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RESUMO  

 

O presente artigo tem como objetivo principal fazer uma análise sobre o crime de maus-tratos 
aos animais domésticos, e também discutir a proteção legal atual no âmbito da Constituição 
Federal de 1988, do Direito Penal e Animal, elaborando uma breve análise e considerações 
acerca das leis existentes. Comenta-se sobre a eficácia das leis de proteção animal e a 
necessidade urgente de mudanças de entendimento com relação a esses seres não-
humanos, visando uma maior proteção no nosso ordenamento jurídico para que este cause 
maiores efeitos, pois a violação da proteção jurídica desses animais não é um assunto novo. 
Por fim, pode-se dizer que este tema é muito importante porque os demais animais 
sencientes, da mesma forma que os seres humanos, são sujeitos de direitos e respeito.  

 
Palavras-chave: Animais Domésticos. Maus tratos. Direito dos animais. Leis. 

 

 

 

 

Negligence to Domestic Animals and their Legal Guardianship  

 

ABSTRACT  

 

The main objective of this article is to analyze the crime of mistreatment of domestic animals. 
It is also intended to discuss the current legal protection of these animals in the scope of the 
Brazilian Federal Constitution of 1988, about the Criminal and Animal Law. A brief analysis was 
elaborated under considerations about the existing laws. The effectiveness of animal 
protection laws is discussed, as well as the urgent need for changes in understanding 
regarding these non-human beings, aiming at greater protection in our legal system. 
Understanding that, the violation of the legal protection of these animals is not a new issue. In 
conclusion, it is correct to claim that this topic is very important because other sentient animals, 
just like human beings are subjects of rights and respect. 
 
Keywords: Domestic Animals. Mistreatment. Animal rights. Laws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, percebe-se que não é incomum as pessoas presenciarem ou 

terem conhecimento de transgressões de maus-tratos contra animais domésticos, e 

diante de tal fato, por medo ou até mesmo carência de conhecimento, não comunicam 

tal prática ilegítima às autoridades competentes. 

 Entretanto, como é de entendimento de todos, os animais não detêm 

mecanismos para se proteger, tampouco meios para buscar o cumprimento dos seus 

direitos. Tornando-se indispensável a dedicação da coletividade para combater os 

maus-tratos e crueldade contra os animais, com a finalidade de que seja evitada a 

realização de abusos. 

 Vale ressaltar que, embora os animais não sejam detentores da razão humana, 

detêm a capacidade de percepção e certo grau de capacidade cognitiva, o que os 

torna suscetíveis à dor e padecimento. Isso por si só mostra que os animais devem 

ser protegidos por nossa legislação nacional, e seus direitos e dignidade devem ser 

garantidos de acordo com a lei. 

 O primeiro item do presente artigo versará sobre o conceito de animais 

domésticos, averiguando ainda sobre o direito dos animais ante a Constituição 

Federal de 1988. O segundo item fornecerá uma análise e explicação adequadas do 

crime de maus-tratos a animais domésticos, e também mostrará alguns atos ilegais 

que são considerados tortura e maus-tratos de animais domésticos, e suas 

punibilidades. O terceiro item apresentará a atual legislação sobre os crimes 

realizados contra animais, ao mesmo tempo em que abordará e apontará a eficácia 

da Lei n° 14.064/20 de 29 de setembro de 2020, apelidada de “Lei Sansão”, a qual 

discutirá possíveis benefícios aos pets, não obstante, será explanado acerca do 

projeto de lei complementar n° 27/2018 que trata sobre a natureza jurídica dos animais 

não-humanos. O quarto item expõe uma sucinta contradição acerca da ineficiência da 

legislação de proteção aos animais domésticos de modo geral.  

Por fim, cumpre explicar que o propósito desse artigo é o de ampliar as ideias 

e despertar o discernimento humano, além da necessidade de existir uma legislação 

eficaz com relação ao delito de maus tratos aos animais domésticos. Reconhecendo 

que há um Direito dos Animais, junto com o Direito dos Homens, não se limitando 

apenas à natureza sentimental. 



