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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar o sofrimento animal sob a ótica 

legal, com base no princípio da senciência e da regra constitucional de vedação à crueldade. Demonstra-

se a importância da consideração de animais não-humanos como sujeitos de direitos e a valorização de 

seus interesses inerentes e individuais, sem confundi-los com a defesa mais abrangente do direito 

ambiental e de proteção à fauna como um todo. Uma relação histórica entre os homens e os animais é 

apresentada, assim como a transformação do ordenamento jurídico brasileiro quanto às questões 

ambientais e animais. Todavia, busca-se afastar o caráter antropocêntrico a partir da consideração do 

dano animal e da conceituação de maus-tratos, além da expressa previsão constitucional de vedação à 

crueldade, que não pode ser objeto de ponderação. Propõe-se uma reflexão sobre a natureza jurídica dos 

animais não-humanos e a alteração da Lei de Crimes Ambientais no que tange ao direito dos animais, 

ressaltando a evidente urgência na mudança de paradigmas, mas também a valorização dos pequenos 

passos para chegarmos ao mundo ideal do abolicionismo animal, com a erradicação de toda a 

exploração. 

 

Palavras-chave: direitos dos animais; senciência; maus-tratos a animais; conflitos socioambientais; 

meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This Course Conclusion Paper aims to analyze animal suffering from a legal perspective, based on the 

principle of sentience and the constitutional rule for the prohibition of cruelty. It demonstrates the 

importance of considering non-human animals as subjects of rights and valuing their inherent and 

individual interests, without confusing them with the more comprehensive defense of the environmental 

right and the protection of fauna as a whole. A historical relationship between men and animals is 

presented, as well as the evolution of the brazilian legal system regarding environmental and animal 

issues. However, an attempt is made to distance the anthropocentric character from the consideration of 

animal damage and the concept of mistreatment, in addition to the express constitutional provision for 

the prohibition of cruelty, which cannot be the object of consideration. It proposes a reflection on the 

legal nature of non-human animals and the modification of the Environmental Crimes Law with regard 

to animal rights, emphasizing the obvious urgency of changing paradigms, but also the appreciation of 

small steps to reach the ideal world of animal abolitionism, with the eradication of all exploitation. 

 

Keywords: rights; animals; sentience; mistreatment; cruelty; animal damage; subjects; 

anthropocentrism; legal order; environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

1. O ANTROPOCENO E O CONTEXTO HISTÓRICO-FILOSÓFICO DOS 

DIREITOS DOS ANIMAIS ................................................................................................... 13 

1.1. Especismo e utilitarismo: justificativas imorais para a exploração ....................................... 15 

1.2. O princípio da senciência animal .......................................................................................... 19 

2. ANIMAL NÃO É COISA, MAS AINDA NÃO É SUJEITO: O AMBIENTALISMO E 

OS DIREITOS DOS ANIMAIS SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL ........................... 25 

2.1. A natureza jurídica dos animais não-humanos ...................................................................... 28 

2.2. A Lei de Crimes Ambientais e sua alteração pela Lei Sansão .............................................. 34 

3. CRUELDADE, DANO ANIMAL E O DEVER DE REPARAÇÃO ............................. 39 

3.1. Maus-tratos e o sacrifício de animais apreendidos ................................................................ 43 

3.2. Do dano animal ..................................................................................................................... 48 

3.2.1. Responsabilidade e reparação do dano .................................................................................. 52 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 58 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abrange os Direitos dos Animais e tem como objetivo a 

compreensão de que animais não-humanos são sujeitos de direitos, merecedores de respeito 

quanto ao seus interesses inerentes e dignidade animal e merecedores de reparação de todo dano 

que os atinge. Para tanto, torna-se necessário o entendimento de que, apesar de não possuírem 

as mesmas características humanas quanto à racionalidade, são considerados seres sencientes, 

capazes de sentir dor, tristeza ou prazer, além disso, capazes de fazê-lo com autoconsciência, 

com capacidades cognitivas e sensoriais, com comprovação neurocientífica, que é o argumento 

central desse campo jurídico. Há também a evolução no campo ético e filosófico para considerar 

os animais como sujeitos morais, auxiliando a evolução normativa para a proteção dos animais 

não-humanos. 

O primeiro capítulo do estudo se propõe a analisar a evolução histórica da relação entre 

os animais não-humanos e os homens, que, vale dizer, em seu senso comum não se reconhecem 

como animais, buscando de todas as formas fugir de sua animalidade, forjando uma 

superioridade natural, mas irreal, sobre a vida dos demais seres-vivos, na era antropocêntrica. 

Esse capítulo também busca apresentar o contexto histórico-filosófico de conceitos e 

pensadores importantes para o Direito dos Animais, como as vertentes especistas e utilitaristas. 

O segundo capítulo reúne a importância dada ao meio ambiente na Constituição Federal 

de 1988, com uma breve passagem pelas constituições anteriores, suas lacunas ambientais ou 

caráter antropocêntrico e econômico na tutela do meio ambiente. Tal capítulo também reúne a 

discussão sobre a natureza jurídica dos animais não-humanos, com a busca da consideração dos 

animais como sujeitos de direitos e a constatação do caráter obsoleto do Código Civil. Além 

disso, há a análise da Lei de Crimes Ambientais e sua alteração pela Lei Sansão, no que tange 

ao Direito dos Animais, e sua implicação na prática.  

O terceiro capítulo do presente trabalho tem por intuito defender a vedação à crueldade 

animal como regra constitucional, analisando as possíveis configurações de maus-tratos e o 

dano animal. Nesse capítulo, apresenta-se a Arguição de Preceito Fundamental 640, juntamente 

com o dano animal, tem-se a responsabilização e a reparação do dano. 

Importante considerar que o Direito dos Animais é um ramo novo, que busca sua 

autonomia e separação do Direito Ambiental, objetivando a consideração dos animais como 

seres individuais, não em tom coletivo, como espécies integrantes da fauna. A doutrina e a 

jurisprudência estão caminhando nesse sentido, juntamente com legislações locais, todavia, a 

evolução da questão em âmbito legislativo federal se deve à conformação do Congresso 
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Nacional, com a forte presença da bancada ruralista, visando a defesa dos interesses do 

agronegócio e prevalecendo o interesse econômico. 

Com base nisso, a pesquisa bibliográfica teve como fontes as doutrinas, jurisprudência 

pátria, a Constituição e as legislações pertinentes. Sob a perspectiva metodológica, optou-se 

pelo modelo crítico-dialético. 
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1. O ANTROPOCENO E O CONTEXTO HISTÓRICO-FILOSÓFICO DOS DIREITOS 

DOS ANIMAIS 

 

 

Escrita por George Orwell em meados de 1943, a obra “A Revolução dos Bichos” foi 

publicada na Inglaterra e alcançou a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. 

Resumidamente, os animais de uma granja, insatisfeitos com a exploração, decidem fazer uma 

revolução. A narrativa traz uma série de metáforas ao contexto político e o livro se tornou um 

clássico literário, sendo utilizado como paradigma para diversas discussões no campo do 

direito. Para além da crítica ao socialismo soviético da época, a fábula apresenta questões acerca 

do trabalho análogo à escravidão, à persuasão das massas, às desigualdades sociais, entre 

outros, e, por óbvio, ao totalitarismo como um todo. 

Entretanto, apesar de explícita a opressão sofrida pelos animais não-humanos e de 

Orwell utilizar-se deles como personagens principais, pouco se associa que toda forma de 

opressão deve ser impedida e que todo poder autoritário caminha para a dominação, inclusive 

a exploração animal. Portanto, não seríamos nós, animais humanos, os tiranos de animais não-

humanos, tal qual o Sr. Jones, o antigo dono da fazenda da fábula de George Orwell? A alusão 

à vida dos animais na fazenda perfaz com uma frase, que completava os sete mandamentos do 

chamado animalismo: “Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que 

outros”. 

Conhecimento basal que os seres-vivos são divididos pela ciência em grandes grupos e 

que tanto animais humanos, quanto animais não-humanos integram o mesmo núcleo, chamado 

reino animal. Todavia, integrar o mesmo grupo dos humanos nunca conferiu aos animais não-

humanos os mesmos direitos. Muito pelo contrário, vive-se na chamada era do antropoceno, 

que marca a ação e influência humana sobre o planeta. Tal período pode ser considerado como 

o intervalo de tempo geológico em que a sociedade humana tem alterado as condições 

atmosféricas, hidrológicas e biológicas (STEFFEN, CRUZTEN e MCNILL, 2007). 

A postura antropocêntrica transforma todas as outras espécies em objetos para os mais 

variados fins, retirando dos demais seres-vivos o status de sujeitos. Apesar disso, sabe-se que 

os humanos surgiram na África Ocidental há cerca de 2,5 milhões de anos, a partir de um gênero 

anterior de primatas, de acordo com Yuval Noah Harari (2015). Os cientistas também afirmam 

que o mundo, há 100 mil anos, foi habitado por, pelo menos, seis espécies humanas diferentes 
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e que, somente nessa época, com a ascensão do homo sapiens, a espécie humana figurou o topo 

da cadeia alimentar:  

 

(...) a humanidade ascendeu ao topo tão rapidamente que o ecossistema não 

teve tempo de se ajustar. Além disso, os próprios humanos não conseguiram 

se ajustar. A maior parte dos grandes predadores do planeta são criaturas 

grandiosas. Milhões de anos de supremacia os encheram de confiança em si 

mesmos. O sapiens, diferentemente, está mais para um ditador de uma 

república de bananas. Tendo sido até tão pouco tempo atrás um dos oprimidos 

das savanas, somos tomados por medos e ansiedades quanto à nossa posição, 

o que nos torna duplamente cruéis e perigosos. Muitas calamidades históricas, 

de guerras mortais a catástrofes ecológicas, resultaram desse salto apressado 

(HARARI, 2015, p.15). 
 

O autor destaca que uma das informações mais importantes acerca dos humanos pré-

históricos é o fato de terem sido animais completamente insignificantes, cujo impacto no 

ambiente não conseguia ser maior do que o impacto de gorilas, por exemplo, não havendo nada 

de especial nos humanos. Todavia, durante a evolução de nossa espécie, diversas características, 

como o tamanho do cérebro ou a capacidade de manipular o fogo, dissociaram a figura do 

homem à figura dos animais e a ideia de superioridade passou a existir, fazendo com que o ser 

humano atual se intitule homo sapiens, ou seja, o homem sábio. Nota-se, então, um dos 

possíveis sentidos trazidos pela frase cunhada por Orwell: “Todos os animais são iguais, mas 

alguns animais são mais iguais que outros”. 

 A Subcomissão de Estratigrafia do Quaternário (órgão da União Internacional de 

Ciências Geológicas) considerou que o conceito Antropoceno possuía “mérito estratigráfico” o 

suficiente para a sua formalização e criou, em 2009, o Grupo de Trabalho do Antropoceno, cuja 

finalidade é avaliar se o atual cenário de exploração científica poderia se constituir no 

reconhecimento de um novo paradigma, e se esta Época poderia formalmente fazer parte da 

Escala de Tempo Geológica internacional. 

Observa-se que, ao longo da história, o homo sapiens passou por diversas fases de sua 

relação com os outros animais e o meio ambiente, mas foi durante a modernidade que o domínio 

do homem o transformou, de fato, em senhor de todas as coisas, através de sua ingerência 

ilimitada na natureza, a qual, erroneamente, foi destituída de valor intrínseco.  

 

Quanto mais a industrialização e a tecnologia criam mecanismos artificiais, 

nos quais se sustenta o consumo, maior é o distanciamento da natureza 

propriamente dita. Em lugar de observar a si mesmo, como um ser em meio à 

biodiversidade e interagindo em um processo de consumo energético, arvora 

a titularidade de soberano e reserva-se o olhar para toda a materialidade, como 

a disponibilidade de matéria-prima, visando a objetos que proporcionem 

conforto. Esse é o processo histórico ou a dimensão antropológica em que tudo 

vem a transpor-se em mercadoria (HANSEL e RUSCHEINSKY, 2017, p. 82). 
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Na conjugação de tempo e espaço da era antropocêntrica, o homem é o centro de tudo 

e, ao mesmo tempo, repele todos os demais seres, de forma antagônica em uma relação de 

dominador x dominado, subjugando a natureza e os animais. Tal era o pensamento de 

Aristóteles, encampado por São Tomás de Aquino, que retratou o homem no topo da pirâmide 

natural, em uma escala de prioridades em que os minerais servem aos vegetais, os vegetais 

servem aos animais e os animais, juntamente com os minerais e vegetais, servem ao homem 

(MILARÉ, 2004). Para Sócrates, tudo na natureza possuía um propósito e o propósito dos 

animais era servir ao homem. 

Desse modo, o clássico literário trazido no início do capítulo se transpõe à vida real, 

onde os seres humanos negam qualquer resquício de animalidade para comprovar a todo tempo 

sua superioridade inquestionável, sua sabedoria única e exercer constante dominação sobre os 

animais não-humanos e a natureza como um todo, seja por conceitos políticos, religiosos ou 

culturais. Entretanto, claro está que, goste ou não, o homo sapiens é membro de uma grande 

família, é integrante do reino animal, e nossos parentes vivos mais próximos são os chimpanzés, 

gorilas e orangotangos (HARARI, 2015). 

 

 

1.1. Especismo e utilitarismo: justificativas imorais para a exploração 

 

 O primeiro registro do uso público do termo “especismo” data de 1970, em um folheto 

escrito por Richard Ryder e distribuído na Universidade de Oxford. O escritor, psicólogo e 

ativista animal apresenta um exemplo hipotético para provocar reflexão sobre o posicionamento 

moral acerca da experimentação científica em animais: 

 

É comum descrever o Homem de Neandertal como uma espécie separada de 

nós, alguém especialmente equipado para a sobrevivência na Idade do Gelo. 

No entanto, a maioria dos arqueólogos agora acredita que essa criatura não 

pertencente à espécie homo sapiens praticava o enterro ritual e possuía um 

cérebro maior do que o nosso. Suponhamos que o esquivo Abominável 

Homem das Neves (Abominable Snowman), quando capturado, acabe sendo 

o último sobrevivente dessa espécie humana Neandertal, daríamos a ele uma 

cadeira na ONU ou implantaríamos eletrodos em seu cérebro super-humano? 

(...) Os únicos argumentos a favor de experimentações dolorosas em animais 

são: 1) que o avanço do conhecimento justifica todos os males - não é mesmo? 

2) que os possíveis benefícios para nossa própria espécie justificam os maus 

tratos contra outras espécies - este pode ser um argumento bastante forte 

quando se aplica a experimentos onde as chances de sofrimento são mínimas 

e a probabilidade de contribuir com a Medicina Aplicada é grande, mas 

mesmo assim esse argumento ainda será apenas um “especismo” e, como tal, 
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é um argumento emocional egoísta, em vez de racional (RYDER, 1970, 

grifo nosso). 
 

O especismo, de acordo com Peter Singer (2010), em sua obra Libertação Animal, é o 

favorecimento dos interesses de membros de uma espécie em detrimento dos interesses dos 

membros de outras espécies. Tal forma de opressão pode ser comparada ao racismo e ao 

sexismo, havendo a transformação do animal, da mulher e do negro em meros objetos para a 

satisfação do sistema patriarcal, capitalista e do homem branco.  

Singer aponta que não é verdade que todos os seres humanos são iguais, pois possuímos 

diferentes tamanhos e feitios, capacidades morais e intelectuais, diferentes capacidades de 

comunicação, de experimentar o prazer e a dor, entre outros. Assim, se a luta pela igualdade 

fosse baseada na verdadeira igualdade entre os humanos, não haveria mais motivos para fazê-

la. O autor aponta que seria possível acreditar na igualdade efetiva entre as raças e sexos, 

havendo apenas diferenças individuais, mas não enquanto grupo de determinada raça ou sexo.  

 

O racista branco defende que a sua raça é superior à negra, mas isto é 

falso: embora existam diferenças entre os indivíduos, alguns negros são 

superiores a alguns brancos em todas as capacidades que poderiam ser 

relevantes para a distinção (e o inverso). O opositor ao sexismo diria o 

mesmo: o sexo a que pertence uma pessoa não constitui indicação das 

suas capacidades, sendo, por esta razão, injustificável a discriminação 

com base nesta característica. No entanto, a existência de variações 

individuais que ultrapassam a classificação segundo a raça ou o sexo 

deixa-nos completamente sem defesa perante um opositor à igualdade 

mais sofisticado, que proponha que, digamos, aos interesses de todos 

aqueles que possuem um índice de QI inferior a 100 seja dada menor 

importância do que aos interesses dos que revelem um índice superior 

a este valor. Talvez os que obtêm uma classificação inferior a 100 

possam ser tornados escravos dos que se classificam melhor. Seria 

realmente uma sociedade hierárquica deste gênero muito melhor do que 

outra que se baseasse na raça ou no sexo? (SINGER, 2010, p. 17). 
 

