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RESUMO 

 

Considerando a incidência crescente dos casos de maus-tratos aos animais no Brasil, objetiva-

se com este trabalho analisar a forma com que o Direito Brasileiro vem tratando estes seres 

vivos, bem como demonstrar os limites e avanços jurisprudenciais que o Supremo Tribunal 

Federal tem estabelecido em decisões históricas e em algumas de suas decisões mais recentes, 

pertinentes à defesa do bem-estar animal. Para este fim, procede-se às pesquisas exploratória e 

qualitativa, buscando identificar o tratamento jurídico brasileiro concedido aos animais e de 

que formas isso pode ser aprimorado em nosso ordenamento. Ainda será dado um olhar à 

perspectiva jurídica estrangeira, tendo como parâmetro o Estatuto Jurídico dos Animais de 

Portugal. Para tanto, foi realizada revisão bibliográfica, analisando livros e artigos científicos 

sobre o tema da proteção dos animais no ordenamento jurídico nacional e internacional. A partir 

desse estudo, observa-se a necessidade de promover políticas públicas mais eficazes no 

combate aos maus-tratos contra animais, além de concretizar a aplicação da vasta legislação 

ambiental pátria, a fim de reduzir consideravelmente os casos de violência e agressão cometidos 

contra os animais em nosso território. 

 

Palavras-chave: Maus-tratos aos Animais. Direito Brasileiro. Supremo Tribunal Federal. 

Defesa do Bem-Estar Animal. Estatuto Jurídico dos Animais de Portugal. Proteção dos 

Animais.  



ABSTRACT 

 

Considering the increasing incidence of cases of animal abuse in Brazil, this paper aims to 

analyze the way Brazilian law deals with these living beings, as well as to demonstrate the 

limits and advances in jurisprudence that the Federal Supreme Court has established in 

historical decisions and in some of its more recent decisions relevant to the defense of animal 

welfare. For this purpose, we conduct exploratory and qualitative research, seeking to identify 

the Brazilian legal treatment granted to animals and in what ways this can be improved in our 

planning. We will also take a look at the foreign legal perspective, taking as a parameter the 

Legal Status of Portuguese Animals. For this, a bibliographic review was carried out, analyzing 

books and scientific articles on the subject of animal protection in the national and international 

legal order. Based on this study, it is observed the need to promote more effective public policies 

in the fight against animal maltreatment, as well as the implementation of the vast 

environmental legislation of the country, in order to reduce considerably the cases of violence 

and aggression committed against animals in our territory. 

 

Keywords: Bad treatment of animals. Brazilian Law. Federal Court of Justice. Defense of 

Animal Welfare. Legal Status of Animals of Portugal. Protection of Animals.  
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INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, tem se observado crescente aumento na repercussão de casos de maus-

tratos contra os animais, além de tentativas de retrocesso legislativo e político no âmbito da 

Proteção Jurídica dos Animais. Na contramão desse atraso, vemos parte da sociedade brasileira 

se indignando contra atrocidades cometidas em relação aos animais, divulgadas nas mídias 

nacional e internacional. Isso demonstra preocupação em buscar penalizações mais eficazes 

para esses delitos, já que hoje as penas para essas práticas são consideradas de menor potencial 

ofensivo. Assim, fica evidente que a legislação brasileira precisa avançar no sentido de coibir 

com maior eficácia este problema, que em geral recai na impunidade dos agressores, 

principalmente quando os mesmos se apoiam em justificativas culturais, como ocorre com os 

rodeios e as caças, dentre outras práticas cruéis disfarçadas pelo rótulo de manifestações 

culturais. 

Nesse cenário, é importante destacar a pesquisa do IBOPE a pedido do WWF - Brasil 

lançada em 22 de maio de 2019 (Dia Internacional da Biodiversidade) segundo a qual 93% da 

população brasileira se declara contra a caça. Este dado se revela essencial em face de projetos 

de lei de deputados ruralistas que tramitam no Congresso Nacional, como é o caso do Projeto 

de Lei 6.268/2016, que prevê a regulamentação da caça de animais silvestres. Foram ouvidas 

2002 pessoas em 142 municípios, demonstrando um resultado regular em grupos de diferentes 

gêneros, escolaridade, situação econômica e localização geográfica1. 

Tal indignação da sociedade civil e jurídica brasileira integra um movimento global e 

contemporâneo de despertamento da consciência ética humana em relação aos animais. No 

âmbito jurídico, o resultado desse movimento foi o surgimento do Direito Animal como uma 

área autônoma de estudo, que se pauta na ética humana em face dos animais não humanos. 

Filosoficamente, o Direito Animal se divide em duas principais categorias de fundamentação: 

o Abolicionismo Animal e o Benestarismo Animal, embora haja ainda algumas divergências 

nesses grupos em relação a quais animais podem ser protegidos. Isso demonstra que existem 

diversos critérios para guiar a proteção dos animais no âmbito da consideração moral, tais como 

dor, senciência e vida mental complexa2. 

Por outro lado, poderia ser alegado que temas mais urgentes e referentes aos interesses 

humanos deveriam prevalecer nas pautas acadêmicas. Mas é plenamente viável discutir temas 

                                                 
1 PEÑA, Renata Andrada. Brasileiros são contra a caça. 2019. 
2 SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito Animal no Supremo Tribunal Federal, 

Salvador: NeoJuris, 2017, p. 11. 
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pertinentes à causa animal e ambiental, ainda que haja outras questões mais próximas dos 

interesses imediatos dos homens. Em geral, a discussão sobre a proteção dos animais é 

negligenciada justamente porque não interessa diretamente a nossa sociedade, embora a 

harmonia do ecossistema e de seus integrantes devesse estar em foco com maior frequência nas 

preocupações humanas. Nas palavras de Guilherme Purvin na apresentação da obra “Direito 

Ambiental e Proteção dos Animais”, pela qual é creditado como organizador:  

 

Diante dos acontecimentos em curso na política brasileira, o tema está longe de 

pacificação, havendo fundado risco de grave retrocesso civilizatório no campo dos 

direitos humanos e sociais e de aviltamento das conquistas constitucionais de 1988. 

Seria inútil, porém, aguardar indefinidamente por um quadro institucional definitivo 

sobre os temas aqui desenvolvidos. 3   

 

 

Ademais, é importante ressaltar que enquanto os interesses humanos são amplamente 

defendidos, afinal temos capacidade argumentativa para exercermos, os interesses e a proteção 

dos animais costumam ser negligenciados ou sobrepostos pelo poder humano. Como diz Peter 

Singer: “Quanto menos um grupo for capaz de se tornar visível e de se organizar contra a 

opressão, mais facilmente será oprimido”4.  

Assim, como a proteção dos animais envolve uma realidade complexa, um estudo 

adequado do tema requer análise interdisciplinar, investigando várias fontes de conhecimento, 

principalmente do Direito, da Filosofia, da Biologia, da História e da Antropologia. Por isso, 

foram colhidas algumas informações dessas áreas acadêmicas, embora prepondere neste 

trabalho uma análise de enfoque jurídico.5 Importante ressaltar também que os instrumentos 

jurídicos podem ser muito eficazes quando desenvolvidos e aplicados de forma adequada, 

concretizando a proteção dos animais, o que será exemplificado no capítulo de alternativas para 

combater os maus-tratos.  

Como será demonstrado, o panorama de negligência para com as questões ambientais 

veio se alterando ao longo das últimas décadas no mundo, e consequentemente, no Brasil. Será 

apresentada, a princípio, a evolução histórica da relação entre homens e animais, principalmente 

na cultura ocidental, por ser a perspectiva que mais influenciou a sociedade brasileira. Para 

representar certos avanços na proteção jurídica destes seres vivos, será analisada de forma geral 

a situação legislativa no mundo, e principalmente, em Portugal, que aprovou um Estatuto 

Jurídico dos Animais em 2017. Além disso, a fim de demonstrar em que estado se encontra o 

                                                 
3 PURVIN, Guilherme José. Direito Ambiental e Proteção dos Animais.  São Paulo: Letras Jurídicas, 2017, p.8. 
4 SINGER, Peter. Libertação Animal. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p.8. 
5 SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito Animal no Supremo Tribunal Federal. 

Salvador: NeoJuris, 2017, p. 13. 
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nosso ordenamento em relação ao tema da proteção dos animais, será apresentada uma evolução 

cronológica da nossa legislação ambiental, com enfoque na proteção jurídica dos animais. 

Comparativamente com a legislação internacional, ficará evidente como nosso ordenamento se 

encontra em relativo atraso nessa questão ambiental, já que não temos uma legislação específica 

para tratar da proteção dos animais, permitindo que estes sejam devidamente protegidos contra 

os maus-tratos perpetrados pelos homens. Essa lacuna protetiva, em um país notadamente rico 

em biodiversidade animal, é uma questão problemática que deveria ser considerada mais 

detidamente pelas autoridades competentes. 

Além da importância de observar nossa evolução legislativa quanto ao tema da proteção 

dos animais, é essencial analisar também a jurisprudência histórica do Supremo Tribunal 

Federal em relação aos temas do bem-estar animal e da proteção dos animais contra práticas 

cruéis. Por vezes, tais práticas são autorizadas através de leis permissivas de crueldade, 

sancionadas em desacordo com princípios da Constituição Federal de 1988, sobretudo em 

desrespeito ao artigo 225, de modo que esses dispositivos controversos se tornam objeto de 

julgamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido, questiona-

se a legitimidade do §7º, acrescido ao referido artigo, pela Emenda Constitucional n. 96 de 

2017, abrindo brecha para práticas cruéis como a vaquejada, ao dizer em sua redação que “não 

se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 

manifestações culturais [...]”6.   

Por isso, no capítulo focado na análise jurisprudencial, serão mostrados os 

posicionamentos mais relevantes da Suprema Corte brasileira quanto ao tema da proteção dos 

animais contra maus-tratos, além de decisões mais recentes que envolveram a temática da 

crueldade praticada contra animais. Serão demonstrados também quais critérios filosóficos e 

jurídicos prevaleceram na fundamentação de algumas dessas decisões. Nesse sentido, a respeito 

do principal critério para identificar situações de maus-tratos, vale ressaltar as palavras de 

Samory Pereira Santos: “O paciente da crueldade é o que, por suas características individuais, 

define o que deverá ser considerado crueldade, em concreto”7. Sendo o paciente da crueldade, 

nesses casos, os próprios animais. 

Portanto, trata-se de uma questão ética buscar a preservação do bem-estar animal e 

combater práticas de maus-tratos, pois hoje se compreende amparado em diversos fundamentos 

consolidados que cada animal tem seu valor intrínseco, devendo ser respeitado e protegido. Os 

                                                 
6 Emenda Constitucional nº 96, de 06 de junho de 2017. 
7 SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito Animal no Supremo Tribunal Federal. 

Salvador: NeoJuris, 2017, p.12. 



12 

animais, tanto quanto os homens, são detentores de instintos e sentimentos, embora 

biologicamente tenham suas peculiaridades. Além disso, cresce a cada dia o número de famílias 

que consideram animais domésticos como membros do núcleo familiar, devido ao profundo 

afeto desenvolvido entre os donos e seus animais de companhia. Por tudo isso, os animais 

devem ser poupados, o máximo possível, de sofrimentos desnecessários e degradantes que o 

homem seja capaz de lhes infligir.  
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1 A RELAÇÃO ENTRE HOMENS E ANIMAIS NA HISTÓRIA 

 

Nas palavras de Heron Gordilho: “Embora o homem e os animais tenham em comum o 

nascimento, a morte, a dor e o prazer, a tradição ocidental sempre buscou descobrir um atributo 

específico na humanidade que justificasse a exclusão destes de nossa esfera de consideração 

moral”. Tanto na filosofia grega, quanto na tradição religiosa judaico-cristã e nos pensamentos 

do mecanicismo cartesiano, o argumento mais comum para excluir os animais das 

considerações morais humanas seria a noção de que eles não têm espírito ou alma intelectual8. 

Nesse sentido, conforme Peter Singer, o desenvolvimento do domínio do homem em 

relação aos animais pode ser guiado por quatro momentos históricos: pensamento pré-cristão, 

cristão, Iluminismo e pós-Iluminismo9. Esta retrospectiva histórica de Singer será a principal 

fonte de informações deste capítulo, mas é importante ressaltar que se trata apenas de uma das 

perspectivas para analisar a evolução da relação entre homens e animais, havendo outros 

panoramas mais amplos, que envolvem outras culturas. Durante os últimos séculos, estudiosos 

ocidentais renomados e diversas civilizações moldaram a forma com que tratamos os animais 

atualmente. Sobretudo, a tradição judaica e a da Antiguidade Grega se destacam na influência 

sobre o modo como agimos em relação a esses seres vivos. No caso da Europa, tais culturas se 

fundiram no cristianismo, enquanto em outros continentes como a América, temos a influência 

também da tradição africana. 

Assim, seguindo a linha temporal ocidental de Singer, na fase do pensamento pré-

cristão, o filósofo apresenta como ponto inicial a narrativa bíblica da criação, responsável por 

firmar a concepção hebraica da relação entre homens e animais. É narrado que Deus concedera 

ao homem o domínio sobre todos os animais, embora este domínio, enquanto no Jardim do 

Éden, não implicasse na morte de animais a fim de se tornarem alimentos, já que é dito que o 

homem se alimentava apenas de ervas e frutos. Como consequência do denominado “pecado 

original” cometido pelo homem, é descrito que Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais 

para depois os expulsar do paraíso em que viviam. Então, somos apresentados a Abel, o filho 

mais novo deles, que é descrito como pastor de ovelhas, com o costume de sacrificar os 

melhores animais de seu rebanho em honra a Deus. 

Após o dilúvio, quando quase todas as vidas na terra teriam sido eliminadas, Noé 

agradeceu pela sua sobrevivência e de sua família queimando oferendas de animais a Deus, que 

                                                 
8 GORDILHO, Heron José de Santana. Abolicionismo animal: habeas corpus para grandes primatas 2. ed., 

Salvador: EDUFBA, 2017, p. 197. 
9 SINGER, Peter. Libertação Animal. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 142/159. 
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então amplia o domínio do homem sobre os demais seres vivos: “Tudo que se move e vive ser-

vos-á para alimento; como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora”10. Todavia, mais tarde, o 

profeta Isaías reprovou o sacrifício de animais e há passagens bíblicas que defendem um 

tratamento compassivo em relação a estes seres, sendo possível interpretar que a crueldade para 

com os animais não é permitida de acordo com o princípio bíblico: “O justo atenta para a vida 

dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel”11 

Assim, uma interpretação mais superficial do texto bíblico poderia conduzir à conclusão 

precipitada de que os animais deveriam ser subjugados pelos homens na concepção cristã de 

mundo. Porém, esse entendimento desconsideraria o fato de que, tal como o Direito, as religiões 

e noções de ética e moralidade são passíveis de permanente processo de alterações 

interpretativas12. Por isso, hoje os fiéis do judaísmo e de outras religiões que tradicionalmente 

sacrificam animais e geralmente guiam suas ações inspirados pelos seus princípios religiosos, 

podem apresentar uma conduta compassiva em relação a estes seres vivos, evitando práticas 

tradicionais de sacrifício animal, que eram comuns no respectivo rito religioso. 

Temos também influências resultantes da tradição grega, que apresenta algumas 

contradições devido às correntes filosóficas que se repartiram em diversas escolas com 

doutrinas de fundadores diferentes. Pitágoras, por exemplo, foi reconhecido por promover, entre 

os seus discípulos, o tratamento digno em relação aos animais. Aristóteles, por sua vez, apoiava 

a escravidão, entendendo que alguns homens nasciam para esta finalidade. Nesse sentido, 

entendia também que os animais existiam para servir os interesses humanos. Por isso, é possível 

concluir que os entendimentos aristotélicos se sobrepuseram aos ideais de Pitágoras na 

influência que ambos exerceram em nossa cultura ocidental. Assim, a cultura filosófica grega 

predominante conduziu o homem, gradativamente, à noção de que se encontrava no centro do 

universo, culminando no antropocentrismo clássico, filosofia que colocava o homem como 

governante dos demais seres viventes13. 

 Mais tarde veio o pensamento cristão, conciliando elementos gregos e judaicos em 

relação aos animais. Sabe-se que o cristianismo cresceu e foi fundado historicamente no período 

do Império Romano. No entanto, antes da consolidação dessa religião, os cidadãos romanos se 

entretinham com os jogos no Coliseu, nos quais os cristãos eram lançados para enfrentar feras. 

                                                 
10 BÍBLIA SAGRADA. Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Tradução de João Ferreira de Almeida. Barueri: 

Sociedade Bíblica do Brasil, 2017. 
11 Op. Cit., Provérbios, capítulo 12. 
12 PURVIN, Guilherme José. Direito Ambiental e Proteção dos Animais.  São Paulo: Letras Jurídicas, 2017, p. 

13. 
13 ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Proteção aos Animais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 110, mar/2013. 
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Nesse contexto histórico, era extremamente naturalizado para o povo romano que pessoas e 

animais fossem mortos nessas lutas, o que se prolongou por séculos, sem oposições fortes a tal 

forma de entretenimento. 

Todavia, podemos afirmar que os romanos desenvolveram noções de moralidade, afinal 

marcaram a história com seus princípios jurídicos e de dever público, embora esta moral pública 

fosse limitada a circunstâncias que não envolvessem o entretenimento dos jogos romanos. 

Assim, criminosos, prisioneiros de guerra, cristãos, entre outras categorias de pessoas 

marginalizadas por tal civilização, bem como todos os animais, estavam sujeitos a serem 

vítimas de sofrimento público sem que a moralidade romana pudesse interferir ou punir 

atrocidades cometidas contra estes seres vivos. 

Em parte, isso viria a ser alterado depois que o Império Romano se convertesse ao 

cristianismo, uma vez que as convicções cristãs se opunham aos combates entre gladiadores. 

No entanto, embora ao final do século IV, os combates entre homens tivessem sido eliminados, 

os combates com animais selvagens se mantiveram moralmente inalterados durante este 

período, somente se reduzindo devido ao declínio do Império, que dificultou a obtenção de 

espécimes selvagens. Hoje, esse tipo de entretenimento ainda conserva fortes resquícios na 

forma de touradas na Espanha e América Latina, bem como nas vaquejadas no Brasil.  

Na fase do Renascimento, começou o pensamento moderno, embora não tenham sido 

alteradas, de forma significativa, as atitudes humanas em relação aos animais. Todavia, é neste 

período que podemos observar os primeiros pensadores que avançaram na questão animal, ou, 

ao menos, não consideravam o ser humano como algo superior no universo. É o caso de 

Leonardo da Vinci, reconhecidamente preocupado com o sofrimento dos seres vivos não 

humanos e Giordano Bruno, que influenciado pela astronomia de Copérnico, reconheceu que o 

homem não seria um ser superior no universo. Descartes, por sua vez, fortaleceu a teoria cristã 

de que os animais não teriam alma sustentando a tese de que eles também não teriam 

consciência. Para este filósofo, os animais não sentiriam prazer, nem dor, consistindo em algo 

similar a máquinas complexas que teriam sido criadas por Deus. Com isso, não havia 

impedimentos para as experimentações com animais vivos, que ganharam grande divulgação 

na Europa durante este período.  

Todavia, a partir do Iluminismo, houve uma tendência à maior benevolência para com 

os seres vivos. Voltaire refutava Descartes, ao propor que os animais não humanos seriam 

sencientes, sendo, assim, passíveis de sofrimento. No século XVIII, Rousseau viria com sua 

tese do “bom selvagem”, reavivando uma noção de proximidade entre os homens e os animais, 

embora não de forma igualitária, pois as noções religiosas que colocavam o homem em posição 
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privilegiada em relação aos animais se mantiveram neste período. No entanto, importantes 

teóricos como Kant não foram influenciados por esse viés iluminista, ainda defendendo teses 

antropocêntricas e alegando que os homens não teriam deveres para com as outras espécies 

animais, pois estas não teriam consciência, sendo meros meios para as finalidades humanas.  

No século XIX, o progresso intelectual do século anterior permitiu que houvesse 

melhorias consideráveis em relação ao tratamento dispensado aos animais. Isso se deu na forma 

de leis que se iniciaram na Grã-Bretanha, visando combater a crueldade contra os animais. 

Assim, a primeira lei proposta com intuito de impedir a crueldade para com os animais tratava-

se de um projeto que proibia a luta desportiva de touros com cães, apresentado à Câmara dos 

Comuns no ano de 1800 no Reino Unido. Houve forte oposição ao projeto, com destaque para 

o posicionamento do Ministro de Negócios Estrangeiros, George Carming, que o descreveu 

como “absurdo” e comparou a luta de touros com cães a práticas como boxe e dança, as quais 

não deveriam ser proibidas. Na perspectiva deste político, o projeto de lei consistia em uma 

tentativa de criminalizar práticas das classes mais pobres que poderiam tender a condutas 

imorais. O que conduzia a este raciocínio limitado era a noção de que práticas que atingiam 

apenas alguns animais não podiam ser dignas de legislação própria.  

Em 1821, Richard Martin, fundiário irlandês e deputado, propôs uma lei que visava 

proibir a prática de maus-tratos contra cavalos, mas não obteve aprovação. No ano seguinte, 

porém, ele teve aprovação numa proposta que incriminava os maus-tratos de certos animais 

domésticos, que fossem classificados como propriedade. Assim, pela primeira vez, a crueldade 

para com os animais passou a ser crime, embora Richard Martin tenha que ter dado à proposta 

uma redação que se assemelhasse a uma proteção de propriedade privada, a fim de beneficiar 

os proprietários e não em consideração aos animais em si. No entanto, apesar de a lei vigorar, 

as vítimas (os animais) obviamente não tinham autonomia para prestar queixas, de modo que 

foi criada uma sociedade com a finalidade de reunir provas e iniciar ações judiciais contra os 

responsáveis por tais maus-tratos. Esta sociedade é conhecida por ser a primeira organização 

para o bem-estar da causa animal, vindo a se tornar mais tarde na Royal Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).  