 Na verdade, a desejada mudança de paradigma está gradualmente tomando 

forma com uma pequena revolução no comportamento social, costumes, tradições e 

parâmetros morais impostos pela sociedade do passado. A questão não é desprezar 

o dever do homem para com seus semelhantes, mas sim reconhecer que uma atitude 

ética supera uma visão limitada da barreira entre as espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

 

Em primeiro lugar, é extremamente importante enfatizar que os animais 

domésticos são animais com características próprias para o convívio com os seres 

humanos. No decorrer do tempo, eles foram domesticados pelos humanos e se 

adaptaram a residir em apartamentos e casas. Em determinados casos, eles são até 

análogos a membros de uma família por causa do vínculo emocional entre os animais 

e seus donos. 

Consoante com o inciso III, do art. 2°, da Portaria n. 93, de 07 de julho de 1988 

do IBAMA, animais domésticos são: 

 

III – Fauna Doméstica: Todos aqueles animais que através de processos 
tradicionais e sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico 
tornaram-se domésticos, apresentando características biológicas e 
comportamentais em estreita dependência do homem, podendo apresentar 
fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os originou. 

 

 Ao analisarmos o rol dos animais considerados domésticos, não podemos nos 

restringir apenas aos cães, gatos e hamster, entretanto, gado, porco, lhama, pavão, 

dentre outras espécimes, também fazem parte deste grupo de animais domesticados. 

Contudo, as espécies que têm um maior contato com os seus donos, que possuem 

maiores laços afetivos na cultura urbana são os cães e gatos. 

 Em todos os casos narrados acima, pode-se observar que além de 

desempenhar um papel específico na vida da família ou do seu tutor, os animais de 

companhia também fazem parte do seu cotidiano, portanto, espera-se que os dois 

estabeleçam vínculos fraternos respectivamente. 

 

 

1.1. A Constituição Federal de 1988 frente ao Direito dos Animais 

 

 Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que o objetivo deste estudo não é 

fazer uma análise detalhada da Constituição Federal, mas sim discutir e enfatizar o 

progresso da importância da preservação ambiental, e, por consequência, da proteção 

dos animais, inserido no ordenamento jurídico brasileiro. Vale destacar que, devido à 

evolução de nossas necessidades sociais, a estrutura política ambiental que é 



assegurada pelo texto constitucional, é resultado de formação gradativa da construção 

social, e ainda se encontra em disputa até os dias atuais. 

 Deve-se observar que a segurança constitucional do meio ambiente no Brasil 

foi um marco pioneiro. Além disso, segundo a informação de Paulo Affonso Leme 

Machado (2020, p. 59), esta torna-se “a primeira Constituição brasileira na qual a 

expressão “meio ambiente” é mencionada”. Cabe destacar, portanto, que a temática 

acerca do meio ambiente encontra dispositivo legal no artigo 225 e seus respectivos 

parágrafos, que finalizam o Capítulo VI, inserido no Título VIII, que aborda a Ordem 

Social.  Contudo, consoante entendimento de Machado (2020, p. 59) “as disposições 

acerca do meio ambiente permeiam todo o texto constitucional, estando inseridas em 

vários títulos e capítulos”. 

 Deste modo, a Constituição Federal de 1988, trata em seu artigo 225, §1°, 

inciso VII, que: 

Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
 
§1°- Para assegurar à efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
 
VII- proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais à crueldade. 

 

 De outra forma, apesar dessa proteção valiosa existente na Constituição, o 

referido caput prova uma colocação antropocêntrica, em que comprova sendo o 

homem como ponto central da benesse de tal proteção, tornando-se o meio ambiente 

de todos, devendo este ser preservado e cuidado com a finalidade de ser utilizado 

pelo ser humano, tanto no presente como nas futuras gerações, caracterizando um 

direito de terceira geração, como reconhece Fernanda Medeiros (2013, p. 49 e 50). 

 No que diz respeito à proteção constitucional dos animais, é interessante 

evidenciar as posições doutrinárias de Jayme Weingartner Neto, Selma Rodrigues 

Petterle e Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros (2016, p. 86): 

 

A Constituição brasileira de 1988 foi vanguardista ao estabelecer um capítulo 
específico à proteção do ambiente e avançou, ainda mais, ao estabelecer 
uma corajosa proteção aos animais pois, pela primeira vez, foi reconhecida 
constitucionalmente uma norma de proteção à vida dos animais. Além disso, 
para além do fato de proteger a vida, se buscou garantir a vedação de maus 
tratos e a vedação à crueldade. 

 



   Posto isto, pode-se observar com nitidez que a Constituição Federal de 1988 

dispõe acerca da proteção dos animais, em combate ao abandono e maus tratos. 