Desse modo, a igualdade factual entre as diferenças de raças ou sexos não poderia ser 

base para lutarmos contra toda forma de desigualdade. Singer aponta uma segunda razão para 

não o fazermos: não há nenhuma garantia que essas capacidades estão distribuídas de forma 

equilibrada entre os seres humanos, sem consideração de raça ou sexo. Para Singer, a defesa da 

igualdade não depende apenas de características como a inteligência, força física ou 

características semelhantes. “O princípio da igualdade dos seres humanos não constitui uma 

descrição de uma suposta igualdade fatual existente entre os humanos: trata-se de uma 

prescrição do modo como devemos tratar os seres humanos” (SINGER, 2010, p. 18). 

Dentre diversas hipóteses para expor o especismo, Singer supõe que uma criança nasça 

com lesões cerebrais profundas, a ponto de ser incapaz de desenvolver a autoconsciência, 
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tornando-se um “vegetal humano”. Os pais, então, solicitam ao médico que mate a criança de 

forma indolor. O filósofo afirma que a lei reflete a perspectiva da santidade da vida e esse 

pedido não poderia ser atendido. Entretanto, as pessoas que são contra tal ideia não teriam 

objeções ao abate de animais não-humanos, ainda que eles ultrapassassem a criança com lesões 

em todas as suas capacidades que conferem, de certa forma, valor à vida. A única distinção 

possível entre a criança e o animal seria o direito à vida conferido à criança, e tal direito decorre 

do fato de ser, biologicamente, “um membro da espécie Homo sapiens, ao passo que os 

chimpanzés, os cães e os porcos não o são” (SINGER, 2010, p. 27). 

 Importante salientar que, para Singer, a rejeição ao especismo não significa dizer que 

todas as vidas têm igual valor, mas que devemos admitir que os seres semelhantes em aspectos 

relevantes possuem tal semelhança em seu direito à vida, sendo evidente que o pertencimento 

à espécie humana não pode ser critério moral para concessão única de tal direito. Assim sendo, 

nenhum animal pode ser mais igual que o outro. 

O especismo, portanto, está presente em todas as relações discriminatórias contra seres 

não pertencentes a uma determinada espécie. No caso, existente no ponto de vista em que os 

seres humanos são superiores aos animais não-humanos, concedendo a outras espécies de seres 

vivos um status de inferioridade para justificar um tratamento exploratório e cruel, validando 

apenas os interesses humanos e subjugando os demais. Todos esses atos contrários à vida 

animal não seriam aceitos se as vítimas fossem humanas. 

Continuando no campo da filosofia moral dos animais, o pensamento utilitarista traz 

profundas consequências e diversos debates. Singer indica, em seu livro Libertação Animal, 

a base fundamental da igualdade moral no sistema ético de Jeremy Bentham, fundador da 

doutrina ética utilitarista, juntamente com John Stuart Mill: "Cada um contará como um e 

nenhum por mais do que um" (SINGER, 2010, p. 18). Desse modo, os interesses de um ser 

humano afetado por uma ação devem ser considerados como seriam sopesados os interesses de 

qualquer outro ser humano. 

 

Sob os auspícios do bentharismo, a escravidão poderia ser sustentada em 

certas circunstâncias, de acordo com o balança entre o prazer do proprietário 

e o de sua propriedade. Todavia, Bentham expressamente rejeita a instituição 

da escravidão humana acreditando que o interesse do escravo de não ser uma 

coisa superaria os benefícios agregados da escravidão para os proprietários. 

Muito embora tivesse esse posicionamento em favor dos seres humanos, 

nunca chegou efetivamente a questionar diretamente o status de propriedade 

dos animais (LOURENÇO, 2008, p. 356). 
 

Nesse sentido, o ato de matar um animal não-humano, mesmo que seja considerado 

agente moral, para otimização do balanço coletivo, não havia de ser cogitado como uma falha 
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moral. De acordo com Bentham, os animais morrem nas mãos humanas de uma forma mais 

rápida e indolor do que as formas que os aguardam no fim da jornada. Assim sendo, os animais 

não poderiam ser considerados coisas em seu interesse de não sofrer, mas seriam eventualmente 

considerados de tal modo diante de seu interesse de viver (LOURENÇO, 2008, p. 358).  

A abordagem utilitarista de Singer é oriunda da ética consequencialista e busca um 

princípio de tratamento humanitário, onde as condutas são pautadas com base no resultado das 

ações. Desse modo, o sujeito moral deve analisar uma série de alternativas para optar pela qual 

resulte nas melhores consequências, ou seja, a maximização do bem-estar. Entretanto, Singer 

atua em uma abordagem mais minuciosa do que o bem-estarismo clássico (GONÇALVES, 

2015). Este busca diminuir o sofrimento dos animais não-humanos, maximizando os benefícios 

para os humanos; enquanto a abordagem de Singer indica apenas a possibilidade de executar 

uma ação se ela for a única capaz de produzir mais resultados benéficos do que maléficos.  

 

Se um ser sofre, não pode haver justificação moral para recusar ter em conta 

esse sofrimento. Independentemente da natureza do ser, o princípio da 

igualdade exige que ao seu sofrimento seja dada tanta consideração como ao 

sofrimento semelhante - na medida em que é possível estabelecer uma 

comparação aproximada - de um outro ser qualquer. Se um ser não é capaz de 

sentir sofrimento, ou de experimentar alegria, não há nada a ter em conta. 

Assim, o limite da senciência (utilizando este termo como uma forma 

conveniente, se não estritamente correta, de designar a capacidade de sofrer 

e/ou, experimentar alegria) é a única fronteira defensável de preocupação 

relativamente aos interesses dos outros. O estabelecimento deste limite através 

do recurso a qualquer outra característica, como a inteligência ou a 

racionalidade, constituiria uma marcação arbitrária. Por que não escolher 

qualquer outra característica, como a cor da pele? Os racistas violam o 

princípio da igualdade, atribuindo maior peso aos interesses dos membros da 

sua própria raça quando existe um conflito entre os seus interesses e os 

interesses daqueles pertencentes a outra raça. Os sexistas violam o princípio 

da igualdade ao favorecerem os interesses do seu próprio sexo. Da mesma 

forma, os especistas permitem que os interesses da sua própria espécie 

dominem os interesses maiores dos membros das outras espécies. O padrão é, 

em cada caso, idêntico (SINGER, 1993, p. 44). 
 

O utilitarismo de Singer, então, propõe a ampliação do alcance do princípio da igual 

consideração de interesses aos animais não-humanos, atribuindo o mesmo peso aos interesses 

de todos os afetados pelas nossas ações. A igualdade, para Singer, é uma ideia moral e não 

factual. Para exemplificação, o autor, em sua obra Ética Prática, aponta que um feto nas 18 

semanas de gestação deve ser protegido de danos, assim como os animais não-humanos, em 

uma base de seres sencientes, mas não de seres conscientes (SINGER, 1993). De acordo com 

tal pensamento, essa falta de consciência do animal não-humano poderia estar ligada à não 
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racionalidade, pois eles não sofrem por antecipação, já que não possuem uma capacidade de se 

verem como seres que possuem um passado e um futuro.  

Assim sendo, nossa preocupação pelos animais não-humanos não deveria derivar de seu 

aspecto ou suas capacidades. O filósofo expõe que, em uma situação em que dois seres de 

espécies diferentes sofrem, é preciso priorizar o alívio do maior sofrimento. Entretanto, aponta 

a impossibilidade de comparar o sofrimento de diferentes espécies e que o princípio da 

igualdade não serviria como orientação.  

 

Não seria especismo defender que a vida de um ser autoconsciente, capaz de 

pensamento abstracto ou de planear o futuro, de actos de comunicação 

complexos, etc., é mais valiosa que a vida de um ser sem essas capacidades. 

(...) O valor da vida constitui um problema ético notoriamente difícil e só 

podemos chegar a uma conclusão racional sobre o valor comparativo da vida 

humana e da vida dos animais depois de discutirmos o valor da vida em geral. 

Entretanto, podemos extrair conclusões importantes do alargamento, para 

além da nossa espécie, do princípio da igualdade na consideração de 

interesses, independentemente das nossas conclusões acerca do valor da vida 

(SINGER, 1993, p. 46). 
 

Singer não defende, de fato, que humanos e não-humanos sejam realmente iguais, mas 

que todos possuem interesses que devem ser levados em conta, priorizando alguns interesses a 

depender da situação fática. “Em outras palavras, o consequencialismo utilitarista incorporado 

em tal pensamento aceita toda e qualquer violação dos interesses dos animais, desde que essa 

superação seja benéfica aos seres humanos” (MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 57). Para 

Singer, a base para identificar o valor de um ser vivo está ligada à capacidade de consciência e 

seu principal argumento para evitarmos o especismo é, de fato, a vedação a causar, 

intencionalmente, dor a outro ser vivo. Mas os animais sentem dor como nós sentimos? 

 

 

1.2. O princípio da senciência animal 

 

O filósofo Jeremy Bentham, apesar de, objetivamente, não falar sobre os direitos dos 

animais, discorreu acerca do dever humano de compaixão para com todos os seres vivos que 

são passíveis de sentir dor ou sofrimento. Nesse sentido, escreveu An Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation (Uma introdução aos princípios morais e da 

legislação), reconhecendo a aplicabilidade do princípio da igual consideração de interesses aos 

animais não-humanos: 

 

Poderá existir um dia em que o resto da criação animal adquirirá aqueles 

direitos que nunca lhe poderiam ter sido retirados senão pela mão da tirania. 
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Os franceses descobriram já que a negrura da pele não é razão para um ser 

humano ser abandonado sem mercê ao capricho de um algoz. Poderá ser que 

um dia se reconheça que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a forma 

da extremidade dos sacrum são razões igualmente insuficientes para 

abandonar um ser sensível ao mesmo destino. Que outra coisa poderá 

determinar a fronteira do insuperável? Será a faculdade da razão, ou talvez a 

faculdade do discurso? Mas um cavalo ou cão adultos são incomparavelmente 

mais racionais e comunicativos do que uma criança com um dia ou uma 

semana ou mesmo um mês de idade. Suponhamos que eram de outra forma - 

que diferença faria? A questão não é: Podem eles raciocinar? nem: Podem eles 

falar? mas: Podem eles sofrer? (BENTHAM apud SINGER, 2010, p. 19). 
 

Com base na premissa de que animais não-humanos podem sentir prazer e dor, nasce o 

conceito de senciência. Contudo, até que tal capacidade fosse reconhecida, muito se discutiu 

sobre a faculdade de sentir dos animais não-humanos, pois, sabendo que a dor é subjetiva e não 

há como medi-la, a reação dos animais não-humanos ao estímulo da dor foi atribuída como 

puramente um reflexo instintivo, tal qual acreditava-se que os negros sentiam menos dor que 

os brancos, utilizando-se desse pensamento como base para justificar atrocidades. Ressalta-se 

que, de fato, o instinto coexiste à senciência, mas um não exclui o outro. 

Descobriu-se uma prática de longa data: a operação de bebês sem uso de analgésicos. 

Acreditava-se que as estruturas cerebrais “mais baixas” e anteriores eram incapazes de 

atividades complexas, assim sendo, a imaturidade do cérebro infantil reagiria a dor apenas como 

um reflexo, não como uma experiência significativa. Atualmente, essa ideia rasa da 

compreensão do cérebro de um recém-nascido já foi ultrapassada (CHAMBERLAIN, 1989). 

Igualmente, a capacidade de sofrer dos animais foi, por muito tempo, ignorada nas suposições 

do que os humanos queriam acreditar, vendando os olhos para a crueldade existente no ato de 

infligir dor a outro ser vivo de espécie distinta, para alcançarmos nossos desejos e vontades.  

A consciência da dor foi afirmada em 2012, durante uma conferência em Cambridge, 

Inglaterra, onde houve a proclamação da senciência animal, consolidada na Declaração de 

Cambridge sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, escrita por Philip Low: 

 

Nós declaramos o seguinte: "A ausência de um neocórtex não parece impedir 

que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes 

indicam que animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, 

neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência juntamente 

como a capacidade de exibir comportamentos intencionais. 

Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os 

únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais 

não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras 

criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos" 

(Declaração de Cambridge sobre a Consciência Animal, 2012). 
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Segundo Sônia T. Felipe (2009), a vida, para os animais já nascidos, possui valor 

inerente, pois há um empenho individual de cada ser em nutrir-se e proteger-se de ameaças. À 

vista disso, os animais recebem a bagagem genética antes do nascimento, o investimento 

biológico durante a reprodução de seus progenitores e o investimento cultural quando do 

cuidado específico de si, no aprendizado para manter-se vivo. De acordo com a autora, 

“humanos e não-humanos dotados de órgãos sensoriais, portanto, seres sencientes, cada espécie 

num tempo abreviado ou prolongado, passam pela mesma agregação de valor que os torna 

sujeitos-de-suas-vidas” (FELIPE, 2009, p.13). 

A expressão trazida pela filósofa foi cunhada por Tom Regan, um percursor do 

abolicionismo animal, em sua obra The case for animal rights (O Caso dos direitos dos 

animais), ser sujeito-de-uma-vida é ter a característica moral, independente de qualquer 

diferença entre indivíduos. É ser um sujeito que está no mundo e tem consciência dele, de tudo 

o que acontece com sua vida. 

 

Eles trazem o mistério de uma presença unificada psicológica para o mundo. 

Como nós, eles possuem uma pluralidade de capacidades sensorial, cognitiva, 

conativa e volitiva. Eles enxergam e ouvem, acreditam e desejam, lembram e 

preveem, planejam e pretendem. Mais do que isso, o que acontece com eles, 

lhes importa. Prazer e dor físicas – isso eles compartilham conosco. Além de 

medo e contentamento, raiva e solidão, frustração e satisfação, astúcia e 

imprudência. Estes e uma série de outros estados psicológicos e disposições 

coletivamente ajudam a definir o estado mental e relativo benestar daqueles 

(na minha terminologia) sujeitos-de-uma-vida que conhecemos melhor como 

guaxinins e coelhos, castores e bisões, esquilos e os chimpanzés, você e eu 

(REGAN, 2004, p. 16 apud. CARDOSO, 2011, p. 7). 
 

Logo, pode-se compreender que os animais não-humanos são capazes de sentir, de se 

comunicar e compreendem os perigos de dano à vida. Essa afirmação pode ser confirmada com 

a descrição contida na obra de Singer (2010), feita por um jornalista de Washington Post, acerca 

de um matadouro: o processo inicia quando os porcos são empurrados por uma prancha de 

madeira, aos gritos, e recebem choques elétricos na cabeça. Suas patas traseiras são agarradas 

em um gancho metálico e eles ficam de cabeça para baixo. Apesar disso, um ou outro porco cai 

e recupera a consciência, buscando correr pela área, em uma última tentativa de manter-se vivo. 

Desse modo, nítida que a existência de um estado de inconsciência não é suficiente para privar 

o animal de toda a dor. 

Apesar disso, a pretensa superioridade humana negava toda a possibilidade do sentir 

animal desde os antigos filósofos gregos, como, por exemplo, Aristóteles, que concebia a ideia 

de que animais não-humanos não tinham consciência alguma daquilo que percebiam 

sensorialmente, negando a eles a capacidade de raciocinar e, por não terem a habilidade de 
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desenvolver emoções, seriam cegos à justiça e à injustiça e até mesmo ao próprio bem-estar. 

Por conseguinte, poderiam ser caçados em uma “guerra justa”, assim como os escravos 

(LOURENÇO, 2008). Desse modo, os animais não-humanos eram excluídos de qualquer 

consideração moral e a “alma racional” do homem legitimava o domínio sobre os animais. 

