bem como do resultado de um dever indireto 

relacionado à proteção dos animais. 

  Os interesses dos animais nesse cenário emergiram de fórmula estritamente 

antropocêntrica, haja vista que o direito brasileiro reconhece apenas os direitos 

subjetivos aos seres humanos com a justificativa, segundo os legisladores e 

majoritariamente a doutrina civilista, de que os animais não são capazes de assumir 

obrigações e são submissos à vontade do homem, servindo como objeto. 

  Os animais são tratados como bens; alguns privados, como é o caso dos 

animais domésticos, e outros são bens comuns, como os animais silvestres: 

a) Animais Silvestres: conceituados no §3º do artigo 29 da Lei 9.605/98 como “(...) 

todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, 

aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo 

dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 

b) Animais domésticos: aqueles dotados de especial interação com o homem, 

notadamente no que concerne à dependência alimentar. 
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c) Animais Produtivos: os destinados a suprir às necessidades alimentares e de 

consumo do homem fiscalizados e controlados por órgãos de vigilância sanitária e 

pecuária. 

d) Animais exóticos: são definidos na Portaria nº 93 de 07 de julho de 1998, do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente como  

 

todos aqueles animais pertencentes à espécie ou subespécie suja 
distribuição geográfica não inclui o Território Brasileiro e as espécies ou 
subespécies introduzidas pelo homem, inclusive domésticas em estado 
asselvajado ou alçado. Também são consideradas exóticas as espécies ou 
subespécies que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e 
sua águas jurisdicionais que tenham enfrentado em Território Brasileiro. 
 

e) Animais domesticados ou em estado de domesticação: são aqueles animais 

silvestres de espécies nativas ou exóticas provenientes da natureza ou do cativeiro e 

que passa a viver em ambiente doméstico, sendo dependentes do homem, seja com 

a finalidade de consumo de alimento ou para a simples companhia (estimação).  

 

Diante de nossa civilização, o Rei Leão não tem cetro e toda a bicharada 
fica dependente da interpretação dos tribunais, a respeito a) do significado 
de crueldade e b) da definição relativa ao fato de a espécie da fauna 
cumprir ou não uma relevante função ecológica, a ponto de não ser 
sacrificada, ameaçada de extinção ou, inclusive, extinta, diante do 
aproveitamento econômico lícito ou ilícito dos recursos naturais3. 
 
(Patrícia Azevedo da Silveira) 
 

  

  O artigo 82 do Código Civil de 2002 traz os animais como “bens 

semoventes”, ou seja, os animais não gozam de personalidade jurídica, entendida 

como atributo necessário para ser sujeito de direitos. Nesse viés, ser sujeito de 

direitos é possuir os atributos necessários para titularizar direitos e contrair 

obrigações. Logo, o Enunciado 286 do Conselho de Justiça Federal, afirma que “os 

direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana 

decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais 

direitos”. 

  Desse modo, apesar de a Constituição da República dispor no § 1º, inciso 

VII do seu artigo 225 sobre a proteção à fauna e a vedação expressa às práticas que 

                                                      
3SILVEIRA, Patricia Azevedo. Animenos: A condição dos animais no Direito Brasileiro. In: A 
Dignidade da Vida e os Direitos Fundamentais para Além dos Humanos: Uma discussão necessária. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 233. 
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submetam os animais a crueldade ou provoquem a extinção das espécies, não se 

pode falar em reconhecimento a direitos aos animais nos moldes da legislação 

brasileira, sobretudo porquanto tal dispositivo, em seu caput4, não se volta 

especificamente à tutela protetiva animal, mas se volta a assegurar a efetividade do 

direito do ser humano viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. 

  Justamente por esta interpretação histórica e cultural de subordinação e 

dominância dos animais em favor dos homens é que tantas práticas cruéis são 

incontavelmente cometidas contra os animais de todas as espécies, especialmente 

legitimados por valores de ordem científica, sanitária e culturais. 

  Contudo, a partir de outro ângulo, a inserção do § 1º, inciso VII do artigo 225 

na Constituição da República de 1988 deixou as portas abertas para a pós-

humanização de sua Carta ao atualizá-la com ideais que vão além da categorização 

humana, permitindo, por meio de seu texto, uma interpretação que contemple a 

dignidade animal. 

  Destarte, é da própria Constituição que é possível retirar princípios que 

regem o Direito Animal como, por exemplo, a própria dignidade animal e a não-

crueldade. Ora, se a crueldade contra os animais é vedada constitucionalmente e o 

rompimento da função ecológica das espécies também o é, não estaríamos diante 

de direitos subjetivos dos animais na condição de curatelados? Resta, a partir desse 

ponto, a transformação da noção de justiça para com os animais e do entendimento 

de crueldade. 

  Alguns precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal se 

fundamentaram no § 1º, inciso VII do artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988, 

para proibir a “farra do boi” 5, as “rinhas de galo” 6 e mais recentemente, a vedação 

da prática da “vaquejada” 7, por haver crueldade intrínseca aplicada aos animais. 

                                                      
4 Todos tem 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. 
5 Atividade cultural típica do Estado de Santa Catarina que consiste em soltar um boi em um local 
ermo, fazendo-o correr atrás dos participantes. A intenção é levar o animal à exaustão para depois 
devolvê-lo ao pasto ou sacrificá-lo e dividir a carne entre os participantes. 
6 É uma luta ou briga de galos que envolve, no geral, apostas. 
7Atividade cultural típica do Nordeste Brasileiro, na qual dois vaqueiros montados a cavalo devem 
derrubar um boi, puxando-o pelo rabo. Em decisão proferida em 6 de outubro de 2016, o Supremo 
Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei cearense que procurava disciplinar a modalidade 
esportiva como um evento cultural, sob o argumento de que manifestações culturais não se 
sobrepõem ao direito de proteção do meio ambiente, consagrado no artigo 225 da Constituição da 
República.  
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  Na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), na Seção dos Crimes contra a 

Fauna, ao mesmo tempo em que criminaliza a conduta humana que atenta contra a 

vida e o bem-estar animal e caracteriza a reprovação social de tal prática, atesta, em 

certa medida, um valor pertencente à vida animal.  

 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel 
em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 
existirem recursos alternativos. 
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 
animal. 

 

  No § 1º do artigo 32, da referida lei, o tipo penal do caput é ampliado para 

abarcar também quem “realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 

que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos”, o que 

evidencia a adoção de um critério de proporcionalidade para justificar a utilização de 

animais em experiências científicas ou didáticas, ou seja, aquela prática só será 

juridicamente legítima quando houver outros meios alternativos para realizar a 

experiência. 

  Ainda que aos poucos, vem se construindo e solidificando na jurisprudência 

a obrigatoriedade de revisão da forma como os animais podem e são tratados pelos 

homens. A análise dos princípios constitucionais em favor dos animais deve 

abranger uma nova postura por parte dos poderes públicos, dentre eles o Judiciário, 

no sentido de promover a efetiva reforma social e a consolidação da democracia, 

visando à defesa e à concretização dos direitos fundamentais de todos. 

  Humberto Ávila ensina que “normas não são textos nem o conjunto deles, 

mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos 

normativos”.8 Os dispositivos constitucionais são objetos da interpretação, 

possibilitando ao seu aplicador sua adaptação a novas situações, ainda que não 

antecipadas pelo legislador, mas compreendidas na ordem de valores que o inspirou 

e nas possibilidades e limites oferecidas pelo texto normativo9. 

                                                      
8 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 2ª Ed. 
São Paulo: Malheiros, 2003. p. 22. 
9 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 94 e ss. 
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  Atualmente, tramitam propostas legislativas tendentes à modificação do 

status jurídico dos animais, inclusive com efeitos diretos sobre o Código Civil de 

2002. O primeiro Projeto de Lei é o de 215/2007 que visa a criação de um Código 

Federal de Bem Estar Animal. Há ainda, o Projeto de Lei 3.676/2012 que propõe a 

criação de um Estatuto dos Animais, sujo artigo 2º tem a seguinte redação: “Os 

animais são seres sencientes, sujeitos de direitos naturais e nascem iguais perante a 

vida”. 