Em 1859, Charles Darwin publicou sua principal obra, Origem das Espécies, após reunir 

provas científicas favoráveis a sua teoria da evolução de espécies a partir de outras. Nesse 

momento, ele evitou relacionar essa teoria a qualquer discussão de que a mesma seria aplicável 

aos homens, pois acreditava que esta tese não seria bem-aceita pela sociedade da época. Mais 

tarde, em 1871, quando sua teoria geral da evolução já estava se consolidando como aceita por 
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muitos cientistas, ele publicou A Origem do Homem, explicitando então o vínculo entre sua 

teoria evolutiva e os homens.  

Assim, a teoria darwiniana revolucionou a relação compreendida até então entre homens 

e animais, pois o cientista trouxe a noção mais aprimorada de que as diferenças existentes entre 

estes seres e os homens não são tão grandes como se acreditava. Para ele, ficou claro como 

sentimentos, intuições, emoções e outras faculdades como amizade, memória, curiosidade e 

imitação, comumente atribuídas apenas aos homens, também estavam presentes de modo 

desenvolvido em certos animais. Desde a ampla aceitação dessa teoria, a humanidade progrediu 

em alcançar um conhecimento moderno da natureza, compreendendo que os animais e o meio 

ambiente a nossa volta não são meros instrumentos ao nosso dispor. Ainda há aqueles que 

insistem em entender os elementos naturais de forma utilitarista, mas os progressos 

ambientalistas têm gradativamente conquistado o seu espaço nas pautas globais. 

 

 

1.1 Fundamentos Animalistas 

 

Durante essa evolução histórica na relação entre homens e animais, também foram 

sendo desenvolvidos fundamentos teóricos e filosóficos, que buscavam justificar a necessidade 

de proteção moral e jurídica dos animais. Alguns desses fundamentos animalistas se baseiam 

em critérios, tais como senciência, vida mental complexa e dor, os quais serão explicados a 

seguir. 

Primeiramente, a senciência é o critério mais adotado pela doutrina animalista e se 

baseia na noção de que todos os animais sencientes seriam iguais, devido a suas peculiaridades 

e vulnerabilidades.14 Todavia, o conceito de senciência não é uniforme, de modo que vários 

autores tentaram definir essa ideia em seu momento histórico de estudos e conforme seus 

interesses argumentativos15. Assim, para Peter Singer, o limite da senciência seria a capacidade 

de sentir dor e prazer; para ele: “Se um ser sofre, não pode haver justificação moral para recusar 

ter em conta esse sofrimento”16, enquanto Gary Francione, representando a compreensão de 

                                                 
14 FELIPE, Sônia T., 2014, p. 18. apud SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito 

Animal no Supremo Tribunal Federal. Salvador: NeoJuris, 2017, p. 17.  
15 SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito Animal no Supremo Tribunal Federal. 

Salvador: NeoJuris, 2017, p. 20. 
16  SINGER, Peter. Libertação Animal. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 24. 
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que os animais são titulares de direitos por apresentarem senciência, a definia como a 

consciência da dor17. 

Vale ressaltar que a teoria da senciência objetiva compreender tanto a perspectiva 

positiva, quanto negativa das sensações experimentadas pelos seres vivos. Assim, tanto a dor, 

quanto o prazer deveriam ser considerados dignos de proteção. Com esse entendimento, a mera 

privação dos animais sencientes em vivenciar prazeres que eles teriam em circunstâncias 

naturais seria condenável do ponto de vista moral. Desse modo, crueldade não se limita à 

conduta comissiva de provocar o dano ao animal, mas também na omissão ao privar que este 

ser desfrute de bens da vida que lhe seriam naturais. Em comum, entre os principais conceitos 

teóricos e doutrinários de senciência está a consideração pela existência de sensibilidade, que 

seria a capacidade de ter processos internos provocados por estímulos interiores e a consciência, 

que seria a capacidade subjetiva de valorar os sentidos. De qualquer forma, o acolhimento do 

critério da senciência como suficiente para fundamentar a geração de direitos para alguns 

animais está longe de ser pacificado, o que levou à necessidade de desenvolver outros 

critérios18. 

Um desses novos critérios desenvolvidos é a noção de vida mental complexa sendo 

defendido pelo jurista brasileiro Heron José de Santana Gordilho na obra Abolicionismo Animal 

– habeas corpus para grandes primatas19. Guiando-se pelas ideias científicas darwinianas, ele 

compreendeu que o número mais elevado de células cerebrais humanas levou à expansão da 

calota craniana, o que permitiu a complexidade necessária para termos maior capacidade 

racional do que os animais. Em sua obra, traz ainda a informação de que os animais vertebrados 

apresentam o seguinte padrão: medula espinhal, relacionada a atos reflexos; tronco encefálico, 

vinculado ao sono, sonhos e ao sistema de alerta de funções cerebrais; cerebelo, ligado ao 

equilíbrio do corpo e coordenação de movimentos, além de um cérebro capaz de exercer tanto 

funções simples como complexas. Sendo mais específico em seu foco de estudos, Gordilho traz 

a observação de que os chimpanzés são exemplos de animais que apresentariam a habilidade 

lógica e matemática de se comunicar por linguagens simbólicas, portanto possuem vida mental 

complexa20.  

                                                 
17 FRANCIONE, Gary L., 2013, p. 41. apud SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito 

Animal no Supremo Tribunal Federal. Salvador: NeoJuris, 2017, p. 21. 
18 SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito Animal no Supremo Tribunal Federal. 

Salvador: NeoJuris, 2017, p. 22/23. 
19 GORDILHO, Heron José de Santana. Abolicionismo animal: habeas corpus para grandes primatas 2. ed., 

Salvador: EDUFBA, 2017, p. 219. 
20 GORDILHO, Heron José de Santana. Op. Cit., p. 201/204. 
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Quanto ao Projeto Grandes Primatas, surgiu em 1993 como movimento político, social 

e filosófico, liderado por Peter Singer e Paola Cavalieri com apoio de Jane Goodall e Richard 

Dawkins, entre outros intelectuais, buscando a imediata extensão de direitos humanos aos 

grandes primatas (chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos)21. Partindo desse ideal, 

deveríamos considerar os interesses destes animais da mesma forma que consideramos os 

interesses de pessoas que são impossibilitadas de expressar sua vontade, tais como menores de 

idade e deficientes mentais22. Importante destacar que a partir da elaboração do critério da vida 

mental complexa foi possível sair do âmbito teórico para a aplicação prática, com o ajuizamento 

de habeas corpus em favor de primatas. Um desses casos ocorreu em 2010, envolvendo o 

Jardim Zoológico de Niterói, RJ, onde um chimpanzé vivia encarcerado. O ajuizamento do 

habeas corpus tinha como fundamento jurídico e filosófico a noção de que o animal detinha 

vida mental e emocional complexa, o que lhe tornaria sujeito de direito à liberdade23. Todavia, 

o habeas corpus em favor deste chimpanzé não foi concedido, uma vez que o relator do processo 

justificou que este remédio constitucional somente é cabível para seres humanos, não sendo válido 

para animais. 24 

Richard D. Ryder, psicólogo britânico que se destacou depois de se posicionar contra o 

uso de animais em testes laboratoriais, tem como marcantes contribuições para o movimento 

animalista moderno a doutrina do “dorismo” (painism, no original) e o termo “especismo”. 

Quanto ao dorismo, sua teoria consiste na compreensão acerca da dor experimentada pelos 

indivíduos, sendo consequência tanto de ações, quanto de omissões. Para ele, uma conduta será 

proporcionalmente imoral conforme o sofrimento que provoque em outro. Especismo se trata 

da noção de que os seres humanos agem pautados por preconceitos que inferiorizam os animais 

em suas relações sociais, assim como ocorre com o sexismo e o racismo25. 

Além disso, o conceito de dor em Ryder engloba tanto o aspecto físico, quanto o 

psicológico, de modo que a moralidade dos atos está relacionada à dor. Nesse sentido, dores 

físicas e psicológicas variam conforme o indivíduo que as sente, não podendo ser comparadas 

à dor experimentada por cada um. Outro aspecto interessante desse conceito é que enquanto na 

                                                 
21 GORDILHO, Heron José de Santana. Op. cit., p. 278. 
22 CAVALIERI, Paola; SINGER, Peter, 1998, p. 13 apud por SANTOS, Samory Pereira. Os Limites 

Jurisprudenciais do Direito Animal no Supremo Tribunal Federal. Salvador: NeoJuris, 2017, p. 48. 
23 SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito Animal no Supremo Tribunal Federal. 

Salvador: NeoJuris, 2017, p. 50/51. 
24 Justiça não concede habeas corpus a chimpanzé morador de Zoo no RJ. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2011/04/justica-nao-concede-habeas-corpus-chimpanze-morador-de-zoo-no-rj.html. Acesso em: 

22/07/2019. 
25 SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito Animal no Supremo Tribunal Federal. 

Salvador: NeoJuris, 2017, p. 60/65. 
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noção de senciência, consideramos aspectos negativos e positivos experimentados pelos seres 

vivos, o dorismo preocupa-se apenas com o aspecto negativo dos sentimentos. Ryder rejeitou a 

senciência como argumento pelo fato de que seria aplicável a qualquer tipo de sentimento e não 

somente à dor e por não ser um termo familiar às pessoas em geral. Para ele, a tentativa de fazer 

o público compreender a ideia fundamental da teoria baseada em senciência seria frustrada por 

essa dificuldade de entendimento26. 

Peter Singer, por sua vez, é considerado como o pai do movimento animalista moderno. 

Com um raciocínio baseado em filósofos utilitaristas clássicos, ele consolidou a busca por 

inclusão dos animais no âmbito de considerações morais dos seres humanos. Em Singer, o 

requisito para ter interesses envolve a capacidade de sentir prazer e/ou dor, o que ele chama de 

“senciência”. Esse interesse se vincula a uma subjetividade mental, não podendo ser associado 

aos seres desprovidos de algo correspondente a uma mente, como são as plantas. Ademais, 

Singer entende que os interesses dos animais devem ser considerados de forma igualitária, sem 

discriminação por espécie, chamado por ele de “especismo”. Isso significa que deveria haver 

um tratamento pautado na isonomia entre os interesses dos animais, o que ele chamou de 

“princípio de igual consideração de interesses”27. 

Ainda sobre Peter Singer, o pensamento deste autor é associado à vertente animalista 

chamada de “Benestarismo” ou “Bem-estarismo animal”, que se caracteriza por permitir a 

utilização de animais conforme a finalidade seja proteger o bem-estar dos mesmos, de modo 

que tal escola animalista está mais focada em regular o uso dos animais. O reflexo disso na 

pecuária é o abate humanitário, que busca permitir uma morte indolor aos animais que serão 

transformados em alimento. No uso de animais para transporte, trouxe as regras de repouso e 

alimentação adequados para os animais. E na área das pesquisas científicas, estabeleceu o 

entendimento de que os animais só poderiam ser utilizados na medida em que fossem 

obedecidos certos procedimentos, como é feito pela Lei nº 11.794/2018 (Lei Arouca), que 

regulamentou o inciso VII do §1º do artigo 225 da Constituição Federal, determinando os 

procedimentos para aplicação científica de animais. Todavia, esta escola animalista é criticada, 

pois não busca alterar radicalmente a perspectiva antropocêntrica da sociedade em relação aos 

animais, apenas trazendo reformas nessa relação ao impor regras que tornem tolerável a 

utilização de animais. Portanto, é uma concepção essencialmente antropocentrista da relação 

                                                 
26 SANTOS, Samory Pereira, Op. cit., p. 61/62. 
27 SANTOS, Samory Pereira, Op. cit., p. 73/74. 
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entre homens e animais, já que permite que estes sejam utilizados como instrumentos para 

finalidades humanas28. 

O “Benestarismo” pode ser incluído, de certa forma, na compreensão de mundo 

antropocêntrica, uma vez que busca, na medida do possível, limitar situações abusivas em 

relação aos animais, a fim de proteger a sensibilidade humana e de acordo com variáveis 

econômicas e culturais. Porém, se diferencia do antropocentrismo clássico por considerar, de 

forma moral, os interesses dos animais, enquanto no antropocentrismo stricto sensu somente os 

seres humanos seriam considerados dignos de relevância moral29. 

Em oposição a essa filosofia ainda antropocêntrica, surgiu o movimento mais radical 

denominado de “Abolicionismo Animal”, que vem lutando contra a predominância da noção 

de que o ser humano seria superior aos animais, estabelecendo o reconhecimento de que a Terra 

é um ser vivo e de que os homens são tão somente mais uma espécie que habita neste planeta. 

Esse movimento abolicionista possui fundamentos na Ética, buscando incluir os animais nas 

considerações morais, e afastando a concepção de que eles sejam meras propriedades. Isto 

porque compreendem que estes seres devem ser respeitados simplesmente por sua condição de 

animais e não por finalidades utilitaristas à disposição do homem, o que levaria à necessidade 

de rever o status que nosso ordenamento jurídico concede atualmente a estes seres vivos30.  

                                                 
28 SANTOS, Samory Pereira, Op. cit., p. 74/75. 
29 SANTOS, Samory Pereira, Op. cit., p. 77. 
30 ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Proteção aos Animais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 110, mar/2013. 
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2 LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

 

Quanto à proteção dos animais, a norma de maior destaque no âmbito internacional é a 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais, aprovada em Bruxelas e proclamada em 

Assembleia da UNESCO em 1978. Em seu preâmbulo, traz diversas considerações essenciais 

para estabelecer quais são as premissas do documento, entre elas: “todo o animal possui 

direitos”; “o desconhecimento e o desprezo destes direitos têm levado e continuam a levar o 

homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza”; “a educação deve ensinar 

desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais.” Tal diploma traz 

ainda em seus primeiros artigos a seguinte redação:  

 

Art. 1º – Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à 

existência.  

Art. 2º  

1. Todo o animal tem o direito a ser respeitado. 2. O homem, como espécie animal, 

não pode exterminar os outros animais ou explorá-los violando esse direito; tem o 

dever de pôr os seus conhecimentos ao serviço dos animais. 3. Todo o animal tem o 

direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. 

Art. 3º   

1. Nenhum animal será submetido nem a maus-tratos nem a atos cruéis. 2. Se for 

necessário matar um animal, ele deve de ser morto instantaneamente, sem dor e de 

modo a não provocar-lhe angústia. 31 

  

 

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi assinada pelo Brasil e ratificada 

no artigo 10º, que assim dispõe 32:  

 

1. Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do homem. 2. As 

exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a 

dignidade do animal.33 

 

 

Em 1973, houve também a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da 

Flora e da Fauna Selvagem em Perigo de Extinção, ocorrida em Washington (EUA), e que 

alcançou a adesão de 173 países, sendo um deles o Brasil, que aprovou essa resolução por meio 

do Decreto Legislativo 54 de 1975. A finalidade desse evento consistiu em estabelecer o 

controle e a fiscalização do comércio internacional de espécies da fauna e flora silvestres 

ameaçadas de extinção. Para tanto, foi fixado que seriam concedidas licenças e certificados para 

                                                 
31 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais.   
32 LEMOS, Kátia Christina. Análise da legislação aplicável na proteção do bem-estar animal, p. 81. 
33 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais. 
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as instituições que atendessem a certos requisitos, como ausência da possibilidade de o 

comércio se tornar prejudicial para alguma espécie34. 

Quanto ao tratamento jurídico específico sobre animais, o novo Estatuto Jurídico dos 

Animais de Portugal, que será analisado mais detalhadamente adiante, busca ampliar a tutela 

por meio de legislação ordinária, alterando o Código Civil quanto à separação entre animais e 

coisas, à diferenciação no que se entende por propriedade do animal, bem como as regras que 

buscam garantir o bem-estar do animal em situações de divórcio. Altera também o Código de 

Processo Civil, consagrando os “animais de companhia” como bens “absolutamente 

impenhoráveis”35. Vale citar também os Códigos Civis da Alemanha, Suíça e Áustria, que 

receberam alterações, passando a considerar expressamente que os animais não são coisas. 

Ressalte-se que eles não reconheceram os animais como sujeitos de direitos, mas também não 

os consideram como meros objetos. Desse modo, fala-se em uma terceira via que defende que 

os animais não seriam coisas, nem sujeitos, mas sim sui generis. 36 

No que se refere à questão da experimentação científica animal, é importante destacar 

os princípios do zoologista William Russell e do microbiologista Rex L. Burch, também 

chamados de Teoria dos três R’s: redução, refinamento e substituição (em inglês: reduction, 

refinement and replacement). Tal proposta não impedia a aplicação de animais em 

experimentação científica, mas buscava fazer uma adequação a fim de humanizar tais 

procedimentos. Conforme o princípio da redução, a utilização de animais para experimentação 

somente poderia ocorrer em caso de não haver outro método cientificamente satisfatório. O 

princípio do refinamento busca diminuir a quantidade de experimentos com animais, garantindo 

um mínimo de sofrimento aos que são utilizados nas experiências. O princípio da substituição, 

por sua vez, almeja substituir gradativamente as experimentações com animais por 

procedimentos que não utilizem ou tenham uma utilização consideravelmente reduzida deles37. 

Em âmbito comunitário, a Diretiva 86/609 da Comunidade Europeia (CE) de 1986 

representou o primeiro passo importante na questão da experimentação animal, buscando 

proteger estes seres das utilizações arbitrárias e desnecessárias que eles sofrem nessas práticas. 

                                                 
34 ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Proteção aos Animais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 110, mar/2013. 
35 PEREIRA, André Gonçalo Dias; FERREIRA, Ana Elisabete. Novo estatuto jurídico dos animais em Portugal: 

Direito Civil e experimentação animal. In: Revista Brasileira de Direito Animal, Salvador, v. 14, n. 1, 2019, 

p. 39. 
36 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Direitos da Natureza e Direito dos Animais: Um Enquadramento. 

Lisboa: Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2013, p. 

p. 11328 e 11329. 
37 PEREIRA, André Gonçalo Dias; FERREIRA, Ana Elisabete, Novo estatuto jurídico dos animais em Portugal: 
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Hoje a CE se converteu na União Europeia (UE), mas ainda mantém a preocupação com a 

proteção ao bem-estar animal expressa no artigo 13º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia. Além disso, emanou a Diretiva 2010/63, do Parlamento Europeu e do 

Conselho em 2010, que trata sobre a proteção dos animais aplicados em pesquisas científicas 

se baseando nos princípios da redução, refinamento e substituição, incorporada ao ordenamento 

jurídico português por meio do Decreto-Lei n.º 113/2013. Este Decreto-Lei passou a regular 

que o criador, o fornecedor e o utilizador de animais em pesquisas científicas instituam em seu 

estabelecimento órgão responsável pelo bem-estar dos animais, determinando ainda a obrigação 

de disponibilizar cuidados veterinários constantes em todos os estabelecimentos. Além disso, 

criou a Comissão Nacional para a Proteção dos Animais Utilizados para Fins Científicos, 

visando orientar as autoridades competentes e os órgãos responsáveis pelo bem-estar animal. 

Com isso, estabeleceu uma nova estrutura de procedimentos buscando guiar comissões de ética 

no tratamento animal38. 

 

 

2.1 O Estatuto Jurídico dos Animais de Portugal 

 

Em 2017, entrou em vigor em Portugal o Estatuto Jurídico dos Animais (Lei 8/2017), 

promovendo alterações no Código Civil de 1966, no Código de Processo Civil de 2013 e no 

Código Penal de 1982, do país. Esta novidade representou notável avanço no tratamento do 

tema, já que muitos países, incluindo o Brasil, não apresentam legislação específica sobre 

“direito dos animais”. Conforme o artigo 1º do diploma passou a ser reconhecida aos animais a 

“natureza de seres vivos dotados de sensibilidade”, afastando o regime de coisas em relação a 

eles. Além disso, o artigo 201º – B, aditado ao Código Civil diz que os animais são “objeto de 

proteção jurídica em virtude de sua natureza”39. 

Assim, o principal objetivo do novo Estatuto consiste em proteger os animais em casos 

de maus-tratos, mas também avança no sentido de garantir essa defesa justificado pela natureza 

sensível deles e não só por uma questão de propriedade privada. Com isso, a alteração jurídica 

atende à concepção da sociedade portuguesa sobre os seus animais, conciliando o valor 

intrínseco destes seres com a qualificação jurídica atualizada. É importante frisar que o Estatuto 
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não concedeu a personalidade jurídica aos animais, mas reconheceu a condição especial destes 

seres vivos, que não são meras coisas40. 

Outro aspecto inovador é o acréscimo de um subtítulo “Dos animais” ao Código Civil 

dando autonomia à codificação para dispor a respeito dos animais, algo que não apresenta 

precedente em nenhum outro ordenamento. O Estatuto determinou também aplicação 

subsidiária das disposições relativas às coisas em caso de ausência de legislação específica 

sobre os animais, desde que atendendo à condição de ser compatível com a natureza dos 

animais. Com esse avanço legislativo, o ordenamento português passou a necessitar de 

regulamentação pertinente ao tema41. Para além da alteração do status jurídico dos animais, há 

outros avanços relevantes nesta nova legislação, que serão expostos a seguir.  

Primeiramente, de acordo com o novo Estatuto português, a guarda dos animais passou 

a ser regulada nos casos de divórcio. Assim, quando o divórcio ocorre com mútuo 

consentimento de ambos os cônjuges, aplica-se o artigo 1.775 do Código Civil, que dispõe 

acerca do requerimento e instrução do processo na conservatória do registro civil, determinando 

ser necessário um acordo sobre o destino dos animais que sejam bens comuns dos cônjuges. 

Havendo o divórcio, a decisão sobre o destino dos animais de companhia deve considerar os 

interesses de cada cônjuge, dos eventuais filhos do casal, bem como o bem-estar dos animais 

envolvidos. Neste ponto, a norma gerou certa controvérsia para alguns civilistas, pois estabelece 

que o divórcio seja possível, ainda que sem acordo sobre a partilha de bens, porém passa a ser 

inviável, caso não haja acordo sobre o destino do animal de companhia. Com isso, o legislador 

privilegiou o bem-estar do animal em detrimento de facilitar o divórcio sem litígio. Pela 

perspectiva da proteção dos animais, a norma pode ser considerada correta, pois o animal de 

companhia é um ser que precisa de cuidados diários, não podendo ser negligenciado para que 

aqueles que são seus responsáveis possam alcançar a dissolução do vínculo conjugal sem 

cumprir com suas obrigações assumidas anteriormente42. 