 Com outra linha de raciocínio, Charles Darwin (1809-1882) concebeu a teoria da 

evolução, preocupando-se com a natureza animal e indicando que o próprio homem possuía 

uma ancestralidade em comum com animais não-humanos. Darwin descreveu os movimentos 

de expressões animais e reparou similitudes de reações entre os seres humanos e os animais 

não-humanos, para concluir a ancestralidade em comum. Nesse sentido, o cientista afirmou que 

os animais podem sentir dor e escreveu sobre a manifestação de emoções nos animais: 

 

Em quase todos os animais, até mesmo nos pássaros, o terror provoca tremores 

pelo corpo. A pele empalidece, o suor aparece e os pelos se arrepiam. As 

secreções do canal alimentar e dos rins aumenta, e eles são involuntariamente 

esvaziados, por causa do relaxamento dos músculos esfíncteres, como 

sabemos acontecer com o homem, e como observei com gado, cachorros, 

gatos e macacos. Quando os animais agonizam de dor, eles geralmente se 

contorcem terrivelmente, e aqueles que habitualmente usam a voz soltam 

soluços e uivos penetrantes. Praticamente todos os músculos do corpo são 

intensamente acionados. No homem, a boca comprime-se fortemente, ou mais 

comumente os lábios retraem-se, com os dentes cerrados. Diz-se que há 

‘ranger de dentes’ no inferno; e eu ouvi claramente o ranger de dentes de uma 

vaca que sofria intensamente de uma inflamação no intestino. (...) Vimos que 

os sentimentos e a intuição, as várias emoções e faculdades, tais como amor, 

memória, atenção e curiosidade, imitação, razão, etc. das quais o homem se 

orgulha, podem ser encontradas em estado incipiente, ou mesmo, por vezes, 

numa condição bem desenvolvida nos animais inferiores (DARWIN apud 

LOURENÇO, 2008, p. 281 e 283). 
 

Destarte, importante frisar que, para Felipe (2004), a senciência se difere da 

autoconsciência, visto que a primeira é relacionada à experiência de dor e prazer, sofrimento e 

felicidade, ao passo que a segunda é a capacidade de traçar um plano racional de vida.  Assim 

sendo, apesar de termos a autoconsciência como atributo humano, dividimos a senciência com 

os animais não-humanos, sabendo que, quanto mais experiências dolorosas, mais insuportável 

torna-se a vida, seja a nossa, seja a deles. No entanto, a questão da consciência e da 

autoconsciência vai além. Para parte da doutrina, o autoconhecimento pode ser a melhor forma 

de explicar a autoconsciência, assim, um ser autoconsciente tem a percepção de que é uma 

entidade distinta das demais. Não podemos afirmar, de fato, quais são os seres autoconscientes, 

mas não podemos excluir a ideia de que animais não-humanos o possam ser, já que são seres 

sencientes.  
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De acordo com Ludo J. Hellebrenkers, doutor e professor de medicina veterinária pela 

Faculdade de Utrecht, a principal diferença entre homens e animais não-humanos está no fato 

de que os humanos conseguem relatar sua experiência dolorosa verbalmente. Entretanto, como 

visto nos relatos de Darwin, tanto no homem, quanto nos animais, a frequência cardíaca 

aumenta, ocorre hipertensão temporária e os níveis plasmáticos dos diferentes hormônios de 

estresse acabam por demonstrar padrões semelhantes. A dor possui, então, uma utilidade 

biológica clara, pois evita danos físicos ao ser senciente (HELLEBRENKERS, 2002 apud 

LOURENÇO, 2008). 

Desse modo, o princípio da senciência deve ser o referencial para a consideração dos 

interesses morais básicos apontados por Singer. Assim sendo, quando provocamos dor a um 

animal não-humano, estamos ultrapassando a ética e atuando de forma especista, considerando 

apenas os interesses da nossa espécie, sem respeitar a vida do animal não-humano e seu 

interesse em viver sem sofrimento, desconsiderando o valor da vida de seres que não são da 

nossa espécie.  

Singer aponta uma situação hipotética em que um cavalo e um bebê podem sofrer a 

mesma quantidade de dor com uma pancada e aponta que, “a menos que sejamos especistas, 

deveremos considerar igualmente errado infligir gratuitamente a mesma dor a um cavalo” 

(SINGER, 1993, p. 45). Portanto, não deve ser admitida a prática de tirar a vida de um animal 

não-humano, ainda que não tenha autoconsciência, sob qualquer argumento, ainda que se 

busque justificar sua morte em algum benefício para a raça humana, visto que também não se 

permite tirar a vida de seres humanos, ainda que sejam destituídos de consciência e 

autoconsciência, pois são reconhecidos outros interesses. 

Apesar da senciência estar muito atrelada à capacidade de sentir dor e prazer, a vida 

animal tem sido cada vez mais estudada pelos cientistas e, de acordo com a reportagem “5 

emoções que não são exclusivas dos humanos”, de 04 de março de 2019, da BBC News, o 

primatólogo e antropólogo Pablo Herreros garante que algumas emoções consideradas 

estritamente humanas também estão presentes nos animais. O senso de justiça, por exemplo, 

está presente em primatas como o macaco-prego. Cientistas do Yerkes Primate Center, em 

Atlanta, Estados Unidos, perceberam que tais mamíferos se negam a cooperar quando são 

tratados injustamente. Para essa conclusão, foi realizado um experimento no qual davam 

pedaços de pepino a um grupo de macacos em troca de cartões de plástico. Posteriormente, 

apenas um dos animais ganhou uma uva. Em seguida, os demais se recusaram a continuar 

colaborando, arremessando, inclusive, os pedaços de pepino contra os cientistas.  
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Reconheceu-se, também, o desejo de vingança. Tal sentimento foi reconhecido em um 

famoso episódio registado na Índia, em 2016, quando uma manada de elefantes invadiu uma 

aldeia e forçou a fuga dos moradores. A vingança foi motivada pela busca do corpo de uma 

fêmea. No outro extremo à vingança, os animais não-humanos, segundo a matéria, possuem a 

capacidade de confortar o outro. O exemplo é de um estudo publicado na revista Science, em 

2016, que comprovou que ratazanas são capazes de perceber o sofrimento de seus pares, 

oferecendo conforto a eles. Outros estudos caminham na mesma ótica em relação aos 

chimpanzés, golfinhos, elefantes e cachorros. 

Na mesma reportagem, também são citadas as emoções relativas ao amor materno e ao 

sofrimento por amor. Na primeira, há o exemplo de Cristina, uma chimpanzé da Tanzânia cujo 

filhote nasceu como uma condição genética similar à síndrome de down, a mãe, então, cuidou 

com cuidado extremo do filhote, por vezes deixando de comer. Na morte de seu bebê, a mãe 

não deixou que os outros a carregassem, dando a entender que ela saberia fazê-lo melhor que 

os humanos. Na segunda emoção, houve o destaque para o sofrimento das araras ao perder o 

parceiro. Geralmente, elas param de comer e enfraquecem, visto que são seres fiéis aos seus 

parceiros durante toda a vida. Muitas, inclusive, acabam morrendo por isso. 

Diante do que já conhecemos sobre senciência e das novas pesquisas no campo das 

capacidades e emoções animais, não podemos permanecer alheios à realidade da vida, da 

liberdade e do sofrimento dos seres que nos rodeiam, pois não há motivo algum para que sejam 

relegados à condição de meras coisas. (LOURENÇO, 2008).  

Fundamental compreender que a constatação da senciência e o direito à vida digna não 

significa reconhecer que os animais não-humanos possuem as mesmas capacidades dos 

humanos, de todo modo, isso não justificaria o ato de rebaixar os animais a uma categoria de 

bens de propriedade. Não assiste, portanto, razão a qualquer argumentação que queira conceder 

dignidade apenas ao ser que nasce humano (MEDEIROS, 2013). 
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2. ANIMAL NÃO É COISA, MAS AINDA NÃO É SUJEITO: O AMBIENTALISMO E 

OS DIREITOS DOS ANIMAIS SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL 

 

Antes de adentrar no mérito legislativo, necessária se faz a compreensão de que o início 

do ordenamento interno relacionado ao direito animal se deu em uma esfera ambiental, dada a 

relação entre o animal e o ambiente, haja vista a coletividade da vida animal de uma 

determinada região ser considerada a fauna, recurso natural protegido pelo direito ambiental de 

modo constitucional.  

A evolução do direito ambiental propiciou uma tutela reflexa ao direito animal, 

decorrente das normas de proteção da biodiversidade. Entretanto, a proteção individual do 

animal, como a manutenção da vida, não constituiu escopo central das nossas normas 

ambientais (MOSCA GONÇALVES, 2018). Ou seja, o direito do ambiente protege o animal 

não-humano enquanto espécie, mas não enquanto indivíduo. O animal, desse modo, recebe sua 

importância enquanto garantidor do equilíbrio ecológico, exercendo uma função ecossistêmica 

sem, contudo, receber a devida atenção aos seus direitos individuais enquanto ser vivo 

senciente. Isso posto, torna-se evidente a origem utilitarista das normas de proteção animal. 

Ante o exposto, cabe trazer à baila que, apesar da não individualização do animal não-

humano dentro do direito ambiental e da consideração de valores ecológicos subjacentes, os 

diplomas ambientais possuem uma abordagem mais ampla, possibilitando a defesa dos animais 

não-humanos em juízo (MOSCA GONÇALVES, 2018). Destarte, de posse desse 

conhecimento, podemos analisar o texto constitucional e seus instrumentos de proteção 

ambiental. 

Para Uadi Lammêgo Bulos (2015, p. 57) a Constituição representa o “pacto fundante do 

ordenamento supremo de um povo”, pois tal conjunto de normas delimita as relações de poder 

e organiza as estruturas do Estado, sendo a base para todas as ramificações jurídicas. Nesse 

sentido, pode-se dizer que o direito ambiental protegido na forma constitucional deveria, em 

tese, ser fonte de interpretação, aplicação e criação de novas normas jurídicas, a fim de 

preencher as lacunas constitucionais deixadas à discricionariedade do legislador ordinário. 

Tradicionalmente, os ordenamentos jurídicos possuem caráter antropocêntrico e, em 

consonância com essa informação, as manifestações legislativas brasileiras não fogem à regra. 

Apesar disso, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, CRFB/88, foi a 

primeira constituição brasileira a proteger deliberadamente as questões ambientais. Oportuno, 

portanto, observar a evolução da questão ambiental no ordenamento pátrio, sem, contudo, 

esgotar o tema.   
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Fernanda Medeiros (2009) aponta as diferenças e semelhanças nas constituições no que 

tange ao meio ambiente: na Constituição outorgada em 1824, a Constituição do Império, 

inexiste qualquer alusão à proteção do meio ambiente, muito menos à proteção da fauna e da 

flora, estando em consonância com o período histórico e político da época. Além da 

preocupação com o ambiente não ser comum a todos os povos, o Brasil carecia de uma 

identidade como nação, sem qualquer menção à proteção ambiental. A primeira Constituição 

republicana adveio em 1891 e foi berço para a presença de elementos ambientais de modo 

constitucional. Entretanto, não buscando garantir o respeito do homem para com a natureza, 

mas evidenciando a resguardo aos interesses burgueses, dando proteção às terras e às minas, 

institucionalizando a exploração do solo. O texto constitucional atribuiu à União a competência 

sobre assuntos relativos às terras e às minas, sem se preocupar, de fato, em limitar a exploração 

econômica em prol do meio ambiente. A Constituição do Estado Novo de 1934 aumentou as 

competências legislativas da União em face de elementos ambientais, acrescentando as águas, 

florestas, caça e a pesca. Mais uma vez, prevaleceu a forma antropocêntrica no texto 

constitucional. Entretanto, um significativo avanço foi a possibilidade de o legislador estadual 

suprir as lacunas da legislação federal e se referiu à proteção das belezas naturais e monumentos 

de valor histórico para preservação da memória e cultura do Brasil. Também determinou que 

as águas seriam de domínio público. Assim sendo, foi a primeira Constituição brasileira a 

caracterizar a proteção ao meio ambiente cultural e ao uso coletivo dos bens ambientais. De 

forma mais econômica do que ecológica, tal qual a Constituição de 1934, a Constituição de 

1937 apontou matérias vinculadas aos recursos naturais e suas competências legislativas, tendo 

destaque, mais uma vez, para os bens de uso comum do povo, essencialmente relativos à água. 

A Constituição de 1946 manteve a preocupação, disciplinando as questões de competência 

legislativa e mantendo a União com competência legiferante sobre as riquezas do subsolo, 

mineração, águas, florestas, caça e pesca. A Constituição de 1967 ampliou o domínio da União 

sobre os recursos ambientais, apesar de ainda sob uma ótica econômica. 

Como já mencionado, a CRFB/88 foi a primeira Constituição brasileira a sistematizar o 

direito ambiental e a proteção dos animais, com a previsão no art. 225, alinhada ao movimento 

do constitucionalismo “verde”. Diante de tal contexto histórico, pode-se notar o progresso do 

constituinte em relação às questões de proteção ambiental, visto que a primeira Constituição 

brasileira sequer fazia alusão ao meio ambiente e aos animais não-humanos. 

 

O passo decisivo para a sistematização do Direito Ambiental Constitucional 

brasileiro foi realmente dado pela Constituição Brasileira de 1988 que, além 

de fazer referências explícitas e diretas em várias partes do texto 
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constitucional, impondo deveres ao Estado e a sociedade com relação ao meio 

ambiente, também dedicou todo um capítulo para tratar da tutela e proteção 

do “meio ambiente ecologicamente equilibrado” (PADILHA, 2015, p. 4). 
 

A CRFB/88, ao abranger o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, seguiu 

indicações da Conferência de Estocolmo de 1972. Tal conferência proporcionou a afirmação 

do Direito Internacional do Meio Ambiente, com a proclamação, em âmbito mundial, da 

necessidade de defesa do meio ambiente, não só para as presentes, mas também para as futuras 

gerações, sendo um fim a ser visado de forma harmônica com os fins estabelecidos e 

fundamentais da paz e do desenvolvimento social e econômico globais. (PADILHA, 2015). 

Dispõe, portanto, o art. 225 da CRFB/88: 

 

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. (BRASIL, CRFB/88) 
 

O exposto no art. 225 da CRFB/88 é considerado um direito fundamental de terceira 

dimensão, de titularidade humanitária e implementação solidária. Assim sendo, o meio 

ambiente é cláusula pétrea, passando a ser um bem jurídico suscetível a ser tutelado tanto pelo 

Estado, quanto pela coletividade. “Desse modo, estamos diante de um direito transindividual, 

de natureza difusa, cujo objeto é indivisível e seus titulares são indeterminados e 

indetermináveis. Trata-se de um direito inerente a toda coletividade (...)”(CHACHÉ; RAPOSO; 

SOARES, 2019, p. 313). 

O §1º do dispositivo estabelece deveres ao Poder Público para assegurar a efetividade 

de tal direito, listando, dentre eles, a proteção da fauna e a vedação de práticas que submetam 

os animais à crueldade. Entretanto, manifestações legislativas e jurisprudenciais contrárias 

serão apresentadas no decorrer do presente trabalho, afirmando que o ambientalismo e o direito 

dos animais não possuem as mesmas bases éticas (RYDER, 2003 apud MOSCA 

GONÇALVES, 2018). 

A defesa do meio ambiente também é princípio orientador da ordem econômica, de 

acordo com o art. 170, CRFB/88. Conflita-se, então, o valor da preservação ambiental e o 

desenvolvimento econômico-social, chegando ao denominador comum conhecido como 

desenvolvimento sustentável, para que não haja degradação ambiental durante a busca 

econômica desenfreada. Mais uma vez, se pode observar o caráter bem-estarista que a 

Constituição emprega ao meio ambiente, tratando a natureza como recurso, ainda que tente 

conceder proteção a ela por seu próprio fundamento, trazendo a figura do Ministério Público 
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como representante para tutelar o meio ambiente no inciso III, art. 129, CRFB/88, com o 

inquérito civil e a ação civil pública.  

Muito embora a CRFB/88 represente um enorme avanço para a luta ambiental e animal, 

é impossível desvincular o texto constitucional da intenção do constituinte de formular tal 

direito fundamental com atenção à garantia da qualidade de vida dos seres humanos, sem 

conferir ao meio ambiente e aos animais não-humanos seu valor intrínseco, sem sopesar sua 

utilidade para a vida humana. Não superando, portanto, a visão antropocêntrica e utilitarista. 