  Merece destaque o Projeto de Lei 6.799/2013, onde seu artigo 3º dispõe que 

“os animais domésticos e silvestres possuem natureza sui generis, sendo sujeitos 

despersonificados, dos quais podem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de 

violação, sendo vedado o seu tratamento como coisa”. Ou seja, objetiva-se conferir 

aos animais o tratamento de seres sencientes. 

  Em 2014 foi elaborado o Projeto de Lei 7.991/2014, cujo propósito é 

acrescentar o artigo 2º- A ao Código Civil, com o seguinte teor: “Os animais gozam 

de personalidade jurídica sui generis que os tornam sujeitos de direitos 

fundamentais em reconhecimento a sua condição de seres sencientes. Parágrafo 

Único: são considerados direitos fundamentais a alimentação, a integridade física, a 

liberdade, dentre outros necessários à sobrevivência digna do animal”. No ano de 

2015 o Projeto de Lei do Senado 351/2015 propôs que os animais não fossem mais 

classificados como coisas, mas enquadrados na categoria de bens móveis, 

ressalvado o disposta na legislação especial. Vale citar também o Projeto de Lei 

650/2015 que tencionou a criação de um Código de Proteção e Defesa do Bem-

Estar dos Animais. 

  No Brasil, ainda que se possa verificar um estatuto ambíguo aos animais, 

uma vez que existe, por exemplo, na Constituição de 1988, um artigo que vê a 

crueldade nas práticas humanas contra os animais e outros dispositivos que os 

concebam como coisas, despontam propostas legislativas visando requalificar o 

status jurídico dos animais, tirá-los do atual estado de bens semoventes. 

  A alternativa que melhor representa a efetiva proteção dos seres sencientes, 

capaz de enfrentar os obstáculos culturais e jurisdicionais acerca dos direitos dos 

animais, é a tutela pela dignidade da vida animal, objetivando o reconhecimento da 

existência de um dever moral e jurídico dos humanos em relação aos animais. 
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3. ANIMAIS SENCIENTES 

 

 

  A senciência é a capacidade de um ser de ter percepções sensoriais e 

sentimentos causados por circunstâncias externas ou internas ao seu corpo de 

forma consciente. Não se questiona que os seres humanos são seres sencientes. A 

questão que tem vindo a ser colocada é se a mesma capacidade do homem de 

possuir percepções conscientes dos acontecimentos e da realidade poderá ou não 

acontecer de igual forma com os animais. 

  A biologia mostra o cérebro como responsável pela função mais importante 

do corpo humano: responder a estímulos gerando comportamentos ou ações. Ainda 

que nem todos os comportamentos ou ações necessitem de um cérebro, seu 

controle inteligente baseado num sistema sensorial complexo requer a capacidade 

de integração de informações de um cérebro centralizado. Sabe-se que a ausência 

de um sistema nervoso central, não gera consciência. 

  Os sistemas nervosos não centralizados mesmo que transmitam 

informações sobre danos em determinadas zonas do organismo, tais informações 

não resultam em uma experiência consciente, uma vez que não há a existência de 

uma estrutura de células nervosas complexas que interajam e resultem e processem 

uma experiência. O processamento da informação e a resposta do sistema nervoso 

central geram a consciência e consequentemente a senciência nos seres. 

  Dor, medo, alegria, tristeza, ansiedade são estados subjetivos que estão 

presentes tanto no ser humano quanto na maior parte das espécies de animais. 

Tem-se descoberto cada vez mais que os animais são complexamente sencientes. 

Eles não apresentam apenas reações químicas diante dos processos que afetam 

seu corpo, mas também apresentam estados mentais e sinais exteriores positivos e 

negativos associados a estes processos. 

  A senciência presente em grande parte das espécies do reino animal pode 

ser a chave de acesso para a defesa da existência de uma dignidade pertencente 

aos animais sencientes. 

  Em 55 a.C. o líder romano Pompeu encenou um combate entre elefantes e 

humanos. Cerceados na arena, os animais perceberam que não tinham esperança 
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de fuga e então “suplicaram a multidão, tentando conquistar sua compaixão com 

gestos indescritíveis, enfatizando sua súplica com uma espécie de lamento”. A 

plateia comovida pôs-se a amaldiçoar Pompeu, sentindo que os elefantes possuíam 

uma relação de atributos comuns com a raça humana10. 

  Tal incidente é um de vários que exemplificam a capacidade sensitiva dos 

animais e poderiam ser relatados no presente trabalho. A senciência pressupõe que 

o animal tenha sensações como dor, fome e frio; emoções relacionadas com aquilo 

que sente, como medo, estresse e frustração; a percepção do que está acontecendo 

com ele; a capacidade de aprendizado com a experiência e reconhecimento de 

ambientes; a capacidade de distinguir e escolher entre objetos; entre outras 

inúmeras formas exteriorizadas de sua qualidade de sentir e se relacionar. 

 

 

4. DIREITO A UMA EXISTÊNCIA DIGNA 

 

 

Não só o homem, enquanto ser racional e livre, é portador de dignidade, 
senão também a natureza, pois esta, enquanto suporte da vida e cultura, é 
um valor em si mesmo, sendo por isso credora de respeito; e ambos, 
dignidade e respeito, instam ao homem a ser responsável com seu entorno 
natural. Por conseguinte, o homem tem a responsabilidade de tomar 
decisões razoáveis que respeitem o valor e a dignidade da natureza.11 

  

  É de amplo conhecimento que a matriz filosófica moderna da concepção de 

dignidade tem sido conduzida pelo pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant. 

A formulação Kantiana coloca a ideia de que o ser humano não pode ser empregado 

como simples meio (ou seja, objeto) para a satisfação de qualquer vontade alheia, 

mas sempre deve ser tomado como fim em si mesmo (ou seja, sujeito) em qualquer 

relação12, seja em face do Estado seja em face de particulares. Dessa forma, 

especialmente no campo do Direito, a fórmula elaborada por Kant se faz presente na 

                                                      
10 O incidente é debatido em Plínio Nat. Hist. 8.7, p. 20-21; Cícero Ad Fam. 7.I, p. 3; vide também Dio 
Cassius Hist. 39, 38, p. 2-4. 
11A Dignidade da Vida e os Direitos Fundamentais para além dos humanos: uma discussão 
necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 223.  
12 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura e outros textos filosóficos. Tradução de Paulo Quintela. São 

Paulo: Abril Cultural, 1974. P. 229. (Coleção Os pensadores). 
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grande maioria das conceituações jurídico-constitucionais da dignidade da pessoa 

humana13. 

  A proteção ética e jurídica do ser humano contra qualquer objetificação da 

sua existência e o respeito à sua condição de sujeito nas relações sociais e 

intersubjetivas são seguramente manifestações da concepção Kantiana de 

dignidade da pessoa humana, embora, certamente encontradas já em pensadores 

anteriores. 

  A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu art. 1º, 

inciso III, consagra expressamente a dignidade da pessoa humana como princípio 

fundamental e fundamento do próprio Estado democrático de Direito, portanto, 

sendo ponto de partida, ou seja, o alicerce, e fonte de legitimação de todo o sistema 

jurídico pátrio. Assim, configura-se, juntamente com o respeito e a proteção da vida, 

como sendo o princípio de maior hierarquia da constituição brasileira. Sob a 

influência das luzes lançadas por Kant, o constituinte reconheceu que é o Estado 

que existe em função da pessoa humana e não ao contrário, já que é o ser humano 

que constitui a finalidade precípua. 

  Além disso, tem-se por dignidade humana, segundo o autor Ingo Wolfgang 

Sarlet  

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos 14. 
 

  Para Luis Roberto Barroso,  

porque tem o valor intrínseco em seu núcleo, a dignidade humana é, em 
primeiro lugar, um valor objetivo que não depende de nenhum evento ou 
experiência, e, assim, não necessita ser concedido nem pode ser perdido, 
mesmo em face do comportamento mais reprovável. Também, como 
consequência, a dignidade humana não depende da razão, estando 
presente no recém nascido, na pessoa senil ou em pessoas incompetentes 
em geral 15.  
 