Existem várias leis para coibir tal comportamento, porém, mesmo assim, as atividades 

lesivas não param de crescer e os animais se tornam cada vez mais vulneráveis. As 

leis por si só não são suficientes para prevenir tais crimes, pelo simples fato de serem 

letras no papel, é necessário aumentar o grau de cultura e de informação e, sobretudo, 

de participação e discernimento, sendo este a melhor prática para reduzir tais práticas. 

 Em vista disso, pode-se chegar à conclusão de que, independentemente da 

divisão de poderes, o Estado tem a responsabilidade de proteger os animas, sem 

distinção, devido às suas funções ecológicas, e de garantir que tenham amparo 

jurídico-constitucional. 

 

  



2. CRUELDADE COM OS ANIMAIS E CRIMES DE MAUS TRATOS 

 

 De acordo com as lições de Delabary (2012, p. 835), a definição de maus tratos 

seria: “o ato de submeter alguém a tratamento cruel, trabalho forçado e/ou privação 

de alimentos ou cuidados. No que diz respeito aos animais, a variedade de maus 

tratos vai bem além dessa definição”. Em outras palavras, é uma prática com lastros 

culturais longevos, calcada em séculos de patriarcado, mas que, todavia, diante de 

conjuntos de revisões disciplinares sublinhadas pela sociedade contemporânea, 

passa a ser lida mesmo como abominável, covarde e totalmente punível para aqueles 

que abusam e se comportam com crueldade para com os animais domésticos ou 

domesticados. E esses comportamentos agressivos de humanos contra animais 

podem ocorrer de diferentes maneiras.  

  O fato é que o abuso de animais domésticos ainda existe e representa uma 

grande proporção nas denúncias específicas no nosso país. A título de exemplo, 

podemos evidenciar que o desamparo de animais de estimação é um dos principais 

incidentes de maus tratos. Dentre as razões para tal abandono, Elga Helena de Paula 

Almeida (2014, p. 22) enfatiza as seguintes situações: 

 

Quando o animal, por ser muito novo e ainda não adestrado faz bagunças 
pela casa, ou brinca o tempo todo, e algumas pessoas não tem paciência e 
os largam nas ruas; quando se tornam adultos e os donos simplesmente 
perdem o interesse e o abandonam; ou quando ficam velhos demais para o 
trabalho forçado a que eram submetidos, e como não serve mais para 
satisfazer as necessidades de seus donos, são soltos na rua ou nas estradas. 

 

 Tendo semelhante diretriz de raciocínio, Custódio (1997, p.61) consagra que: 

 

A crueldade contra animais é toda ação ou omissão, dolosa ou culposa (ato 
ilícito), em locais públicos ou privados, mediante matança cruel pela caça 
abusiva, por desmatamentos ou incêndios criminosos, por poluição 
ambiental, mediante dolorosas experiências diversas (didáticas, científicas, 
laboratoriais, genéticas, mecânicas, tecnológicas, dentre outras), 
amargurantes práticas diversas (econômicas, sociais, populares, esportivas 
como tiro ao voo, tiro ao alvo, de trabalhos excessivos ou forçados além dos 
limites normais, de prisões, cativeiros ou transportes em condições 
desumanas, de abandono em condições enfermas, mutiladas, sedentas, 
famintas, cegas ou extenuantes, de espetáculos violentos como lutas entre 
animais até a exaustão ou morte, touradas, farra de boi, ou similares), abates 
atrozes, castigos violentos e tiranos, adestramentos por meios e instrumentos 
torturantes para fins domésticos, agrícolas ou para exposições, ou quaisquer 
outras condutas impiedosas resultantes em maus tratos contra animais vivos, 
submetidos a injustificáveis e inadmissíveis angústias, dores, torturas, dentre 
outros atrozes sofrimentos causadores de danosas lesões corporais, de 



invalidez, de excessiva fadiga ou de exaustão até a morte desumana da 
indefesa vítima animal. 

 

 Em conformidade com o que esclareceu o ministro Ricardo Lewandowski 

(2011, p. 326) a crueldade com os animais é inaceitável, observemos: 

 

Proibiram-se agora as touradas em Barcelona. A Europa está preocupada 
com o tratamento desumano, cruel e degradante que se dá aos animais 
domésticos, sobretudo nos abatedouros e também nos criadouros. Por quê? 
Porque está em jogo exatamente esse princípio básico da dignidade da 
pessoa humana. Quando se trata cruelmente ou deforma degradante um 
animal, na verdade está se ofendendo o próprio cerne da dignidade humana. 