 

Ademais, ainda que se possa vislumbrar a tutela da natureza por um viés 

biocêntrico, tal perspectiva jamais poderá ser equiparada à proteção do animal 

que decorre da sua condição de ser sensível, como valoração da sua 

identidade. A equiparação do valor inerente dos bens naturais e dos animais é 

perigosa, na medida em que permite valorar de forma equânime rochas, rios, 

plantas e seres dotados de sensibilidade, gerando, consequentemente, risco de 

degradação da própria condição humana (MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 

73)  
 

A proteção dos animais foi deixada em segundo plano durante o desenvolvimento da 

questão ambiental e isso se deu justamente em razão de que contestar a prática de violências 

injustificadas sofridas pelos animais não atendia em nada aos interesses humanos. O 

ambientalismo emergiu pelos interesses do homem, pela influência exercida do meio ambiente 

na qualidade de vida na população. As bases éticas do ambientalismo não são as mesmas bases 

do direito dos animais (RYDER, 2002 apud MOSCA GONÇALVES, 2018). Desse modo, o 

viés que respalda a proteção animal não é a qualidade de vida humana, mas a prevenção da 

violência entre os próprios homens, visto que uma pessoa humana capaz de infligir maus-tratos 

aos animais também poderá ser capaz de fazê-lo contra humanos, e o engrandecimento moral 

do ser humano, como dominador de outras espécies. 

 

 

2.1. A natureza jurídica dos animais não-humanos  

 

Atribuir direitos subjetivos aos animais não-humanos consequentemente implica 

consideração desses como sujeitos jurídicos. De acordo com Monique Mosca Gonçalves 

(2018), existem algumas vertentes teóricas para o enquadramento dos animais como sujeitos de 

direitos. A primeira vertente busca conceder aos animais não-humanos a personificação plena, 

os equiparando aos absolutamente incapazes; a segunda busca inserir a questão dos animais 

não-humanos na questão dos direitos sem sujeitos; a terceira inclui os animais não-humanos na 
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categoria de entes despersonificados; e a quarta visa criar uma categoria de personalidade 

jurídica aplicada essencialmente aos animais. 

Antes de destrincharmos a natureza jurídica dos animais não-humanos na visão civilista 

atual, se faz importante destacar que uma parte da doutrina se posiciona contra a ideia de 

equiparação entre animais não-humanos e humanos absolutamente incapazes, pois compreende 

que atribuir personalidade aos animais vai de encontro à própria essência animal. Segundo tal 

entendimento, o reconhecimento da personificação dos animais impediria a realização de 

negócios jurídicos que os envolvessem e atribuiria direitos de personalidade com limitação, 

pois não haveria que se falar em direitos ao nome, à imagem, à honra, à privacidade, à 

intimidade do animal. Também não seria possível atribuir deveres aos animais não-humanos, 

além disso, a atribuição de personalidade ao animal obrigaria a generalização do veganismo, 

por exemplo, pois a personificação preservaria o corpo do animal de todas as infrações que não 

podem ser infligidas aos seres humanos (TELINO NEVES, 2014). 

Válido mencionar que a Teoria Geral do Direito e do Estado, de Hans Kelsen, concluiu 

que a pessoa física não é uma realidade natural, mas sim uma elaboração do pensamento 

jurídico. Ante o exposto, não se pode definir pessoa física como ser humano, pois são conceitos 

completamente diversos de consideração. Assim sendo, Heron José Santana aponta que: 

 

Kelsen, por exemplo, não considerava nenhum absurdo que os animais fossem 

considerados sujeitos de direito, pois para ele a relação jurídica não se dá entre 

o sujeito do dever e o sujeito de direito, mas entre o próprio dever jurídico e o 

direito reflexo que lhe corresponde. Para o mestre de Viena, o direito subjetivo 

nada mais é do que o reflexo de um dever jurídico, uma vez que a relação 

jurídica é uma relação entre normas, ou seja, entre uma norma que obriga o 

devedor e outra que faculta ao titular do direito exigi-lo (SANTANA, 2006, 

p. 267). 

 

A pessoa, sob o prisma jurídico, importa no ente suscetível de direitos e obrigações. 

Nesse sentido, todo titular de fato de relações jurídicas é sujeito de direitos e esta não equivale 

à noção de indivíduo, por isso, dentro dessa lógica, os animais não-humanos podem ser 

considerados titulares de relações jurídicas e, portanto, sujeitos de direitos, sendo incluído na 

categoria de pessoas, ainda que não sejam físicas ou jurídicas (RODRIGUES, 2003 apud 

LOURENÇO, 2008) 

A segunda vertente mencionada, a teoria dos direitos sem sujeitos, também é refutada 

“por desconsiderar a relação entre o sujeito e o direito, esbarra frontalmente no princípio da 

senciência, uma vez que ignora o valor intrínseco dos animais e o reconhecimento de seus 

próprios interesses como fundamento de tutela” (MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 140). Dessa 

forma, restam duas teorias a serem explanadas: o animal como sujeito de direito 
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despersonificado e o animal como sujeito sui generis, em uma categoria própria. Antes, porém, 

vale destacar a posição atual contemplada pelo Código Civil.  

Na visão civilista tradicional, os animais não-humanos são abrangidos pelo regime de 

propriedade disciplinado pelos direitos patrimoniais, classificados como direitos das coisas. De 

acordo com Flávio Tartuce (2017), podemos entender como coisas tudo o que não é humano. 

A conceituação clássica de Clóvis Beviláqua, citada por Carlos Roberto Gonçalves (2010), 

aponta a representação de um complexo de normas que regulamenta as relações dominiais 

existentes entre a pessoa humana e coisas apropriáveis.  

Importante destacar a dicotomia entre bens e coisas, onde os bens são tidos como 

imateriais e as coisas são tidas como materiais. De acordo com Caio Mário Pereira (2005), em 

anotações sobre o art. 47 do Código Civil de 1916, a distinção entre bens móveis e seres 

semoventes não teria nenhuma importância prática, visto que os mesmos dispositivos os 

regulavam. Nessa acepção, os animais não-humanos recebiam, ou continuam a receber, o 

mesmo tratamento que as coisas de caráter móvel, diante de uma relação de domínio entre o ser 

humano e a propriedade.  

Semovente é o termo jurídico aplicado a algo que anda ou move-se sozinho, referido 

aos animais não-humanos. No atual Código Civil, Lei nº 10.406/2002, a Parte Geral, Livro II, 

disciplina sobre os bens, diferenciando as classes de bens no Título Único. No Capítulo I, 

encontra-se a divisão dos bens considerados em si mesmos, e, chegando à Seção II, os bens 

móveis. O art. 82 conceitua: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de 

remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social”.  

Celeremente, pode-se perceber o caráter obsoleto de tal dispositivo, visto que, como 

exposto anteriormente, animais não-humanos são, comprovadamente, seres sencientes, capazes 

de sentir, de se comunicar e de compreenderem os perigos de dano à vida. Não podendo, 

portanto, figurar apenas como seres semoventes, como se sua única característica a ser 

considerada fosse o deslocamento por si só. Tartuce (2017) aponta que o tratamento jurídico 

reservado aos animais reflete os interesses existenciais da pessoa humana, principalmente pelo 

ecossistema em que o homem se insere. 

Muito embora no código civil brasileiro não haja artigos específicos que 

mencionem animais como bens jurídicos, a existência de textos normativos 

que trazem a percepção de animais como propriedade marca a posição de 

objetificação animal, principalmente no que tange ao entendimento prevalente 

da doutrina tradicional (CHAVES, LUDOLF e MORGADO, 2020, p. 2). 
  

Os animais não-humanos, no entendimento de Fredie Didier Jr. (2005), não possuem 

qualquer status na ordem jurídica e são equiparados aos mortos que não podem ser sujeitos de 



31 
 

uma relação jurídica material, sem capacidade para reivindicarem seus direitos em juízo. 

Portanto, nessa linha de raciocínio, os animais não seriam sujeitos de direitos, apesar de seres 

vivos. Enquanto isso, condomínios, sociedades, espólio, massa falida, órgãos públicos 

despersonalizados, entre outros, podem estar em juízo na defesa de seus interesses. 

Existem dois critérios de organização dos sujeitos de direitos, como preceitua Fábio 

Ulhoa Coelho: “o primeiro divide-os em personificados ou não personificados 

(despersonificados). O segundo distingue entre os sujeitos humanos (ou corpóreos) e não 

humanos (ou incorpóreos)” (COELHO, 2003, p. 139 apud GORDILHO e SILVA; 2012, p. 

350). Assim sendo, os sujeitos personificados são as pessoas, tanto físicas, quanto jurídicas. 

Essas são sujeitos de direitos não humanos, enquanto aquelas são sujeitos de direitos humanos. 

Em relação aos sujeitos humanos, seu prelúdio se dá com a nidação (implantação do óvulo 

fecundado na parede uterina), entretanto, quando ainda nascituro ou embrião, são sujeitos de 

direitos humanos despersonalizados. Todo o resto é considerado sujeito de direito não-humano. 

Ainda de acordo com o pensamento de Ulhoa Coelho, nem todo sujeito de direito é 

pessoa e nem toda pessoa é considerada ser humano no universo jurídico, pois sujeito de direito 

é o titular de interesse em forma jurídica. Partindo dessa ideia, os animais não-humanos 

poderiam ser encaixados na categoria de coisas, como o civilismo clássico considera, ou na 

categoria de sujeitos de direitos não-humanos personificados, como já visto. 

Os entes despersonificados enquadram-se na máxima de que tudo lhes é proibido, salvo 

o que for permitido pela lei, costumes ou princípios. Diferentemente dos entes personificados, 

que são regidos pelo princípio da legalidade ampla, podendo tudo fazer, salvo o que for vedado 

em lei. Algumas características dos entes despersonificados podem ser enumeradas, como a 

transitoriedade, a fugacidade e a necessidade de propiciar segurança às relações jurídicas. A 

eles, portanto, seria garantida a capacidade de ser parte em relações jurídicas processuais, os 

tornando aptos ao exercício direto, em nome próprio, em juízo (MELLO, 2004, apud 

GORDILHO e SILVA, 2012). 

Tais entes estão elencados no art. 75 do Código de Processo Civil, que trata da 

possibilidade de representação em juízo, tanto ativa, quanto passivamente, e é omisso quanto 

aos animais não-humanos, confirmando, mais uma vez, a visão clássica e utilitarista de que os 

animais são coisas passíveis de apropriação e não possuem direitos a serem tutelados. A 

vertente que defende que animais não-humanos sejam sujeitos de direitos despersonificados o 

faz com intuito de superar a ideia de que, para adquirir direitos subjetivos, os animais não-

humanos tenham que ser reconhecidos como pessoas. Nas palavras de Daniel Braga Lourenço 

e Fábio Correa Souza de Oliveira: 
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Tecnicamente, o que se pretende é que animais, consoante alertava o jurista 

italiano Cesare Goretti, já em 1928 (L´animale quale soggetto di diritto), 

embora despersonalizados, sejam “sujeitos de direito”, ou seja, ainda que se 

entenda que não sejam pessoas, nem por essa razão deixariam de poder 

usufruir de um patrimônio jurídico que lhes garantisse o mínimo existencial. 

A vantagem da teoria dos entes despersonalizados se situa justamente na 

prescindibilidade da “adequação típica” do animal na categoria de pessoa para 

que ele venha a titularizar determinados direitos subjetivos fundamentais. 

Com Ihering (1818-1892) há a construção da ideia de sujeito-interesse, por 

meio da qual se afirma ser a utilidade, e não a vontade, a força motriz do 

Direito. Os direitos subjetivos, nesse sentido, servem para garantir os 

interesses fundamentais decorrentes da vida sensitiva, pois “todo o Direito 

positivado é a expressão de um interesse reconhecido pelo legislador como 

merecedor e demandante de proteção”. Os interesses, por sua vez, podem ser 

derivados de condutas volitivas complexas ou mesmo de impulsos sensíveis 

bastante básicos que, em última análise, poderiam se resumir às sensações. 

(LOURENÇO; OLIVEIRA; 2009, p. 130). 
 

A quarta vertente defende a personificação jurídica dos animais, de forma diferente da 

primeira, pois haveria a criação de uma nova categoria, que o doutrinador francês Jean-Pierre 

Marguénaud denomina de personalidade animal. (MARGUÉNAUD, 1998, apud MOSCA 

GONÇALVES, 2018). Na prática, seria um meio termo entre os conceitos de “pessoa” e “bens”, 

permitindo que os animais não-humanos figurem das duas formas a depender do caso concreto, 

possibilitando a consideração dos seus interesses em juízo. “Não se trata, assim, de reclamar 

tratamento idêntico aos direitos subjetivos humanos, mas de exigir consideração imparcial de 

interesses, com respeito às diferenças” (MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 146). 

Carla Amado Gomes (2015), através da ideia de descoisificação do animal sem 

equiparação à personalidade conferido aos seres humanos, entende que é necessária a maior 

imposição de deveres ao homem para com os animais, sem deveres ou obrigações a serem 

seguidos pelos animais não-humanos, apenas com direitos subjetivos para promoção do seu 

bem-estar e integridade física. Desse modo, os animais continuariam figurando como objetos 

em determinadas relações jurídicas, mas também seriam sujeitos de direitos, rompendo a 

dicotomia entre a personificação completa e a coisificação integral do animal. 

Compreendendo a dimensão da questão animal e seus conflitos entre os próprios 

estudiosos do tema quanto ao enquadramento dos animais, a interpretação lógica é a de que é 

necessária uma adaptação à condição dos animais não-humanos, tornando-se fundamental para 

avançar no conceito da natureza jurídica e para a busca satisfativa dos interesses dos animais, 

os retirando do status de objeto e os alçando ao status de sujeitos de direitos. 

Nesse rumo, caminha o Projeto de Lei nº 27/2018, anterior PL nº 6.799/2013, com 

origem na Câmara dos Deputados e aprovado pelo Senado Federal em 2019, cuja ementa indica 
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o acréscimo de dispositivo à Lei nº 9.605/1998, - Lei de crimes ambientes que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente -

, para dispor sobre a natureza jurídica dos animais não-humanos.1  

O objetivo do PL é, portanto, confrontar a visão apresentada pelo atual Código Civil e 

proibir que os animais não-humanos sejam juridicamente tratados como coisas, os afirmando 

de fato como seres sencientes, característica já reconhecida desde 2012, na Conferência de 

Cambridge. Todavia, como todo avanço legislativo relativo aos direitos dos animais, o PL nº 

27/2018 se deparou com alterações especistas, conforme podemos observar no parágrafo único 

da redação final da emenda do Senado: 

Dê-se ao art. 3º do Projeto a seguinte redação:  

“Art. 3º Os animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis e são 

sujeitos com direitos despersonificados, dos quais devem gozar e, em caso de 

violação, obter tutela jurisdicional, vedado o seu tratamento como coisa.  

Parágrafo único. A tutela jurisdicional referida no caput não se aplica ao uso 

e à disposição dos animais empregados na produção agropecuária e na 

pesquisa científica nem aos animais que participam de manifestações culturais 

registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 

brasileiro, resguardada a sua dignidade”. 
 

 Há uma disjunção entre o objetivo final de quem luta pela causa animal e os artifícios 

legislativos para que animais de produção agropecuária, animais utilizados em pesquisas e 

animais explorados em manifestações culturais de natureza imaterial integrantes do patrimônio 

cultural brasileiro, como, por exemplo, a vaquejada, não sejam alcançados pelas tentativas de 

alteração do status jurídico de animais não-humanos. Dessa forma, conforme prevê a atual 

redação, pode-se dizer que apenas animais domésticos poderiam obter tutela jurisdicional, 

enquanto os animais existentes dentro da ótica utilitarista e capitalista continuariam a ser 

considerados coisas, em detrimento de seus interesses. O interesse econômico humano continua 

a ser a razão pela qual milhões de animais não-humanos sofrem diariamente sem a devida tutela. 

Portanto, muito embora o Código Civil atual tenha modificado os artigos iniciais para 

dispor sobre a personalidade civil e retirado o vocábulo “homem”, presente no Código Civil de 

1916, e colocado em seu lugar a palavra “pessoa”, reiterando a distinção entre os conceitos de 

pessoa natural e ser humano, estendendo o conceito de personalidade jurídica, incluindo todas 

as pessoas, sendo humanas ou não, o direito à vida acaba por não ser reconhecido a todos os 

seres vivos, nem mesmo a todos os animais, apenas aos humanos. Pois a vida humana se vincula 

 
1 A redação do PL nº 27/2018, conhecido como “Animal não é coisa”, sofreu alterações pela Emenda proposta 
pelo Senado e retornou para a Câmara, não tendo, até o momento de finalização desse TCC, em setembro de 
2021, nova votação. 
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à dignidade, enquanto a vida não-humana é vinculada à precificação (SILVA, 2003, apud 

LOURENÇO, 2008). 

 

 

2.2. A Lei de Crimes Ambientais e sua alteração pela Lei Sansão 

 

Em 29 de setembro de 2020, foi sancionada da Lei nº 14.064, conhecida como Lei 

Sansão, originada pelo Projeto de Lei nº 1.095/2019. A lei assim é chamada por, em julho de 

2020, um pitbull nomeado de Sansão ter tido as duas patas traseiras decepadas com uma foice 

e ter sido amordaçado com arame farpado, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. 