Além disso, foi disciplinado que no caso de animais domésticos que cada cônjuge já 

possuía antes do casamento, estes são excluídos da comunhão, sendo, portanto, bens 

particulares e incomunicáveis. No Código de Processo Civil, foi acrescido que os animais de 

companhia são bens impenhoráveis. Por outro lado, no Brasil, a falta de legislação adequada 

quanto aos animais impossibilita a classificação do animal, quando membro familiar, como um 
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sujeito de direitos, o que torna tecnicamente inviável a regulamentação da guarda de animais 

domésticos43. 

Outro aspecto inovador importante da lei portuguesa é o direito de retenção do animal 

no caso de uma pessoa ou entidade suspeitar que o mesmo esteja sofrendo maus-tratos, devendo 

ser formalizada uma queixa perante as autoridades competentes. Ademais, em caso de lesão ou 

morte do animal por terceiro, o seu proprietário goza do direito de indenização tanto pelas 

despesas com que tiver de arcar no tratamento do animal lesionado, quanto pelo desgosto ou 

sofrimento moral que afetarem o dono. Também quem se apropriar de modo ilegítimo ou 

provocar a morte de animal alheio pode ser punido com pena de prisão de até três anos ou com 

multa. A questão do direito à indenização consta no artigo 493-A do Código Civil, cuja redação 

é a seguinte: 

 

1 – No caso de lesão de animal, é o responsável obrigado a indemnizar o seu 

proprietário ou os indivíduos ou entidades que tenham procedido ao seu socorro pelas 

despesas em que tenham incorrido para o seu tratamento, sem prejuízo de 

indemnização devida nos termos gerais.  

2 – A indemnização prevista no número anterior é devida mesmo que as despesas se 

computem numa quantia superior ao valor monetário que possa ser atribuído ao 

animal.  

3 – No caso de lesão de animal de companhia de que tenha provindo a morte, a 

privação de importante órgão ou membro ou a afetação grave e permanente da sua 

capacidade de locomoção, o seu proprietário tem direito, nos termos do n.º 1 do artigo 

496.º, a indemnização adequada pelo desgosto ou sofrimento moral em que tenha 

incorrido, em montante a ser fixado equitativamente pelo tribunal. 

 

 

O n.º 2 do presente artigo firma o paradigma da reparação considerando o interesse do 

lesado, independentemente do valor de mercado do objeto danificado. Isso se deve ao “especial 

respeito” que é conferido ao animal, não o submetendo aos limites da reparação ditada pelo 

mero valor pecuniário, revelando uma importante evolução na consideração jurídica atribuída 

ao animal. Além disso, uma relevante observação é que o âmbito tutelado pelos números 1 e 2 

do referido artigo não coincide com o do número 3, uma vez que neste último está prevista 

compensação apenas em casos nos quais o animal seja “de companhia”. Essa nomenclatura 

diferenciada foi adotada pelo legislador tanto no Código Civil, quanto no Código de Processo 

Civil, mas sem uma devida explicação na lei, já que o artigo 201.º – B, sob o título tratando 

como “animais”, somente define que “os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e 

objeto de proteção jurídica em virtude de sua natureza”, não diferenciando o tratamento dos 

“animais de companhia”. Nesse ponto, a doutrina tem chamado essa diferenciação de “dano da 

afeição” ou “dano do apego”. Assim, embora o animal não seja ente jurídico personificado, é 
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reconhecido como “ser vivo senciente” sobre o qual se impõe o direito de propriedade de seu 

dono. Desse modo, o direito do dono à compensação de danos morais pela morte ou lesão grave 

do animal decorre do eventual dano patrimonial envolvendo a danificação material do animal.44 

Nesse regramento acerca do dano envolvendo animais, uma questão controversa que 

merece atenção é a de que o ordenamento português tem agora uma tutela mais intensa quanto 

ao dano sentimental de um proprietário em relação ao seu animal ferido de forma grave, do que 

em relação a uma pessoa que tenha cônjuge, ou filhos ou demais familiares em situação 

semelhante. Isso porque o artigo 496, n.º 2, 3 e 4 somente dispõe sobre indenização pelo 

sofrimento moral da pessoa no caso de morte do familiar, mas não em caso de “privação de 

importante órgão ou membro ou a afetação grave e permanente da sua capacidade de 

locomoção”. Todavia, há avanços jurisprudenciais no sentido de se fazer uma interpretação 

mais atualizada do artigo 496.º, a fim de se compensar danos dos familiares do lesado ainda 

que esta pessoa sobreviva. De fato, o texto do referido artigo somente dispõe acerca da hipótese 

de morte, tendo a doutrina e a jurisprudência portuguesas, por décadas, resistido à possibilidade 

de compensar danos morais decorrentes de lesão grave ao familiar. Por tudo isso, questiona-se 

se o legislador não teria protegido mais a tutela envolvendo relação de propriedade do que a 

relação familiar. Por outro lado, devemos lembrar que o ordenamento jurídico é visto e 

interpretado de forma sistemática, impedindo que análises superficiais restrinjam a devida 

proteção dos sujeitos de direito. Assim, ao compreender a norma, devemos considerar não só a 

letra da lei, como também os acórdãos uniformizadores de jurisprudência e demais fontes do 

direito. Desse modo, é possível compreender que, de fato, o dano sentimental relacionado à 

lesão envolvendo familiar próximo é tão protegido quanto o dano emocional envolvendo lesão 

em animal45. 

Ademais, mesmo que os animais ainda possam ser objeto de propriedade, um 

aditamento ao Código Civil, no artigo 1305º-A, diz que o proprietário do animal “deve 

assegurar o seu bem-estar e respeitar as características de cada espécie e observar, no exercício 

dos seus direitos, as disposições especiais relativas à criação, reprodução, detenção e proteção 

dos animais e à salvaguarda de espécies em risco, sempre que exigíveis.” Além disso, o mesmo 

artigo dispõe que “o direito de propriedade de um animal não abrange a possibilidade de, sem 

motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos que resultem em 
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sofrimento injustificado, abandono ou morte.” Embora o Estatuto tenha, positivamente, 

reforçado a proteção dos animais ao expressar os deveres cabíveis aos proprietários dos mesmos 

e a quem maltratá-los, o regime jurídico português ainda mantém certas omissões e 

incongruências. Para ilustrar essas falhas, é válido citar o trecho da lei em que se diz que não 

se deve “sem motivo legítimo” infligir dor ou morte a um animal. Isso gera hipóteses em que 

haveria “motivos legítimos” para praticar violência contra animais, mas sem definir quais 

seriam essas razões, ficando a mercê da interpretação legislativa e jurisprudencial entender em 

quais situações haveria legitimidade para tais atos46. 

Quanto à legislação específica sobre os animais de Portugal, também há a Lei 92/95, 

conhecida como Lei da Protecção aos Animais47, que apresenta, por sua vez, outras 

incoerências. Por exemplo, embora em seu artigo 1º diga que “são proibidas todas as violências 

injustificadas contra animais, considerando-se como tais os actos consistentes em, sem 

necessidade, se infligir a morte, o sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a um animal”, 

logo adiante relativiza esse preceito excetuando a regra para a “arte equestre” e para as 

“touradas autorizadas por lei”. Assim, o legislador reconhece que tradições como o hipismo e 

a tauromaquia contêm violência contra animais, porém sendo justificados em prol do interesse 

no entretenimento humano48. 

A Lei 92/95 proíbe a utilização de animais para fins didáticos, de treino, filmagens, 

exibições, publicidade ou atividades semelhantes, na medida em que daí resulte para eles dor 

ou sofrimentos consideráveis, exceto no caso de “experiência científica de comprovada 

necessidade”. Novamente, não há um cuidado em definir quais critérios tornam uma 

experiência científica com animais comprovadamente necessária. Veda também “utilizar 

animais em treinos particularmente difíceis ou em experiências ou divertimentos consistentes 

em confrontar mortalmente animais uns contra os outros, salvo na prática da caça”. Com isso, 

o legislador proíbe a luta mortal entre animais quando provocada pelo homem, mas concede 

permissão para o mesmo na exceção da caça com matilhas, que em geral, forçam o confronto 

entre cães de caça e animais silvestres49.  

Diante de tudo isso, é notável o quanto Portugal avançou legalmente na proteção dos 

animais, quando em comparação a outros países, como o Brasil. Ainda assim, há muito que 

aperfeiçoar para que o ordenamento português alcance a eficácia desejada por sua sociedade na 
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proteção animal, como foi demonstrado através dos apontamentos dessas inconsistências 

presentes na legislação lusa. Assim, podemos ter o Estatuto Jurídico dos Animais de Portugal 

como parâmetro de legislação de proteção animal, mas devemos ir além das limitações legais 

que este país ainda apresenta atualmente.   
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3 A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE ANIMAIS 

 

Os danos causados pela intervenção humana na fauna brasileira remontam aos períodos 

colonial e imperial, provocando desde então a extinção de diversas espécies nativas. Na 

colonização da Amazônia, por exemplo, a produção comercial se apoiava na exploração de 

vegetais, animais e na pesca de forma desenfreada. Havia também a extração de óleo dos ovos 

de tartaruga para iluminação. Durante dois anos, a caça e a pesca predatória foram capazes de 

matar 8.500 espécimes de tartarugas e peixes-boi na área do Lago Grande de Vila Franca50. 

Nesse cenário exploratório, antes de existir uma preocupação mais concreta com a proteção dos 

animais, as normas nacionais envolvendo o meio ambiente tinham um cunho utilitarista, em 

que se regulamentavam determinadas práticas, tais como a caça para a elite econômica, mas 

sem o intuito de proteger e conservar a fauna e a flora.  

Assim, o Decreto-Lei n. 1.210/1939 sobre a caça trazia poucas limitações aos maus-

tratos contra animais com possibilidade de provocar sofrimento duradouro. Algumas vedações 

envolviam o uso de atiradeiras, veneno, incêndio e armadilha, além de proibir a caça em zonas 

urbanas, suburbanas e povoados, buscando proteger, nesses casos, as populações humanas 

dessas áreas. Em 1943, foi aprovado novo Código de Caça, o Decreto-lei n. 5894/1943, que 

manteve as proibições do anterior, como caça de animais úteis à agricultura, de espécies raras, 

de pássaros, aves ornamentais ou de pequeno porte, salvo no caso de serem prejudiciais à 

agricultura51. 

Um ano antes do Código de Caça de 1939, foi editado o Código de Pesca, Decreto-lei 

n. 794/1938, mas trinta anos depois viria outro Código de Pesca, o Decreto-lei n. 221/1967, que 

atualmente se encontra com quase todos os dispositivos revogados pela Lei n. 11.959/2009, 

responsável pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. 

Em seu artigo 6º, §1º, alíneas “a” a “d”, traz a proibição de exercer a atividade pesqueira com 

uso de explosivos ou outros elementos que produzam efeito semelhante, substâncias tóxicas ou 

químicas que alterem as condições da água e petrechos, técnicas e métodos não permitidos ou 

predatórios. Isso é necessário porque a pesca predatória é extremamente lesiva ao meio 

ambiente52. 
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No Brasil, a legislação mais protecionista aos animais começou com o Decreto 

16.590/1924, responsável por regulamentar as Casas de Diversões Públicas, proibindo atos de 

crueldade, tais como corridas de touros, garraios e novilhos, bem como brigas de galos e de 

canários.53 Mas a primeira vez em que houve, de fato, a proibição de crueldade contra os 

animais no Brasil, foi com o Código de Posturas de 1886 do Município de São Paulo, dispondo 

em seu artigo 220, acerca da vedação aos cocheiros, condutores de carroça, pipa d’água, 

ferradores, de maltratar os animais com “castigos bárbaros e imoderados”, impondo multa 

correspondente a “cada vez que se der a infração”54. 

A seguir, destacam-se cronologicamente algumas leis relevantes no propósito de 

proteger os animais no Brasil. O Decreto 23.793/1934, que instituiu o Código Florestal, trouxe 

regras acerca da exploração das florestas nacionais, dividindo-as em algumas categorias 

conforme suas características específicas em: protetoras, remanescentes, modelo e de 

rendimento. Com isso, possibilitou determinar regramentos que envolvessem questões de 

exploração, de propriedade e de proteção55. Vale ressaltar que esse Código trazia penas simples 

relacionadas a contravenções penais, o que depois gerou um conflito de grau punitivo com a 

Lei de Proteção à Fauna, como será explicado mais adiante. 

Já o Decreto Federal 24.645/1934, que fixou medidas protetivas aos animais, foi 

promulgado, à época, pelo então Presidente Getúlio Vargas, determinando que todos os animais 

existentes no país fossem tutelados pelo Estado e sancionando multa e pena de prisão para 

quem, em lugar público ou privado, aplicasse ou fizesse aplicar maus-tratos aos animais, 

independente de ser ou não proprietário do animal. Nesse Decreto, não houve a classificação 

em animais silvestres, nativos, exóticos ou domésticos, optando por colocar sob a 

responsabilidade do Estado todos os animais no país56.  

Ademais, como esta promulgação se deu em um governo provisório, no qual o chefe do 

Executivo federal detinha o poder de legislar, tal Decreto é considerado com força de lei, sendo 

a primeira norma legal que definiu a crueldade e os maus-tratos contra os animais no Brasil, 

fixando em seu artigo 3º as seguintes trinta e uma formas e práticas que caracterizam maus-

tratos, estabelecendo as correspondentes punições como multa e prisão57:  
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I - praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal; 

II - manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o 

movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz; 

III - obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato 

que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente, não se lhes 

possam exigir senão com castigo; 

IV - golpear, ferir ou mutilar, voluntariamente, qualquer órgão ou tecido de economia, 

exceto a castração, só para animais domésticos, ou operações outras praticadas em 

benefício exclusivo do animal e as exigidas para defesa do homem, ou no interesse da 

ciência; 

V - abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de 

ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover inclusive assistência 

veterinária; 

VI - não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados, a todo animal cujo 

extermínio seja necessário, para consumo ou não; 

VII - abater para o consumo ou fazer trabalhar os animais em período adiantado de 

gestação; 

VIII - atrelar, no mesmo veículo, instrumento agrícola ou industrial, bovinos com 

equinos, com muares ou com asininos, sendo somente permitido o trabalho conjunto 

a animais da mesma espécie; 

IX - atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis, como sejam 

balancins, ganchos e lanças ou com arreios incompletos incômodos ou em mau estado, 

ou com acréscimo de acessórios que os molestem ou lhes perturbem o funcionamento 

do organismo; 

X - utilizar, em serviço, animal cego, ferido, enfermo, fraco, extenuado ou desferrado, 

sendo que este último caso somente se aplica a localidade com ruas calçadas; 

XI - açoitar, golpear ou castigar por qualquer forma um animal caído sob o veículo ou 

com ele, devendo o condutor desprendê-lo para levantar-se; 

XII - descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das respectivas 

travas, cujo uso é obrigatório; 

XIII - deixar de revestir com couro ou material com idêntica qualidade de proteção as 

correntes atreladas aos animais de arreio; 

XIV - conduzir veículo de tração animal, dirigido por condutor sentado, sem que o 

mesmo tenha boleia fixa e arreios apropriados, com tesouras, pontas de guia e 

retranca; 

XV - prender animais atrás dos veículos ou atados às caudas de outros; 

XVI - fazer viajar um animal a pé, mais de dez quilômetros, sem lhe dar descanso, ou 

trabalhar mais de seis horas contínuas sem lhe dar água e alimento; 

XVII - conservar animais embarcados por mais de doze horas, sem água e alimento, 

devendo as empresas de transporte providenciar, sobre as necessárias modificações 

no seu material, dentro de doze meses a partir desta lei; 

XVIII - conduzir animais por qualquer meio de locomoção, colocados de cabeça para 

baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer outro modo que lhes produza sofrimento; 

XIX - transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções 

necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, e sem que o meio de condução em 

que estão encerrados esteja protegido por uma rede metálica ou idêntica que impeça 

a saída de qualquer membro do animal; 

XX - encerrar em curral ou outros lugares animais em número tal que não lhes seja 

possível moverem-se livremente, ou deixá-los sem água e alimento mais de doze 

horas; 

XXI - deixar sem ordenhar as vacas por mais de vinte e quatro horas, quando utilizadas 

na exploração do leite; 

XXII - ter animais encerrados juntamente com outros que os aterrorizem ou molestem; 

XXIII - ter animais destinados à venda em locais que não reúnam as condições de 

higiene e comodidade relativas; 

XXIV - expor, nos mercados e outros locais de venda, por mais de doze horas, aves 

em gaiolas, sem que se faça nestas a devida limpeza e renovação de água e alimento; 

XXV - engordar aves mecanicamente; 
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XXVI - despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos à alimentação de 

outros; 

XXVII. - ministrar ensino a animais com maus-tratos físicos; 

XXVIII - exercitar tiro ao alvo sobre patos ou qualquer animal selvagem exceto sobre 

os pombos, nas sociedades, clubes de caça, inscritos no Serviço de Caça e Pesca; 

XXIX - realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie 

diferente, touradas e simulacros de touradas, ainda mesmo em lugar privado; 

XXX - arrojar aves e outros animais nas casas de espetáculo e exibi-los, para tirar 

sortes ou realizar acrobacias; 

XXXI - transportar, negociar ou caçar em qualquer época do ano, aves insetívoras, 

pássaros canoros, beija-flores e outras aves de pequeno porte, exceção feita das 

autorizações para fins científicos, consignadas em lei anterior.58 

 

 

 Todavia, há uma grande discussão quanto à aplicabilidade desta norma atualmente, que 

será explanada a seguir. O Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais - LCP) 

estabelecia em seu artigo 64 que a prática de maus-tratos aos animais se caracterizaria como 

contravenção penal, porém não trazia a definição do que seriam esses maus-tratos. Então, o 

entendimento jurisprudencial que se consolidou na época estabeleceu que fossem 

caracterizados como maus-tratos ou atos cruéis os mesmos definidos no artigo 3º do Decreto 

24.645/34. A Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), por sua vez, revogou o artigo 64 da 

LCP, determinando em seu artigo 32 que a prática de abuso, maus-tratos, ferimento ou 

mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos configura 

crime ambiental, e não mais contravenção, sendo punível com detenção de três meses a um ano, 

além de multa. No entanto, da mesma forma que a LCP, a Lei 9.605/98 novamente se eximiu 

de trazer a definição da prática de maus-tratos ou atos cruéis. Isso se deu porque o legislador 

buscou respeitar a validade do artigo 3º do Decreto 24.645/34, por já ter preceituado 

anteriormente as situações que caracterizam este delito, de forma não taxativa. Desse modo, o 

que se pode inferir é que a revogação do Decreto de Getúlio Vargas se deu parcialmente, 

mantendo em vigor o seu artigo 3º. Ainda assim, há autores como Edna Cardoso Dias que 

defendem o entendimento de que o Decreto mencionado está plenamente em vigor. Já outros 

estudiosos entendem que o Decreto foi plenamente revogado pelo Decreto nº 11 de 199159. 

A Lei 5.197 de 1967 (Lei de Proteção da Fauna) trouxe a especificidade de tratar sobre 

a tutela estatal dos animas silvestres, definidos como aqueles que possuem ciclos de vida em 

território nacional ou em águas jurisdicionais do país, seja parcial ou totalmente. Nesse 

regramento, não foram incluídos os animais exóticos, nem os domésticos ou domesticados, que 

apenas com a Lei de Crimes Ambientais retornaram à proteção estatal contra os maus-tratos. 

                                                 
58 Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934. 
59 LEMOS, Kátia Christina. Análise da legislação aplicável na proteção do bem-estar animal. In: Ciência. vet. 

tróp., Recife, v. 11, suplemento 1, abril, 2008, p. 81/82. 
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Porém, a Lei de Proteção à Fauna e o Código Florestal de 1934 apresentavam uma questão 

contraditória quanto aos graus punitivos que ambas determinavam. As violações à Lei de 

Proteção à Fauna eram classificadas como crimes, puníveis com detenção e reclusão, todavia 

mais tarde passaram a ser inafiançáveis, impondo a reclusão do suspeito até o julgamento 

judicial do processo. Já o Código Florestal de 1934 punia os infratores com penas simples 

relacionadas a contravenções penais. Dessa forma, no caso de uma pessoa incendiar uma 

floresta, provocando a morte de diversos animais que ali habitavam, ela seria punida com prisão 

simples, pois o ato era considerado contravenção penal pelo Código Florestal. Por outro lado, 

a pessoa que caçasse um único animal seria recolhida na prisão até o julgamento do processo 

sem admissão de fiança conforme a Lei de Proteção à Fauna, uma pena certamente mais 

gravosa. Isso gerava uma contradição no grau de punição conforme o nível de dano ambiental 

causado, demonstrando como as leis ambientais não formavam um sistema coeso de proteção 

dos elementos naturais do país60. 

A Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA) resultou da 

Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano, ocorrida em 1972, na Suécia, tendo 

por tema “Os limites ao Crescimento” e incentivando políticas ambientais a nível global com o 

objetivo de estabelecer alguns limites referentes às consequências ambientais das atividades 

humanas. Essa lei é considerada pelos doutrinadores como o marco do nascimento do Direito 

Ambiental Brasileiro por ter sido a primeira lei brasileira responsável por legislar de maneira 

expressa acerca do meio ambiente, não só sobre floresta, proteção animal, água, uso do solo, 

entre outros elementos naturais, como vinha sendo feito em nosso ordenamento até então. A Lei 

6.938/81 também avançou ao trazer os conceitos de meio ambiente, poluição, degradação da 

qualidade ambiental e de recursos ambientais de tal forma que consolidou legalmente estes 

termos. Assim, tais termos não podem ter interpretações limitadas a laudos técnicos ou 

pareceres subjetivos de autoridades. Com regras expressas, se torna mais eficiente resolver 

conflitos ambientais. Além disso, a Lei 6.938/81 instituiu o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) visando organizar quais órgãos teriam atribuições relacionadas à 

política ambiental governamental61.  