                                                      
13 Art. I da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): “Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às 
outras com espírito de fraternidade”. 
14 SARLET, Ingo. Dignidade da Pessoa Humana e direitos fundamentais na Constituição de 1988. p. 
62. 
15 Revista Brasileira de Direito Animal. Ano 7 | Volume 11. Artigo: “Dignidade Humana e Dignidade 
Animal”. Pedro Henrique de Souza Gomes Freire. 
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  Em suma, o que se afirma é que a partir do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, projeta-se todo um leque de posições jurídicas 

subjetivas e objetivas, com a função precípua de tutelar a condição existencial 

humana contra quaisquer violações do seu âmbito de proteção, assegurando o livre 

e pleno desenvolvimento da personalidade de cada ser humano. 

  A ora Presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia Antunes 

Rocha, acentua “a dignidade humana – mais que aquela garantida à pessoa – é 

aquela a que se exerce com o outro” 16. 

  Há uma lógica evolutiva nas dimensões da dignidade humana que também 

podem ser compreendidas a partir de uma perspectiva histórica de evolução dos 

direitos humanos e fundamentais, já que estes significam a própria materialização da 

dignidade humana em capa etapa histórica. Da mesma maneira que outrora os 

direitos liberais e os direitos sociais formatavam o conteúdo da dignidade humana, 

hoje também os direitos de solidariedade, caso da qualidade ambiental, se 

incorporam ao conteúdo da dignidade humana, ampliando seu âmbito de proteção. 

  A presente reflexão se propõe a extrapolar a dimensão humana, apontando 

para a necessidade de reconhecimento de uma dignidade da vida em geral por essa 

qualidade de reconhecimento ser inerente ao próprio homem, mesmo estando por 

ora adormecido. A recognição da proteção do ambiente como valor fundamental 

indicia que não mais está em causa apenas a vida humana, mas a preservação dos 

animais e recursos naturais, incluindo todas as formas de vida do planeta, ainda que 

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

humana e tenha como finalidade a própria vida humana com dignidade por ser esta 

a beneficiária direta de um meio ambiente harmônico, equilibrado e protegido. 

  René Descartes, filósofo francês iluminista, trouxe a ideia de “animal-

máquina” 17, sugerindo que os animais podem ser equiparados a máquinas móveis 

ou autômatos, pois só possuiriam um corpo. Ao afirmar que os animais não possuem 

nenhum valor próprio, Descartes abriu espaço para uma maior separação entre ser 

humano e a natureza. 

                                                      
16 ROCHA, Cármem Lúcia Antunes. Vida digna: direitos, ética e ciência. In: ROCHA, Cármen Lúcia 
Antunes (Coord.). O direito à vida digna. Belo Horizonte: Fórum, 2004. P. 78. 
17 DESCARTES, René. Discurso do Método; Meditações; Objeções e respostas; As paixões da alma; 
Cartas. Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 2. Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. P. 60. 
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  Todavia, em tempos de zika vírus, ebola, surto de febre amarela, poluição 

química, aquecimento global e outras questões que desnudam o vínculo existencial 

elementar existente entre o ser humano e o meio ambiente, revela-se insustentável 

pensar o no homem sem relacioná-lo diretamente com o seu espaço ambiental e 

toda a cadeia de vida que fundamenta a sua existência. 

  Diante dessa perspectiva parece lógico e possível atribuir um valor inerente 

a outras formas de vida da natureza. A Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(1992) destaca em seu preâmbulo o reconhecimento do valor intrínseco da 

diversidade biológica e dos valores ecológicos, genético, social, econômico, 

científico, educacional, cultural, recreativo e estético da diversidade biológica e de 

seus componentes. 

  Mais especificamente sobre a questão dos animais, a Declaração Universal 

dos Direitos dos Animais da UNESCO18, prevê o direito dos animais existirem em 

um ambiente ecologicamente equilibrado, assim como o direito de serem 

respeitados. A ideia de respeito é diretamente vinculada com o reconhecimento de 

um valor intrínseco aos animais. A referida Declaração ainda estabelece os direitos 

dos animais silvestres de viverem livres no seu meio natural, sendo inadmissível 

qualquer uso de animais selvagens que não tenha uma razão vital ou existencial 

para o ser humano, incluídas questões patrimoniais, que não podem fundamentar 

tais medidas. 

  Embora a Declaração não tenha força jurídica, a discussão contida nela teve 

impacto em diversos ordenamentos jurídicos que nas últimas décadas tem pautado 

a questão da proteção dos animais. É importante salientar, diante disso, a inovação 

incorporada pela Constituição Suíça ao reconhecer em 1992 uma “dignidade da 

criatura”. O idealizador do movimento suíço de reforma constitucional, Peter Saladin, 

sustentou um novo perfil constitucional para o tratamento da questão ambiental 

baseado em três princípios éticos: princípio da solidariedade; princípio do respeito 

humano pelo ambiente não humano; princípio da responsabilidade para com as 

futuras gerações19. 

                                                      
18 Destaca-se que o texto foi originalmente proclamado em 1978, sendo posteriormente, em 1989, 
revisado pela Liga Internacional dos Direitos dos Animais, e tornado público na sua nova versão pelo 
Diretor Geral da UNESCO em 1990.  
19 SALADIN, Peter. Die Wurde der Kreatur, Schriftenreihe Umwelt Nr. 260 (1994), S. 121.  
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  Klaus Bosselmann, jurista alemão, trabalha com a ideia de direitos humanos 

e fundamentais ecológicos, os quais objetivam reconciliar a base filosófica dos 

direitos humanos com os princípios ecológicos, conectando o valor intrínseco do ser 

humano com o valor intrínseco de outras espécies e do ambiente como um todo. A 

partir de tal compreensão, os direitos fundamentais precisam corresponder ao fato 

de que o indivíduo não opera apenas em um ambiente social, mas também num 

ambiente natural. Ante o exposto, hoje, não há justificativa plausível e convincente 

para negar o valor intrínseco aos animais e dignidade à sua existência. 

  Inevitavelmente, o termo dignidade nos remete ao conceito de pessoa 

humana entendendo-o como uma característica comum e particular a todos os seres 

humanos. Nossa cultura entende que os Direitos Humanos são a expressão direta 

da Dignidade da pessoa humana e por isso é difícil, por vezes uma tarefa árdua, 

vincular a dignidade para além dos humanos. Contudo, atribuir dignidade aos 

animais não traz a obrigação de comparação ou igualdade com os seres humanos. 

  A importância de garantir a dignidade de existência a um animal reside em 

garantir sua integridade, pois seu papel na busca do equilíbrio natural consiste 

justamente em os animais conseguirem continuar sendo animais. Imputar dignidade 

aos animais não tem a ver com a semelhança encontrada em comparação aos seres 

humanos, mas nas diferenças próprias de cada espécie e a riqueza da relação que 

estabelecemos com esses seres sencientes. 

  Immanuel Kant, embora defenda que a dignidade é outorgada apenas ao ser 

humano racional, dedica um capítulo em sua obra Lições de Ética20 aos animais e 

faz alusão ao tratamento “humanitário” que se deve ter para com eles. 

 

Se um cão servir por muito tempo fielmente a seu amo, temos que 
considerar esses serviços como análogos ao dos humanos e devemos 
retribuir e procurar sustentá-lo até o final de seus dias quando já não pode 
mais servir-lhe (...). (...). quando alguém manda sacrificar a seu cachorro 
porque esse não pode mais ser-lhe útil, não está indo contra o dever para 
com o cão pois esse não é capaz de julgar, mas está indo contra a 
afabilidade e o caráter humanitário, coisas que devem praticar em atenção 
aos deveres humanos. 
 
(Immanuel Kant) 

  

                                                      
20 KANT, I. Lecciones de ética. Barcelona: Crítica, 1988. p. 8. 
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   Kant ainda salienta que entre os deveres humanos está a compaixão com os 

animais, pois aqueles que se comportam cruelmente com eles possuem um coração 

endurecido para com os outros homens. Ou seja, a simpatia sentida pelo ser 

humano em relação ao sofrimento animal seria comparável a simpatia produzida na 

presença do sofrimento humano. Cohn21, filósofa que fez uma análise crítica da 

afirmativa Kantiana, questiona que o fato de o homem sentir piedade dos animais 

inviabiliza por completo o “status” do animal como coisa ou objeto. 

   A dignidade animal deve ser entendida como um valor intrínseco, não há o 

que se refutar. Fatores como a própria vida, a senciência, a capacidade para sofrer, 

o interesse, ainda que justificado biologicamente, e racionalidade, no sentido 

biológico e prático, são fatores que fundamentam a dignidade devida aos animais. 