 

 Além disso, é extremamente importante destacar que grande parte dos crimes 

contra os animais domésticos nem mesmo chega ao conhecimento das autoridades 

competentes, seja por medo de denunciar, ou porque grande parte das pessoas 

acredita que esse fato é “natural”, ou até mesmo por não conhecer os procedimentos 

corretos e a sua legislação. 

 Também deve ser ressaltado que encontram-se muitos atos de violência, abuso 

e tortura contra os animais domésticos. A título de exemplo podemos indicar: manter 

o animal acorrentado e com fome, ou até mesmo expostos a sol e chuva, 

envenenamento, mutilações, queimaduras, entre outros atos ilegais. 

 Como Delabary disse (2012, p. 837), “muitos realizam maus-tratos sem 

perceber que o fazem, pois quando um animal fica preso, sem água e alimento ou fica 

debaixo do sol ininterruptamente, isso também é considerado crime e deve ser 

denunciado e punido”. Por outro lado, cabe esclarecer que a Lei de Crimes Ambientais 

foi formulada para regulamentar o disposto no artigo 225, parágrafo 3°, da 

Constituição Federal de 1988, que impôs uma série de sanções penais e 

administrativas para atos lesivos ao meio ambiente. 

  Ao longo dos anos, os animais se tornaram vítimas silenciosas da violência 

humana, que lhes impuseram diversos sofrimentos desnecessários. A maneira como 

os animais são tratados está em nítido contraste com o nível intelectual da sociedade 

pós-moderna, que afirma ser civilizadamente avançada com seu progresso moral, 

intelectual, social e tecnológico como parâmetros. 

 Portanto, torna-se claro que os seres humanos estão iniciando, como parte do 

processo da modernidade racionalista, caminhos de relativização dessa questão, pois 



os animais não são capazes de se defenderem frente aos homens, carecendo do ser 

humano para que possa ser amparado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. AS LEIS RELATIVAS A CRIMES PRATICADOS CONTRA ANIMAIS 

 

 No Brasil, a primeira norma legal a dispor sobre proteção aos animais foi 

instituída com a publicação do Decreto n. 16.590/1924, que impedia as rinhas de galos 

e canários, além de corridas de touros e novilhos. 

 Ao longo da presidência de Getúlio Vargas, o Decreto 24.645/1934 relacionava 

algumas situações de maus tratos contra animais, abrangendo desde mantê-los 

fechados em locais pequenos, agredi-los, falta de alimentação até mesmo na 

ausência de medidas sanitárias. Sendo estes disciplinados pelo Decreto Lei n° 3.688, 

de 3 de outubro de 1941, a Lei das Contravenções Penais. 

 Destaca-se, contudo, que no decurso do tempo, sucederam outras Leis e 

Decretos que possuíam a finalidade de proteger os animais, a título de exemplo: a Lei 

de Proteção a Fauna, n° 5.197/1967; o Decreto Lei n° 221/1967, sendo este o Código 

de Pesca; e a Lei n°7.643/1987, que trata acerca da formação e funcionamento de 

jardins zoológicos.  

A Constituição de 1988 por sua vez, apresentou a tutela constitucional aos 

animais, que dispõe sobre a temática em seu artigo 225, §1°, inciso VII. O regime 

jurídico dos animais foi alterado, pois a partir daquele momento, eles deixaram de ser 

propriedade privada ou bem estatal, para serem considerados como bem de uso 

comum do povo e essencial a uma qualidade de vida saudável, o que carrega a 

questão de subjetividade e permite ampliar o escopo hermenêutico.  

Nessa conjuntura, Ana Sanches Guimarães (2014, p. 31) evidencia que: “a 

proteção dos animais não humanos é corolário da chamada proteção ecológica, ou 

seja, oriunda da noção de preservação do meio ambiente como um todo, pela 

importância que cada ser vivo representa para o bem-estar e o equilíbrio ambiental”. 

Em outras palavras, a edição das normas constitucionais que passaram a proibir os 

abusos trouxe importantes discussões ao nosso ordenamento jurídico sobre o respeito 

aos direitos fundamentais dos animais, como a vida, a liberdade e a integridade física. 