Assim, o SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, que têm a 

                                                 
60 ROCCO, Rogério Geraldo. História da Legislação Ambiental Brasileira: um passeio pela legislação, pelo 

direito ambiental e por assuntos correlatos. In: Ronaldo Coutinho; Flávio Ahmed. (Org.). Curso de Direito 

Ambiental. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, v., p. 12/13. 
61 ROCCO, Rogério Geraldo. Op. Cit., p. 13/14. 
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responsabilidade de proteger e melhorar a qualidade ambiental, tendo em sua estrutura: o 

Conselho de Governo como órgão superior; o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) como órgão consultivo e deliberativo; o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

como órgão central; o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) como órgão executor; órgãos seccionais estaduais responsáveis por 

executar programas, projetos, controlar e fiscalizar as atividades capazes de provocar 

degradação ambiental e, por fim, há os órgãos locais municipais, com a responsabilidade de 

controlar e fiscalizar essas atividades em suas respectivas jurisdições.62 

Em 1998, a Lei 9.605, conhecida como Lei de Crimes Ambientais63, fixou, em seu artigo 

25, parágrafo 1º e artigo 72, inciso IV, que em relação à prática de infração ambiental 

administrativa, cabe apreensão do produto do crime ou dos animais, que devem ser libertados 

em seu habitat ou conduzidos a zoológicos, fundações ou entidades afins, com a condição de 

que fiquem sob os cuidados e a responsabilidade de técnicos habilitados. Os crimes contra fauna 

se encontram entre os artigos 29 a 37 da referida lei, tipificando a caça sem licença, o tráfico de 

peles e couros, o ingresso não autorizado de espécime animal no Brasil, maus-tratos e o 

envenenamento de animais, além de dispor nos artigos 34 e 35 sobre crimes relativos à pesca. 

Ademais, essa mesma lei traz no artigo 37, incisos I, II e IV as excludentes de criminalidade 

referente ao abate de animais, a saber: em estado de necessidade; quando destinado à proteção 

das lavouras, pomares e rebanhos, caso seja legal e expressamente autorizado pelo Poder 

Público; e o abate de animal nocivo, quando assim for caracterizado pelo órgão competente. 

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, acompanhou a PNMA, trazendo diversos 

avanços no ordenamento jurídico nacional, especialmente no que se refere à proteção do meio 

ambiente, sendo a primeira Constituição do país a trazer um capítulo tratando exclusivamente 

sobre essa temática 64. Em seu artigo 225, parágrafo 1º e inciso VII, dispõe que: 

 

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 à crueldade. 65 

 

                                                 
62 SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente. Disponível em: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/estr1.cfm. Acesso em: 31/07/2019. 
63 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
64 ROCCO, Rogério Geraldo. História da Legislação Ambiental Brasileira: um passeio pela legislação, pelo 

direito ambiental e por assuntos correlatos. In: Ronaldo Coutinho; Flávio Ahmed. (Org.). Curso de Direito 

Ambiental. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, v., p. 15. 
65 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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É importante frisar que no artigo 24, inciso VI da Constituição Federal de 1988, estão 

dispostas as regras de repartição de competências dos entes federativos, sendo da alçada da 

União, dos Estados e do Distrito Federal legislar, de modo concorrente, a respeito das florestas, 

da caça, da pesca, da fauna, da conservação da natureza, da defesa do solo e dos recursos 

naturais, da proteção do meio ambiente e do controle da poluição. Em geral, as Constituições 

estaduais, por sua vez, autorizam também os municípios a legislarem sobre tais temas, em 

assuntos de interesse local66. 

A Constituição Federal de 1988 passou a garantir também autonomia ao Ministério 

Público, dando a esta instituição competência para defender a aplicação das leis e dos interesses 

difusos. Com isso, as autoridades municipais podem ser fiscalizadas a fim de manter a qualidade 

do tratamento ambiental concedido pelos municípios às suas faunas locais. A aprovação da Lei 

7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) ampliou ainda mais as competências do Ministério 

Público, pois criou o inquérito civil público, além de ter permitido que associações civis 

proponham ação civil pública67. 

Outro avanço importante desta Constituição é a alteração do conceito tradicional da 

doutrina penal brasileira de somente pessoa física ser penalmente punível. Assim, tornou-se 

possível a sujeição ao devido processo penal de pessoas jurídicas causadoras de danos 

ambientais, aplicando-lhes, em caso de responsabilidade, as penas criminais previstas na 

legislação. Antes disso, prevalecia o entendimento doutrinário de que a pessoa jurídica se trata 

de uma ficção jurídica, sendo mera associação de pessoas físicas, dentre as quais caberia punir 

apenas os dirigentes e responsáveis diretos ou indiretos das pessoas jurídicas. Essa mudança 

doutrinária e normativa trouxe a primeira viabilidade de cominar pena criminal a empresas 

poluidoras, transpondo para a legislação a noção de que o dano ambiental tem forte relação com 

a corporação que o provoca. Todavia, essa importante alteração trazida pela Constituição de 

1988 só foi regulamentada uma década depois, com a Lei de Crimes Ambientais de 199868. 

Além disso, esta Constituição também inovou o ordenamento brasileiro vinculando aos 

seus princípios constitucionais políticas públicas ambientais. Com isso, tornou-se possível 

estruturar sistemas e políticas de Estado, não mais restritas a governos temporários, 

estabelecendo instrumentos de gestão relacionados a elementos naturais e a políticas setoriais, 

                                                 
66 ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Proteção aos Animais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 110, mar/2013. 
67 ROCCO, Rogério Geraldo. História da Legislação Ambiental Brasileira: um passeio pela legislação, pelo 

direito ambiental e por assuntos correlatos. In: Ronaldo Coutinho; Flávio Ahmed. (Org.). Curso de Direito 

Ambiental. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, v., p. 16. 
68 ROCCO, Rogério Geraldo. Op. cit., p. 17. 
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como é o caso da PNMA e da SISNAMA.  A Lei de Crimes Ambientais, por sua vez, permitiu 

maior coesão legislativa no país. Antes dela, as condutas relacionadas a lesões ambientais 

tinham punições disciplinadas de maneira esparsa em diversas leis federais, prejudicando a 

eficiência das leis ambientais, como demonstrou a controvérsia das punições aplicáveis em caso 

de violações ao Código Florestal comparativamente a violações à Lei de Proteção à Fauna. 

Assim, a Lei de Crimes Ambientais revogou as disposições penais do Código Florestal, da Lei 

de Proteção à Fauna e da Lei da PNMA, fixando novos tipos penais e nivelando as penas 

aplicáveis, a fim de extinguir as contravenções penais ambientais, bem como os crimes 

ambientais inafiançáveis. A Lei de Crimes Ambientais também regulamentou a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, concretizando a punibilidade criminal de 

corporações e empresas envolvidas em crimes ambientais69. 

Há também alguns projetos de lei brasileiros relacionados ao tema da proteção animal. 

Temos o Projeto 631/201570, que busca instituir o estatuto de proteção dos animais, além de 

estabelecer o direito à proteção à vida e ao bem-estar, a vedação de práticas e atividades que se 

configurem como cruéis ou danosas da integridade física e mental, tipifica os maus–tratos e 

dispõe sobre infrações e penalidades e o Projeto 351/201571, que acrescenta parágrafo único ao 

artigo 82, e inciso IV ao artigo 83, ambos do Código Civil, para determinarem que os animais 

não sejam mais considerados coisas, no mesmo intuito da Lei 8/2018, que instituiu o Estatuto 

Jurídico dos Animais de Portugal. No item seguinte será apresentado o Projeto do Senado 

470/2018, que visa aumentar a pena para maus-tratos contra animais. Há ainda o Projeto da 

Câmara 27/201872, pelo qual os animais não humanos passariam a possuir natureza jurídica sui 

generis, sendo sujeitos de direitos despersonificados que deveriam gozar e obter tutela 

jurisdicional em caso de violação, vedando o seu tratamento como coisa. 

Vale destacar ainda leis municipais do Rio de Janeiro aprovadas em prol da defesa dos 

animais, tais como: a Lei 2.284/1995, responsável por vedar a realização de eventos ou 

espetáculos que incluam sofrimento ou sacrifício de animais; a Lei 3.166/2000, responsável 

pela proibição de favores oficiais a entidades que incentivem ou colaborem no sofrimento ou 

sacrifício físico de animais; a Lei 3.174/2001, responsável por proibir a vivissecção e práticas 

                                                 
69 ROCCO, Rogério Geraldo. Op. cit., p. 17/19. 
70 Projeto de Lei do Senado nº 631, de 2015. Institui o Estatuto dos Animais e altera a redação do art. 32 da Lei no 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Autoria: Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ). 
71 Projeto de Lei do Senado n° 351, de 2015. Acrescenta parágrafo único ao art.82, e inciso IV ao art. 83 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para que determinar que os animais não serão considerados 

coisas. Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG). 
72 Projeto de Lei da Câmara n° 27, de 2018. Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para 

dispor sobre a natureza jurídica dos animais não humanos. Autoria: Câmara dos Deputados. 
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cirúrgicas experimentais em estabelecimentos do respectivo município. Mas apesar de todo o 

avanço normativo apresentado, as leis brasileiras nem sempre alcançam a devida eficácia, uma 

vez que por si só não garantem a concretização do respeito e da proteção aos animais, além de 

limitarem em alguns aspectos o exercício do direito de propriedade e as atividades econômicas. 

As leis ditam as condutas a serem praticadas por meio de ações ou omissões, mas são as sanções 

que acabam por impelir a sociedade a obedecer a essas regras73. Se essas punições não forem 

eficazes, segue-se com a mesma impunidade. Acrescente-se a isso que não basta haver leis que 

estabeleçam regras de respeito para com o próximo, seja ele humano ou não, urge que se 

conscientize a sociedade sobre a necessidade desse respeito aos animais não humanos. Por isso, 

igualmente importantes são os aprimoramentos de políticas públicas que estimulem a 

concretização dessa proteção em todos os níveis federativos. 

 

 

3.1 Projeto de Lei do Senado nº 470/2018 

 

Em 11 de dezembro de 2018 foi aprovado pelo Senado Federal o Projeto de Lei do 

Senado (PLS) nº 470, de autoria dos senadores Randolfe Rodrigues e Eunício Oliveira74. O 

projeto busca alterar a Lei 9.605/98, elevando a pena para os atos de abuso, maus-tratos, ferir 

ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, mesmo que por 

negligência, e estabelecendo punição financeira para estabelecimentos comerciais que 

concorrerem para estas práticas. Assim, o texto do projeto traz a seguinte redação: 

 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, ainda que por negligência: 

Pena – detenção, de um a três anos, e multa. 

§ 1º ......................................................................................  

§ 2º ......................................................................................  

§ 3° Os estabelecimentos comerciais que concorrerem para a prática de maus-tratos, 

direta ou indiretamente, ainda que por omissão ou negligência, serão penalizados com 

multa no valor de um a mil salários-mínimos, a serem aplicados em entidades de 

recuperação, reabilitação e assistência de animais, observados os seguintes critérios: 

I – A gravidade e extensão da prática de maus-tratos; 

II – A adequação e proporcionalidade entre a prática de maus-tratos e a sanção 

financeira; 

III – A capacidade econômica da corporação sancionada. 

§4° A sanção prevista no parágrafo anterior será dobrada a cada hipótese de 

reincidência.75 

                                                 
73 ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Proteção aos Animais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 110, mar/2013. 
74 SENADO FEDERAL. Senado aprova aumento de pena para o crime de maus-tratos a animais. 2018. 
75 Projeto de Lei do Senado n° 470, de 2018. Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para elevar a pena 

de maus-tratos e estabelecer punição financeira para estabelecimentos comerciais que concorrerem para esta 

prática. Autoria: Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), Senador Eunício Oliveira (MDB/CE). 
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Na justificação do projeto, foi relatado o caso da execução cruel de um cachorro, 

espancado e envenenado por um segurança do Carrefour de Osasco, na Região Metropolitana 

de São Paulo, que gerou grande comoção nas redes sociais. Diante da indignação da sociedade 

com manifestações contra a empresa, a rede de supermercados publicou uma nota de repúdio a 

qualquer tipo de maus-tratos, informando que afastara preventivamente a equipe responsável 

pela segurança do estabelecimento na data do ocorrido até ser apurada a conduta com as 

providências devidas.  

O texto da justificação segue argumentando que atualmente o abandono e maus-tratos 

de animais são legalmente considerados como de menor potencial ofensivo, com pena de três 

meses a um ano, podendo ser revertida em trabalhos sociais. Isso não garante a devida proteção 

aos animais, de modo que é defendida a necessidade de maior rigor nas punições de tais atos. 

O texto da lei ainda propõe a punição pecuniária dos estabelecimentos que concorrerem para 

essas práticas, objetivando atingir o patrimônio para que se tenha maior eficácia da lei. Merece 

destaque também a proposta de destinação destes recursos a entidades envolvidas na proteção 

de animais domésticos e silvestres. Isso representa uma compensação social notável e adequada 

para combater os danos causados aos animais. 

Além disso, foram trazidos no documento dados do IBGE, de 2013, que demonstraram 

a quantidade estimada de animais domésticos no Brasil. São cerca de 132 milhões de animais 

de estimação, sendo a quarta maior população do tipo no mundo, conforme pesquisa da empresa 

Euromonitor. Ressaltando que não só os animais domésticos são protegidos dos maus-tratos 

por lei, os dados foram levantados a fim de demonstrar a realidade social do país. 

Neste cenário, seria incabível continuar considerando estes animais como meros 

objetos. Para demonstrar o quanto nosso ordenamento confere um tratamento indevido a estes 

seres, foi exposto no documento que o crime de dano, (“destruir, inutilizar ou deteriorar coisa 

alheia”) do artigo 163 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940), apresenta penalidade que 

pode ser seis vezes superior à pena de mutilar um animal. Assim, defende-se que não é razoável 

continuar punindo o dano a objeto inanimado de forma mais rigorosa do que a agressão a seres 

vivos sensíveis à dor. 

O Projeto tramitou em caráter de urgência, recebendo parecer favorável em Plenário 

pelas Comissões de Meio Ambiente (CMA) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 

seguindo a partir daí para ser analisado na Câmara dos Deputados. Todavia, a aprovação do 

projeto levantou polêmica. O senador Otto Alencar não se posicionou contra o projeto, mas 

questionou a multa dos estabelecimentos entendendo que a mesma deveria ser direcionada 
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somente à pessoa física responsável pelo crime. Sugeriu a retirada da expressão “indiretamente” 

do artigo que fixa a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais, de modo que a 

responsabilização se restrinja ao caso de ação direta. Esta sugestão foi acatada pelo autor do 

projeto e pela relatora da matéria. Já uma sugestão de excluir do alcance do projeto os “esportes 

equestres e a vaquejada” foi rejeitada pela relatoria. O senador Telmário Mota, por sua vez, 

apresentou voto em separado, se posicionando contra alguns pontos do texto. Argumentou que 

a medida comprometeria a vaquejada e considerou a pena exagerada. O senador Cristovam 

Buarque apoiou o projeto, chamando o mesmo de “marco civilizatório”, pedindo, no entanto, 

que se estendesse a reflexão do tema à questão dos trabalhadores que utilizam carroças de tração 

animal e a caça para alimentação.  

 

 

3.2 O tratamento jurídico brasileiro dado aos animais 

 

A Constituição Federal de 1988 não incorporou classificações biológicas, tratando os 

animais de forma genérica. Mas há leis infraconstitucionais que classificam a fauna em 

categorias, dando tratamento específico a cada uma, sem que isso implique, a princípio, em 

privilegiar um grupo de animais em detrimento de outros. Desse modo, a legislação 

infraconstitucional brasileira os classifica conforme seu habitat, dividindo-os em: fauna 

silvestre brasileira, fauna silvestre exótica e fauna doméstica. Além disso, o artigo 225 da CF/88 

prevê que a fauna consiste em bem ambiental, integrante do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, sendo um bem difuso, de uso comum do povo, ou seja, pertencente à coletividade, 

devendo ser protegido para as gerações atuais e futuras76. 

Historicamente, o Código Civil de 1916 considerava os animais como coisas, bens 

semoventes, objetos de propriedade e outros interesses alheios. O artigo 47 deste Código dizia 

que: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia”, 

classificação na qual se incluíam os animais. O artigo 593 da mesma codificação trazia a 

seguinte redação:  

 

São coisas sem dono e sujeitas à apropriação: 

I – Os animais bravios, enquanto entregues à sua natural liberdade. 

II – Os mansos e domesticados que não forem assinalados, se tiverem perdido o hábito 

de voltar ao lugar onde costumam recolher-se, salvo a hipótese do art. 596. 

III – Os enxames de abelhas, anteriormente apropriados, se o dono da colmeia a que 

pertenciam os não reclamar imediatamente. 

                                                 
76 ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Proteção aos Animais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 110, mar/2013. 
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IV – As pedras, conchas e outras substâncias minerais, vegetais ou animais arrojadas 

às praias pelo mar, se não apresentarem sinal de domínio anterior.77 

 

 

No Código Civil de 2002, os animais continuam sendo considerados como coisas ou 

semoventes, sendo passíveis de apropriação pelos homens. Isto porque manteve em seu artigo 

82 uma redação semelhante ao artigo 47 do Código anterior, assim dispondo: “são móveis os 

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

substância ou da destinação econômico-social.”78 Desta forma, os animais domésticos são 

juridicamente tidos como “bens móveis suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por 

força alheia”; são também chamados de “semoventes”, sendo passíveis de apropriação humana. 

Por isso, os animais não têm reconhecimento da condição de sujeitos de direitos no 

ordenamento brasileiro, uma vez que são considerados como bens submissos à ação humana79. 

Mas há princípios éticos que visam proteger os animais por meio da legislação, como 

pode ser demonstrado pela previsão na Lei de Crimes Ambientais, em seu artigo 32, parágrafo 

1º, que diz assim: “Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 

alternativos”80. Tal regramento mostra como o legislador ordinário está imbuído de uma 

preocupação ética na prática de experimentação com animais, buscando poupá-los, o máximo 

possível, de sofrimentos desnecessários. Vale ressaltar que antes desta Lei, já havia 

posicionamento ético nesse sentido, haja vista a introdução em nosso ordenamento da Lei 

Federal 6.638/1979, regulamentando a vivissecção, tendo como uma de suas regras a vedação 

a que o animal sofra vivissecção sem anestesia. Desse modo, os experimentos com animais 

passaram a ser orientados por um tipo de código de ética. Nesse sentido, hoje os animais que 

são abatidos para se tornarem alimento devem ser submetidos a um tratamento minimamente 

ético, com condições humanitárias nos momentos prévios ao abate.81 

Assim, observando-se a história do Direito e da humanidade, é notável como práticas, 

hoje reprováveis, já foram consideradas plenamente legais e justificáveis, como é o caso da 

escravidão, dos jogos romanos e do voto restrito aos homens. Isso mostra que conforme o 

momento histórico, as civilizações possuem concepções de mundo em que nem todas as pessoas 

eram ou são consideradas como sujeitos de direito82. Uma vez que os ordenamentos, em regra, 

                                                 
77 Lei nº 3.071, de 1 de janeiro de 1916, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil (1916). 
78 Lei nº 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro (2002). 
79 ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Proteção aos Animais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 110, mar/2013. 
80 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
81 ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Op. Cit 
82 ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Op. Cit. 
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evoluíram até agora no sentido de considerar todo e qualquer ser humano como digno de 

direitos, essa dignidade e moralidade também podem ser estendidas aos animais, mesmo que 

de forma mais limitada. 

 

 

3.3 O conceito jurídico de maus-tratos contra animais 

 

Embora o artigo 225, inciso VII da CF/88 proíba expressamente a submissão de animais 

à crueldade, o dispositivo não apresenta um conceito do que seria essa crueldade propriamente 

dita. Nesse sentido, precisamos recorrer à compreensão doutrinária do que pode ser crueldade 

contra os animais, incluindo a noção de maus-tratos:  

 

[...] pode ser definida como toda ação ou omissão dolosa ou culposa, desumana, 

despiedosa, nociva, prejudicial, que produz padecimento inútil, mais grave do que o 

necessário, contrário à justiça e à razão, à virtude e ao dever, de quem se compraz em 

ver ou causar sofrimento, afligir ou torturar. Assim, é a matança pela caça nociva, por 

desmatamento ou incêndios criminosos, por poluição ambiental ou mediante 

dolorosas experiências diversas que venham a causar aflição ou dor, os abates atrozes, 

os castigos violentos e tiranos, os adestramentos por meio de instrumentos torturantes 

e perversos, ou quaisquer outras condutas impiedosas, resultantes em maus-tratos 

contra animais vivos submetidos a injustificáveis e inadmissíveis angústias, dores, 

torturas, dentre outros atrozes sofrimentos causadores de danosas lesões corporais de 

invalidez, de excessiva fadiga ou exaustão que venham a agravar as dores, os efeitos 

ou as lesões, até a morte desumana da vítima animal.83  

 

  

Assim, podemos entender que o sentido de crueldade contido no texto constitucional é 

amplo na consideração de hipóteses exemplificativas abarcadas, se tratando em síntese de algo 

nocivo e desproporcional cometido contra o animal. Todavia isso é delimitado aos interesses 

humanos, pois se a prática direcionada ao animal estiver relacionada a interesse humano, que 

em teoria seja comparativamente mais importante do que o interesse animal, este dano passa a 

ser permitido juridicamente. Se não fosse considerado dessa forma, a morte de animais para 

alimentação já seria tida como prática cruel no âmbito jurídico84. 

Além disso, submeter animais a práticas cruéis é tipificado como crime pelo artigo 32 

da Lei de Crimes Ambientais, que prevê sanção de três meses a um ano de detenção, além de 

                                                 
83 SANTANA, Luciano Rocha; MARQUES, Marcone Rodrigues. Maus tratos e crueldade contra animais nos 

centros de controle de zoonoses: aspectos jurídicos e legitimidade ativa do Ministério Público para propor 

Ação Civil Pública. 20-?. 
84MONTEIRO, Anne Pelegrini. Análise da legislação e da jurisdição constitucional acerca da 

inconstitucionalidade do reconhecimento da prática de vaquejadas como patrimônio cultural brasileiro. 