   A vida é a premissa básica para se falar em dignidade, porquanto ela guarda 

esse elemento consigo. O conceito de dignidade da criatura, reconhecido pela 

Constituição Suíça, como anteriormente falado, dado por Fensterseifer é traduzido 

como  

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser vivo sensitivo 
que o faz merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade humana, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres que assegurem o animal sensitivo tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável e com equilíbrio 
ecológico, além de propiciar e promover o seu desenvolvimento de forma 
livre e autônoma nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres vivos (presentes e futuros). 
 
(Tiago Fensterseifer) 

 

   Nessa nova perspectiva os animais podem ser aceitos como fins em si 

mesmo e considerados dignos de respeito. 

 

 

5. A PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

 

 

Talvez chegue o dia que o restante da criação animal venha a adquirir 
direitos que jamais poderiam ter-lhe sido negados, a não ser pela mão da 
tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é razão para 
que um ser humano seja irremediavelmente abandonado aos caprichos de 

                                                      
21 Cohn, P. Kant y el problema de los derechos de los animales.In: GUISÁN, E. Esplendor y Miserua 
de La Ética Kantiana. Barcelona: Anthropos, 1988. p. 197-213. 
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um torturador. É possível que um dia se reconheça que o número de 
pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do osso sacro são razões 
igualmente insuficientes para abandonar um ser senciente ao mesmo 
destino. O que mais deveria ser intransponível? A faculdade da razão, ou, 
talvez, a capacidade da linguagem? (...) O problema não consiste em saber 
se os animais podem raciocinar; tampouco interessa se falam ou não; o 
verdadeiro problema é este: podem eles sofrer?22 
 
(Jeremy Bentham) 
 

  No início do século XIX, no Reino Unido, surgiram os primeiros esforços 

legislativos para a proteção animal contra maus tratos. No contexto político e 

filosófico a partir da segunda metade do século XVIII, as elites intelectuais europeias 

tornaram-se mais sensíveis e progressistas em relação às questões consideradas 

como dogmas, como exemplo, a emancipação das mulheres, a separação de 

poderes, abolição da escravatura e a abolição da pena de morte. 

  Em decorrência disto, no mesmo panorama, alguns filantropos 

problematizaram a relação de domínio do homem em relação aos animais e a 

violência para com os animais, justificada pela suposta superioridade divina do 

homem em relação aos demais seres, passou a ser considerada como imoral. Os 

maus tratos aos animais passaram a ser considerados barbárie e incivilização. 

  Em 1800, William Pulteney tentou introduzir no Código Jurídico Inglês uma 

lei que proibia a batalha de touros, mas foi rejeitada. No ano seguinte, outra 

proposta legislativa de proteção animal, de autoria de William Wilberforce, foi 

rejeitada com a justificativa de tentativa de destruição de um antigo caráter inglês de 

desporto rural. Em 1809, foi proposta uma lei de prevenção da crueldade sobre os 

animais, mas rejeitada com a alegação que tal proposta era incompatível com os tão 

populares divertimentos da caça à raposa e a corrida de cavalos. 

  Após frustradas tentativas, finalmente em 1822 foi aprovada pelo parlamento 

britânico a lei de prevenção ao tratamento cruel e impróprio do gado, o Martin’s Act. 

A designação de gado incluía apenas boi, vaca, ovelha, mula e burro. O primeiro 

julgamento na vigência da lei foi de Bill Burns, um vendedor de fruta ambulante, que 

agrediu seu burro de carga. O caso ficou famoso pelo fato de Richard Martin – 

criador do ato – ter levado o burro à sala do tribunal como prova das agressões. 

 

 

                                                      
22 BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios Morais e da Legislação. 1789. 
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5.1. Crueldade e Maus Tratos: uma visão geral na legislação brasileira 

 

 

O que leva centenas de pessoas a uma arena, a uma praça 
arquitetonicamente bela a assistir o massacre de um animal? O que leva 
centenas de pessoas pagarem para ver um homem montado em um cavalo 
dominar um touro com espadas afiadas fincando-lhe até que o animal caia 
arfando na areia da arena? O que desperta nos seres humanos os rodeios, 
atividade extremamente popular que atrai milhões de pessoas no mundo 
inteiro, inclusive no Brasil? Um dos destaques em eventos como os rodeios 
é a montaria em cavalo xucro. A metade dos pontos possíveis que um peão 
pode receber estão alicerçados na violência com o que o cavalo ou touro dá 
os pinotes. (...). Na grande maioria das vezes esse comportamento é 
induzido por meio de inúmeras intervenções humanas, que vão desde 
choques elétricos à pressão de uma correia de couro que lhes aperta o 
flanco23. 
 
(Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros) 
 
A compaixão pelos animais está intimamente ligada a bondade de caráter, e 
pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode 
ser um bom homem. 
 
(Arthur Schopenhauer) 

 

 A luta pelo banimento da crueldade contra os animais teve início na 

Inglaterra com o advento, em 1822, do Martin’s Act ou British Cruelty to Animal Act. 

Logo após, a Alemanha e a Itália, respectivamente em 1938 e 1948, também 

editaram normas gerais que combatiam a crueldade24. Todavia, o maior referencial 

normativo sobre a matéria é a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. A 

declaração em seus artigos 2º e 3º dispôs que “cada animal tem direito ao respeito”; 

“nenhum animal deverá ser maltratado e submetido a atos cruéis”; “se a morte de 

um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor ou angústia”. 

 O movimento em prol da defesa dos animais influenciou a Constituição 

Brasileira de 1988 que tratou da matéria e proibiu expressamente as práticas que 

submetam animais à crueldade. O disposto no artigo 225 § 1º, inciso VII da referida 

Constituição da República, “proteger a fauna e aflora, vedando, na forma da lei, as 

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

espécies ou submetam os animais a crueldade”, reconheceu constitucionalmente o 

                                                      
23MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Direito dos Animais: proteção ou legitimação do comércio 
da vida? In: A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: Uma discussão 
necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 265-266.  
24RODRIGUES. O direito & os animais: uma abordagem ética, filosófica e normativa, p. 63.  
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princípio da proteção jurídica dos animais contra a crueldade como um dos reflexos 

do direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 Além disso, segundo o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) 

praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos passou a ter pena de detenção de 3 meses a 1 

ano, acrescentada de multa. É um crime comum e pode ser praticado por qualquer 

pessoa, inclusive jurídica, tendo embasamento no art. 2º da mesma lei:  

 

Art. 2º. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes 
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua 
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho e 
de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 
jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a 
sua prática, quando podia agir para evitá-la. 
 

  A crueldade pode ser conceituada como perversidade; qualidade ou 

condição da pessoa cruel, que age com maldade, que faz o mal; comportamento ou 

ação impiedosa. Define-se como uma resposta emocional de indiferença ou até 

mesmo prazer diante do sofrimento e dor de outros. Não está ligada a questão de 

ser ou não sujeito de direito. É sensorial e deixa marcas nos animais, seres capazes 

de sofrer danos, dor e morte, por atos contrários à sua vontade, estranhos aos seus 

interesses biológicos e violadores das condições de sua existência, caso eles 

sobrevivam. Um animal mostra sua agonia diante do sofrimento, seja pelos 

batimentos cardíacos, seja pelos grunhidos, gemidos e até mesmo pelo 

comportamento em relação aos seres humanos. 

  A ideia de dever moral de um tratamento não cruel dos animais não deve 

buscar apenas o seu fundamento na dignidade humana ou na compaixão humana, 

mas sim na própria dignidade inerente à existência dos animais e derivada do valor 

que estes possuem. 

  Os tribunais vêm, de modo geral, infelizmente, conferindo à crueldade um 

conteúdo casuístico e limitado por questões culturais e até socioeconômicas de 

modo a retirar a ilicitude de inúmeras práticas. 