Diante do caso, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra o agressor e 

solicitou o julgamento pela Justiça Comum, diante da gravidade das agressões. O processo foi 

distribuído ainda em julho de 2020 e segue em tramitação. Felizmente, o cão sobreviveu, voltou 

a andar e virou símbolo da luta pelos direitos dos animais.  

O escopo do PL nº 1.095/2019, que já estava em tramitação quando o caso aconteceu, 

era alterar a redação do art. 32 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei nº 9.605/1998. Desse modo, 

antes avançar no estudo e na análise da efetividade da alteração legislativa, imprescindível 

esmiuçar a Lei de Crimes Ambientais quanto às previsões animais. 

A Lei nº 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e, como já mencionado, o direito dos animais 

acaba por ter amparo no direito ambiental para tutelar a integridade dos animais não-humanos. 

As sanções são impostas tanto às pessoas físicas, quanto jurídicas que atentam contra o meio 

ambiente, ainda que o façam de forma involuntária, conforme dispõe o art. 3º. Tal lei prevê 

penas alternativas à prisão, como a prestação de serviços à comunidade ou à entidade ambiental; 

suspensão parcial ou total de atividades; a interdição temporária de direitos; a prestação 

pecuniária; e o recolhimento domiciliar.  

Ao que tange o direito animal, a lei traz os crimes contra a fauna, na Seção I, Capítulo 

V, dos arts. 29 a 36. Percebemos, desde logo, que o texto legal é condizente com a disposição 

constitucional e considera a coletividade animal e sua função ecológica, sem referenciação ao 

animal como ser vivo dotado de direitos subjetivos. Importante relembrar que a CRFB/88 não 

conceituou o que é fauna e, portanto, não cabe à legislação infraconstitucional realizar tal 

limitação.  

Assim, partimos para as excludentes de ilicitude presentes no art. 37: 
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Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: 

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; 

II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou 

destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela 

autoridade competente; 

III – (VETADO) 

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão 

competente. 
 

As descriminantes previstas acima podem ser consideradas estado de necessidade, visto 

a autorização do sacrifício de um bem jurídico para salvaguardar outro. No entanto, o 

entendimento de alguns aplicadores do Direito é que poderia ser aplicado o art. 24 do Código 

Penal, visto que os requisitos para o estado de necessidade do inciso I supramencionado já se 

enquadrariam em tal dispositivo, enquanto as outras duas podem ser consideradas 

descriminantes penais em branco, pois dependem de complementação do poder público. Sem 

embargo, tal dispositivo voltará à baila no próximo capítulo, ao tratarmos do sacrifício de 

animais em situação de maus-tratos. 

Por sua vez, o art. 29 da referida lei apresenta a proteção dada à fauna silvestre e seu 

§ 3º aponta que são espécimes da fauna silvestre todos os animais pertencentes às espécies 

nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu 

ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território ou águas brasileiras. Descreve a conduta 

penal nos verbos: matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar. Esse dispositivo, ao contrário do 

primeiro pensamento, não visa proteger os animais especificamente, mas sim a coletividade e 

seu direito difuso, sendo importante para a manutenção do equilíbrio ambiental e preservação, 

mas pouco considerando a dignidade animal. Nesse sentido: 

 

Os animais são bens sobre os quais incide a ação humana. Com isso, deve-se 

frisar que animais e vegetais não são sujeito de direitos, porquanto a proteção 

do meio ambiente existe para favorecer a própria pessoa humana e somente 

por via reflexa para proteger as demais espécies (FIORILLO, 2012, p.280). 
 

O art. 30, de forma breve, tipifica a exportação de peles e couros de anfíbios e répteis, 

sem a autorização da autoridade ambiental competente, enquanto o art. 31 dispõe sobre a 

conduta da introdução de espécime animal no Brasil, sem parecer técnico oficial favorável e 

licença expedida por autoridade competente. Não é necessária mais ênfase nos dois dispositivos 

para percepção do intuito de preservação e tutela ambiental no primeiro artigo, enquanto a tutela 

do equilíbrio ambiental e a incolumidade pública no segundo. Do art. 33 ao art. 36, tem-se o 

tratamento da fauna aquática e, mais uma vez, temos apenas uma proteção ecológica da fauna, 

responsável pela criação de um ambiente sadio em prol do ser humano, sem, contudo, 

compreender os animais como sujeitos de direitos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/1998/Vep181-98.pdf
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Não se pretende aqui dizer que a tutela pelo direito dos animais é contrária à 

tutela de proteção ambiental, até mesmo porque é biologicamente ilógico fazer 

tal afirmação, uma vez que, como inúmeras vezes ressaltado, os animais não-

humanos (bem como os humanos) estão inseridos no ecossistema terrestre 

sendo tanto a manutenção das mais variadas espécies fundamental para seu 

equilíbrio, como esse mesmo equilíbrio indispensável à preservação da vida 

dos mais diversos espécimes. Existe uma codependêcia sistêmica entre a 

proteção ambiental e a defesa pelos animais não-humanos. Contudo, o que 

precisa se compreender é que a preservação ambiental ou mesmo da fauna 

pelo simples interesse na manutenção de melhores condições de vida ao ser 

humano não é suficiente na garantia de direitos aos animais. A elevação dos 

animais a sujeitos de direitos é fundamental para que se efetive sua tutela, isso 

porque, somente assim, eles poderão ser considerados por si mesmos 

(CHAVES, 2019, p. 58). 
 

O art. 32, entretanto, destoa dos já mencionados, pois abrange os animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, prevendo a pena de detenção de três meses a 

um ano e multa para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir e mutilar os animais não-

humanos. Como já explanado, a Lei Sansão teve como escopo a alteração de tal dispositivo, 

majorando as penas cominadas a crime de maus-tratos de cães e gatos, com a inclusão do § 1º- 

A: 

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas 

no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e 

proibição da guarda 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 
 

Percebe-se, também, a determinação de que a pena seja cumprida em regime de 

reclusão, ao invés do regime de detenção, sendo esse último aplicável às demais espécies. Essa 

alteração é extremamente significativa, porque o regime de reclusão é mais rígido do que o 

regime de detenção, visto que este possibilita o cumprimento da pena em regime semi-aberto 

ou aberto, enquanto aquele permite que a pena seja cumprida em regime fechado, dependendo 

do cálculo da pena. 

 Outro fator importante é a não possibilidade de julgamento pelo Juizado Especial 

Criminal, visto que a pena máxima cominada é superior a dois anos, devendo, portanto, ser 

julgado por vara criminal ou especializada, nos termos do art. 61 da Lei dos Juizados Especiais, 

Lei n° 9.099/1995. Sendo assim, não poderá ser lavrado o Termo Circunstanciado de 

Ocorrência, o TCO, pois deixa de ser considerada uma infração penal de menor potencial 

ofensivo. Com base na mesma explicação, o benefício da transação penal também não poderá 

ser utilizado, não podendo o Ministério Público deixar de propor a ação penal, nos termos do 

art. 76, Lei n° 9.099/1995. 
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Dessa forma, não deverá ser aplicada a regra de que a prisão em flagrante e 

imposição de fiança apenas possam ocorrer caso o agente do crime se recuse 

a assumir o seu compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal em 

horário e dia determinados, sendo admitida a prisão em flagrante do agente 

nos termos do Código Penal (LADEIRA, 2020). 
 

Também não há mais a possibilidade do benefício da suspensão condicional do processo 

prevista no art. 89 da Lei dos Juizados Especiais, que permite a propositura da suspensão do 

processo pelo Ministério Público, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, porque tal condicional só se enquadra 

nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano. 

Em que pese o diploma legal ter sido sancionado abrangendo cães e gatos, a ementa 

inicial do PL nº 1.095/2019 previa a inclusão dos animais silvestres, nativos e exóticos:  

 

Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 para estabelecer pena de 

reclusão a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos; e instituir penas 

para estabelecimentos comerciais ou rurais que concorrerem para a prática do 

crime. 
 

Em vista disso, apesar do avanço legislativo, há de se ressaltar a posição do novo bem-

estarismo que será tratado no próximo capítulo, pois a evolução normativa se deu apenas em 

prol de algumas espécies, enquanto o crime de maus-tratos ou abuso contra os demais animais 

não-humanos continua a ser considerado como um crime de menor potencial ofensivo, 

representando, por isso, uma vitória parcial, mas motivadora para que a luta pelos direitos dos 

animais não-humanos prossiga. Há de se concordar que existe uma insuficiência da tutela penal 

quanto ao crime de dano cometido contra animais que não sejam cães e gatos. 

Diante dessa situação: 

 

O equívoco mais grave sob o prisma jurídico dessa eleição de certos animais 

para um tratamento diferenciado não é o tribalismo ou identitarismo animal, 

mas algo que, juridicamente, deriva dessas posturas “intelectuais”. O pior erro 

se dá por infração ao Princípio Constitucional da Igualdade ou da Isonomia. 

Não há motivo plausível para um tratamento diferenciado para os atos de maus 

– tratos, envolvendo cães e gatos, deixando os restantes animais numa vala 

comum de indiferença (CABETTE, 2020). 
 

No entendimento do Deputado Fred Costa, autor da PL que culminou na Lei Sansão, há 

mais de 20 anos que projetos de lei no mesmo sentido tentam abarcar todas as espécies de 

animais não-humanos para majoração do crime de maus-tratos, entretanto, sem sucesso, diante 

do fortalecimento da bancada ruralista presente no Congresso Nacional. Todavia, de acordo 

com o deputado em entrevista para o PodCast Supremo Cast episódio 51º – Direito Animal, a 
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mudança da legislação é uma quebra de paradigmas entre a impunidade e a pena restritiva de 

direitos, visto que, maus-tratos contra cães e gatos configuram 90% dos boletins de ocorrência 

registrados. Apesar disso, o autor também considera que a atual legislação é insuficiente e 

corrobora para a impunidade, pois se encontra dentro da Lei de Crimes Ambientais, 

necessitando ter sua desvinculação para que haja legislações específicas. 

Há, também, muitos questionamentos acerca da efetividade do aumento da pena em 

casos de violência contra animais e da real necessidade de se tutelar a vida do animal, em 

comparações com dispositivos penais que preveem pena inferior para atos contra humanos. 

Todavia, maltratar um animal é uma demonstração de dominação sobre o mais fraco que é 

incapaz de se defender. Os atos de crueldade contra animais podem ser o primeiro passo para 

colocar em prática a violência com outros homens. 

Nessa perspectiva, pode-se citar a Teoria do Elo ou, como conhecida 

internacionalmente, a The Link. Estudada dentro de um contexto familiar, a teoria observou 

relações de domínio, onde animais não-humanos são utilizados como ferramentas de coerção. 

Em uma pesquisa realizada por Frank Ascione, nos Estados Unidos, sobre mulheres vítimas de 

agressão, 71% afirmou presenciar seus companheiros tentando ferir ou matar seus animais, 

enquanto 32% relatou que os filhos também já haviam tentado. Independentemente das 

diferenças culturais e no ordenamento quanto à natureza dos animais não-humanos, que 

influenciam diretamente na definição de crueldade, há a possibilidade de aplicação da Teoria 

do Elo no Brasil, “já que em ambos os países há criminalização para os maus-tratos e cada vez 

mais empatia pelos animais” (NASSARO, 2013, p. 75). 

Apesar de ser um argumento antropocêntrico, responde aos anseios dos que consideram 

desproporcional a alteração trazida pela Lei Sansão, diante da colocação de ofensa aos 

princípios limitadores do poder punitivo estatal, como o comparativo à pena aplicada ao crime 

de lesão corporal grave contra o ser humano, por exemplo. Ademais, de extrema relevância 

para o presente trabalho a explanação acerca da vedação à crueldade, maus-tratos e dano animal, 

temas do próximo capítulo. 
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3. CRUELDADE, DANO ANIMAL E O DEVER DE REPARAÇÃO 

 

 

Como visto no capítulo anterior, muito se questiona acerca dos maus-tratos e da 

crueldade animal. O inciso VII, § 1º, do art. 225, da CRFB/88, veda a submissão dos animais a 

crueldade com a seguinte redação:  

 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade. 
 

Tal norma constitucional consiste em uma regra e não um princípio, sendo, portanto, 

necessária a subjunção do fato à regra, não havendo que se falar no uso da ponderação 

principiológica. Entretanto, na maior parte das vezes, a interpretação do dispositivo acima 

mencionado, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, é a de uma proteção reflexa ou 

indireta (LOURENÇO e OLIVEIRA, 2019). 

A interpretação é a de que apenas o sofrimento sem motivo razoável deva ser combatido 

legalmente, sendo, porém, permitido todo ato que preencher alguma demanda humana e 

justificável, ainda que cause sofrimento aos animais não-humanos. Nesse sentido, o art. 23, 

inciso VIII, indica que o Estado deve “fomentar a atividade agropecuária, e organizar o 

abastecimento alimentar”. Assim sendo, o abate de animais não-humanos para consumo é 

estimulado como uma atividade econômica. 

Retornando à diferenciação entre regra e princípio, pode-se dizer que “as regras são 

operadas ao modo disjuntivo, ou seja, na forma do tudo ou nada, como expõem Lourenço e 

Oliveira (2019). Desse modo, se houver a possibilidade de aplicar duas ou mais regras a um 

mesmo caso e observarmos uma contradição evidente entre elas, uma será aplicada e as demais 

serão consideradas nulas.  

Ainda de acordo com os autores, a doutrina afirma que o conflito entre regras deve ser 

resolvido no plano da validade, entretanto, os autores afirmam que o conflito também abarca o 

plano da vigência e o plano da eficácia. Assim sendo, havendo antinomia entre duas regras, 

deve-se haver uma cláusula de exceção que exclua o conflito ou reconheça a nulidade de uma 

delas, em razão da impossibilidade de que as duas existam ao mesmo tempo.  

Os princípios, segundo a doutrina corrente, “são sempre razões prima facie sob as quais 

se baseiam também direitos prima facie” (LOURENÇO e OLIVEIRA, 2019, p. 237). Isso 
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posto, estabelecem disposições que podem ser complementadas à luz de outros princípios, não 

exprimindo um comando definitivo. Cada princípio pode ser aplicado com mais relevância 

diante de cada caso, ou seja, havendo antinomia entre dois princípios que alcançassem os 

animais não-humanos, existiria a possibilidade de um princípio prevalecer a outro, a depender 

da realidade fática, e vice-versa. Há, desse modo, uma pretensão de parcialidade.  

Lourenço e Oliveira (2019), porém, não afastam que as regras também sofrem uma 

forma de ponderação, mas de forma mais delimitada, enquanto os princípios as sofrem de uma 

forma mais imprecisa, diante da maior generalidade. 

 

Dizer que as regras se submetem a um tipo diferente de ponderação significa 

que para se superar uma regra é preciso que existam razões muito fortes. Ora, 

as regras possuem uma pretensão de regulação específica e terminativa e, 

normas que são, gozam da presunção de serem aplicadas desta maneira. Neste 

sentido, pode-se afirmar que é mais difícil sopesar ou superar uma regra do 

que um princípio: são necessárias razões mais fortes para balancear 

(relativizar) regras do que princípios (LOURENÇO e OLIVEIRA, 2019, p. 

239). 
 

Nesse rumo, a vedação constitucional à crueldade traduz uma regra que descreve com 

especificidade uma conduta proibida. Na visão dos autores, há um comando definitivo, 

impedindo tais práticas cruéis, e não um comando para apenas minimizar o sofrimento dos 

animais não-humanos ou garantir o bem-estar animal. Não havendo, portanto, abertura à 

interpretação, ainda que, juridicamente, não haja um conceito fechado de crueldade, pois há 

uma opção prévia do legislador constituinte originário para a não admissão da crueldade animal. 