 Em relação à legislação infraconstitucional, fato importante para ser referido é 

a Lei de Crimes Ambientais, n. 9605 de 1998, que dentre os seus artigos ampara os 

direitos básicos aos animais, como também aborda as sanções penais e 

administrativas provindos de atividades prejudicial ao ambiente. Destaca-se a 

relevância em trazer o artigo 32 da mencionada Lei, uma vez que tipifica como delito 

os maus tratos a animais. Conforme observa-se a seguir:  



 

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

 

 O mencionado artigo indica claramente que qualquer pessoa que causar 

sofrimento, dano ou maus tratos a um animal, incorrerá em crime.  

 Para o Código Civil brasileiro, Lei n° 10.406/2002, os animais são considerados 

como coisas, bens móveis, com a mesma sujeição jurídica e aplicação das regras 

correspondentes aos bens móveis, conforme o artigo 82 do Código Civil, observemos: 

 

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de 
remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação 
econômico-social. 

 

 O professor Paulo Affonso Leme Machado (2020 p. 60) salienta que: “o artigo 

82 do Código Civil estabelece a subjugação dos animais aos interesses humanos no 

ordenamento jurídico pátrio, que por seu turno sofreu forte influência do direito 

romano, que considerava os animais como bens, uma propriedade do ser humano”. 

No dia 08 de outubro de 2008 foi publicada a Lei n° 11.794/2008, que aborda o uso 

de animais para as atividades de ensino de pesquisa científica. Entretanto, Machado 

afirma (2020, p. 1010): “não apresenta devidamente a eficácia requerida pela 

Constituição no sentido de proteção e de interdição de práticas cruéis, pois não dispõe 

de meios de condicionar o uso de animais à observância dos princípios da prevenção 

e da precaução, como o estudo prévio de impacto ambiental”. No que diz respeito aos 

animais domésticos de propriedade privada, é de responsabilidade do dono procurar 

socorrê-lo e preservá-lo de ações abusivas e criminosas, no entanto, existem algumas 

limitações, tendo em vista que eles também são protegidos pela legislação 

disciplinadoras e pela própria Constituição.  

Deste modo, ainda que o proprietário do animal doméstico possua a plena 

propriedade, permanece vinculado a determinadas condutas, que se vierem a ser 

abusivas, a título de exemplo, podem provocar sanções penais e civis. 



Consequentemente, por meio deste estudo é correto afirmar que, os animais 

que vivem no Brasil, são protegidos perante a nossa Constituição Federal de 1988, 

tornando-se assim, um encargo do Poder Público e da coletividade protegê-los. 

 

 

3.1. A Lei n° 14.064/20, Lei Sansão 

 

 Publicada no dia 30 de setembro de 2020, a Lei n° 14.064, proveniente do 

Projeto de Lei n° 1.095/2019, de elaboração do deputado federal Fred Costa, gerou 

uma qualificadora na Lei n° 9.605/98, em seu artigo 32, nos casos de crimes de maus 

tratos caso sejam praticados contra animais domésticos, cães e gatos, impondo uma 

pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda, observemos:   

 
§ 1º - 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. 

 

 A Lei foi denominada de “Lei Sansão” como maneira de homenagear o cachorro 

que foi vítima de agressões na cidade de Confins, região Metropolitana de Belo 

Horizonte, circunstância em que um cão da raça pitbull, cujo nome era Sansão, teve 

suas patas traseiras mutiladas a golpes de foice, por uma pessoa de 44 anos. Esse 

fato teve grande repercussão no país, em boa parte devido ao nível de crueldade e 

tortura praticados em face do animal. 

 De fato, a promulgação da referida Lei não soluciona todos as adversidades, 

porém está começa a elevar o grau de conscientização da sociedade de que os 

animais precisam ser melhor tratados. Sendo assim, é importante destacar que a lei 

é um progresso para a nossa comunidade brasileira, visto que, tencionará em coibir 

as práticas delinquentes e cruéis contras cachorros e gatos.  