  É preciso considerar e aplicar o princípio da proporcionalidade na questão 

dos animais, aferir os seguintes aspectos: somente podemos nos servir de um 

animal a) se houver interesse público que autorize essa prática em nome dos 

interesses difusos e do próprio direito ao meio ambiente equilibrado; b) se for 
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assegurado o desenvolvimento sustentável efetivo e sem incertezas científicas que 

ponham em risco espécie animal ou vegetal ou que constitua ameaça à saúde 

humana; c) se tal atividade, ainda que considerada uma manifestação cultural, não 

constitua ato cruel, conceitos que não são interdependentes; d) se tal atividade não 

viola a dignidade humana e não privilegia o interesse privado em prejuízo do 

interesse público, sobretudo se de alguma forma direta ou indireta ocasione perigo 

abstrato ou concreto de dano ambiental25. 

 

Nas festas das cortes europeias, na era das grandes navegações, o que 
causava boa impressão não era portar jóias de muitos quilates, mas sim 
ostentar aves coloridas que, para a surpresa de todos, ainda tinham o dom 
de falar. Nossos papagaios eram admirados, o que aumentava a sua 
procura. O preço era elevado, visto que se naquela época era difícil 
atravessas os oceanos até para os homens, que dirá para os animais. Dois 
milhões embarcados, poucos resistiam a viagem, e assim mais cobiçados 
se tornavam26. 
 
(Dener Giovanini) 

 

  É triste a realidade de que na maioria das vezes os crimes contra animais 

nem sequer chegam ao conhecimento das autoridades, seja devido ao medo de 

denunciar, ignorância da população, que desconhecem os procedimentos ou 

ineficácia dos serviços de proteção ao animal. 

  As proibições e penalidades da legislação ambiental brasileira, ainda não 

têm sido freio o suficiente e quase sempre a sanção é tão irrisória, que os infratores 

preferem suportá-la. Por esta razão, defende-se a utilização em conjunto do Direito 

Penal, tendo em vista que a tipificação das condutas atenderia a duas funções: 

evitar que exemplos de crueldade habituem a pessoa humana à insensibilidade e 

dureza para a dor e o sofrimento de terceiros e proteger os sentimentos comuns de 

compaixão e piedade para com os animais. 

  A criminalização das condutas de maus tratos e crueldade é explicada 

porque além de submeter os animais a perversos sofrimentos injustificadamente 

prolongados e desnecessários, constitui grave violação às leis da natureza de ordem 

biológica, física, psíquica, ecológica ou ambiental a eles inerentes como aos 

                                                      
25 A Dignidade da Vida e os Direitos Fundamentais para além dos humanos: Uma discussão 
necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 234-235. 
26 GIOVANINI, Dener. Animais Silvestres: vida a venda. p. 3. 
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princípios nacionais e internacionais ajustáveis aos bons costumes e asseguradores 

da proteção da integridade física e emocional dos seres vivos em geral.27 

  É oportuno mencionar o caso dos animais abandonados, vulgarmente 

conhecidos como vira-latas, que vêm padecendo de uma crueldade tanto 

institucionalizada quanto difusa. Na crueldade institucionalizada, esses animais são 

vítimas do aparelho estatal. Já a crueldade difusa é aquela em que a sociedade de 

modo geral contribui ao abandonar os animais nas ruas, estradas ou quaisquer 

espaços públicos, tratando-os como objetos descartáveis. 

  Isto posto, temos como exemplo, o caso da maior “serial killer” de animais do 

Brasil. Estima-se que a suposta autora tenha exterminado violentamente e de forma 

cruel e dolorosa cerca de 3 mil animais domésticos. O feito ganhou destaque 

nacional, não só por ter causado revolta popular, mas pela autora do crime ter sido a 

primeira pessoa condenada à prisão por maus tratos e mortes de animais no país. 

Em outros casos similares, a Justiça tem por hábito aplicar aos condenados multas e 

prestações de serviços à comunidade. 

 

 

5.2. As duas correntes de proteção: o bem estar animal e o direito dos 

animais.  

 

  Consagradamente existem duas correntes que lutam pela proteção jurídica 

dos animais: os que lutam pelo bem estar animal e os que lutam pelos direitos dos 

animais. Os que defendem o bem estar dos animais procuram alcançar uma 

regulação da exploração desses seres com um mínimo de dor e sofrimento; e 

aqueles que lutam pelos direitos dos animais pretendem alcançar a abolição de 

qualquer benefício que o homem possa tirar dos animais que traga malefício a 

esses28. Certo é que a ciência jurídica não necessita adotar um posicionamento 

protecionista radical, mas apenas imparcial, com o intuito de evitar as práticas de 

exploração, opressão e violência para com os animais. 

  De acordo com pesquisas realizadas por Gary Francione29, pelo menos 

durante os últimos 100 anos, até o final dos anos 1970, o consenso entorno do 

                                                      
27CUSTÓDIO, 1998, p. 67.  
28 FRANCIONE. Rain without Thunder the ideology of the animal rights movement, p. 1.  
29 Idem. 
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tratamento dispensado aos animais estava limitado ao entendimento de que 

deveriam ser tratados de forma “humanitária e sem sofrimento desnecessário”. Tal 

constatação é uma representação clássica do movimento de bem estar animal. Os 

defensores desta corrente aceitam e advogam pela regulamentação da exploração 

animal, desde que sejam conduzidas com humanidade; lutam por leis que previnam 

a crueldade e exijam tratamento digno no uso de animais. 

  A partir dos anos 1980, passa a existir uma corrente paralela, a corrente do 

direito dos animais. A corrente não aceita a ideia de utilização dos animais. 

Procuram a abolição do uso dos animais à vontade humana, haja vista entenderem 

que esses seres possuem valor inerente e carecem de ser respeitados. A grande 

discussão a respeito desses dois grupos se encontra na forma de atuação política 

na defesa dos animais. 

 

 

5.3. Ministério Público em favor dos animais 

 

   

  A Constituição da República de 1988, em seu artigo 127, caput, concebeu o 

Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. Entre as suas funções, previstas no 

artigo 129, caput, inciso III, da referida Carta Constitucional, está a de promover o 

inquérito civil e a ação civil pública objetivando a defesa do meio ambiente. 

  O Ministério Público foi pensado como uma instituição que ao lado dos três 

poderes, constitui-se como defensor da lei e garantidor do Estado Democrático de 

Direito, sendo sua participação irrenunciável. Pode ser entendido como uma espécie 

de advogado da sociedade. 

  Além disso, a Carta Maior em seu artigo 225, caput, §1º, inciso VII e §3º, 

estabelece que: 

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: 
(...) 



 

 

30 
 

VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. 
 

  Ademais, a Lei Federal nº 7.804/1989, introduziu no inciso V do artigo 3º da 

Lei Federal nº 6.938/81 a fauna como recurso ambiental e esta mesma lei 

considerou, em seu art. 2º, inciso I, o meio ambiente como patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista do uso coletivo, bem como 

definiu que o Ministério Público da União e dos Estados possui legitimidade para 

propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio 

ambiente, em seu artigo 14, §1º. 

  O Ministério Público, destarte, tem legitimidade para propor ações civis e 

penais públicas necessárias à preservação do meio ambiente ou correção dos 

danos causados pela degradação ambiental. Dessa maneira, por extensão, tem 

legitimidade para ajuizar ações em defesa da fauna. 

  A referida lei proporcionou um importante avanço em direção a tutela dos 

animais. Ao considerar, na legislação brasileira, a fauna como um bem ambiental, o 

legislador abriu as portas para uma transformação de perspectiva jurídica e o animal 

passou a não mais ser considerado aos olhos da lei como simples coisa, passível de 

propriedade como prevê o ordenamento jurídico, mas a ser submetido a um regime 

especial de direito público, além de legitimar o Ministério Público para que atuasse 

plenamente em favor dos animais. 

  Outrossim, o Decreto nº 24.645/34, em seu artigo 2º, §3º, concerniu ao 

Ministério Público o papel de representar e proteger os animais em juízo: “Os 

animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus 

substitutos legais e pelos membros das Sociedades Protetoras de Animais”. 

  Isto posto, está entre as atribuições do Ministério Público a guarda do 

interesse dos animais de modo a garantir a dignidade inerente a eles, sendo 

entendida como a qualidade intrínseca reconhecida em cada ser senciente fazendo-

o merecedor de respeito por parte do Estado e dos seres humanos.30 

  O Ministério Público pode atuar em favor dos animais com os seguintes 

meios: a) ação civil pública; b) inquérito civil; c) ação penal pública; d) transação 

                                                      
30 SARLET, Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 
1988, p. 59.  
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penal; e) compromissos de ajustamento de conduta ou termo de ajuste de conduta; 

f) ação direta de inconstitucionalidade; g) recomendações; h) fóruns de debates; i) 

protocolados gerais ou inquéritos civis coletivos. 