2018. 56 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo, Presidente 

Prudente (São Paulo), 2018, p. 24. 
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multa para quem dolosamente praticar crueldade contra os animais, desobedecendo à garantia 

constitucional de proteção à fauna. Este crime contém a redação legal enumerando quais 

condutas se enquadram no tipo: abuso, maus-tratos, ferir, mutilar, bem como utilizar animais 

em experiências dolorosas ou cruéis, mesmo que para fins didáticos ou científicos. Por fim, 

dispõe que é causa de aumento da pena de um sexto a um terço se a prática cruel resultar na 

morte do animal85.  

Esse crime tipificado no artigo 32 da Lei 9.605/98 é do tipo comum, isto é, pode ser 

praticado por qualquer pessoa, seja jurídica ou física, sendo o sujeito passivo a coletividade. A 

referida lei adotou de modo expresso o princípio da responsabilidade penal da pessoa jurídica, 

regra esta constante no artigo 225, §3º da CF/88, que demonstra a opção do legislador 

constituinte por uma política criminal. Esta opção se alinha tanto com o bem jurídico penal que 

se pretende proteger (o meio ambiente), quanto com o Direito Penal do mundo globalizado. Isto 

não significa, por si só, que o legislador deve criminalizar toda e qualquer conduta que ofenda 

o bem jurídico ambiental. 86 Ademais, o elemento subjetivo deste crime é o dolo, assim o agente 

pratica o ato com a intenção ou assumindo o risco do resultado. Além disso, o crime se consuma 

quando ocorre a prática efetiva da ação ou omissão de abusar, ferir, mutilar ou praticar maus-

tratos contra animais87. 

Prosseguindo na análise penal desse crime, o objeto material do artigo 32 da Lei 

9.605/98 abrange os animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Os 

animais silvestres constam no artigo 1º da Lei 5.197/1967, sendo de qualquer espécie, em 

qualquer fase do seu desenvolvimento e desde que vivam naturalmente fora de cativeiro. 

Conforme o artigo 29, §3º da Lei 9.605/98, são espécimes da fauna silvestre todos os que 

pertencem às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que 

possuam todo ou parte de seu ciclo de vida dentro do território brasileiro ou em águas 

jurisdicionais brasileiras. Os animais domésticos, por sua vez, são os que costumam viver com 

o homem, através de processos tradicionais de manejo e melhoramento zootécnico tornando-se 

domésticos, com características biológicas e de comportamento dependentes do homem, sendo 

até mesmo capazes de se diferenciar na aparência em relação às espécies silvestres que os 

originaram. Os domesticados são os que vivem em estado selvagem, porém passam a se adaptar 

à companhia dos homens, como ocorre com certas aves. Os nativos consistem nos originários 

do meio ambiente nacional e, por fim, os exóticos são os provenientes de território externo ao 

                                                 
85 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
86 CALHAU, Lélio Braga. Meio Ambiente e tutela penal nos maus-tratos contra animais. 2003, p. 6/7. 
87 CALHAU, Lélio Braga. Op. Cit., p. 9.  
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brasileiro. Espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, mesmo domésticas, em estado 

selvagem, são consideradas exóticas também, assim como as que tenham sido introduzidas fora 

das fronteiras nacionais e de suas águas jurisdicionais e as que tenham ingressado de forma 

espontânea em nosso país88.  

Todavia, o crime de maus-tratos é considerado de menor potencial ofensivo, sendo da 

competência de juizados criminais, de modo que mediante algumas condições específicas, o 

acusado de cometer maus-tratos acaba, frequentemente, recebendo uma pena restritiva de 

direitos e não privativa de liberdade. O Ministério Público costuma propor acordo, já que não 

tem outras opções na legislação pátria. Essa situação de penas brandas revela que o crime é 

considerado de menor importância em nosso ordenamento, além de permitir uma cultura de 

impunidade. Nesse cenário, o Projeto de Lei do Senado Nº 236 tem o objetivo de criar um Novo 

Código Penal, com aumento de penas e criação de outros tipos penais em relação aos animais, 

no intuito de punir abandono, omissão de socorro e prática de rinhas89. 

Para conceituação do crime, é importante também diferenciar certas práticas 

caracterizadas como maus-tratos, lembrando que o Decreto Federal nº 24.645/34 traz em seu 

artigo 3º trinta e uma práticas que constituem estes maus-tratos em rol exemplificativo. As 

principais práticas que caracterizam esse crime são: 1 – o ato de abuso, que consiste em obrigar 

o animal a desempenhar atividade que não faz parte de seu repertório natural de 

comportamentos ou submeter o animal a situação que o impede de manifestar seus 

comportamentos naturais; 2 – crueldade, que se caracteriza pela conduta intencional e 

proposital do agressor em provocar o sofrimento animal e 3 – negligência, que se revela no 

descuido, indiferença, inércia diante das necessidades básicas dos animais, não lhes provendo 

condições mínimas e necessárias para seu devido atendimento90.  

                                                 
88 CALHAU, Lélio Braga. Op. Cit., p. 7/ 8.  
89 VIVIANI, Luís. Legislação branda é entrave para o bem-estar animal. 2017. 
90 VIVIANI, Luís. Op. Cit.  
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4 JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE SOBRE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS 

 

Serão analisadas neste capítulo algumas decisões, sobretudo do Supremo Tribunal 

Federal (STF), consideradas históricas e relevantes, bem como casos mais recentes, como o das 

vaquejadas e do sacrifício de animais em cultos religiosos. Nos casos históricos, como aponta 

a consistente análise jurídica de Samory Pereira Santos, observa-se que houve pouco diálogo 

com teorias animalistas, tais como o Abolicionismo Animal, marcado por noções de senciência 

e vida mental complexa, e o Benestarismo Animal, que se guia por critérios de dor e senciência 

sob um viés utilitarista. Nota-se que nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, 

prevaleceram posicionamentos baseados nas noções de senciência, mas utilizando como critério 

principal para condenação o potencial intrínseco das práticas em causar danos aos animais 

envolvidos91. Desse modo, como será exposto neste capítulo, não se pode permitir a 

perpetuação de práticas consideradas como manifestações culturais que, inevitavelmente, 

maltratem os animais. 

Cumpre destacar que as decisões tomadas a partir da vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 precisam seguir a regra do artigo 489, inciso VI92, segundo o qual o juiz, na 

sentença, deve observar a jurisprudência ou os precedentes suscitados pelas partes, sob o risco 

de ter sua decisão considerada como desprovida de fundamentação, uma característica dos 

sistemas de Common Law incorporada ao nosso ordenamento jurídico. Com isso, absorvemos 

a noção de que a reiteração do precedente tem por finalidade alcançar segurança jurídica na 

aplicação das normas legais e dos direitos e proteções nelas previstos93. 

Como se sabe, o STF tem competência para tornar suas decisões vinculantes para os 

demais órgãos judiciais em nível nacional, por meio de instrumentos como súmulas vinculantes 

e sentenças proferidas em julgamentos de controle de constitucionalidade. Todavia, 

doutrinadores vêm criticando a forma com que essa jurisprudência tem sido produzida na 

medida em que os ministros mudam de posicionamento frequentemente, desrespeitando 

precedentes e trazendo, por conseguinte, insegurança jurídica. Apesar dessas falhas judiciais, 

os posicionamentos da Suprema Corte buscam solucionar casos complexos, que geram 

controvérsia nas instâncias inferiores e, por isso, são importantes para termos como paradigma 
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Salvador: NeoJuris, 2017, p. 82. 
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de quais formas nossa Justiça tem se posicionado em relação ao bem-estar animal e contra os 

maus-tratos cometidos contra esses seres vivos94. 

 

 

4.1 Casos Históricos 

 

Foi o Recurso de Habeas Corpus 50.343 que inaugurou a apreciação pelo STF de ações 

relacionadas à causa animal, ajuizado no antigo estado da Guanabara, onde atualmente se 

encontra o município do Rio de Janeiro. O objeto dessa ação consistia em resguardar a liberdade 

dos pássaros engaiolados para serem comercializados e caçados ilegalmente. No polo passivo, 

os coatores correspondiam a todos que estivessem envolvidos na privação ilegal da liberdade 

dessas aves. Todavia, já na primeira instância, a juíza da 4ª Vara Federal da Guanabara entendeu 

que era incabível habeas corpus, uma vez que esta ação apenas se aplicaria à garantia da 

liberdade de ir e vir de seres humanos e os coatores deveriam ser determinados e restritos a 

autoridades públicas. Assim, no Acórdão do Recurso, ficou evidente o entendimento de que 

animais não estariam abarcados pela legitimidade de serem pacientes deste remédio 

constitucional, pois seriam somente objetos de direito. O teor dessa decisão ilustra o viés 

fortemente antropocêntrico que guiava aquele contexto histórico do nosso ordenamento95.  

Em 1997, o STF foi responsável pelo julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

153.531-8 de Santa Catarina96, que tratava sobre a polêmica Farra do Boi, sendo proveniente 

de uma Ação Civil Pública movida por organizações protetivas de animais em face daquele 

Estado, visando à proibição desse evento. Considerada como manifestação cultural, a Farra do 

Boi é característica da região catarinense, remontando ao período colonial do país.97 Nas 

atividades agrícolas e domésticas dos açorianos brasileiros, o gado historicamente serve para 

transporte, tração e alimentação. A festa tem diversos nomes e contém variações regionais, que 

se relacionam com as origens dessas atividades, nas quais os homens do campo amansavam 

animais bravios usados em carros de boi, tração circular de engenho e no comércio.98  

                                                 
94 SANTOS, Samory Pereira. Op. Cit., p. 85/86. 
95 SANTOS, Samory Pereira. Op. Cit., p. 87/88. 
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97 SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito Animal no Supremo Tribunal Federal. 
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- Curso de Antropologia Social, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1994, p. 24. 
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Vale ressaltar que em Santa Catarina, há uma variação regional chamada de “Boi de 

Mamão”, em que a presença do boi é alegórica, enquanto em outras modalidades rituais, a Farra 

do Boi catarinense apresenta o boi in natura99. É interessante levantar a questão de que se existe 

a possibilidade de se manter a tradição utilizando uma versão artificial do animal, por que 

insistir em causar a tortura pública de animais reais, cujo sofrimento é provocado até a morte? 

Certamente a preservação da cultura não precisa se valer de sofrimento desnecessário dos 

animais, ainda mais quando já existe alternativa que permite poupá-los dessa crueldade. 

Geralmente a Farra do Boi ocorre da seguinte forma: são selecionados bois, 

necessariamente bravios e ariscos, comprados por grupos de farristas, por meio de uma lista de 

sócios. São dispensadas horas de negociações em que se busca o melhor preço para as partes 

negociantes e o animal mais bravio para os farristas. Uma vez escolhido, o boi é transportado 

para a comunidade e solto em locais previamente estabelecidos pelos sócios. Esse processo de 

soltura é acompanhado por centenas de pessoas que aguardam a chegada do boi com buzinas 

durante todo o trajeto, o que já causa grande estresse no animal. A partir da chegada, o boi passa 

a ser objeto de “brincadeiras”, que lhe provocam ataques e fugas em locais diversos, incluindo 

bairros, praças e ruas centrais das cidades. O objetivo dos farristas é “brincar com a fúria do 

boi”, atravessando a noite inteira perseguindo o animal, ocorrendo, por vezes, de o animal se 

perder. Se o boi se cansar e ninguém conseguir encontrá-lo, é substituído por outro. Isso ocorre 

mais intensamente na Semana Santa até que no Domingo de Páscoa, o animal é sacrificado, 

tendo sua carne repartida entre os sócios do evento, quando a “festa” então acaba100.  

No RE 153.531-8 de Santa Catarina, as associações protetivas dos animais recorriam de 

um acórdão que dera improcedência à ação no mérito, com o entendimento de que a Farra do 

Boi não se tratava de crueldade, mas sim de prática tradicional, sendo que a crueldade existiria 

em circunstâncias abusivas, supostamente proibidas por aquele Estado. Apesar desse 

posicionamento, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu que os animais deveriam 

ser protegidos, inclusive em circunstâncias de práticas tradicionais, se estivessem sofrendo 

crueldade. No julgamento do RE, pela primeira vez em decisão tratando sobre interesses dos 

animais, o STF apresentou a compreensão de que os animais estão abarcados pela tutela 

constitucional, de forma que o fato de a prática considerada cultural e tradicional ser cruel 

contra estes seres já a torna, por si só, inconstitucional. Assim, a noção de que os animais têm 
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sensibilidade e estão vivos, isto é, são sencientes, foi o parâmetro mínimo para que o animal 

passasse a ser considerado juridicamente relevante perante a nossa Suprema Corte101. 

Desde então, o STF tem adotado posicionamentos nos quais reconhece a 

inconstitucionalidade de práticas cruéis para com os animais tidas até então como culturais e de 

entretenimento. Com isso, o raciocínio argumentativo essencialmente antropocêntrico foi sendo 

abandonado, passando a preconizar a proteção dos animais, com base na capacidade que eles 

apresentam de experimentar dor e sofrimento. Tal decisão é de extrema relevância 

argumentativa no histórico de nossa jurisprudência, uma vez que se tornou precedente para as 

demais decisões que lhe sucederam envolvendo proteção animal102. 

Há também a controversa manifestação cultural da Rinha de Galos que já se tornou 

objeto de controle concentrado na Suprema Corte mais de uma vez. Caracteriza-se por uma 

provocação de lutas entre galos de uma determinada espécie que envolve agressividade e 

crueldade, podendo resultar em morte ou inutilização de partes do corpo, tais como olhos, 

pernas, asas, dentre outros órgãos.103 Está presente em diversas cidades do Nordeste brasileiro 

e em Estados como Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e Piauí, entre outros. Há 

eventos clandestinos e até oficializados, sendo constantemente objeto de denúncia pelos órgãos 

ambientais e pela mídia. Trata-se de tradição antiga que remonta a 5.000 a.C. no Código de 

Manu, velha legislação indiana, que trouxe as primeiras regras destes combates. Mais tarde se 

dispersou pela Europa e pelo mundo, através dos colonizadores no século XVII. Chegou ao 

Brasil por meio dos espanhóis no período colonial, se difundindo pelo território e se 

popularizando desde então104. Importante destacar que o Estado brasileiro já rejeitou 

expressamente esta prática em 1961 por meio do Decreto 50.620 que a vedava105. 
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Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.514-7 de Santa Catarina 106; 1.856, do Rio 

de Janeiro107 e 3.776, do Rio Grande do Norte108, foram impugnadas leis estaduais que 

buscavam a regulamentação da prática de Rinha de Galos nestes Estados, respectivamente. 

Estas ações foram ajuizadas pelo Procurador-Geral da República com o intuito de ter tais atos 

normativos declarados inconstitucionais. A lei fluminense impugnada se tratava da lei estadual 

2.895/1998, que alegava buscar a preservação de raças combatentes de galos ao estabelecer as 

regras que deveriam ser observadas pelos manejadores de espécimes dessas raças. A ação 

ajuizada questionando esta lei estadual se fundamentava no fato de que esta legislação estava 

na verdade autorizando a prática cruel contra os animais. Desse modo, desrespeitava o artigo 

225 da CF/88, o que para a Procuradoria-Geral da República impelia a obrigatoriedade de o 

Estado intervir para coibir essas práticas, sendo incompatível regulamentá-las. Na decisão, deu-

se procedência unânime da ação, rejeitando a tese de que a Rinha de Galos seria manifestação 

cultural ou desportiva, uma vez que se tratava de atividade cruel contra os animais109.  

Similar a esta lei fluminense, a lei estadual de Santa Catarina impugnada era a 

11.366/2000 e a lei estadual impugnada do Rio Grande do Norte era a 7.380/1998, com artigos 

que revelavam ser esta última uma síntese das referidas leis fluminense e catarinense. De forma 

unânime, o STF, ao julgar a inconstitucionalidade da lei 7.380/98, deu procedência à ação, 

entendendo não ter validade legislação que autoriza prática cruel. O relator da decisão 

reconheceu a semelhança do julgado com a ação ajuizada contra a lei catarinense, e estabeleceu 

a posição contrária do STF à regulamentação de atividades de entretenimento que subjugam os 

animais a sofrerem violência, por desrespeitar o artigo 225, §1º, inciso VII da Constituição 

Federal de 1988110.  

 

 

                                                 
106 Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2.514-7/SC. Relator: Ministro Eros Grau. Publicado no DJ em: 09/12/2005. 

Íntegra do acórdão disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC 

&docID=266833. Acesso em: 01 jul. 2019. 
107Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.856/RJ. Relator: Ministro Celso de Mello. Publicado no DJ em: 

14/10/2011. Íntegra do acórdão disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seq

objetoincidente=1718892. Acesso em: 01 jul. 2019. 
108 Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3.776/RG. Relator: Ministro Cezar Peluso. Publicado no DJ em: 14/06/2007. 

Íntegra do acórdão disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2399835. Acesso 

em: 01 jul. 2019. 
109 SANTOS, Samory Pereira. Os Limites Jurisprudenciais do Direito Animal no Supremo Tribunal Federal. 

Salvador: NeoJuris, 2017, p. 92/94. 
110 SANTOS, Samory Pereira. Op. Cit., p. 94/96. 



50 

4.2 Vaquejadas 

 

Historicamente, a ocupação do sertão nordestino foi marcada pela presença dos 

vaqueiros, empregados dos proprietários da terra, que eram incumbidos de lidar com o gado e 

serem responsáveis pelas áreas das grandes fazendas111. Por volta dos séculos XVII e XVIII, 

havia dois eventos liderados pelos vaqueiros, a apartação e a vaquejada, nessa ordem. Na 

contemporaneidade, vieram modificações derivadas da apartação, evento no qual o vaqueiro 

demonstrava suas habilidades em selecionar e ferrar o gado. Seu desempenho era festejado por 

aqueles que compareciam aos eventos, consistindo em festividade regional, para qual eram 

convidados vaqueiros famosos e a vizinhança da fazenda, ocorrendo no fim de junho, para 

comemorar a fase de colheita da lavoura112.  

 Atualmente, estes eventos histórico-culturais se transformaram em espetáculos de 

exibição, com evidentes indicações de maus-tratos aos animais envolvidos no circuito. Todavia, 

são revestidos do status de “atividade esportiva cultural”, buscando respaldo legal em leis 

federais e estaduais para se legitimar com essa classificação. Dentre estas leis, há a Lei Federal 

11.797/2008, que institui o Dia Nacional do Vaqueiro e a Lei Federal 10.220/2001, que 

considera o vaqueiro como um desportista, isto é, um atleta profissional que participa dos 

eventos sendo patrocinado por entidades públicas ou privadas113.   

Sheila Pitombeira aponta que ao enquadrar a vaquejada na categoria de atividade 

esportiva, isso retirou do evento a característica de ser celebração histórico-cultural, tornando-

a evento comercial. Isso porque obedece a calendários programados, não considerando mais a 

tradição da fase de colheita da lavoura, além de serem realizados em ambiente construído para 

espetáculos, abrangendo também outras atrações comerciais, como shows com cantores 

famosos. Com todas essas modificações, ela sustenta que não há mais uma contextualização 

referente à diversidade cultural, nem necessidade de proteção a “patrimônio cultural”. Nas 

vaquejadas contemporâneas, o vaqueiro demonstra sua “habilidade” dominando o animal até a 

exaustão, usando técnicas artificiais e buscando entreter um público sedento por espetáculos114. 

Algo muito semelhante aos antigos jogos romanos do Coliseu, que parecem uma tradição 

distante e superada, mas ainda se mostram presentes, em essência, nos dias atuais. Como dado 

                                                 
111 PITOMBEIRA, Sheila. Vaqueiros e Vaquejadas, Esporte ou Cultura, eis a Questão? In:  PURVIN, Guilherme 

José. Direito Ambiental e Proteção dos Animais.  São Paulo: Letras Jurídicas, 2017, p. 102. 
112 PITOMBEIRA, Sheila. Op. Cit., p. 103. 
113 PITOMBEIRA, Sheila. Op. Cit., p. 104. 
114 PITOMBEIRA, Sheila. Op. Cit., p. 104/105. 
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positivo, na Espanha, nota-se uma gradativa rejeição à prática das touradas, tendo sido abolida 

no território das Ilhas Canárias e da Catalunha115.  

Em 2016, veio o julgamento pelo STF a respeito da constitucionalidade da Lei Estadual 

15.299/2013, do Ceará, que regulamentava a vaquejada contemporânea como prática desportiva 

e cultural no estado, ou seja, um espetáculo extremamente lucrativo e financiado por empresas 

milionárias da área do entretenimento sendo protegido como tradição histórica e cultural. 

Devido à gravidade da situação, a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil 

publicou uma carta manifestando apreensão pelo risco de retrocesso jurisprudencial envolvendo 

a proibição de crueldade contra animais116. Nesses eventos, ocorre o deslocamento da coluna 

vertebral dos bois puxados pelo rabo, além da quebra das patas ao caírem. Na referida carta, a 

Associação alertava que, embora fossem consideradas culturais, na verdade são práticas que 

causam dor e sofrimento evidentes aos animais, sendo assim proibidas pelo artigo 225, §1º, 

inciso VII da Constituição Federal de 1988117.  

Em 2016, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.983 com 

pedido de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em face dessa lei 

cearense que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural, reconhecendo sua 

inconstitucionalidade. Tanto nas manifestações dos autos, quanto no acórdão que a declarou 

inconstitucional foram narrados e comprovados os danos impostos aos animais nesses eventos. 

Eles sofrem antes mesmo de entrar na arena e durante todo o tempo que nela permanecem, os 

vaqueiros tentam de diversas formas controlá-los, com agressões físicas e psíquicas118. 

O Procurador-Geral da República alegou na petição inicial que a prática regulamentada 

pela lei impugnada desrespeita o artigo 225, inciso VII, da CF/88, destacando ainda a 

importância do direito ao meio ambiente como direito de terceira geração. Ressaltou que, 

embora fosse historicamente uma atividade necessária na produção agrícola local usada para 

reunir o gado, atualmente se transformou em evento de espetacularização, explorado como 

esporte, que arrecada milhões de reais, enquanto mantém animais em condições degradantes. 