 

Ao examinar a parte final do art. 225, § 1º, VII, é possível identificar que o 

enunciado que objetiva a vedação de práticas cruéis contra animais define um 

comportamento   não   admissível.   Trata-se   de   uma   regra   que   descreve 

imediatamente uma conduta proibida, não de um princípio que se refere a um 

estado de coisas a ser promovido ou atingido, “em virtude do qual deve o 

aplicador verificar a adequação do comportamento a ser escolhido ou já 

escolhido para resguardar tal estado de coisas”. Na verdade, houve uma prévia 

ponderação do legislador constituinte, que optou por privilegiar um 

determinado comportamento em razão da necessidade de assegurar a 

efetividade do direito previsto no caput do art. 225 e de sua relevância, ante 

uma possível colisão com outros princípios constitucionais. Uma vez 

constatado que o tratamento ao qual foi submetido o animal é considerado 

cruel, ele necessariamente deve ser proibido ou sancionado.  Ao contrário dos 

princípios, as regras não permitem uma ponderação com princípios ou valores 

constitucionais. A Constituição de 1988 podia ter estabelecido a proteção 

animal em forma de princípio ou “norma fim de Estado” (ex.: “O Estado 

promoverá o bem-estar dos animais”). Não o fez, mas escolheu a forma mais 

direta e protetiva, instituindo uma regra proibitiva no próprio texto do art. 225 

da Constituição Federal (KRELL e LIMA 2015, p. 129). 
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Se uma prática, ainda que represente um valor cultural, religioso, desportivo, de 

entretenimento, lazer, econômico ou qualquer outro, for considerada um ato de crueldade contra 

os animais não-humanos, não há margem para ponderação judicial, pois trata-se de uma regra 

constitucional. Se houver um aplicador do direito que considere tais práticas constitucionais, 

há, então, a relativização de forma a promover insegurança jurídica, por violar a literalidade de 

um dispositivo constitucional.  

Sem pormenorizar os exemplos, porque não são objeto central da pesquisa, importante 

mencionar que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a aplicabilidade do inciso VII, § 1º, 

do art. 225, da CRFB/88. Um dos casos foi o RE n.º 153.531-8, que visava combater a 

denominada “farra do boi”, uma prática cultural catarinense, que consiste em induzir o animal 

a perseguir os participantes da prática desportiva, para que estes lesem o bovino com o intuito 

de derrubá-lo e matá-lo, agredindo o animal com paus, furando os olhos, arrancando orelhas e 

rabos. Por maioria de votos, o STF decidiu pelo provimento ao recurso extraordinário com 

fundamento na regra constitucional analisada, sem utilização de qualquer ponderação. 

Outros casos emblemáticos são as ações diretas de inconstitucionalidade propostas em 

face de leis estaduais que regulamentavam a prática de “rinhas de galo”, nos Estados do Rio 

Grande do Norte e no Rio de Janeiro, sendo, respectivamente, a ADI n.º 3.776 e ADI n.º 1.856. 

A prática consiste em promover duelos entre galos que são colocados em uma espécie de ringue, 

enquanto seres humanos apostam dinheiro pelo confronto. O STF adotou o mesmo 

entendimento da “farra do boi”, com a proibição da atividade por considerá-la inconstitucional. 

 

Torna-se claro que o Poder Público deve zelar pela não submissão dos animais 

à crueldade. Qualquer tentativa legislativa que vise regulamentar um uso que 

é inerentemente cruel incorre no vício, pois, de inconstitucionalidade. Não há 

possibilidade de transigirmos ou consentirmos com a norma constitucional. 

Ela não parte de um ponto de vista relativista (LOURENÇO e OLIVEIRA, 

2019, p. 242). 

 

Tentou-se dar o mesmo entendimento à vaquejada, prática cultural desportiva em que 

vaqueiros buscam derrubar o boi puxando-o pelo rabo, nas duas últimas faixas de cal marcadas 

no chão, acarretando dor, lesão e a morte do animal. Em 2016, houve o julgamento da ADI nº 

4.983 contra lei cearense que regulamentava a vaquejada. O pleno do STF declarou 

inconstitucionalidade de tal lei, apesar de um placar apertado e assustador. Entretanto, houve a 

aprovação da Lei nº 13.364/2016, que reconhece a vaquejada como manifestação cultural 

nacional, a elevando à condição de bem da natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 

brasileiro. Em sequência, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 96/2017, que acrescentou o 

§ 7º ao art. 225: 
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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. 

 

Houve o escancarado retrocesso e a visível inconstitucionalidade da emenda ao sopesar 

o divertimento cultural e desportivo do ser humano ao sofrimento animal. Importante 

compreender que jamais qualquer lei poderá estabelecer condições de bem-estar aos animais 

utilizados em práticas cruéis como a vaquejada ou o experimento animal, visto que o sofrimento 

é inerente à prática, portanto, indissociável dela. Vejamos trecho do voto do Ministro Luis 

Roberto Barroso, que pode ser considerado um marco para a causa animal: 

 

Portanto, a vedação da crueldade contra animais na Constituição Federal deve 

ser considerada uma norma autônoma, de modo que sua proteção não se dê 

unicamente em razão de uma função ecológica ou preservacionista, e a fim de 

que os animais não sejam reduzidos à mera condição de elementos do meio 

ambiente. Só assim reconheceremos a essa vedação o valor eminentemente 

moral que o constituinte lhe conferiu ao propô-la em benefício dos animais 

sencientes. Esse valor moral está na declaração de que o sofrimento animal 

importa por si só, independentemente do equilibro do meio ambiente, da sua 

função ecológica ou de sua importância para a preservação de sua espécie. (...)  

Reconheço que a vaquejada é uma atividade esportiva e cultural com 

importante repercussão econômica em muitos Estados, sobretudo os da região 

Nordeste do país. Não me é indiferente este fato e lastimo sinceramente o 

impacto que minha posição produz sobre pessoas e entidades dedicadas a essa 

atividade. No entanto, tal sentimento não é superior ao que sentiria em permitir 

a continuação de uma prática que submete animais a crueldade. Se os animais 

possuem algum interesse incontestável, esse interesse é o de não sofrer. 

Embora ainda não se reconheça a titularidade de direitos jurídicos aos animais, 

como seres sencientes, têm eles pelo menos o direito moral de não serem 

submetidos a crueldade. Mesmo que os animais ainda sejam utilizados por nós 

em outras situações, o constituinte brasileiro fez a inegável opção ética de 

reconhecer o seu interesse mais primordial: o interesse de não sofrer quando 

esse sofrimento puder ser evitado. (...)  

Gostaria de fazer uma última observação. Embora os animais sofram e se 

importem com seu sofrimento, na luta por seu bem-estar ou mesmo por 

reconhecimento de direitos, eles estão em grande desvantagem comparados a 

nós humanos. É que, diferentemente de movimentos por reconhecimento de 

direitos a seres humanos ocorridos ao longo de nossa história, os animais não 

podem, eles próprios, protestar de forma organizada contra o tratamento que 

recebem. Eles precisam dos humanos para isso. E não é difícil encontrar 

motivação psicológica e justificação moral para fazê-lo. Basta ter em conta 

que a condição humana com eles compartilha a senciência, a capacidade de 

sofrer, de sentir dor e, portanto, o interesse legítimo de não receber tratamento 

cruel (Voto do Min. LUIS ROBERTO BARROSO, ADI 4983 / CE. p. 42 e 

55). 
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Diante do exposto, claro está que a vedação ao sofrimento animal não busca tutelar a 

coletividade, ou seja, uma espécie ou a fauna, como muitos consideram, mas sim a 

individualidade de cada animal não-humano, pois práticas como a vaquejada, a rinha de galo 

ou a farra do boi não colocam em risco toda a fauna, mas atingem a dignidade de cada animal 

e o direito moral dos animais não-humanos não serem submetidos ao sofrimento. Com base em 

toda a explicação de senciência feita no decorrer do trabalho, deve-se tutelar os animais não-

humanos de todo e qualquer ato abusivo e cruel, visto que eles não o podem fazer sozinhos. 

 

 

3.1. Maus-tratos e o sacrifício de animais apreendidos 

 

No que tange ao exposto acerca da Lei Sansão, da vedação à crueldade e do dano animal, 

serão pontuadas considerações acerca da interpretação do art. 37 da Lei de Crimes Ambientais, 

que considera constitucional o abate de animais silvestres ou domésticos apreendidos em 

situação de maus-tratos. 

Antes, porém, é indispensável tomar conhecimento de que não há na legislação federal 

vigente uma não há conceituação constitucional sobre o termo crueldade. No entanto, o 

Decreto-Lei nº 24.645/1934 está em vigor, visto que editado na vigência do Decreto nº 

19.398/30, tendo, portanto, força de lei e não podendo ser revogado por simples decreto, como 

alguns acreditam ter acontecido com base no Decreto nº 11/81. Desse modo, serve de parâmetro 

para delimitar hipóteses em que podemos configurar os maus-tratos e base para legislações 

estaduais e municipais em prol da defesa dos animais não-humanos. 

O primeiro artigo do decreto indicava que todos os animais existentes no país seriam 

tutelados do Estado, sem quaisquer distinções entre espécimes. Além disso, o decreto ainda 

previa a aplicação de multa e a pena de prisão a quem provocasse maus-tratos aos animais não-

humanos. O art. 3º dispunha trinta e uma formas de praticar maus-tratos aos animais, sendo 

algumas delas: abuso ou crueldade; manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes 

impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz; obrigar animais 

a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para 

deles obter esforços; golpear, ferir ou mutilar; abandonar animal doente, ferido, extenuado ou 

mutilado, bem coma deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, 

inclusive assistência veterinária; não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados, a todo 

animal cujo extermínio seja necessário, parar consumo ou não; abater para o consumo ou fazer 

trabalhar os animais em período adiantado de gestação; açoitar, golpear ou castigar por qualquer 
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forma um animal caído sob o veículo; conservar animais embarcados por mais da 12 horas, sem 

água e alimento; 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; 

transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções necessárias ao seu 

tamanho e número de cabeças; encerrar em curral ou outros lugares animais em úmero tal que 

não lhes seja possível moverem-se livremente, ou deixá-los sem água e alimento mais de 12 

horas; engordar aves mecanicamente; despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos 

à alimentação de outros; ministrar ensino a animais com maus-tratos físicos; realizar ou 

promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie diferente, touradas e simulacros 

de touradas, ainda mesmo em lugar privado; arrojar aves e outros animais nas casas de 

espetáculo e exibi-los, para tirar sortes ou realizar acrobacias. 

Nesse sentido, alguns projetos de lei tramitam na Câmara dos Deputados, como é o caso 

do PL nº 4.564/2016, apensado ao PL nº 7.199/2010, apensado, por sua vez, ao PL nº 

11210/2018, que aguarda Constituição de Comissão Temporária pela Mesa. O PL nº 

4.564/2016 propõe a definição da conduta de maus-tratos praticada contra animais, com texto 

similar, em muitos trechos, ao Decreto-Lei acima mencionado. 

Os atos cruéis e de maus-tratos são previstos também na Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais – UNESCO, de 27 de janeiro 1978, subscrita pelo Brasil, que proclama: 

 

Artigo 1º: Todos os animais nascem iguais diante da vida, e têm o mesmo 

direito à existência.  

Artigo 2º: a) Cada animal tem direito ao respeito. b) O homem, enquanto 

espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais, 

ou explorá-los, violando esse direito. Ele tem o dever de colocar a sua 

consciência a serviço dos outros animais. c) Cada animal tem direito à 

consideração, à cura e à proteção do homem.  

Artigo 3º: a) Nenhum animal será submetido a maus-tratos e a atos cruéis. b) 

Se a morte de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor ou 

angústia.  

Artigo 4º: a) Cada animal que pertence a uma espécie selvagem tem o direito 

de viver livre no seu ambiente natural terrestre, aéreo e aquático, e tem o 

direito de reproduzir-se. b) A privação da liberdade, ainda que para fins 

educativos, é contrária a este direito.  

Artigo 5º: a) Cada animal pertencente a uma espécie, que vive habitualmente 

no ambiente do homem, tem o direito de viver e crescer segundo o ritmo e as 

condições de vida e de liberdade que são próprias de sua espécie. b) Toda a 

modificação imposta pelo homem para fins mercantis é contrária a esse 

direito.  

Artigo 6º: a) Cada animal que o homem escolher para companheiro tem o 

direito a uma duração de vida conforme sua longevidade natural b) O 

abandono de um animal é um ato cruel e degradante.  

Artigo 7º: Cada animal que trabalha tem o direito a uma razoável limitação do 

tempo e intensidade do trabalho, e a uma alimentação adequada e ao repouso.  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/918517/lei-7199-10
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Artigo 8º: a) A experimentação animal, que implica em sofrimento físico, é 

incompatível com os direitos do animal, quer seja uma experiência médica, 

científica, comercial ou qualquer outra. b) As técnicas substitutivas devem ser 

utilizadas e desenvolvidas.  

Artigo 9º: Nenhum animal deve ser criado para servir de alimentação, deve 

ser nutrido, alojado, transportado e abatido em que para ele tenha ansiedade 

ou dor.  

Artigo 10º: Nenhum animal deve ser usado para divertimento do homem. A 

exibição dos animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis 

com a dignidade do animal.  

Artigo 11º: O ato que leva à morte de um animal sem necessidade é um 

biocídio, ou seja, um crime contra a vida.  

Artigo 12º: a) Cada ato que leve à morte um grande número de animais 

selvagens é um genocídio, ou seja, um delito contra a espécie. b) O 

aniquilamento e a destruição do meio ambiente natural levam ao genocídio.  

Artigo 13º: a) O animal morto deve ser tratado com respeito. b) As cenas de 

violência de que os animais são vítimas, devem ser proibidas no cinema e na 

televisão, a menos que tenham como fim mostrar um atentado aos direitos dos 

animais.  

Artigo 14º: a) As associações de proteção e de salvaguarda dos animais devem 

ser representadas a nível de governo. b) Os direitos dos animais devem ser 

defendidos por leis, como os direitos dos homens. 

 

Percebe-se, assim, que os maus-tratos são citados no art. 3º da Declaração e o abandono 

animal está previsto no art. 6º, além do decreto percorrer por diversos pontos a serem 

considerados atos atentatórios à vida do animal não-humano.  

Segundo dados emitidos da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, PNS, divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estimou que 46,1% dos domicílios do 

país possuíam pelo menos um cachorro, o equivalente a 33,8 milhões de unidades domiciliares. 

Já em relação à presença de gatos, 19,3% dos domicílios do País possuíam pelo menos um, o 

equivalente a 14,1 milhões de unidades domiciliares. De acordo com o levantamento do 

Euromonitor Internacional, a população de animais que vivem em casas no Brasil chegou a 

144,3 milhões em 2019, sendo 55,9 milhões de cães, 40,4 milhões de aves canoras e 

ornamentais, 25,6 milhões de gatos, 19,9 milhões de peixes ornamentais e 2,5 milhões de outros 

animais. 

Durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2), os seres humanos se viram 

obrigados ao isolamento em suas residências. A natureza, desse modo, pode respirar e inúmeras 

foram as notícias de que a ausência do homem estava impactando positivamente na recuperação 

de áreas já degradadas, assim como animais silvestres se sentiram seguros em caminhar em 

locais que antes eram inimagináveis. Em contrapartida, animais domésticos e domesticados 

foram forçados ao convívio integral com seres humanos e o índice de violência contra animais 

aumentou. 
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Além de serem alvo de fake news acerca da transmissibilidade do vírus, também são 

alvo de maus-tratos. Segundo dados da agência Fiquem Sabendo, a Delegacia Eletrônica de 

Proteção Animal, a Depa, registrou um aumento de 81,5% nas denúncias de violência contra 

animais no Estado de São Paulo entre os meses de janeiro a julho de 2020, em comparação ao 

ano de 2019. Nos primeiros sete meses de 2020, a Depa recebeu 12.581 denúncias, superando 

o número total de queixas recebidas no ano anterior, que foram 12.065. 

 Com base em uma notícia publicada no Jornal da USP, o abandono de animais também 

cresceu exponencialmente, de acordo com ONGs de proteção animal. Antes, porém, a procura 

por animais aumentou 400%, de acordo com dados da União Internacional Protetora dos 

Animais, a Uipa, como um reflexo direto da reclusão e do sentimento de solidão das pessoas 

em suas residências. Um levantamento feito pela Ampara Animal, uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, em 530 abrigos e protetores, constatou o crescimento de 

70% no abandono animal no ano de 2020. Fatores como o fim do auxílio emergencial, retorno 

ao trabalho presencial e alto índice de desemprego corroboraram para a situação de abandono.  

 Apesar do evidente aumento em casos de maus-tratos e abandono, a verdade é que tais 

situações sempre existiram e, com base em uma das interpretações conferidas ao art. 25, §§ 1º 

e 2º, e ao art. 32 da Lei de Crimes Ambientais, assim como os arts. 101, 102 e 103 do Decreto 

nº 6.514/2008, por parte de órgãos judiciais e administrativos, autoriza-se o abate de animais 

apreendidos nessas situações, tanto silvestres, quanto domésticos. Diante dessa interpretação, 

foi proposta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF 640, pelo Partido 

Republicano da Ordem Social (PROS). 