   

 

6. O CASO DA FARRA DO BOI NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

  A farra do boi pode ser estabelecida, ao lado do bumba-meu-boi, das 

vaquejadas nordestinas e rodeios, como uma manifestação folclórica pertencente à 

cultura do Boi no Brasil. Está presente no Estado de Santa Catarina há pelo menos 

dois séculos. 

  Sua origem remonta ao povoamento da costa litorânea catarinense pelos 

portugueses a partir da segunda metade do século XVII e sua ocupação efetiva 

pelos casais açorianos em meados do século XVIII. Em virtude de sua origem 

pecuarista, era comum haverem rituais e “brincadeiras” relacionadas ao gado, como 

por exemplo, a “festa brava”, em que o gado bravio sofria perseguições e 

posteriormente era sacrificado. Tais práticas podem ser consideradas antecedentes 

diretos da farra do boi. 

  Apesar de sua antiguidade, a farra do boi nunca possuiu grande destaque, 

pois sempre foi realizada em áreas de campo, pasto ou praia, ficando restrita às 

comunidades nativas31. Todavia, ocorria em quase todo estado, com exceção das 

áreas propriamente urbanas. 

  Comumente, as farras do boi são praticadas durante a Semana Santa, 

sendo também comuns no natal. Entretanto, podem também ser promovidas em 

casamentos ou aniversários. A atividade da farra do boi é descrita da seguinte 

forma: 

Um boi de campo (ou vários bois), necessariamente bravo, arisco e 
corredor, é escolhido e comprado por um grupo de farristas, mediante uma 
lista de sócios. A escolha do melhor animal subentende algumas horas 
intensas de negociações com os fazendeiros até chegar a um bom termo, i. 
é o melhor preço para as partes e o boi mais bravo para os farristas. (...) 
Escolhido o boi, o animal é transportado para a comunidade e solto em 
locais previamente decididos pelos sócios. A soltada do boi reveste-se de 

                                                      
31LACERDA. Farra do Boi: a história e a polêmica. In: BASTOS (ORg.). Dionísio em Santa Catarina: 
ensaios sobre a farra do boi, p. 17.  



 

 

32 
 

uma euforia inigualável. São centenas de pessoas aguardando a chegada 
do animal, anunciada por foguetes e buzinas durante o trajeto. A partir daí, 
passa a ser objeto de brincadeiras – pegas, correrias, lides, procuras, 
ataques e fugas – em lugares os mais diversos: normalmente onde há mato, 
pastos, morro e praias; também se dá em áreas marcadas e cercadas 
(mangueirões); em bairros, praças e ruas centrais das cidades e vilarejos. 
Cria-se uma atmosfera imprevisível, pois a expectativa dos farristas é 
brincar com a fúria do boi. Atravessa-se a noite toda atrás do animal quando 
este não se perde mato adentro (...).32 
 

  Embora enquadrada no conceito constitucional de manifestação cultural33, 

registros indicam que não é raro, na farra do boi, que o animal seja alvo de diversas 

formas de crueldade.  

Munidos de pau s, pedras, açoites e facas, participam da farra homens, 
mulheres, velhos e crianças. Assim que o boi é solto, a multidão o persegue 
e o agride incessantemente. O primeiro alvo são os chifres, quebrados a 
pauladas. Em seguida, os olhos são perfurados. A tortura só termina 
quando o animal, horas depois, já com vários ossos quebrados, não tem 
mais forças para correr às cegas, sendo definitivamente abatido e carneado 
para um churrasco.34 
 

  Ainda que no final não haja a mutilação do boi, as farras sempre levam o 

animal à exaustão, submetendo-o por muitas horas, a estado de extrema tensão e 

desespero, constituindo uma manifestação de perversidade. A violência empregada 

na farra do boi fere a própria humanidade em seus valores e os princípios 

constitucionais, contrapondo-se a tendência atual de transformação do 

comportamento do homem para com o meio ambiente. A periculosidade das 

condutas praticadas habita no impacto que representa para as convicções sociais e 

na contribuição para a tolerância da violência contra os animais. 

  A partir da década de 1960, a farra do boi deixou de ser encarada como uma 

prática comum e passou a encontrar alguma censura, que apareceu nos jornais 

inicialmente vinculada ao perigo que a atividade poderia causar à vida das pessoas; 

a constante invasão de domicílios e a destruição de patrimônio público. Ademais, 

nessa mesma época, o litoral catarinense passou a abrigar estudantes universitários, 

novos turistas, pessoas das mais diversas formações que vinham do país todo, 

                                                      
32LACERDA. Farra do Boi: a história e a polêmica. In: BASTOS (ORg.). Dionísio em Santa Catarina: 
ensaios sobre a farra do boi, p. 27-28. 
33BRASIL. CRFB de 1988. Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores na sociedade brasileira, nos quais se incluem: I 
– as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  
34DIAS. A tutela juridical dos animais, p. 206.  
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fazendo emergir uma outra sensibilidade estética e uma moral que passou a 

valorizar a fauna e a flora.  

  Com maior visibilidade, já na década de 80, a condenação da farra do boi 

encontrou a sensibilidade com os animais como fundamento. Dado esse momento, o 

certame contra a farra do boi atingiu proporções nacionais e internacionais e o 

governo estadual passou a ser bastante pressionado para coibir tal prática.  

  A farra do boi foi apreciada pelo poder judiciário pela primeira vez em março 

de 1989 quando as associações ambientalistas APANDE (Associação Amigos de 

Petrópolis – Patrimônio, Proteção aos Animais, Defesa da Ecologia), LDA (Liga de 

Defesa dos Animais), SOZED (Sociedade Zoológica, Educativa) e APA (Associação 

Protetora dos Animais), apreensivas com a aproximação da Semana Santa e 

aferindo a atuação pouco eficiente do governo para conter as farras, ingressaram 

com medida cautelar de ação civil pública contra o Estado de Santa Catarina, 

visando à imediata proibição da farra do boi.35 

  Contudo, apesar de concedida a liminar, a decisão só foi comunicada à 

Secretaria de Justiça após o domingo de páscoa, tendo a farra do boi ocorrido como 

de costume. Em abril do mesmo ano, as referidas entidades propuseram uma ação 

civil pública requerendo a condenação do Estado de Santa Catarina na obrigação de 

proibir a farra do boi e as manifestações semelhantes. Em março no ano seguinte, o 

juiz de primeiro grau, considerando que naquela época, a crueldade infligida nos 

animais configurava contravenção penal e a prática da farra do boi encontrava 

respaldo constitucional como manifestação cultura, julgou o pedido 

manifestadamente improcedente. 

  Em seguida, foi interposta a Apelação nº 35.913 perante o Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, que negou o provimento ao recurso. A sentença do juiz 

de primeiro grau e o acórdão do Tribunal emanaram da premissa de que a farra do 

boi não constitui uma prática cruel e que somente em casos excepcionais os 

farristas empregam meios perversos, podendo o Estado coibir tais excessos. Ambas 

as decisões não consideraram a questão da crueldade para com os animais uma 

questão ambiental e por consequência, não consideraram a colisão entre a proteção 

constitucional aos animais e o direito à manifestação cultural.  

                                                      
35CUTÓDIO, 1988, p. 206.  
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  O caso da farra do boi foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal 

Federal por meio do Recurso Extraordinário nº 153.531-8-SC. Por maioria, a 

Segunda Turma do Tribunal conheceu do recurso e lhe deu provimento. Durante o 

embate, manifestaram-se duas posições: de um lado o ministro Francisco Rezek, 

relator do processo, defendeu posição favorável a proibição da farra do boi, 

negando-lhe o caráter de manifestação cultural e considerando a atividade como 

prática abertamente violenta e cruel para com os animais, violando a Constituição da 

República Brasileira; de outro lado o ministro Maurício Corrêa, optou pela 

conservação da farra do boi, compreendendo-a como manifestação cultural legítima. 