Os danos causados aos animais foram comprovados em laudos técnicos, que demonstraram 

luxação de vértebras (que é a perda da condição anatômica de contato entre as vértebras), 

                                                 
115 PURVIN, Guilherme José. Direito Ambiental e Proteção dos Animais.  São Paulo: Letras Jurídicas, 2017, p. 

27. 
116 RACISMO AMBIENTAL. Carta da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil ao STF 

sobre a vaquejada. 2016. 
117 PURVIN, Guilherme José. Direito Ambiental e Proteção dos Animais.  São Paulo: Letras Jurídicas, 2017, p. 

29/30. 
118 Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4983. Relator: Ministro Marco Aurélio. Publicado no DJ em: 24/02/2017. 

Íntegra do acórdão disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial 

.asp?base=ADIN&s1=4983&processo=4983. Acesso em: 14 jun. 2019. 
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ruptura de ligamentos e de vasos sanguíneos do rabo (a cauda dos animais é composta por uma 

sequência de vértebras), comprometimento da saúde da medula do animal, além de danos 

psíquicos. Destacou também que práticas que tratam os animais de forma cruel, ainda que sejam 

culturais ou esportivas, devem ser repreendidas. Corrobora tal entendimento fundamentado em 

precedentes do próprio STF, que se posicionara contra práticas como Farra de Boi e Rinha de 

Galos119, como já foi exposto no presente trabalho.  

O Governo do Ceará, por sua vez, foi solicitado a prestar informações nos autos. Partiu 

de uma retomada do histórico da prática no sertão nordestino, buscando demonstrar a 

importância da mesma enquanto manifestação cultural. A fim de defender a inexistência de 

inconstitucionalidade da lei impugnada, argumentou que o objetivo da mesma consistia em 

proteger os bens jurídicos resguardados no artigo 225 da CF/88, ao estabelecer regras de 

condutas adequadas na realização do evento, bem como fixar sanções para as condutas tidas 

como reprováveis. Como fundamento constitucional, utilizou o artigo 215 da CF/88, que traz a 

garantia do pleno exercício dos direitos culturais, protegendo manifestações culturais como a 

vaquejada. Alegou ainda que essa prática incrementa o turismo, promovendo a economia local 

e gerando empregos sazonais em diversos ramos120. 

 Na manifestação do Advogado-Geral da União nos autos da referida ação, ele trouxe a 

narrativa da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Projeto Esperança Animal 

(PEA) a fim de sustentar sua posição contra a lei cearense. Integrantes da Organização foram a 

um evento de vaquejada em Cotia, São Paulo, tendo elaborado um minucioso relato 

descrevendo os sofrimentos vividos pelos animais envolvidos no evento. Disponibilizado 

digitalmente, destaca-se o seguinte trecho para demonstrar parte das atrocidades cometidas 

nesses eventos: 

 

Diversos animais misturados e com aparência assustada. Um vaqueiro começou a 

“tocá-los com um pedaço de pau” para a fila que daria acesso para a arena. O espaço 

apertado permitia apenas um boi por vez. Ali os animais eram avaliados. Quando 

tinham chifres, seus chifres eram serrados com serrote. Muitos chifres sangravam. O 

que chamou a atenção foi a agressividade com que os vaqueiros amarravam esses 

animais para poder serrar a ponta de seus chifres. Alguns se debatiam, caíam no chão. 

Outros tentavam pular a porteira que dava acesso à arena e quando isso ocorria os 

vaqueiros batiam com pedaços de pau em suas cabeças. Mais de quinze animais 

passaram por esse procedimento. Houve situações em que os animais tiveram suas 

patas presas entre as madeiras do corredor da arena e por pouco não tiveram suas patas 

quebradas. Quando a porteira era aberta os animais saíam em disparada batendo suas 

patas, cabeça, peito na porteira, pois ela era muito estreita. Houve casos em que os 

                                                 
119 Ibid. 
120 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4983. Processo eletrônico. 

Prestação de informações. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=4425243. Acesso em: 14/06/2019. 
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vaqueiros fecharam a porteira na cara dos animais ou no meio do corpo e sempre com 

muita agressividade. Não havia fiscais nem veterinários presentes no local. 

Investigando o evento descobrimos que muitos animais já morreram na arena ao bater 

a cabeça nas madeiras. Outros tiveram seus rabos arrancados durante a prova, pois os 

vaqueiros estavam utilizando uma luva não adequada. A prática de serrar os chifres é 

super comum. Muitas vezes usam os mesmos animais por mais de uma vez durante a 

prova. Crianças de oito a doze anos tinham acesso fácil às bebidas alcoólicas. (...) 

Essas mesmas crianças presenciavam o corte do chifre e o tratamento agressivo que 

os vaqueiros davam aos animais. Um mau exemplo que poderá influenciar no 

crescimento mental dessas crianças. Durante a prova, dois vaqueiros, cada um em um 

cavalo, corre atrás do bezerro que é puxado pelo rabo e derrubado na arena. Apenas 

nesse dia o ganhador levaria para casa R$ 3.000,00, uma vez que essa prática ocorre 

todos os domingos e a recompensa de cada vaqueiro é o boi que é derrubado. 121 

 

 

Por maioria dos votos, o Pleno do STF deu procedência a ADI, declarando 

inconstitucional a Lei 15.299/2013. O Ministro Relator Marco Aurélio, em seu voto, trouxe 

importantes considerações, como a que se segue:  

 

[...] O argumento em defesa da constitucionalidade da norma, no sentido de a 

disciplina da prática permitir que seja realizada sem ameaça à saúde dos animais, não 

subsiste. Tendo em vista a forma como desenvolvida, a intolerável crueldade com os 

bovinos mostra-se inerente à vaquejada. A atividade de perseguir animal que está em 

movimento, em alta velocidade, puxá-lo pelo rabo e derrubá-lo, sem os quais não 

mereceria o rótulo de vaquejada, configura maus-tratos. 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. O sentido da expressão “crueldade” constante da parte final do inciso VII do 

§1º do artigo 225 do Diploma Maior alcança, sem sombra de dúvida, a tortura e os 

maus-tratos infringidos aos bovinos durante a prática impugnada, revelando-se 

intolerável, a mais não poder, a conduta humana autorizada pela norma estadual 

atacada. No âmbito de composição dos interesses fundamentais envolvidos neste 

processo, há de sobressair a pretensão de proteção ao meio ambiente. Ante o exposto, 

julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar inconstitucional a Lei nº 

15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará. É como voto.122 

 

 

Na decisão, o Pleno da Suprema Corte considerou que, no caso concreto, deve 

prevalecer a proteção do meio ambiente, já que a crueldade é inerente à prática da vaquejada, 

não podendo esta se sobrepor ao direito constitucional de proteção da fauna. Todavia, no mesmo 

ano dessa decisão, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 13.364/2016, responsável pela 

elevação do rodeio, vaquejada e respectivas expressões artísticas e culturais à condição de 

“manifestação cultural nacional” e de “patrimônio cultural imaterial” por meio da inserção da 

Emenda Constitucional (EC) nº 96/2017. Desse modo, o Congresso Nacional exerceu seu poder 

                                                 
121 PROJETO ESPERANÇA AMBIENTAL. Relato de uma Vaquejada. 201-?. 
122 Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4983. Relator: Ministro Marco Aurélio. Publicado no DJ em: 24/02/2017. 
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constituinte derivado para driblar a decisão do Supremo a respeito da inconstitucionalidade da 

vaquejada.123 Essa EC nº 96/2017 acresceu o §7º ao artigo 225 da CF/88:  

 

Art. 1º O art. 225 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º: 

"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. 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."(NR) 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 124 

 

 

Foi então proposta a ADI nº 5.728 com pedido de medida liminar em face da EC nº 

96/2017, porém ainda está aguardando julgamento.125 O Fórum Nacional de Proteção e Defesa 

Animal ajuizou a ação perante o STF, argumentando na petição inicial que a emenda impugnada 

fere cláusulas pétreas do ordenamento. Nesse sentido, a emenda viola o artigo 60, §4º, inciso 

IV da CF/88, uma vez que fere o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado na modalidade da proibição de submissão de animais a tratamento cruel, previsto 

no artigo 225, §1º, inciso VII da CF/88. Apontou que o Congresso Nacional se aproveitou do 

seu poder de constituinte derivado para contornar a declaração do STF de inconstitucionalidade 

da vaquejada na ADI nº 4.983 contra a lei cearense. O peticionante, tendo demonstrado que 

atende os requisitos para legitimidade ativa da propositura, arguiu também a violação do 

Princípio da Proibição do Retrocesso, já que a jurisprudência do STF vem, nos últimos anos, 

construindo um conjunto de decisões protetivas do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado no âmbito da proteção aos animais. Desse modo, a proteção constitucional do artigo 

215 da CF/88 às manifestações culturais não anula o dever de zelar pelo meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e de não submeter os animais à crueldade.126 

O Senado Federal, por sua vez, ao se manifestar para prestar informações solicitadas 

pelo relator argumentou, na questão de mérito, haver um conflito entre garantias 
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 MONTEIRO, Anne Pelegrini. Análise da legislação e da jurisdição constitucional acerca da 

inconstitucionalidade do reconhecimento da prática de vaquejadas como patrimônio cultural brasileiro. 
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124 Emenda Constitucional nº 96, de 06 de junho de 2017.  
125 Supremo Tribunal Federal. ADI nº 5728. Relator: Ministro Dias Toffoli. Disponível em: 
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constitucionais, já que de um lado temos o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, conforme o artigo 225, §1º, inciso VII e, de outro, as práticas esportivas que seriam 

manifestações culturais populares protegidas pelo artigo 215, §1º da CF/88. Com esse 

argumento, o órgão sustentou que se prevalecer o entendimento defendido na inicial de proteção 

dos animais a qualquer crueldade, deveriam proibir também estabelecimentos que fornecem 

carne animal para consumo, pois a morte desses animais decorre de “violência e crueldade 

extrema” contra os mesmos. Suscitou ainda que na mesma lógica, deveria então ser proibido o 

sacrifício de animais em ritos religiosos, questão esta que ainda será analisada no próximo item 

deste trabalho. Alegou que a vaquejada e respectivas expressões não acabariam simplesmente 

ao serem declaradas inconstitucionais, entendendo que o Congresso Nacional conformou o 

texto constitucional à atualidade127. 

A Procuradoria-Geral da República acompanhou a Associação peticionante, defendendo 

a inconstitucionalidade da emenda impugnada e reforçou o entendimento de que a aprovação 

da emenda teve por objetivo exclusivo contornar a decisão do STF no julgamento da 

inconstitucionalidade da lei cearense. Também apoiou o argumento de que a crueldade e os 

maus-tratos são inerentes e indissociáveis às vaquejadas, de modo que não se pode sobrepor a 

proteção de manifestações culturais em detrimento da proteção à fauna, bem como concorda 

que a emenda viola direito de preservação à integridade do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, direito este de terceira geração e de titularidade coletiva128.   

Diante dessas deliberações processuais, vale destacar o questionamento levantado por 

Anne Pelegrini em sua minuciosa análise acerca da inconstitucionalidade do reconhecimento 

da vaquejada como patrimônio cultural:  

 

Como podemos ter em mente a possibilidade de que um direito, que a nossa 

Constituição Federal diz ser de todos, de uma sadia qualidade de vida através de um 

meio ambiente equilibrado e vedação de práticas que submetam animais a tortura, 

possa vir a ser flexibilizado para atender ao interesse de determinado grupo, de 

exercício de manifestação cultural, quando a fundamentação que sustenta o direito de 

manifestação cultural da Vaquejada, quase que em sua totalidade, gira apenas em torno 

de questões financeiras? As garantias e preceitos ambientais e, mais do que isso, 

constitucionais, têm um preço?129  
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Embora a ADI nº 5.728 em face da EC nº 96/2017 se encontre aguardando julgamento 

até a presente data, não restam dúvidas de que em nome da uniformidade processual, o STF 

deverá manter o entendimento que guiou a Corte no julgamento da ADI nº 4.983 contra a lei 

cearense. Assim, para que haja a devida aplicação dos mandamentos constitucionais e em nome 

da proteção dos direitos fundamentais e coletivos do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e da vedação constitucional à crueldade contra os animais, espera-se que o Supremo declare 

também a Emenda nº 96/2017 como inconstitucional. 

 

 

4.3 Sacrifícios de animais 

 

 Na epígrafe deste trabalho foi feita referência a uma cena do clássico livro 

brasileiro Vidas Secas de Graciliano Ramos, em que o personagem Fabiano decide sacrificar 

sua cachorrinha Baleia por esta já estar em idade bem avançada e doente. O objetivo dele era 

poupar o animal do prolongado sofrimento decorrente da doença. No entanto, o plano não é 

bem-sucedido, já que o dono erra a pontaria, deixando a cadelinha mortalmente ferida e 

assustada, agonizando até a morte130. 

O sacrifício de animais é uma medida grave e extrema que por vezes precisa ser tomada 

em circunstâncias específicas. Uma delas envolve a ideia de a sobrevivência do animal implicar 

em intenso sofrimento prolongado e sem possibilidade de cura, como ocorre com a eutanásia 

humana. Outra situação se trata de espécies nocivas à saúde humana e/ou de outras espécies 

animais. Nesses casos, desenvolve-se uma fauna sinantrópica, composta por animais que se 

adaptaram ao meio ambiente urbano, principalmente próximo a locais de lixo. Como esses 

animais, em sua maioria, podem transmitir doenças, costuma ser autorizado o seu extermínio 

por legislação zoosanitária131. 

No entanto, mesmo no extermínio dessas espécies, não se pode valer de métodos cruéis. 

Há medidas eficazes que não implicam em sofrimento desnecessário aos animais e que são 

exigíveis juridicamente conforme diretrizes internacionais. Nesse sentido, vale destacar decisão 

da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 1.115.916-MG de 

                                                 
2018. 56 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo, Presidente 

Prudente (São Paulo), 2018, p. 47. 
130 RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. Rio de Janeiro: Editora Record, 2012, p. 85/91. 
131 PURVIN, Guilherme José. Direito Ambiental e Proteção dos Animais.  São Paulo: Letras Jurídicas, 2017, p. 

34. 
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2009. Nesse julgado, o Município de Belo Horizonte recorria de acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a seguinte ementa: 

 

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE. 

SACRIFÍCIO DE CÃES E GATOS VADIOS APREENDIDOS PELOS AGENTES 

DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO INDISPENSÁVEL À 

PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA. VEDADA A UTILIZAÇÃO DE MEIOS 

CRUÉIS. [...] 

3. A meta principal e prioritária dos centros de controles de zoonose é erradicar as 

doenças que podem ser transmitidas de animais a seres humanos, tais quais a raiva e 

a leishmaniose. Por esse motivo, medidas de controle da reprodução dos animais, seja 

por meio da injeção de hormônios ou de esterilização, devem ser prioritárias, até 

porque, nos termos do 8º Informe Técnico da Organização Mundial de Saúde, são 

mais eficazes no domínio de zoonoses. 

4. Em situações extremas, nas quais a medida se torne imprescindível para o resguardo 

da saúde humana, o extermínio dos animais deve ser permitido. No entanto, nesses 

casos, é defesa a utilização de métodos cruéis, sob pena de violação do art. 225 da CF, 

do art. 3º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, dos arts. 1º e 3º, I e VI 

do Decreto Federal n. 24.645 e do art. 32 da Lei n.9.605/1998. 

5. Não se pode aceitar que com base na discricionariedade o administrador realize 

práticas ilícitas. É possível até haver liberdade na escolha dos métodos a serem 

utilizados, caso existam meios que se equivalham dentre os menos cruéis, o que não 

há é a possibilidade do exercício do dever discricionário que implique em violação à 

finalidade legal. 

6. In casu, a utilização de gás asfixiante no centro de controle de zoonose é medida 

de extrema crueldade, que implica em violação do sistema normativo de proteção dos 

animais, não podendo ser justificada como exercício do dever discricionário do 

administrador público. 

Recurso especial improvido. 132 

 

 

Ainda sobre medidas de defesa sanitária animal, a Lei 569/1948 traz no artigo 1º direito 

à indenização em dinheiro, pago pela União, mediante prévia avaliação, para o proprietário do 

local em que for determinado o sacrifício de animais doentes, a fim de garantir a saúde pública 

ou por interesse da defesa sanitária animal. O artigo 2º determina que devam ser sacrificados 

os animais atingidos por qualquer das zoonoses especificadas no artigo 63 do Regulamento do 

Serviço de Defesa Sanitária Animal, aprovado pelo Decreto nº 24.548/1934. No parágrafo 

único desse artigo traz a ressalva de que não cabe indenização em casos de doenças 

consideradas incuráveis e letais133. 

 

 

 

                                                 
132Superior Tribunal de Justiça. REsp 1115916/MG. Relator: Ministro Humberto Martins. Publicado no DJe: 

18/09/2009. Íntegra do acórdão disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=6215387&num_

registro=200900053852&data=20090918&tipo=5&formato=HTML. Acesso em: 29 jun. 2019. 
133 Lei nº 569, de 21 de dezembro de 1948. 
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4.3.1 Sacrifícios de animais em cultos religiosos 

 

Outra forma de sacrifício envolve tradições religiosas. Nesse sentido, a Constituição 

Federal de 1988 garantiu a proteção da liberdade religiosa no artigo 5º, inciso VI, assim como 

protege a manifestação da cultura afro-brasileira, indígena e popular no artigo 215, §1º. A 

mesma Constituição também protege a fauna e a flora, proibindo práticas que submetam os 

animais à crueldade, conforme artigo 225, §1º, inciso VII. Entre essas normas, há o conflito de 

interesses entre proteger os animais no contexto dos sacrifícios destes em cultos religiosos e a 

liberdade de crença religiosa, que passa a ser analisado neste item. 

Dentre as formas de abate religioso, há duas modalidades expressamente autorizadas no 

Brasil: o Kosher, que obedece à Torá e o Halal, que obedece ao Alcorão. As carnes dos animais 

abatidos nessas modalidades recebem certificados demonstrando que os produtos seguiram as 

regras religiosas. Embora no Brasil a regra seja priorizar a utilização de insensibilização antes 

do abate, é opcional o uso da jugulação cruenta para abater animais, desde que sejam destinados 

a comunidades religiosas ou exigidos por outros países. A jugulação cruenta consiste na degola 

do animal sem insensibilização prévia atendendo, geralmente, regras religiosas134. 

O abate de animais seguindo as regras Kosher e Halal ocorre em elevada quantidade no 

Brasil para fins de exportação, dispondo de regramento federal que autoriza esses tipos de 

abates religiosos sem prévia insensibilização do animal. Trata-se da Instrução Normativa nº 

3/2000, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, responsável por estabelecer o 

Regulamento Técnico de Métodos de Insensibilização para o Abate Humanitário de Animais de 

Açougue. Dessa forma, há no Brasil autorização normativa expressa para o abate religioso, de 

modo que proibir que isso seja feito em locais de culto religioso de matriz africana feriria os 

princípios da isonomia e da laicidade no âmbito da proteção constitucional da liberdade de 

crença religiosa135.  

O sacrifício religioso de animais ou imolação é comum também nas religiões afro-

brasileiras, exceto por algumas denominações chamadas de “linha branca”, mas nas demais é 

costumeiro sacrificar animais de “dois pés”, como aves, pombos e galináceos e de “quatro pés”, 

como ovinos, suínos, bovinos e caprinos. Nas imolações desses centros, a carne do animal 

                                                 
134 AMARAL, Jackson Barros do et al. Abate humanitário e insensibilização em bovinos na perspectiva da 

medicina veterinária legal: Revisão. In: Pubvet, [s.l.], v. 13, n. 3, p.1-14, mar. 2019. Editora MV Valero., p. 

1201/1202. 
135 OLIVEIRA, Ilzver de Matos; SILVA, Tagore Trajano de Almeida; LIMA, Kellen Josephine Muniz de. A 

imolação nas liturgias de matriz africana: reflexões sobre colisão entre liberdade religiosa e proteção dos 

direitos dos animais não-humanos. In: Revista do Programa de Pós-graduação em Direito da UFBA, Bahia, 

v. 25, n. 27, 2017, p. 307. 
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costuma servir de alimento, o que também é parte do ritual, utilizando-se o termo ioruba ebó 

para se referir ao sacrifício, expressão que pode ser traduzida para “comida” ou “comer”. Além 

disso, ao transformar o animal sacrificado em alimento, há uma dinâmica de solidariedade entre 

os envolvidos no ritual, já que todos usufruem do banquete, podendo levar até mesmo parte da 

carne para casa136.  

 

Existe uma deferência toda especial para com os animais que serão sacrificados. Além 

da necessidade de contar com espécimes saudáveis, não raro, a estas são destinadas 

por parte dos envolvidos no evento, atenções e carinhos especiais nos momentos que 

precedem o ritual. Não se oferecerão aos orixás, aos deuses, animais maltratados ou 

doentes. Na visão da maioria absoluta dos adeptos, a imolação deve ser realizada com 

o mínimo de sofrimento possível para o animal. Nos casos em que se imolam animais 

maiores (os “quatro pés”), o obé (faca sagrada) deve estar bem afiado e o golpe deve 

ser certeiro. Não por acaso, somente babalorixás experimentados, e que passaram 

pelos ritos iniciáticos específicos (axé da faca, por exemplo), têm o direito e o poder 

de imolar animais. Na grande maioria das vezes, são sacerdotes treinados que 

executam essas tarefas.137 

 

 

Todavia, embora não seja exclusiva de apenas uma religião, esta prática litúrgica se 

tornou foco de polêmica em 2003, no Rio Grande do Sul, envolvendo somente as religiões de 

matriz africana, quando foi aprovado o Código Estadual de Proteção aos Animais, transformado 

em lei no mesmo ano, tendo sido sancionado pelo Governador do Estado. Antes das alterações, 

o Código apresentava a seguinte redação: 

 

É vedado: 

I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de 

experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem condições 

inaceitáveis de existência; 

II - manter animais em local completamente desprovido de asseio ou que lhes 

impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade; 

III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua força; 

IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário para 

consumo; 

V - exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados por 

responsável legal; 

VI - enclausurar animais com outros que os molestem ou aterrorizem; 

VII - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não preconizados pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS -, nos programas de profilaxia da raiva. 