 Tal ação do controle concentrado de constitucionalidade é prevista na CRFB/88, no art. 

102, e foi regulamentada pela Lei nº 9.882/99. A competência para seu julgamento é do 

Supremo Tribunal Federal e a ação busca salvaguardar os preceitos fundamentais da Carta 

Magna, sejam direitos fundamentais, princípios ou regras. Ainda quanto ao caráter da ação, em 

trecho do voto do Relato Ministro Gilmar Mendes na ADPF 640: 

 

No âmbito da jurisprudência, registrei que a admissibilidade da ação se 

encontra vinculada “ à relevância do interesse público presente no caso ”, de 

modo que a “ ADPF configura modalidade de integração entre os modelos de 

perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal ” (ADPF 33/PA, 

Tribunal Pleno, de minha Relatoria, j. 7.12.2005). 

(...) 

Destaque-se que a jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ADPF 

para a impugnação de conjunto de decisões judiciais que possam causar a 

violação a preceitos fundamentais, de modo a possibilitar a resolução de 

questão constitucional de forma ampla, geral e irrestrita, com a produção de 

efeitos erga omnes (ADPF 444, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 
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Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2018; ADPF 387, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017; ADPF 324, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08 

/2018). (Voto do Min. Gilmar Mendes, ADPF 640, 2021) 

Em medida cautelar, em 27 de março de 2020, foi determinada a suspensão, pelo 

Ministro Relator Gilmar Mendes, de todas as decisões administrativas ou judiciais, em âmbito 

nacional, que autorizassem o sacrifício dos animais não-humanos e reconheceu a ilegitimidade 

da interpretação acima mencionada, apreendidos em situação de maus-tratos. No dia 10 de 

setembro de 2021, iniciou-se o julgamento virtual, com finalização em 17 de setembro, sendo 

convertida a ratificação da cautelar em julgamento de mérito e julgou procedente o pedido 

formulado na ADPF, declarando ilegítima a interpretação que autoriza o abate de animais não-

humanos em situação de maus-tratos, por dez votos a zero. 

A interpretação conferida pelos órgãos não encontra amparo em nenhuma legislação, de 

acordo com Reynaldo Velloso, presidente das Comissões de Proteção e Defesa dos Animais 

OAB/RJ e OAB Nacional, em sua defesa oral junto ao STF como amicus curiae em prol da 

defesa dos direitos dos animais na ADPF em questão. A análise não se refere às situações 

concretas em que os animais são abatidos por doenças ou pragas, conforme prevê a Lei de 

Crimes Ambientais, mas sim por pura discricionariedade dos órgãos administrativos e de 

decisões judiciais, “sob a alegada e hipotética possibilidade da ocorrência desses riscos ou em 

virtude de falhas do poder público na destinação dos animais às entidades previstas em lei”, 

conforme trecho do voto do Min. Gilmar Mendes. 

A Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu art. 25, prevê que os animais 

apreendidos em auto de infração ambiental sejam libertados em seu habitat de forma prioritária 

ou “entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e 

cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados”. O Decreto nº 6.514/2008, que 

também dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, aponta, em seu 

art. 107, que animais apreendidos, além do já exposto, poderão ser vendidos, se domésticos ou 

exóticos, ou doados, se sua guarda ou venda forem inviáveis econômica ou operacionalmente. 

O art. 25 da Instrução Normativa nº 19/2014 do IBAMA indica as mesmas modalidades de 

destinação dos animais apreendidos. 

Mais uma vez, vemos o caráter utilitarista e bem-estarista da normatividade 

antropocêntrica, porque, até em situações de maus-tratos aos animais, o intuito acaba por ser 

proteger a fauna para manter o equilíbrio ambiental e o estímulo da venda, para benefício 

econômico humano, sem levar em consideração os interesses inerentes do próprio animal não-
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humano e o dano animal causado a ele. Todavia, ainda assim, diante da ADPF 640, é nítida a 

tentativa de abater animais sadios sem qualquer respaldo legal. 

(...) o que se observa é a instrumentalização da norma de proteção 

constitucional à fauna e de proibição de práticas cruéis, com a adoção de 

decisões que violam o art. 225, §1º, VII, da CF/88, invertendo a lógica de 

proteção dos animais apreendidos em situação de maus-tratos para 

estabelecer, como regra, o abate. Em outras palavras, a interpretação 

colacionada aos autos de que “na dúvida, deverá o animal ser abatido para 

descarte” não se compatibiliza com as normas constitucionais de proteção dos 

animais contra abusos, crueldades ou maus-tratos. A finalidade das normas 

protetivas não autoriza concluir que os animais devam ser resgatados de 

situações de maus-tratos para, logo em seguida, serem abatidos (Voto do Min. 

Gilmar Mendes, ADPF 640, 2021). 

 

Vemos, portanto, um retrato da incompetência do Poder Público diante do seu dever de 

agir em defesa dos animais não-humanos, para promover o que dispõe o texto constitucional e 

livrá-los de sofrimento. O resultado da ADPF 640 é de extrema importância para concretizar a 

vedação à crueldade animal como regra constitucional, no entendimento já apontado ao longo 

do presente trabalho, conjugada ao princípio da senciência. E torna-se mais um indicativo do 

pensamento de Gary Francione, que sustenta que a morte é o maior prejuízo que qualquer ser 

senciente pode sofrer e a própria natureza de ser senciente implica logicamente no interesse em 

uma vida contínua. 

 

 

3.2. Do dano animal  

 

Na linha lógica da regra à vedação da crueldade animal, o dano animal pode ser 

considerado como toda e qualquer ofensa aos interesses dos animais não-humanos, desde que 

tais interesses sejam resguardados pelo ordenamento jurídico. Portanto, qualquer imposição 

injusta e ilícita de sofrimento intenso. “A norma constitucional brasileira que proíbe a crueldade 

resguarda o interesse do animal contra o sofrimento. A contrario sensu, o dano animal 

configurar-se-á com a verificação do estado de sofrimento do animal atingido pela conduta” 

(MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 176). 

Para avançarmos na compreensão do dano animal, necessário o entendimento do 

conceito de bem-estar animal e sua diferenciação da ausência de sofrimento. Em 1965, surgiu 

o termo animal welfare, em um relatório publicado pelo Comitê Brambell sobre o bem-estar 

dos animais de produção, em resposta à pressão popular decorrente das crueldades nos sistemas 

de confinamento da Inglaterra. A Organização Mundial da Saúde Animal assim define, no art. 

7.1.1 da Introdução às recomendações para bem-estar animal: 
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Bem-estar animal significa como um animal está lidando com as condições 

em que vive. Um animal está em bom estado de bem-estar se (como indicado 

pela evidência científica) for saudável, confortável, bem nutrido, seguro, 

capaz de expressar comportamento inato e se não estiver sofrendo de estados 

desagradáveis como dor, medo e angústia. 

 

Dentre os princípios orientadores para o bem-estar animal, tem-se as cinco liberdades 

reconhecidas internacionalmente e definidas pelo Farm Animal Welfare Committee, um órgão 

consultivo do governo da Grã-Bretanha para fiscalização da atividade pecuária quanto ao bem-

estar animal, sendo elas: liberdade de fome, sede e má nutrição; de medo e angústia; de 

desconfortos físico e térmicos; de dor, prejuízo e doença; e liberdade para expressar modelos 

normais de comportamento. Outro princípio orientador é o de que o uso de animais na 

agricultura, educação e pesquisa, assim como para companhia, recreação e entretenimento, 

tenha grande contribuição para o bem-estar das pessoas. Vale também mencionar o princípio 

referente à ordem econômica, visando que as melhorias do bem-estar animal nas fazendas 

possam melhorar a produtividade e segurança alimentar. 

A Resolução Nº 879/2008, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o CFMV, 

dispõe sobre o uso de animais no ensino e na pesquisa. Tal resolução dispõe sobre o não uso de 

animais se houver método substitutivo e a não utilização de métodos que induzam o sofrimento, 

buscando evitar mortes e estresse desnecessário. Estabelece que qualquer procedimento que 

causar dor no ser humano também causará dor em outras espécies de vertebrados, levando em 

consideração que os animais são seres sencientes, e, portanto, experimentam dor, prazer, 

felicidade, medo, frustração e ansiedade.  

 

Por este raciocínio, a violação do bem-estar de um animal, para configurar um 

dano, exige que o resultado se revesta de destacada gravidade. A grave 

afetação do bem-estar animal, por outro lado, vai acabar por configurar a 

hipótese de sofrimento, independentemente de qual das Cinco Liberdades for 

atingida. Como consequência, pode-se afirmar que o dano animal 

corresponderá, invariavelmente, à verificação de um estado de sofrimento 

(MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 180). 

 

Nesse sentido, a verificação do dano causado importará tanto o interesse do animal 

enquanto indivíduo e enquanto espécie. Os interesses fundamentais dos animais não-humanos 

podem ser definidos, com as necessidades específicas de um animal pelo seu bem-estar físico 

e mental, normalmente refletido nas condições ambientais que lhe são fornecidas e que são 

necessárias para que o animal vivencia determinadas características que definem uma espécie. 

Existem os interesses fundamentais comuns a todos os seres vivos, como água e comida, e os 
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interesses individuais de cada espécie, como espaço para o voo das aves ou a reunião em grupos 

sociais dos ovinos. (FAVRE, 2011). 

Assim, pode-se dizer que o dano animal é fundamentado no princípio da dignidade dos 

animais não-humanos e que, de forma a lidar com as particularidades de cada espécie, 

apresentará distinções entre os animais selvagens e os animais domésticos, porque, como já 

visto no capítulo anterior, estes são, à luz do Código Civil, tidos como propriedade, havendo, 

portanto, uma extensão de deveres dos proprietários para com os animais.  

 

(...) conclui-se que o dano animal deve ser compreendido como toda 

imposição de sofrimento intenso a um ser não-humano senciente, através de 

uma ação humana deliberada, sem motivo legalmente admissível ou aceitável 

por meio da ponderação decorrente de confronto com outro interesse 

devidamente resguardado pela ordem jurídica (MOSCA GONÇALVES, 

2018, p. 182). 

 

Isso posto, de extrema necessidade tomar conhecimento de que o movimento de defesa 

animal se divide em três posições. A primeira seria a escola do bem-estarismo, conforme vimos 

acima, que torna justificável o uso dos animais não-humanos desde que sejam tratados 

humanitariamente, portanto, tal corrente foca em definir a regulamentação do tratamento 

animal; a segunda posição é a conhecida como abolicionismo animal, com a sustentação de que 

o uso dos animais não-humanos não é moralmente justificado sob hipótese alguma devendo ser, 

desse modo, abolido; a terceira posição é a chamada por Gary Francione de novo bem-

estarismo, cujo foco é a defesa de uma regulamentação a curto prazo enquanto não é possível 

se atingir o abolicionismo animal, sabendo que a finalidade é reconhecimento do animal como 

sujeito de direitos por seus interesses inerentes e a erradicação da exploração (NACONECY, 

2009). 

A última posição deve ser analisada, sem afastar, contudo, a compreensão de que o dano 

animal, por vezes, se dará dentro de uma lógica especista e utilitarista, visto que, para que haja 

a reparação do dano, necessário que os direitos atingidos estejam estabelecidos no ordenamento 

jurídico e, como já abordado, o sofrimento necessário se torna lícito quando tem por finalidade 

o benefício humano, sendo a normatividade bem-estarista reduzida à ótica humana sobre quais 

motivos tornam válido o martírio animal, tal qual os princípios orientadores já mencionados, 

que relativizam o interesse animal em relação ao bem-estar das pessoas e o beneficiamento 

econômico. 

Esclareça-se; a esse respeito, que ao afirmarmos que o Direito não acolhe 

atualmente o animal como sujeito de direito não se está fazendo uma 

afirmativa de mérito, ou seja, não se está concluindo ou   concordando que 

haveria bons fundamentos, especialmente de   ordem moral, para excluirmos 
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os animais da comunidade jurídica. Estamos apenas descrevendo a forma pela 

qual o Direito enxerga e enquadra a animalidade em suas categorias 

dogmáticas. O ponto determinante para a questão que aqui se ventila é que o 

ordenamento jurídico é produto de uma contínua construção cultural que 

consolidou ao longo do tempo a captura da animalidade pelo mundo das 

coisas. A tese dos Direitos dos Animais não é, portanto, um conceito que 

surge, por assim dizer, “naturalmente”, a partir da experiência jurídica tal 

como ela tradicionalmente é trabalhada (LOURENÇO, 2016, p. 12). 

 

Todavia, importante compreender que o novo bem-estarismo traz significativos avanços 

práticos dentro da possibilidade imediata, haja vista a aprovação da Lei Sansão e da ADPF 640. 

O primeiro exemplo, apesar de não abranger todas as espécies de animais, não obsta que se 

rompa com a impunidade dos maus-tratos relativos a alguns animais não-humanos. O segundo, 

por sua vez, não visa abolir a escravidão animal e poupá-los de todas as formas de abate, mas 

sim tornar ilegítima toda intenção discricionária de abater um animal não-humano sadio, pelo 

simples fato de ser sido maltratado e a possibilidade futura de transmitir doenças. Assim sendo, 

não é preciso que ocorra uma manifestação legislativa utópica para que todos os animais não-

humanos deixem de sofrer ao mesmo tempo e sejam considerados sujeitos de direitos, pois a 

não ocorrência dessa vontade não impede a concretização de que alguns animais deixem de 

sofrer. 

Conforme aponta Monique Mosca Gonçalves (2018), o dano animal, para que esteja 

configurado, necessita de duas características primordiais: o intenso sofrimento e o 

direcionamento do ato ilícito a um ser senciente não-humano. O dano represente a lesão ao 

interesse juridicamente protegido e, como já visto, há a vedação à crueldade como regra 

constitucional. Os animais, portanto, tem interesse em não sofrer. O dano animal é uma matéria 

que se encontro dentro do direitos dos animais, sendo relativa à responsabilidade civil. 

A teoria do dano animal apresenta a contribuição do dano moral, desvinculando 

qualquer referência ao dano patrimonial, diante da incompatibilidade com a figura da vítima, 

visto que, se o aceitasse, seria a concordância com a caracterização dos animais como coisas, 

conforme disposto no Código Civil, integrando apenas o patrimônio de um ser humano e 

figurando como objeto de valor econômico a ser reparado ou indenizado. Já o dano moral, 

conforme incisos V e X, do art. 5º, da CRFB/88, remete a situações que não provocam perda 

pecuniária, mas levam a sensações negativas. Desse modo, vale ressaltar que, como já explicado 

ao mencionar a posição doutrinária contrária à ideia de personificação dos animais não-

humanos, o dano moral, de forma doutrinária, é compreendido como lesão ao princípio da 

dignidade humana, sendo, portanto, mais abrangente que o dano animal, porque este não possui 

os atributos da personalidade humana, como nome, honra, entre outros. 
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Para que se admita a reparabilidade do dano animal, então, deve-se partir de 

uma análise estrita da cláusula antiviolência animal e do princípio da 

senciência, a fim de identificar e catalogar apenas as condutas que, fugindo à 

normalidade, interfiram gravemente no bem-estar físico e mental de um ser 

sensível não-humano, de forma a se poder vislumbrar, de pronto, a nota do 

intenso sofrimento pelo destinatário da conduta, como consequência de uma 

grave violação da dignidade animal (MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 130). 

 

A afirmação da senciência animal em termos legais deve servir mais que uma declaração 

de maquiagem, deve servir como um freio real contra os maus-tratos que se cometem contra 

animais e ser condizente com a responsabilidade dos cidadãos e do Estado, no sentido de se 

garantirem eficazmente os interesses fundamentais dos animais (GIMÉNEZ-CANDELA, 

2017).  

 Há, ainda, a dimensão ecológica e a dimensão ambiental do dano. Todavia, não serão 

objeto de análise, visto as diferenciações entre direito ambiental e direito dos animais já terem 

sido mencionadas. Apenas é necessário relembrar que o dano animal contra o sofrimento, do 

ponto de vista finalístico, tendo um caráter moral, não se relaciona objetivamente com a 

proteção ao meio ambiente sadio e equilibrado, “deve-se rechaçar a qualificação do dano animal 

como uma espécie de dano à fauna” (MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 185). 

 Conclui-se que o animal é a vítima do crime de maus-tratos, sendo o titular do bem 

jurídico lesado, na condição de ser senciente e, nessa condição de ser senciente, é sujeito de 

direitos, devendo ser afastado de toda e qualquer objetificação. Sendo o causador do dano, quem 

quer que seja, responsabilizado e o dano reparado integralmente, como será exposto a seguir. 