  Ao final, a primeira posição teve a vitória e ao enxergar a proibição dos atos 

de maus tratos contra os animais como um limite constitucional à liberdade de ação 

cultural, o ministro relator determinou abstratamente uma hierarquia entre esses dois 

valores. 

 

 

7. A VAQUEJADA E A EMENDA CONSTITUCIONAL 96 

 

 

 A vaquejada é uma festa tradicional do Nordeste e assim como a farra do 

boi, pertence à cultura do boi no Brasil.  À época do coronelismo, por volta do século 

XIX, quando não havia cercas no sertão nordestino, os animais eram marcados e 

soltos. Após um período de tempo, os coronéis reuniam os vaqueiros para juntar o 

gado marcado e assim, montados em seus cavalos, eles saíam em busca dos bois. 

Alguns animais eram mais difíceis de serem conduzidos, por isso era necessário 

puxá-los pelo rabo e derrubá-los. Eram as chamadas “pegas de gado”. Nessa caça 

aos bois, alguns dos vaqueiros destacavam-se por sua valentia e habilidade, e a 

partir disso houve início das disputas de vaquejada. 

 O objetivo da vaquejada, atividade praticada por duplas de vaqueiros, é 

encurralar o boi com os cavalos e derrubá-los puxando seu rabo. É preciso deixá-lo 

com as quatro patas para cima para marcar pontos. A vaquejada é encarada como 

esporte, principalmente no Ceará, em Pernambuco, Paraíba, Piauí, Bahia, Rio 

Grande do Norte e em Alagoas.   
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 A Associação Brasileira de Vaquejada instaura que as vaquejadas que 

fazem parte de circuitos e campeonatos sigam um regulamento para a garantia de 

atendimento aos princípios de bem estar animal. A lista de orientações é extensa e 

determina procedimentos para que os animais envolvidos não passem por situações 

em que sofram desconforto, ferimentos, doenças, estresse, medo, ansiedade, fome 

ou sede. O regulamento ainda assegura a liberdade comportamental dos animais. 

Todavia, nem todos os eventos de vaquejada fazem parte do circuito oficial e dessa 

forma não são obrigados a seguir tal regulamento.  

 É incontestável que o objetivo da vaquejada por si só já submete os animais 

a graves ferimentos. Outrossim, para instigar que o animal entre agitado na arena 

quando os portões se abrem, eles são enclausurados e açoitados. Conter o boi pelo 

rabo é o bastante para luxar vértebras da cauda, romper vasos e ligamentos e em 

alguns casos, arrancar completamente o rabo do animal. Além da dor física a que o 

boi é submetido, ocorre um inevitável desgaste estressante em todos os animais 

envolvido, visto que a situação a que são submetidos, além de ser contrária a sua 

biologia, fere a dignidade intrínseca ao animal como ser senciente. 

 Em 2013, no Estado do Ceará, foi editada a Lei nº 15.299, regulamentando o 

esporte da vaquejada no Estado. A norma fixou os critérios para a competição e 

obrigou os organizadores a adotarem medidas de segurança para os vaqueiros, 

para o público e os animais. Entretanto, o Procurador-Geral da República ajuizou 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4983) contra a lei, por entender que 

as práticas constantes na atividade da vaquejada caracterizam crueldade e maus 

tratos contra os animais, o que é vedado pelo artigo 225, § 1º, inciso VII da 

Constituição da República de 1988. Além disso, também comparou o caso da 

vaquejada às rinhas de galo e à farra do boi, ambas determinadas ilegais pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

 O caso da Vaquejada, assim como o da Farra do Boi, revela um conflito de 

normas constitucionais de direitos fundamentais, visto que de um lado há a proteção 

constitucional aos animais, que proíbe a crueldade contra estes; e de outro, o texto 

constitucional garante o exercício dos direitos culturais, das manifestações culturais 

e determina que o Estado proteja as manifestações das culturas populares (art. 215 

CRFB/88). 
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 O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, em 2015, procedente a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade em desfavor da lei cearense, considerando que 

há crueldade intrínseca aplicada aos animais na vaquejada. O relator, ministro 

Marco Aurélio, ao votar pela procedência da ação, afirmou que o dever de proteção 

ao meio ambiente se sobrepõe aos valores culturais da atividade desportiva.  

 
(...) laudos técnicos que demonstram as consequências nocivas à saúde 
dos bovinos decorrentes da tração forçada no rabo, seguida da derrubada, 
tais como fraturas nas patas, ruptura de ligamentos e de vasos sanguíneos, 
traumatismos e deslocamento da articulação do rabo ou até o arrancamento 
deste, resultando no comprometimento da medula espinhal e dos nervos 
espinhais, dores físicas e sofrimento mental. Apresentou estudos no sentido 
de também sofrerem lesões e danos irreparáveis os cavalos utilizados na 
atividade: tendinite, tenossinovite, exostose, miopatias focal e por esforço, 
fraturas e osteoartrite társica. (...). O ato repentino e violento de tracionar o 
boi pelo rabo, assim como a verdadeira tortura prévia – inclusive por meio 
de estocadas de choques elétricos – à viabilizar a perseguição, 
consubstanciam atuação a implicar descompasso com o que preconizado 
no artigo 225, § 1º, inciso VII, da Carta da República. (...). Inexiste a mínima 
possibilidade de o boi não sofrer violência física e mental quando submetido 
a esse tratamento. A par de questões morais relacionadas ao 
entretenimento às custas do sofrimento dos animais, bem mais sérias se 
comparadas às que envolvem experiências científicas e médicas, a 
crueldade intrínseca à vaquejada não permite a prevalência do valor cultural 
como resultado desejado pelo sistema de direitos fundamentais da Carta de 
1988.36 

 
 Para o relator, a expressão “crueldade” constante no inciso VII do § 1º do 

artigo 225 da CRFB/88 alcança a tortura e os maus tratos infringidos aos bois e aos 

cavalos durante a prática da vaquejada, revelando-se intolerável a conduta humana 

permitida pela norma estadual atacada. 

 Excelente seria se a questão parasse por aqui, como ocorreu no caso da 

farra do boi. Todavia, pressionado pela bancada ruralista, o Congresso Nacional 

aprovou a Lei nº 13.364/16, que elevou o Rodeio e a Vaquejada, bem como 

montarias, provas de laço, apartação, provas de rédeas, provas dos três tambores, 

entre outras, à condição de manifestações da cultura nacional e de patrimônio 

cultural imaterial. 

 Adiante, o próprio Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 

nº 96/2017, que acrescentou o §7º ao artigo 225 da Carta Maior, nos termos: 

 
Art. 225. (...) §7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do §1º 
deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem 
animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o §1º do art. 

                                                      
36 ADI 4983 <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4983relator.pdf> acesso em 
03 de julho de 2018.  
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215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial 
integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por 
lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 
 

 A intenção explícita em promulgar a referida Emenda Constitucional foi por 

razões econômicas, conforme se entende do pronunciamento feito pelo Senador 

Eunício Oliveira após a promulgação da Emenda Constitucional 96 “Digo sem 

exagero, estamos garantindo aqui cerca de 700 mil empregos só no Nordeste, sem 

contar as práticas relativas ao rodeio em outras regiões do país” 37. 

 O Procurador-Geral da República à época, Rodrigo Janot, protocolou no 

Supremo Tribunal Federal outra Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5772) 

tendo como objeto a Emenda Constitucional 96, bem como a Lei nº 13.364/16 e a 

Lei 10.220/2001, que qualificou como “atleta profissional” o peão que atua na 

vaquejada.  

 Na petição inicial da ação, que objetiva encerrar o imbróglio político-jurídico 

existente, o chefe do Ministério Público mantém firme sua posição de que a 

vaquejada, sendo uma atividade que submete inevitavelmente os animais a 

tratamento violento e cruel, ainda que seja manifestação cultural é incompatível com 

a ordem constitucional, tendo como parâmetro os artigos 1º inciso III (princípio da 

dignidade da pessoa humana) e 225, §1º, inciso VII (proteção da fauna contra a 

crueldade), ambos da Constituição da República, e ainda conta com a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal.  

 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na análise do presente caso, 

consigna que as manifestações culturais e esportivas devem ser estimuladas e 

garantidas, desde que sejam orientadas pelo direito fundamental ao ambiente 

ecologicamente equilibrado, não sendo admitidas práticas lesivas ao ambiente e que 

imponham aos animais tratamento cruel. 