 

 

Como não apresentava ressalvas, a regra estabelecida no dispositivo supracitado 

incomodou líderes afro-religiosos que viram no texto legal a possibilidade de interpretação 

prejudicial para seus rituais de sacrifício. Por isso, se mobilizaram contra a lei, tendo à frente 

de seus interesses a Comissão de Defesa das Religiões Afro-Brasileiras. Somando esforços, o 

                                                 
136 TADVALD, Marcelo. Direito Litúrgico, Direito Legal: A Polêmica em torno do sacrifício ritual de animais 

nas religiões afro-gaúchas. 2007, p. 129/130. 
137 TADVALD, Marcelo. Op. Cit., p. 132.  
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deputado estadual Edson Portilho apresentou um projeto de lei (PL 282/2003) que foi aprovado 

em 29 de maio de 2003, visando estabelecer uma exceção ao artigo 2º do Código de Proteção 

aos Animais, de modo a permitir o sacrifício de animais nas religiões de matriz africana138:  

 

Art. 1º – Fica acrescentado parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 11.915, de 21 de maio 

de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado 

do Rio Grande do Sul, com a seguinte redação: 

Art. 2º - ............... 

Parágrafo único – Não se enquadra nessa vedação o livre exercício dos cultos e 

liturgias das religiões de matriz africana.139  

  

 

Na mesma data em que a Lei 12.131/2004 regulamentou a alteração, foi publicado o 

Decreto nº 43.252, que traz em seu artigo 2º a seguinte redação:  

 

Art. 2º Para o exercício de cultos religiosos, cuja liturgia provém de religiões de matriz 

africana, somente poderão ser utilizados animais destinados à alimentação humana, 

sem utilização de recursos de crueldade para a sua morte.140 

 

 

O Procurador-Geral da Justiça, inconformado diante da alteração legislativa, ajuizou a 

ADI nº 70010129690 perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em face da Assembleia 

Legislativa e do Governador do Estado. Na mencionada Ação, o Procurador alegou que a Lei 

Estadual 12.131/04 seria inconstitucional formal e materialmente, uma vez que em seu 

entendimento, contrariava norma penal do artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98, que trata sobre 

sanções penais para crimes ambientais, assim como contrariava o artigo 64 da LCP, já que 

conforme o artigo 22, inciso I da Constituição Federal, a competência para legislar acerca de 

direito penal seria privativa da União. Além disso, alegou que a exceção concedida aos fiéis das 

religiões afrodescendentes violaria o princípio constitucional da isonomia. Requereu que fosse 

concedida liminar para sustar os efeitos do dispositivo impugnado, mas o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul julgou improcedente a ação141.  

No inteiro teor do acórdão da ADI nº 70010129690, consta a seguinte ementa: 

 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. SACRIFÍCIO RITUAL DE ANIMAIS. 

CONSTITUCIONALIDADE. 

1. Não é inconstitucional a Lei 12.131/04-RS, que introduziu parágrafo único ao art. 

2.° da Lei 11.915/03-RS, explicitando que não infringe ao  “Código Estadual de 

Proteção aos Animais” o sacrifício ritual em cultos e liturgias das religiões de matriz 

                                                 
138 TADVALD, Marcelo. Op. Cit., p. 134. 
139 Lei nº 12.131, de 22 de julho de 2004. 
140 Decreto nº 43.252, de 22 de julho de 2004. 
141 OLIVEIRA, Ilzver de Matos; SILVA, Tagore Trajano de Almeida; LIMA, Kellen Josephine Muniz de. A 

imolação nas liturgias de matriz africana: reflexões sobre colisão entre liberdade religiosa e proteção dos 

direitos dos animais não-humanos. In: Revista do Programa de Pós-graduação em Direito da UFBA, Bahia, 

v. 25, n. 27, 2017, p. 297. 
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africana, desde que sem excessos ou crueldade. Na verdade, não há norma que proíba 

a morte de animais, e, de toda sorte, no caso a liberdade de culto permitiria a prática. 

2. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VOTOS VENCIDOS. 

 

  

Ao prestar informações e postular a improcedência do pedido, a Mesa da Assembleia 

Legislativa do Estado alegou no mérito da questão que a norma impugnada não seria 

inconstitucional em face da Constituição Federal de 1988, nem em face da Constituição 

Estadual de 1989. Na argumentação, afirmou que nos rituais das religiões de matriz africana, 

os animais são criados em cativeiro para o fim específico de serem sacrificados, não violando 

a Lei 9.605/98. O relator do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Araken 

de Assis, indeferiu a liminar solicitada pelo Procurador-Geral da Justiça. Nos fundamentos, 

sustentou em seu voto que, em relação ao artigo 32 da Lei 9.605/98 e quanto à usurpação de 

competência legislativa da União em matéria penal, o artigo 2º, parágrafo único, da Lei 

11.195/2003, com redação da Lei 12.131/2004, somente pré-excluiria as práticas religiosas dos 

atos elencados no dispositivo. Segundo o Desembargador, não se poderia pretender que este 

dispositivo eliminasse o crime tipificado no artigo 32 da Lei 9.605/98, ou que excludente de 

antijuridicidade deste tipo se aplicasse neste âmbito, pois os efeitos da norma estadual se 

esgotam na circunscrição do Código Estadual de Proteção aos Animais e suas respectivas 

sanções.  

Para o Eminente Desembargador Relator, a inconstitucionalidade formal é 

improcedente, caso contrário o próprio Código Estadual de Proteção aos Animais estaria eivado 

de vício. Quanto à inconstitucionalidade material, ele entendeu que se deveriam ponderar os 

interesses envolvidos. Assim, o texto constitucional garante e protege a liberdade de culto, 

conforme o artigo 19, inciso I da Constituição Federal. Na visão dele, não se trataria, aliás, de 

liberdade de crença, mas sim da exteriorização de práticas religiosas. Afirma que sempre se 

entendeu pela possibilidade de restrição desta liberdade, já que não há direito fundamental 

absoluto em nosso ordenamento, exceto pelo direito à vida humana. Entende que os limites à 

liberdade de crença variaram ao longo do tempo, sendo hoje apenas limitados pela lei penal e 

pelos demais direitos fundamentais. Importante ressaltar o seguinte entendimento do 

Desembargador em seu voto, que ao final julgou improcedente a referida ação:  

 

E não há, no direito brasileiro, norma que só autorize matar animal próprio para fins 

de alimentação. Então, não vejo como presumir que a morte de um animal, a exemplo 

de um galo, num culto religioso seja uma “crueldade” diferente daquela praticada (e 

louvada pelas autoridades econômicas com grandiosa geração de moedas fortes para 

o bem do Brasil) pelos matadouros de aves. Existindo algum excesso eventual, talvez 

se configure, nas peculiaridades do caso concreto, a já mencionada contravenção; 

porém, em tese, nenhuma norma de ordem pública, ou outro direito fundamental, 

restringe a prática explicitada no texto controvertido. 
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A Desembargadora Maria Berenice Dias, por sua vez, trouxe um ponto de divergência 

em seu posicionamento, assistindo razão ao Procurador de Justiça que ajuizou a ação. Segundo 

a mesma, não haveria como permitir o sacrifício de animais somente nas religiões e liturgias de 

matriz africana, já que a Constituição Federal garante e protege as manifestações culturais e 

populares sem fazer esse tipo de diferenciação. Mencionou ainda que, como se referiu o 

Procurador em sua argumentação, há outras religiões que também guardam em suas práticas 

religiosas o sacrifício de animais. Portanto, para ela, a restrição presente no final do artigo seria 

inconstitucional, ferindo o princípio da isonomia, o que a levou a acolher parcialmente a ação 

em seu voto, a fim de declarar inconstitucional somente a expressão final, que faz referência à 

“matriz africana”. 

Divergindo integralmente do relator, vale destacar a posição do Desembargador Alfredo 

Foerster:  

 

No mérito, com a devida vênia, divirjo do culto Relator, pois entendo que a vida deve 

prevalecer, sempre. O Direito Natural nos assegura isso, seja em relação aos seres 

humanos, seja quanto aos animais. Eu não detectaria a questão da crueldade (ou não).  

Penso que o fato em si de sacrificar um ser humano, ou seja, um animal, é 

‘humanamente’ indesejável, em que pese o respeito que merecem os cultos defensores 

do abate como o de sacrificar animais. (...) No tocante à formalidade, entendo ser essa 

lei inconstitucional, já que trata de matéria penal, da competência legislativa privativa 

da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, como bem ressaltando 

pelo Procurador-Geral da Justiça, Dr. Roberto Bandeira Pereira. Tenho que essa 

matéria já está normatizada na Lei Federal dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). (...) 

essa regulamentação já teria ocorrido pela União, dentro da competência firmada pelo 

artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal, não cabendo ao Estado-membro 

estabelecer relativizações, mesmo que com a intenção de assegurar a liberdade de 

culto religioso, já que essa liberdade não se encontra ameaçada pelas regras vigentes, 

com a devida vênia de enfoque em contrário. 

 

 

O Desembargador Foerster seguiu justificando seu voto com o argumento de que a 

Constituição Federal já garante a liberdade de crença e de consciência de modo que a lei 

estadual, ao permitir o sacrifício de animais somente para as religiões de matriz africana criaria 

um “privilégio” exclusivo dessas religiões, em detrimento das demais adeptas também desses 

rituais, ferindo o princípio constitucional da igualdade. Afirmou ainda que: 

 

A morte provocada é algo cruel em si, seja ela perpetrada com requintes ou não. Aí 

reside – na essência – a divergência com o douto posicionamento do colega relator. A 

HUMANIDADE tem de evoluir para a preservação da VIDA. Assim, voto pela 

procedência integral do pedido, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único 

do art. 2º da Lei Estadual n. 11.915/03, acrescentado pela Lei Estadual n. 12.131/04, 

por ofensa aos arts. 5º, caput, 19, IV, e 22, I, da Constituição Federal, combinados 

com o art. 1º da Constituição Estadual nos termos do pedido ministerial. 
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O Desembargador Antonio Carlos Stangler Pereira trouxe em seu voto a perspectiva de 

que o sacrifício de animais integra a ritualística não só dos cultos afro-brasileiros, mas também 

dos muçulmanos, ao fim do Ramadã, ocasião em que é degolado um cordeiro. Além disso, ele 

trouxe a informação de que, no judaísmo, há o abate ritual de aves por degola. Nos frigoríficos, 

ao se fazer a exportação de carne para Israel, é observada a regra religiosa para que a carne seja 

considerada Kosher. Em seu voto, o Ministro afirmou: 

 

Já assisti cerimônias religiosas de cultos afro-brasileiros, com matança de animais de 

dois e quatro pés, aves e bodes, que são degolados, mas nunca presenciei qualquer 

crueldade, o que já não acontece em matadouros e frigoríficos, onde os bichos são 

sacrificados muitas vezes de forma desumana, sem falar nos abatedouros clandestinos. 

Proibir o sacrifício de animais nos cultos afro-brasileiros, é atentar contra a liberdade 

religiosa, na conformidade do inciso VI do art. 5º da Constituição Federal, uma vez 

que a cerimônia de iniciação, nessas religiões de origem africana, envolve sacrifício 

de animais [...].  

 

 

  Assim, apesar das polêmicas e divergências, os desembargadores do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul julgaram improcedente a ação por maioria dos votos.142 Inconformado 

com a decisão, o Ministério Público do Rio Grande do Sul moveu o RE nº 494.601 contra 

decisão do Tribunal de Justiça do mesmo estado, que autorizou a continuidade da prática de 

sacrifício ritual de animais pelas religiões de matriz africana, desde que sem excessos e 

crueldade. Todavia, em 28 de junho de 2019, o STF reconheceu como constitucional o sacrifício 

de animais em cultos religiosos.143 O Ministro Marco Aurélio foi o relator do RE nº 494.601 

ajuizado perante o STF. No relatório, consta que o Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Sul fundamentou seu recurso alegando violação dos artigos 5º, caput; 19, inciso I e 22, inciso 

I, todos da Constituição Federal de 1988. Nos requisitos de admissibilidade, justificou que o 

tema era previsto constitucionalmente e que havia sido feito o devido prequestionamento no 

Tribunal estadual, de forma que o recurso foi admitido.  

No recurso, o Ministério Público manteve a acusação de que a Lei estadual 12.131/04, 

ao acrescentar o parágrafo único ao artigo 2º da Lei 11.915/03, se tornou inconstitucional, uma 

vez que versaria sobre matéria penal de maneira inadequada, por ser competência privativa da 

União. Além disso, a Lei dos Crimes Ambientais já dispõe sobre o crime de maus-tratos, sem 

abrir exceção ao sacrifício litúrgico de animais. Assim, alegou que seria impróprio o Estado do 

Rio Grande do Sul estabelecer causa de exclusão de ilicitude, pois invadiria a competência 

                                                 
142 TJ/RS. ADI nº 70010129690. Relator: Ministro Araken de Assis. Publicado no DJ em: 18/05/2005. Disponível 

em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento.php?numero_processo=70010129 

690&ano=2005&codigo=339852. Acesso em: 24 jun. 2019. 
143 BARBIÉRI, Luiz Felipe; OLIVEIRA, Mariana. STF decide que sacrifício de animais em cultos religiosos é 

constitucional. 2019. 
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privativa da União. Afirmou também que a supressão da expressão questionada não 

inviabilizaria a prática de cultos afro-religiosos, destacando que só se buscava o equilíbrio entre 

o direito fundamental à liberdade de crença e a proteção dos animais. Ou seja, o objetivo do 

recurso consistia em não admitir a possibilidade de maus-tratos nos sacrifícios litúrgicos, não 

que estes fossem proibidos. O Ministério Público ressaltou ainda que o artigo 64 da LCP já 

proíbe o tratamento cruel de animais vivos. No mérito, sustentou que, ao abrir exceção da regra 

apenas para culto afro-religioso, a Lei estadual violou os princípios da isonomia e da laicidade, 

já que outras religiões, como a judaica e a muçulmana, também envolvem o sacrifício litúrgico 

de animais, mas sem o mesmo tratamento jurídico concedido às religiões africanas.  

O parecer da Procuradoria-Geral da República, por sua vez, sustentou o conhecimento 

e desprovimento do recurso ou provimento parcial para retirar da norma impugnada a exceção 

“de matriz africana”. Na peça, sustentou que: 

 

A mera supressão total do dispositivo questionado como pretendido terá o efeito 

perverso de deixar sob suspeita o exercício de culto de natureza sacrificial, 

independentemente de sua matriz, relegando-se à boa ou escassa vontade da 

autoridade administrativa o exame, caso a caso, de tratar-se, ou não, de violência 

crônica ou de abuso avulso, de morte indulgente ou cruel. Liberdade de culto 

censurada. Inexistência de ofensa ao princípio isonômico (art. 5º da CF). (…) A par 

das imolações rituais, seguirão os abates de forma extensiva dos mesmos animais, já 

agora como fonte de proteína na cadeia alimentar humana. Não há como pressupor 

tenha o sacrifício religioso requintes de crueldade e que seja obsequiosa a extensiva 

matança comercial. 

 

 

No voto do relator, o Ministro Marco Aurélio entendeu como improcedente o argumento 

da inconstitucionalidade formal por alegação de matéria penal versada na lei impugnada. Para 

ele, a Lei estadual 12.131/04, ao alterar a Lei 11.915/03, trouxe situação de exclusão de 

responsabilidade no caso de abate litúrgico de animais. Não se trata de matéria penal, pois se 

assim o fosse, precisaria haver definição de fatos puníveis e as respectivas sanções. O Código 

Estadual de Proteção dos Animais do Rio Grande do Sul traz regras de proteção à fauna, define 

conceitos e afasta práticas de certas condutas, mas não descreve infrações, nem penas a serem 

impostas. Portanto, como não apresenta tipificações, não se trata de matéria penal, não se 

podendo falar em usurpação de competência da União. 

Também entendeu não se tratar de ofensa à competência da União para edição de normas 

gerais de proteção do meio ambiente, pois não há legislação federal versando acerca de 

sacrifício litúrgico de animais. Os artigos 29 e 37 da Lei federal 9.605/98 tratam sobre abate de 

animais silvestres, sem incluir os domésticos, usados nesses rituais. Além disso, são regras que 

não envolvem o contexto de cultos religiosos, mas principalmente atividades de caça. Desse 
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modo, conforme o artigo 24, parágrafo 3º da CF/88, diante da omissão federal na edição de 

normas gerais sobre meio ambiente, os estados podem estabelecer regras sobre a matéria 

concorrente e silente em nível federal. 

Na matéria, o relator considerou que o tema envolve interpretação de normas 

fundamentais constitucionais, questionando a viabilidade constitucional de ato autorizativo de 

sacrifício litúrgico de animais somente em rituais afro-religiosos. Entende que é papel do 

Supremo harmonizar valores constitucionais e religiosos, conforme o artigo 5º, inciso VI, da 

CF/88. Nas palavras do relator: 

 

A laicidade do Estado não permite o menosprezo ou a supressão de rituais religiosos, 

especialmente no tocante a religiões minoritárias ou revestidas de profundo sentido 

histórico e social, como ocorre com as de matriz africana. Mas surge inviável conferir-

lhes tratamento privilegiado quando ausente diferenciação fática a justificá-lo. É 

inadequado limitar a possibilidade do sacrifício de animais às religiões de origem 

africana, conforme previsto na norma questionada. A proteção ao exercício da 

liberdade religiosa deve ser linear, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. No 

Estado laico, não se pode ter proteção excessiva a uma religião em detrimento de 

outra. […] Inexistindo distinção substancial entre os cultos a justificar o tratamento 

desigual, ou seja, sendo a prática religiosa em jogo o sacrifício de animais, descabe 

limitar a permissão constitucional a religiões de matriz africana. Admitir a prática da 

imolação em rituais religiosos de todas as crenças, ante o princípio da isonomia, não 

significa afastar a tutela dos animais estampada no artigo 225 da Constituição Federal. 

Mesmo condutas inseridas no contexto religioso devem observar o grau de 

protagonismo conferido, pela Constituição Federal, ao meio ambiente. No Estado 

Democrático de Direito, que tem como fundamento o pluralismo político, cumpre à 

Constituição estabelecer as balizas de convivência pacífica entre os diferentes grupos 

étnicos, sociais e religiosos. Esse ambiente institucional impõe, de um lado, a 

tolerância relativamente às crenças de cada qual e, de outro, a adequação de práticas 

ao referencial mínimo de dignidade veiculado na Lei Maior. O Supremo há de atuar 

com prudência, evitando que a tutela de um valor constitucional relevante aniquile o 

exercício de direito fundamental. No caso, mostra-se impróprio reconhecer a 

possibilidade de atividades religiosas implicarem sofrimento e maus-tratos aos 

animais. É necessário harmonizar a proteção da fauna com o fato de o homem ser 

carnívoro. Revela-se desproporcional impedir todo e qualquer sacrifício religioso de 

animais, aniquilando o exercício do direito à liberdade de crença de determinados 

grupos, quando diariamente a população consome carnes de várias espécies. […] O 

sacrifício de animais é aceitável se, afastados os maus-tratos no abate, a carne for 

direcionada ao consumo humano. Com isso, mantém-se o nível de proteção conferido 

aos animais pela Constituição Federal sem a integral supressão do exercício da 

liberdade religiosa. Dou parcial provimento ao recurso extraordinário, conferindo à 

Lei nº 11.915/2003 do Estado do Rio Grande do Sul interpretação conforme a 

Constituição Federal, para assentar a constitucionalidade do sacrifício de animais em 

ritos religiosos de qualquer natureza, vedada a prática de maus-tratos no ritual e 

condicionado o abate ao consumo da carne. É como voto. 144 

 

 

Apesar do voto do Ministro Marco Aurélio por parcial provimento ao recurso para dar 

interpretação conforme a Constituição das normas impugnadas, o Ministro Edson Fachin negou 

                                                 
144

 Supremo Tribunal Federal. RE nº 494601/RS. Relator: Ministro Marco Aurélio. Disponível em: 

http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=81&dataPublicacaoDj=22/04/2019&incid

ente=2419108&codCapitulo=2&numMateria=9&codMateria=4. Acesso em 27 jun. 2019. 



66 

provimento ao recurso. Na decisão, o Tribunal, por maioria, negou provimento ao Recurso 

Extraordinário nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão, vencidos, 

parcialmente, os Ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que também 

admitiam a constitucionalidade da lei, dando-lhe interpretação conforme. Por maioria, foi 

fixada a seguinte tese: “É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a 

liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz 

africana”145. 

Diante desse resultado, resta inegável a importância da proteção constitucional à 

liberdade de crença. No entanto, os termos do voto do Ministro Marco Aurélio se alinham mais 

a este estudo, uma vez que se faz necessário harmonizar os direitos fundamentais 

constitucionais da liberdade de culto e da proteção dos animais. O fato de não constar na tese 

fixada a restrição dos rituais à condição de não haver a prática de maus-tratos tende a um 

retrocesso na perspectiva da proteção jurídica dos animais. Bastava esse requisito mínimo de 

vedação para haver o equilíbrio entre a proteção do meio ambiente e da liberdade religiosa. Ao 

final, prevaleceu a proteção da liberdade de culto em detrimento da proteção mínima dos 

animais.  

É totalmente compreensível que não se pode proibir o consumo de carne animal tendo 

em vista a sociedade predominantemente onívora em que vivemos. Seria um posicionamento 

desleal aos princípios constitucionais de isonomia e igualdade proibir o consumo de carne 

animal em centros religiosos de matriz africana após o sacrifício litúrgico, enquanto permite a 

continuidade do consumo de carne animal em ambientes sociais não religiosos. Afinal, a 

principal diferença entre as práticas é essencialmente o aspecto litúrgico do sacrifício. Mas de 

forma similar ao que ocorre em relação aos abatedouros e frigoríficos de deverem seguir a 

diretriz de priorizar o abate humanitário, este preceito também poderia se estender às outras 

formas de consumo de carne animal.  