 

3.2.1. Responsabilidade e reparação do dano 

 

A Constituição, conforme aludido, estabeleceu como dever de agir do Poder Público e 

da sociedade a proteção da fauna, estabelecendo a vedação à crueldade, possibilitando que 

sejam exigidas atitudes por parte do Estado para cumprimento de tal dever. “Trata-se de atuação 

administrativa vinculada, que escapa, portanto, da esfera de conveniência e oportunidade para 

constituir verdadeira imposição à Administração” (MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 204). 

Dessa forma, o bem-estar animal é tarefa do estado e valor constitucional, sendo 

possível reclamar a implementação de políticas públicas para a promoção do bem-estar animal, 

assim como a fiscalização para evitar práticas de maus-tratos contra animais não-humanos. 

Todavia, quando a administração pública se omite em tal dever, a responsabilidade civil pode 

decorrer da omissão, seja na falta de políticas públicas em favor dos animais ou no dever de 

fiscalização. 
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Assim, afastando-se da imposição legal de agir, ou agindo deficientemente, 

deve o Poder Público responder por sua negligência ou deficiência, que 

traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado que, por direito, deveria 

sê-lo. Quando o dano for praticado por terceiro, uma vez reparada a lesão, 

caberá ação de regresso contra o causador direto do dano (MOSCA 

GONÇALVES, 2018, p. 205). 

 

Por esse ângulo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a 

responsabilidade civil do Estado por omissão, diante da prática de maus-tratos praticada contra 

animais não-humanos em atividade circense. O TRF considerou que o IBAMA, autarquia 

responsável pela fiscalização ambiental, demorou para agir, apesar de fatos que demonstravam 

a crueldade.  

Já em relação às políticas públicas, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul manteve, no mérito, sentença que determinou ao município de São Sebastião do 

Caí construir um centro para acolher e tratar animais abandonados, após Ação Civil Pública 

movida pelo Ministério Público. Em outra demanda coletiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

teve o mesmo entendimento, reconhecendo o dever do Município de promover políticas 

públicas para controlar a população de cães e gatos, com recolhimento e acolhimento em local 

adequado, além de prestação de atendimento veterinário.  

Além do ente público poder responder por omissão, também poderá responder como 

causador direto do dano, quando houver a prática de crueldade em estabelecimentos mantidos 

pelo poder público, como, por exemplo, os Centros Municipais de Controle de Zoonoses, CCZs, 

ou em postos veterinários da prefeitura. Ou, ainda, continuar a abater animais não-humanos 

resgatados de maus-tratos, contrariando preceito fundamental, constituindo ato ilícito, não 

justificada em mera discricionariedade, conforme estabelecido pelo STF em julgamento da 

ADPF 640. 

Uma vez transposta a disciplina para o ordenamento interno, criam-se para as 

instâncias administrativas obrigações de fiscalização e implementação do 

instrumento legislativo. O descumprimento desses deveres pode ensejar a 

responsabilidade civil do Estado-Administração por inatividade, consagrada 

pela doutrina de modo amplo na modalidade subjetiva por violação do “dever 

de zelo” ou “dever de fiscalização” ou “dever de vigilância” ou por “culpa in 

vigilando” (MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 208). 

 

Outro ponto fundamental é a possibilidade de responsabilidade civil do Estado 

decorrente de danos coletivos, todavia, tal violação é desvinculada do dever incumbido ao 

Poder Público na tutela dos animais não-humanos, porque tem caráter de violação ecológica, 

ainda que possa advir de práticas de maus-tratos contra animais. 
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No âmbito da responsabilidade civil, a busca pela reparação do dano animal pode ser 

trazida pelo princípio da reparação integral do dano, não sendo considerado reparado o dano 

que apenas é cessado momentaneamente, sem, contudo, ter todos os fatores de sua ação 

considerados, como a saúde do animal não-humano e a compensação pelo sofrimento. Desse 

modo, se estabelecido que o direito de reparação é adquirido a partir do sofrimento de um ser 

senciente não-humano, além da remoção do ilícito, a reparação do dano precisa, por exemplo, 

custear despesas referentes ao tratamento veterinário do animal, até que sua saúde seja 

completamente reestabelecida.  

Nesse sentido, caminha o PL nº 5196/20 que visa alterar o art. 32 da Lei de Crimes 

Ambientais para que as despesas com resgate e tratamento do animal correm às custas daquele 

que praticar os atos tipificados. Esse projeto de lei se encontra apensado ao PL nº 4029/2019, 

que, no mesmo rumo, busca responsabilização e o custeio do tratamento veterinário até a 

recuperação completa do animal, por quem praticar maus-tratos. Tal PL, por sua vez, está 

apensado com PL nº 11210/2018, que, além de ter em seu escopo o aumento da pena para 

crimes de maus-tratos, também tenta estabelecer uma punição financeira aos estabelecimentos 

comerciais que concorrerem com a violência. 

Desse modo, por exemplo, o agressor do cão Sansão seria não só denunciado e julgado 

pela Justiça Criminal, mas obrigado a reparar todo o dano causado ao animal com o pagamento 

do tratamento veterinário até a recuperação completa do cão. Assim, podemos mencionar a 

reparação do dano diante da violação do direito à saúde da pessoa humana, conforme preceitua 

o art. 949, do CC. Nessa analogia, o que se busca não é o interesse monetário da reparação, mas 

a efetiva reparação à saúde e integridade do animal não-humano, concedente ao animal uma 

situação semelhante à anterior. Desse modo, as despesas não seriam devidas pelo Poder Público 

ou pelo tutor do animal, caso esse seja doméstico ou domesticado. No entanto, “caso o 

proprietário ou terceiro tenha arcado com os custos do tratamento médico-veterinário, caberá o 

direito de regresso contra o causador do dano” (MOSCA GONÇALVES, 2018, p. 211). 

Há, ainda, o aspecto punitivo da reparação do dano, não bastante, para tal, que o valor 

seja revertido para um fundo de natureza coletiva, pois a reparação do dano animal não se 

confunde com o dano ambiental ou ecológico que vida reparar toda a fauna ou uma espécie, 

mas tão somente ao animal não-humano vítima. Desse modo, o agressor não pagará apenas as 

custas com tratamento veterinário, mas também um valor correspondente à compensação pelo 

mal provocado, “ficando a cargo do novo guardião utilizá-lo em proveito do bem-estar do 

animal. Esta solução é a que melhor atende ao princípio da reparação integral do dano e à 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2189670&ord=1
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necessária dimensão sancionatória da responsabilidade civil” (MOSCA GONÇALVES, 2018, 

p. 218) 

No que tange à responsabilidade penal do agressor em casos de dano animal, ainda que 

a máxima jurídica seja o direito penal como ultima ratio, no âmbito do direito dos animais o 

direito penal, como as alterações trazidas pela Lei Sansão, torna-se imprescindível para a 

proteção dos animais. Estando presente também a determinação constitucional para 

criminalização dos atos atentatórios à vida animal, no art. 225, § 3º, sujeitando as condutas 

consideradas lesivas ao meio ambiente à tríplice responsabilidade, ou seja, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados no âmbito civil. 

Além da reabilitação da saúde, a reparação integral do dano animal deve abranger 

indenização que corresponda a uma compensação ao animal pelo intenso sofrimento imposto 

pelo agressor. Uma vez que a imposição de intenso e injustificado sofrimento configura 

violação do princípio da dignidade animal, por quebra no dever de respeito que decorre do 

princípio da senciência, a indenização comporta também um montante como compensação pelo 

sofrimento experimentado pelo animal em decorrência do ato ilícito. O valor deverá ficar em 

depósito em conta vinculada e deverá ser revertido em proveito do próprio animal, através de 

medidas de promoção do seu bem-estar. 

Outro parâmetro a ser considerado é o equilíbrio psíquico do animal, ou seja, sua saúde 

mental e emocional. A agressão, nesse caso, não necessariamente partirá de uma conduta contra 

a integridade física do ser senciente não-humano, considerando, então, as liberdades 

apresentadas pelo bem-estarismo. Todavia, para Monique Mosca Gonçalves (2018), a maior 

dificuldade jurisprudencial será a de evitar a banalização do dano, diante da delicadeza e 

inovação do tema. 

Nesse desenrolar, um dos grandes conflitos acerca do direito dos animais e da reparação 

do dano tangencia a capacidade postulatória dos animais não-humanos em juízo. Todavia, o 

cenário jurisprudencial brasileiro muito recentemente deu o primeiro passo no reconhecimento 

da capacidade de ser parte dos animais não-humanos. Em uma decisão histórica e inédita na 

Justiça brasileira, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu que os 

animais podem ser autores das ações judiciais na defesa dos seus próprios direitos. 

O caso em questão iniciou em agosto de 2020, quando dois cães, Spyke e Rambo, 

ingressaram com ação de reparação de danos e pedido de pensão em face de seus tutores, sendo, 

respectivamente, R$ 2 mil por cada animal e R$ 300 mensais para custeio de ração e cuidados 

veterinários. Os cães foram encontrados em condição de abandono e desnutrição, estando um 
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deles com miíase, sem água, comida e abrigo, enquanto os tutores viajavam pelo litoral, 

evidenciando a condição de maus-tratos.  

Ambos foram representados em juízo pela ONG Sou Amigo, com base no art. 2 § 3º, do 

Decreto nº 24.645/34. Em primeira instância, houve a extinção do processo sem resolução de 

mérito em desfavor dos autores animais, com o entendimento de que personalidade e 

capacidade são atributos do ser humano, extrapolando a esfera de competência e ausente o 

respaldo legal. O Agravo de Instrumento nº 0059204-56.2020.8.16.0000 foi distribuído para a 

7ª Câmara Cível do TJPR e, em 10 de agosto de 2021, o relator e um desembargador registraram 

voto favorável sobre o pedido de reintegração dos animais no polo ativo da ação. 

Dentre os argumentos do agravo, podemos citar a defesa de que animais são sujeitos de 

direitos, por força do art. 225, § 1º, VII, CRFB/88, protegendo os direitos dos animais de não 

serem tratados com crueldade, assim como o argumento de que todo sujeito de direito possui 

capacidade para ser parte, com base no art. 5º, XXXV, CRFB/88. A existência de personalidade 

própria foi baseada no entendimento do STF na ADI 4.983 e do Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1.115.916 e Resp 1.797.175. Por unanimidade, os julgadores reconheceram que os 

animais são sujeitos de direitos, que possuem capacidade para ser parte e que o Decreto nº 

24.645/34, como já mencionado, está em vigor, portanto, e é aplicável para regular o modo de 

representação. Assim, os dois cães retornam ao polo ativo da ação e podem buscar a satisfação 

de seus direitos individuais, buscando a reparação dos danos causados. 

O caso em tela inegavelmente configura uma situação de dano animal, apesar de, em 

juízo, ter sido pleiteado o dano moral, havendo também a responsabilização dos antigos tutores 

e o dever integral de reparação do dano, evitando a transferência da obrigação para a sociedade 

ou para o Estado, reafirmando o princípio da dignidade animal e a regra constitucional de 

vedação à crueldade. É necessário que mais aplicadores do direito possam levar em 

consideração os direitos fundamentais que envolvem os animais não-humanos, respeitando o 

direito à vida e a integridade física, sem serem submetidos aos maus-tratos e à crueldade.  

Além disso, o Estado e a coletividade precisam assumir urgentemente seu papel na 

proteção dos animais não-humanos, sendo o Estado o responsável na promoção de políticas 

públicas para os animais. O Ministério Público e a sociedade, por sua vez, têm a obrigação de 

representar os animais em juízo para que os direitos deles sejam tutelados, de forma a impedir 

que sejam considerados objetos, mas sim tenham seus interesses atendidos e, caso sofram dano, 

lutem pela reparação integral, sem prejuízo de sanções penais ou administrativas. Desse modo, 

os animais não-humanos se afirmam como seres dotados de valor em si, afastando todo o viés 
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biocêntrico com que o Direito tem  analisado as questões animais, dentro da ótica da 

preservação humana e ambiente sadio para os homens.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do trabalho apresentado, é possível compreender que o direito dos animais, 

apesar de um novo ramo jurídico, é imprescindível dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

Entretanto, também se torna evidente que inúmeros são os obstáculos existentes para a 

implementação de tais direitos, com barreiras religiosas, econômicas, culturais, tradicionais, 

entre outras, nos levando ao abolicionismo pragmático ou ao novo bem-estarismo, sabendo que, 

no fim, o que desejamos de fato é a libertação de todos os animais não-humanos de todas as 

formas de exploração. 

A ligação dos homens com os animais não-humanos e o contexto histórico das 

constituições brasileiras nos permite compreender e vislumbrar, ainda que de forma tímida, um 

avanço significativo dentro do ordenamento pátrio, confirmando, ainda que a legislação 

infraconstitucional não o faça de forma expressa, que animais não-humanos não são objetos e 

possuem interesses inerentes a serem tutelados, como o interesse legítimo em não-sofrer. 

Portanto, animais não-humanos são sujeitos de direitos e, ao que tudo indica diante do 

entendimento doutrinário e dos projetos de lei em tramitação, serão considerados sujeitos 

despersonificados, podendo ter representação em Juízo, como o primeiro caso brasileiro do 

Paraná. 

Além da alteração do status dos animais não-humanos, o direito dos animais luta 

também pela definição legal do termo maus-tratos, para que a tipificação não seja banalizada e 

não haja omissão do Poder Público quanto ao seu dever agir perante os animais não-humanos. 

Dessa forma, o presente trabalho buscou explicar a diferenciação de princípio e regra, para que 

não haja discricionariedade do aplicador do direito ao se deparar com a conduta ilícita, não 

abrindo margem para qualquer ponderação diante disso. 

Com a recentíssima decisão trazida ao fim do trabalho, busca-se ressaltar que, o Decreto 

nº 24.645/34 está em vigor, tanto para respaldar os pedidos a serem tutelados em Juízo, quanto 

para indicar quem pode representar os animais não-humanos, implicando, também, em uma 

definição mais objetiva da configuração de maus-tratos. Ressaltando que apenas o caráter penal 

do decreto em voga não está em vigor, mas os dispositivos que envolvem a responsabilidade 

administrativa e civil sim. 

Ademais, buscou-se compreender o instituto do dano animal, ainda muito novo dentro 

da doutrina, com a possibilidade de responsabilização do poder público, assim como o caráter 

sancionatório da responsabilização do causador do dano, trazendo, como solução para o dano 
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animal, a reparação do dano, equiparada ao dano moral. Mais uma vez, urge salientar que os 

animais não-humanos possuem dignidade própria. 

Outra observação acerca da distinção, é que, muito embora o direito dos animais tenha 

desabrochado a partir do direito ambiental, o direito dos animais é um ramo autônomo e não se 

confunde com o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, visto seu caráter antropocêntrico 

e utilitarista. O presente trabalho, nesse sentido, buscou defender o direito dos animais 

puramente, pela lógica da senciência animal e por seu inerente interesse de viver, de forma a 

não ter seu direito fundamental à vida violado em prol de interesses humanos. 

Importante que a legislação infraconstitucional não relativize o conceito de crueldade e 

maus-tratos e que a Constituição afaste a possibilidade de emendas que permitam e regulem 

práticas atentatórias como a vaquejada, pois instrumentaliza, assim, a defesa dos interesses dos 

animais não-humanos de forma utilitarista. É urgente a alteração do Código Civil para que 

animais não-humanos não sejam mais considerados coisas, apesar de ser possível retirarmos o 

entendimento de sujeitos diretamente da vedação constitucional à crueldade. Outrossim, a 

necessidade da Lei de Crimes Ambientais evoluir, apesar da Lei Sansão, para que seja vedada 

a prática de maus-tratos a qualquer animal não-humano, majorando a pena aplicada de forma 

igualitária.  

É preciso que reconheçamos as mais variadas formas de opressão e os mecanismos de 

dominação utilizados pelo homem para afirmar uma superioridade inexistente perante os 

animais não-humanos. Fundamental reconhecer que os animais possuem direitos subjetivos 

adequados à condição dos animais e não há mais que coisificá-los, afinal, não há um só relato 

na história de um objeto que tenha a mínima consciência de si e que seja capaz de sentir – e 

muito – como os animais. 

Enquanto todos os animais forem iguais, mas alguns foram mais iguais que outros, 

existirá luta e defesa para que os outros sejam reconhecidos, respeitados e tenham seus direitos 

valorizados. 
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