 Não obstante, vale lembrar que qualquer emenda constitucional que ferir 

uma cláusula pétrea (artigo 60 §4º da CRFB/88) pode ser declarada inconstitucional.  

 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 
I – a forma federativa de Estado; 
II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III – a separação dos Poderes; 

                                                      
37 <https://charlesbruxel.jusbrasil.com.br/artigos/466544232/a-legalizacao-da-vaquejada-pela-
emenda-constitucional-n-96-2017-o-desafio-do-legislativo-a-autoridade-do-supremo-tribunal-federal> 
acesso em 03 de julho de 2018. 
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IV – os direitos e garantias individuais 
 

 Em análise, os maus tratos aos animais por meio da vaquejada é uma 

afronta ao direito a um meio ambiente equilibrado, que vinculado aos direitos 

fundamentais da pessoa humana, é considerado uma cláusula pétrea. 

 Ante o exposto, observa-se que a intenção do Poder Legislativo de se 

sobrepor ao Poder Judiciário na interpretação da Constituição da República e impor 

a constitucionalidade da vaquejada por meio de leis e emenda constitucional pode 

ser considerado um caminho fadado ao fracasso. Qualquer emenda, lei, decreto, 

norma que tentar flexibilizar ou mitigar a vedação à submissão dos animais a 

práticas cruéis, esbarrará no óbice do artigo 60 §4º da CRFB/88, visto que, a 

despeito de suas variadas dimensões, o direito fundamental a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado também é um direito individual e, desse modo, cláusula 

pétrea, imune a alterações prejudiciais que ferem os limites ao poder constituinte 

derivado. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

 

  Ao longo da história da humanidade nos mais diferentes grupos sociais 

sempre existiu, de um modo ou de outro, uma particular inclinação para a proteção 

da natureza. Os animais precisam que os seres humanos que reconhecem sua 

dignidade, lutem a seu favor. Eles são incapazes de exigir sua liberdade ou de 

protestar contra sua condição por meio de votações, manifestações ou boicotes. É 

de suma importância a conscientização e a sensibilização humana acerca do 

respeito à vida do animal, bem como estabelecer regras jurídicas para regulamentar 

o relacionamento entre humanos e não humanos. 

  Os valores fundamentais da nossa comunidade estatal, a dignidade, 

liberdade, igualdade e solidariedade, devem necessariamente ser ampliados para 

além do espectro humano, no intuito de alcançarmos um patamar mais evoluído da 

cultura jurídica, da moral e do pensamento humano, o que, à luz dos debates 

levantados no presente trabalho, se revela também por meio do reconhecimento e 
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consequente proteção e promoção da dignidade dos animais e da vida como um 

todo. 

  Quando lutamos pelo meio ambiente e pelos animais, estamos lutando pelas 

futuras gerações, pela dignidade dos que ainda não nasceram. Acredito que o valor 

de uma sociedade e cultura pode ser medido pelo bem estar e pela proteção aos 

menos favorecidos. É preciso saber se colocar no lugar do outro, tentar imaginar a 

perspectiva de mundo pelas lentes dos animais sencientes. Abordar a questão da 

dignidade para além do ser humano é uma busca que exige se posicionar para além 

do próprio eu e enxergar o todo. 

 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos 

fundamentais no Estado de Direito democrático. Revista de Direito Administrativo, 

Rio de Janeiro, n. 217, p. 67-79, jul./set. 1999. 

 

FENSTERSEIFER. A dimensão ecológica da dignidade humana: as projeções 

normativas do direito (e dever) fundamental ao ambiente no Estado socioambiental 

de direito. 

 

LACERDA, Eugênio Pascele. As farras do boi no litoral de Santa Catarina. 1994. 156 

f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social). Curso de Pós-graduação em 

Antropologia Social. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1994. 

 

LACERDA, Eugênio Pascele (Org.). Farra do boi: introdução ao debate. 

Florianópolis: FCC, 1990. 

 

 LACERDA, Eugênio Pascele. Farra do boi: a história e a polêmica. In: BASTOS, 

Rafael José de Menezes (Org.). Dionísio em Santa Catarina: ensaios sobre a farra 

do boi. Florianópolis: EdUFSC: FCC, 1993. 

 



 

 

40 
 

MOLINARO, Carlos Alberto; MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de; SARLET, 

Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago (Org.). A dignidade da vida e os direitos 

fundamentais para além dos humanos: uma discussão necessária. Belo Horizonte: 

Fórum, 2008. 542 p. ISBN 978-85-7700-120-0. (Coleção Fórum de Direitos 

Fundamentais, 3). 

 

Revista Brasileira de Direito Animal. Artigo: “Capacidade de ser parte dos animais 

não-humanos: repensando os institutos da substituição e representação processual”. 

Targore Trajano de Almeida Silva. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2004. 

 

SUNSTEIN, Cass R. What are animal rights? In: SUNSTEIN, Cass R.; NUSSBAUM, 

Martha C. Animal Rights: current debates and new directions. New York: Oxford, 

2004. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n. 153531-8/SC. 

Apelante: Apande – Associação dos Amigos de Petrópolis. Apelado: Santa Catarina. 

Relator: Ministro Francisco Rezek. Lex: Coletânea de Legislação e Jurisprudência, 

São Paulo, n. 239, nov. 1998. 

 

SUNSTEIN, Cass R. What are animal rights? In: SUNSTEIN, Cass R.; NUSSBAUM, 

Martha C. Animal Rights: current debates and new directions. New York: Oxford, 

2004. 

 

<http://thevictorianist.blogspot.com.br/2011/06/abuse-of-our-powers-over-animals-

or.html> 

 

<https://www.dizerodireito.com.br/2016/10/e-inconstitucional-pratica-da-

vaquejada.html> 

http://thevictorianist.blogspot.com.br/2011/06/abuse-of-our-powers-over-animals-or.html
http://thevictorianist.blogspot.com.br/2011/06/abuse-of-our-powers-over-animals-or.html


 

 

41 
 

 

<https://www.conjur.com.br/2018-jun-04/tutela-juridica-animais-direito-civil-

contemporaneo-parte> 

 

<https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=13022> 

 

<https://jus.com.br/artigos/60491/a-tutela-penal-decorrente-de-maus-tratos-contra-

animais/2> 

 

<http://blog.brasilcowboy.com.br/country-life/esporte/vaquejada-paixao-nordestina-

que-atrai-multidoes/> 

 

<https://charlesbruxel.jusbrasil.com.br/artigos/466544232/a-legalizacao-da-

vaquejada-pela-emenda-constitucional-n-96-2017-o-desafio-do-legislativo-a-

autoridade-do-supremo-tribunal-federal> 

 

 

 

 

 

  

https://www.conjur.com.br/2018-jun-04/tutela-juridica-animais-direito-civil-contemporaneo-parte
https://www.conjur.com.br/2018-jun-04/tutela-juridica-animais-direito-civil-contemporaneo-parte
https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=13022
https://jus.com.br/artigos/60491/a-tutela-penal-decorrente-de-maus-tratos-contra-animais/2
https://jus.com.br/artigos/60491/a-tutela-penal-decorrente-de-maus-tratos-contra-animais/2
http://blog.brasilcowboy.com.br/country-life/esporte/vaquejada-paixao-nordestina-que-atrai-multidoes/
http://blog.brasilcowboy.com.br/country-life/esporte/vaquejada-paixao-nordestina-que-atrai-multidoes/
https://charlesbruxel.jusbrasil.com.br/artigos/466544232/a-legalizacao-da-vaquejada-pela-emenda-constitucional-n-96-2017-o-desafio-do-legislativo-a-autoridade-do-supremo-tribunal-federal
https://charlesbruxel.jusbrasil.com.br/artigos/466544232/a-legalizacao-da-vaquejada-pela-emenda-constitucional-n-96-2017-o-desafio-do-legislativo-a-autoridade-do-supremo-tribunal-federal
https://charlesbruxel.jusbrasil.com.br/artigos/466544232/a-legalizacao-da-vaquejada-pela-emenda-constitucional-n-96-2017-o-desafio-do-legislativo-a-autoridade-do-supremo-tribunal-federal


 

 

42 
 

 

 