Entende-se que há todo o aspecto sacralizado das regras religiosas que devem ser 

protegidos e respeitados. Todavia, as religiões, assim como outros costumes e tradições, podem 

se adaptar à modernidade e a novos padrões de consciência. Isso de fato ocorre, haja vista a 

existência de adeptos das religiões africanas (as de “linha branca”), judaica e muçulmana que 

se abstêm de tais práticas ritualísticas atualmente. Importante ressaltar que a ausência de 

menção aos sacrifícios animais islâmicos e judaicos demonstra que prevalece o reconhecimento 

de certas expressões religiosas em detrimento de outras. Além disso, a indústria da carne se vale 

                                                 
145 Ibid. 



67 

do abate religioso para garantir lucros consideráveis no mercado estrangeiro. Assim, há uma 

inegável diferença de tratamento dentre as tradições religiosas quando as demais religiões são 

deliberadamente ignoradas do texto da lei estadual para citar e polemizar somente as de matriz 

africana146. Isso revela o caráter preconceituoso do projeto, pois se o objetivo principal fosse de 

fato o combate a toda forma de crueldade no abate animal, deveria ter sido vedada a prática de 

maus-tratos em qualquer meio de abate, independente da religião ou do caráter comercial 

envolvido.  

                                                 
146 BUENO, Winnie de Campos; BERTOLDI, Márcia Rodrigues. Considerações sobre a laicidade brasileira a 

partir da criminalização das expressões religiosas das tradições de matriz africana. In: Relegens Thréskeia: 

estudos e pesquisa em religião, Curitiba, v. 6, n. I, p 18/19. 
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5 MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS E ALTERNATIVAS PARA COMBATÊ-LOS 

 

Dentre as formas de maus-tratos aos animais mais comumente encontradas no Brasil, 

pode-se citar o uso de animais em espetáculos, as rinhas de galo, a vaquejada, o sacrifício de 

animais por motivos não religiosos e a utilização de animais em experiências laboratoriais. Em 

comum, essas práticas costumam ser caracterizadas como culturais ou necessárias pelos 

interessados na manutenção das mesmas, ainda que isso cause sofrimento desnecessário e 

prolongado de seres vivos considerados sencientes. Nesse sentido, o artigo 225, §1º, inciso VII 

da CF/88 trouxe expressamente a proibição de práticas que comprometam a função ecológica 

da fauna, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. O artigo 215, 

§1º da CF/88, por sua vez, atribui ao Estado o dever de proteger as manifestações culturais 

populares, o que poderia aparentemente incluir as farras de boi e espetáculos comerciais da 

vaquejada e dos rodeios. Todavia, como demonstrado no capítulo anterior, a proteção abstrata 

à cultura não pode prevalecer sobre a regra de proteção aos animais dos concretos maus-tratos 

por eles sofridos, de modo que esse conflito aparente entre normas não subsiste quando há 

violência envolvida. 

Em 2002, a Lei Federal 10.519, em seu artigo 4º, trouxe várias exigências visando, a 

princípio, evitar o sofrimento e ferimento dos animais em rodeios, ao vedar o uso de esporas 

com rosetas pontiagudas, choques elétricos, entre outros. Mas, contraditoriamente, ainda 

permite o uso de sedém macio e esporas não pontiagudas, além de atribuir aos peões de rodeios 

e aos lançadores em vaquejadas o status de “atletas profissionais”.147 Isso demonstra como é 

necessária uma coerência na elaboração das leis que buscam proteger os animais de práticas 

cruéis. Nessa Lei mencionada, embora esteja revestida da aparente intenção de proteger os 

animais, a mesma reforça a institucionalização dos rodeios como formas de manifestação 

cultural. Assim, termos diversas leis esparsas tratando sobre o tema não traz eficácia na proteção 

dos animais se apenas funcionam como instrumento de legitimação para continuidade de maus-

tratos disfarçados de atos culturais e recreativos. 

O STF, por sua vez, como foi mostrado, já apreciou diversas ações tendo por objeto leis 

estaduais e federais acusadas de ferir a proteção constitucional da proteção dos animais. Esses 

posicionamentos em sede de controle concentrado de constitucionalidade são essenciais para a 

consolidação de uma jurisprudência uniforme no sentido de preconizar a proteção jurídica da 

fauna brasileira. Desse modo, ressalta-se a importância de uma Suprema Corte afinada com seu 

                                                 
147 PURVIN, Guilherme José. Direito Ambiental e Proteção dos Animais.  São Paulo: Letras Jurídicas, 2017, p. 

27/28. 
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papel de guardiã dos princípios constitucionais, incluindo principalmente a proteção da fauna 

nacional. Assim, é essencial que a legislação seja coerente e a jurisprudência harmoniosa com 

a proteção constitucional ao meio ambiente e, por conseguinte, aos animais.  

Diante da ocorrência de tantas práticas cruéis, vale destacar exemplos positivos de 

práticas sociais e políticas públicas aplicadas em áreas municipais, que deveriam ser 

incentivadas e utilizadas como modelos para outros municípios. É o caso do Modelo de Gestão 

da Fauna Silvestre Nativa Vitimada, iniciativa implantada pela Prefeitura de São Paulo. Foi 

pautado na aplicação de política pública focada na proteção e defesa da fauna silvestre, com a 

criação de serviços públicos que atendem animais silvestres vitimados. Angela Maria Branco148 

propôs a criação de um Conselho Municipal de Tutela Compartilhada de Animais Silvestres 

Nativos Vitimados, cujas ações são realizadas pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana. Há ainda um Conselho, no qual o cidadão integra o processo de gestão da fauna 

silvestre, que se caracteriza por ser descentralizado, integrado e participativo149.  

Nesse modelo, a gestão da fauna se divide em: Serviço de Resgate de Animais 

Silvestres; Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre (DEPAVE-3) 

e Comitê Municipal de Enfrentamento ao Tráfico de Animais Silvestres. O Serviço de Resgate 

é realizado por duas equipes de Guardas Civis Metropolitanos, capacitados adequadamente e 

com uma viatura própria para o atendimento. O DEPAVE-3 presta o serviço de acolhimento de 

animais silvestres vitimados na cidade, dando atendimento médico veterinário clínico e 

cirúrgico, dispondo de base laboratorial e biológica, com o objetivo principal de reintegrar o 

animal à natureza. Além disso, realiza estudos e projetos focados na conservação e preservação 

da fauna, promovendo o manejo de animais vitimados em uma estrutura hospitalar e com equipe 

multiprofissional para o desenvolvimento dos trabalhos. O Comitê Municipal de Enfrentamento 

ao Tráfico de Animais Silvestres tem a finalidade de integrar e articular as ações dos órgãos 

municipais que lidam com animais silvestres e com o combate ao tráfico de animais 

silvestres150.  

                                                 
148 Médica veterinária; Especialista em Saúde Pública e em Gestão Ambiental; Mestre e Doutora em Saúde Pública 

na Área de Saúde Ambiental; Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Segurança Urbana da Prefeitura 

de São Paulo; Coordenadora Geral da Pró-Animal – União pela Conscientização Ambiental e Preservação da 

Vida. 
149 BRANCO; Angela Maria; FREITAS, Gilberto Passos de. Direito Ambiental e Proteção dos Animais, Maus-

tratos aos Animais Silvestres: a Construção do Modelo de Gestão Descentralizada, Integrada e 

Participativa da Fauna Silvestre Nativa Vitimada. São Paulo: Editora Letras Jurídicas, 2017, p. 311/312. 
150 BRANCO; Angela Maria; FREITAS, Gilberto Passos de. Op. Cit, p. 312/313. 
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Esse Comitê também estuda a possibilidade de implantar proposta de projeto de lei para 

criar o Conselho Municipal de Tutela Compartilhada de Animais Silvestres Nativos Vitimados 

e a Tutela-cidadã, por meio dos quais, os cidadãos passam a poder participar do processo de 

gestão da fauna silvestre, contribuindo no acolhimento de animais que não puderem ser 

libertados na natureza ou quando não houver instituições autorizadas para mantê-los em 

cativeiro depois da alta médica, por apresentarem sequelas consequentes dos maus-tratos que 

sofreram. Vale ressaltar que o animal que vier a ser tutelado pelo cidadão paulistano continua 

sob a responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, tendo suporte e acompanhamento dos órgãos 

competentes151. 

Para demonstrar a eficiência deste Modelo de Gestão, seguem alguns dados da 

quantidade de animais resgatados e atendidos no período de janeiro a dezembro de 2015: o 

Serviço de Resgate de Animais Silvestres, criado em dezembro de 2014, atendeu 1.025 

ocorrências envolvendo 1.439 animais silvestres vitimados no ano de 2015; a DEPAVE-3, 

criada em outubro de 1993, atendeu 5.078 animais vitimados em 2015 e o Comitê Municipal 

de Enfrentamento ao Tráfico de Animais Silvestres, criado em fevereiro de 2016 se encontrava 

à época desta pesquisa, em fase de implantação tendo realizado uma operação até então.152 

Seguindo esse exemplo do Município de São Paulo, outros centros de acolhimento de animais 

silvestres deveriam ser instituídos no Brasil, visando à conservação da fauna silvestre. Além 

disso, a participação do cidadão e de entidades privadas no processo de gestão da fauna silvestre 

é essencial para concretização desse projeto de preservação. 

Outro exemplo de atuação municipal eficaz foi o caso da ação conjunta da Guarda Civil 

Municipal e da Patrulha Ambiental de Itapira, São Paulo, em 11 de junho de 2019, que resultou 

na prisão de uma pessoa por maus-tratos e morte de cerca de dez gatos no mesmo bairro, todos 

apresentando sinais de envenenamento. A Guarda Civil Municipal e da Patrulha Ambiental 

foram acionadas por vizinhos do acusado. A equipe do Instituto de Criminalística acionada 

periciou os corpos dos animais recolhidos e após exame necroscópico, constatou a causa da 

morte como envenenamento. Além disso, foram encontradas doses de veneno na casa do 

acusado, misturados em pedaços de comida. O mesmo foi encaminhado à delegacia para prestar 

esclarecimentos e após os depoimentos prestados e o laudo necroscópico, a pessoa foi presa em 

flagrante por morte por maus-tratos, com base no artigo 32 da Lei Federal 9.605/98. A fiança 

arbitrada no valor de mil reais, tendo sido recolhida pelo réu, permitiu que este respondesse em 

liberdade. Ainda assim, além da prisão, foi autuado e multado pela Divisão de Proteção e Bem-

                                                 
151 BRANCO; Angela Maria; FREITAS, Gilberto Passos de. Op. Cit, p. 315. 
152 BRANCO; Angela Maria; FREITAS, Gilberto Passos de. Op. Cit, p. 314. 
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Estar Animal da Patrulha Ambiental, conforme a Lei Municipal de Combate a Maus-Tratos (Lei 

Municipal 5.404/2015). Essa notícia se torna digna de nota quando nos deparamos diversas 

vezes com a absurda impunidade de criminosos responsáveis por causar o sofrimento e morte 

de animais cotidianamente. Que ações como esta possam servir de exemplo para outros 

municípios no país153. 

Vale destacar que o Município de Niterói, Rio de Janeiro, possui uma Coordenadoria 

Especial do Direito dos Animais desde 2017, que surgiu com o objetivo de organizar as políticas 

públicas na área da proteção animal154. A primeira missão do novo órgão foi entregar à 

população o Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), com a 

finalidade de realizar cirurgias de castração gratuitamente. Até 2016, as ações de proteção 

animal vinham sendo desenvolvidas por uma diretoria da Secretaria de Meio Ambiente. 155 De 

fato, cumprindo o prometido em 03 de julho de 2017, o Município ganhou um CCPAD. 156  

Assim, Niterói vem se destacando no âmbito da proteção animal, principalmente desde que 

aprovou a Lei Municipal de Proteção Animal (Lei nº 3.153/2015), que institui a proteção e o 

bem-estar de animais domésticos no Município de Niterói157. 

Assim, é dever do poder público, conforme o artigo 225, inciso VII da CF/88, defender 

e preservar o meio ambiente, protegendo a fauna e vedando, por meio de leis, práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os 

animais à crueldade. Conforme ensinamento de Maria Helena Diniz, o poder público não pode 

continuar nessa “atmosfera de laissez-faire ambiental”, devendo atuar contra a degradação do 

meio ambiente, impondo sanções aos degradadores e prevenindo futuras agressões. Além disso, 

é importante haver uma preocupação da sociedade civil com a degradação ambiental, buscando 

proibir a captura de animais; treinar funcionários para protegerem animais; implantar sistema 

de fiscalização de estabelecimentos que comercializem animais, entre outras medidas. 158 Nas 

palavras da doutrinadora:  

 

No artigo 225, § 1º, I a VII, visa: a) preservar e restaurar processos ecológicos 

essenciais, como manejo ecológico de espécies e ecossistemas; b) preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético do país; c) instituir, em todos os 

Estados da Federação, Espaços Territoriais Especialmente Protegidos (ETEP); d) 

                                                 
153 O REGIONAL. Ação da patrulha ambiental e da guarda municipal resulta em prisão de acusado de 

envenenar gatos. 2019. 
154OLHAR ANIMAL. Direito dos animais ganha coordenadoria em Niterói, RJ. 201-?. 
155 PREFEITURA DE NITERÓI. Nova Coordenadoria dos Direitos dos Animais vai ampliar a política de 

proteção em Niterói. 2017. 
156 O FLUMINENSE. Niterói ganha Centro de Controle Populacional de Animais. 2017. 
157 Lei nº 3.153, de 21 de julho de 2015. 
158 DINIZ, Maria Helena Diniz. Direito Animal - Defaunação: a atual crise da biodiversidade. In: Revista 

Brasileira de Direito Animal. Salvador, v.12, n. 01, p. 15-52, jan/abr 2017, p. 41/42. 
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exigir estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de degradação do meio ambiente; e) controlar a produção, 

comercialização e emprego de técnicas e substâncias que coloquem em risco a vida, 

a qualidade de vida e o meio, os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; f) promover educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; g) 

proteger a fauna e a flora vedando legalmente, práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica e provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à 

crueldade. 159 

                                                 
159 DINIZ, Maria Helena Diniz. Op. Cit., p. 43/44. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo da história da humanidade, progredimos de uma visão utilitarista para uma 

consciência moderna da relação entre os homens e os animais. Assim, vimos que a evolução da 

relação entre homens e animais na cultura ocidental foi incialmente marcada pela dominação 

do homem sobre os demais seres vivos, consolidando filosofias antropocêntricas. No entanto, 

isso foi se alterando na medida em que estudiosos e autoridades filosóficas, jurídicas e políticas 

passaram a se posicionar em favor dos animais. Nesse sentido, foram desenvolvidos 

fundamentos teóricos, científicos e jurídicos visando ampliar a proteção dos animais ao inseri-

los nas considerações morais e jurídicas humanas.  

Internacionalmente, várias leis e tratados consolidaram esse avanço da proteção animal, 

tais como a Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 1978, normas protetivas dos 

animais utilizados em experiências laboratoriais e legislações específicas de proteção animal, 

como o Estatuto Jurídico dos Animais de Portugal de 2017. Este Estatuto foi analisado mais 

detidamente, pois pode servir como paradigma de alteração do status jurídico concedido 

atualmente aos animais no ordenamento brasileiro, passando de meras “coisas” ou “bens 

semoventes”, conforme nosso Código Civil de 2002, para tratamento legal similar ao do notável 

Estatuto português, que os elevou à consideração jurídica de “seres vivos dotados de 

sensibilidade”. Afinal, não restam dúvidas da natureza sui generis que os animais possuem, não 

sendo meros objetos, mas sim seres vivos capazes de sentir emoções e de sofrer em decorrência 

dos maus-tratos dos seres humanos. 

 No Brasil, não ficamos inertes diante desses avanços, já que temos leis que evoluíram 

de meras regularizações de interesse comercial para leis protetivas dos bens jurídicos 

ambientais. Nesse contexto, formamos uma importante legislação ambiental, que conta com o 

Decreto Federal 24.645/1934, que fixou medidas protetivas aos animais, definindo um rol 

exemplificativo dos crimes de maus-tratos contra os animais; a Lei de Proteção da Fauna, que 

trouxe a especificidade de tratar sobre a tutela estatal dos animas silvestres; a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, considerada pelos doutrinadores como o marco do nascimento do 

Direito Ambiental Brasileiro por ter sido a primeira lei brasileira responsável por legislar de 

maneira expressa acerca do meio ambiente; a Lei de Crimes Ambientais, que tipificou a caça 

sem licença, o tráfico de peles e couros, o ingresso não autorizado de espécime animal no Brasil, 

maus-tratos e o envenenamento de animais, além de dispor sobre crimes relativos à pesca.  

Até que alcançamos a Constituição Federal de 1988, que trouxe diversos avanços no 

ordenamento jurídico nacional, especialmente no que se refere à proteção do meio ambiente, 
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sendo a primeira Constituição do país a trazer um capítulo tratando exclusivamente sobre esse 

tema. Garantiu também autonomia ao Ministério Público, dando a esta instituição competência 

para defender a aplicação das leis e dos interesses difusos. Alterou o conceito tradicional da 

doutrina penal brasileira de somente pessoa física ser penalmente punível. Assim, tornou-se 

possível a sujeição ao devido processo penal de pessoas jurídicas causadoras de danos 

ambientais. Também inovou o ordenamento brasileiro vinculando aos seus princípios 

constitucionais políticas públicas ambientais. Com isso, tornou-se possível estruturar sistemas 

e políticas de Estado, não mais restritas a governos temporários, estabelecendo instrumentos de 

gestão relacionados a elementos naturais e a políticas setoriais, como é o caso da PNMA e da 

SISNAMA.  

Na jurisprudência nacional, também evoluímos de decisões antropocêntricas para 

posicionamentos paradigmáticos favoráveis à proteção animal, principalmente do Supremo 

Tribunal Federal. A partir da decisão do RE 153.531-8 de Santa Catarina, que tratava sobre a 

polêmica Farra do Boi, o STF apresentou a compreensão de que os animais estão abarcados 

pela tutela constitucional, de forma que o fato de a prática considerada cultural e tradicional ser 

cruel contra estes seres já a torna, por si só, inconstitucional. Nas ADIs 2.514-7 de Santa 

Catarina; 1.856, do Rio de Janeiro e 3.776, do Rio Grande do Norte, foram impugnadas leis 

estaduais que buscavam a regulamentação da prática de Rinha de Galos nestes Estados, 

respectivamente. Nestes julgamentos, o STF se posicionou contrariamente à regulamentação de 

atividades de entretenimento que subjugam os animais a sofrerem violência, por desrespeitar o 

artigo 225, §1º, inciso VII da Constituição Federal de 1988.  

Além desses casos históricos, foram apresentados os casos da vaquejada e dos 

sacrifícios de animais, tanto em contexto religioso como de medida sanitária ou humanitária. 

Quanto às vaquejadas, o STF deu procedência a ADI nº 4.983, declarando inconstitucional a 

Lei cearense 15.299/13, entendendo que deve prevalecer a proteção do meio ambiente, já que 

a crueldade é inerente à prática da vaquejada, não podendo esta se sobrepor ao direito 

constitucional de proteção da fauna. Todavia, no mesmo ano dessa decisão, foi aprovada pelo 

Congresso Nacional a Lei 13.364/16, responsável pela elevação de expressões artísticas e 

culturais como a vaquejada à condição de “manifestação cultural nacional” e de “patrimônio 

cultural imaterial” por meio da EC nº 96/2017. Foi então proposta a ADI nº 5.728 em face dessa 

emenda, porém o STF, até a presente data, não concluiu este julgamento. Assim, a fim de que 

haja harmonia jurisprudencial com a devida aplicação dos mandamentos constitucionais e em 

nome da proteção dos direitos fundamentais e coletivos do meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado e da vedação constitucional à crueldade contra os animais, espera-se que o STF 

declare também a Emenda nº 96/2017 como inconstitucional. 

Nos sacrifícios de ordem humanitária e sanitária, as diretrizes normativas orientam no 

sentido de que sejam feitos por meio de instrumentos minimamente cruéis, para que a morte do 

animal se dê da forma mais indolor possível nesses casos extremos de necessidade de 

extermínio. Já o sacrifício litúrgico vem cercado de questões mais sensíveis, pois envolve o 

conflito entre os direitos fundamentais constitucionais da liberdade religiosa e da proteção 

animal. No RE nº 494.601 contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o STF 

reconheceu como constitucional o sacrifício de animais em cultos religiosos, fixando a tese: “É 

constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o 

sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana”. Ao final, prevaleceu a 

proteção da liberdade de culto em detrimento da proteção mínima dos animais.  

Quanto às alternativas para combate aos maus-tratos contra animais, foi demonstrada a 

necessidade de leis coesas que efetivamente busquem proteger os animais, não usando este tema 

como escudo para consolidar manifestações culturais que perpetuam a violência contra os 

animais. Além disso, foram apresentados alguns exemplos de práticas sociais e políticas 

públicas bem-sucedidas em municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro, que podem servir de 

modelo para outros municípios do país.  

Após toda a análise desenvolvida no presente trabalho, fica evidente como nosso 

ordenamento jurídico pode vir a ser exemplar no combate aos maus-tratos contra animais, tendo 

em vista a vasta legislação ambiental que alcançamos nas últimas décadas, e os projetos de lei 

que visam ampliar a punibilidade penal e os mecanismos de defesa do meio ambiente. Todavia, 

essa proteção não ocorre com a devida eficácia por uma série de fatores que foram 

demonstrados ao longo do trabalho. São leis permissivas de crueldade contra os animais, 

posicionamentos de políticos e juízes que preferem proteger interesses financeiros e 

estratégicos em detrimento de avançar na consolidação da proteção do meio ambiente, e, por 

conseguinte, dos animais.  

Assim, é necessário que sejam intensificados projetos de conscientização a respeito da 

importância da proteção jurídica dos animais, bem como precisam ser incentivadas mais 

políticas públicas e projetos sociais em centros urbanos, que priorizem o tratamento de animais 

domésticos abandonados, o controle de zoonoses e o resgate da fauna nativa vitimada. Por meio 

dessas medidas e com uma maior consciência da natureza sensível dos animais, poderemos 

então avançar na concretização do comando constitucional do artigo 225, §1º, inciso VII, que 

preceitua o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos, incumbindo ao 
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poder público proteger a fauna e a flora, vedando as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.  
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