 

 

3.2. Projeto de Lei Complementar 27/2018 

 

 O Projeto de Lei n° 27/2018 de iniciativa do deputado federal Ricardo Izar, foi 

aprovado no Senado Federal no ano de 2019,  e adicionou um novo dispositivo à Lei 

de Crimes Ambientais, de n° 9.605/98, que determina sobre a natureza jurídica dos 

animais, estabelecendo assim, que esses animais não-humanos possuem natureza 



jurídica sui generis e tornam-se sujeitos de direitos  despersonificados, carecendo de 

tutela jurisdicional em caso de descumprimento, de modo que seja proibido o seu 

cabimento como coisa. 

 A principal finalidade do projeto que foi aprovado pelo Senado, é garantir a 

edificação de uma comunidade mais responsável, corroborando ao entendimento de 

que os animais possuem natureza emocional, sendo seres passíveis de dor, de acordo 

com o artigo 2°, inciso III, que diz: 

Art. 2° Constituem objetivos fundamentais desta Lei: 
III – reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza 
biológica e emocional e são seres sencientes, passíveis de sofrimento. 

 

 O aditamento do novo feitio jurídico dado aos animais retornou a Câmara dos 

Deputados para novos procedimentos. Foi acrescentada à Lei de Crimes Ambientais, 

se tornando proibido o seu tratamento como coisa. Deste modo, o artigo 3° do referido 

projeto, alterou o disposto no artigo 82 do Código Civil brasileiro de 2002, por meio do 

acréscimo do artigo 79-B da Lei 9.605/1998, dizendo para não dispor sobre os animais 

não-humanos, uma vez que são sujeitos de direitos despersonificados. 

 Consequentemente, o projeto quando for estabelecido como Lei, possibilitará 

aos animais o direito à proteção legal em situações de maus tratos além de maior 

responsabilidade perante à sua integridade. 

  



4 A INEFICIÊNCIA DA LEI DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

 

 A prática de maus tratos aos animais, conforme mencionado anteriormente, é 

um assunto altamente polêmico, e torna-se cada vez mais tema de reiterados debates 

em ambientes acadêmicos. 

 O fato é que a Constituição Federal de 1988 cuidou para que estivesse previsto 

em seus artigos a proteção aos animais, criando assim recursos para que tal dever 

fosse de fato cumprido, por intermédio da tutela penal. 

 Entretanto, a Lei de Crimes Ambientais desponta em não ser a mais adequada 

à tutela penal dos animais, pelo simples fato das penas não acarretarem no resultado 

pretendido pelo direito penal. 

  Neste cenário, o catedrático Alex Santiago (2015, p. 24) explica que: 

 
Cabe ao Direito a difícil decisão de tornar mais rigorosa a legislação penal, 
como forma de tentar aplicar com efetividade o Direito Penal Ambiental, o 
qual hoje é tido como simbólico. Caso contrário, deve ser retirada a matéria 
ambiental do campo da proteção penal, pois inútil. Como efeito, pode-se dizer 
que a Lei de Crimes Ambientais protege os animais de forma simbólica, 
principalmente os domésticos, tendo em vista que não se vislumbra real 
repressão contra a prática do crime de maus-tratos, uma vez que a pena é 
extremamente baixa e como já tratada, possibilita diversas substituições que 
visam a reparação do dano ambiental. 

 

 Não obstante, tal assistência simbólica não se encontra exclusivamente 

associada ao escopo da Lei, observando que existem uma série de fatores que 

enfraquecem a aplicabilidade penal. 

 Rodrigues (2010, p. 77) afirma que embora haja uma carência de punições com 

maior grau de efetividade, a Lei dos Crimes Ambientais, ao abordar as noções penais-

processuais, expôs possibilidades à pena privativa de liberdade, intentando o 

impedimento da aplicação de tal pena quando tiver a recuperação do dano ou 

ressarcimento para a sociedade. Cabendo nesse caso, a suspenção condicional do 

processo ou a transação penal, reduzindo assim, a pena de tal prática delituosa. 

Observa-se que no cobertor curto da democracia ampliada entre humanos e não-

humanos o punitivismo penal colide com as funestas consequências imposta pelos 

modelos criminalizantes, que, em geral, afetam as populações mais pobres, 

especialmente os negros. 

 Assim sendo, é notória a legítima indispensabilidade de trabalhos críticos que 

observem o texto em seu contexto, vale dizer a aplicação da lei e sua relativização 



diante dos casos concretos e da dinâmica social, impedindo que estejam em situação 

de subalternidades e potencial exclusão – todas as espécies. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como objetivo analisar e examinar os direitos dos animais, 

que é um assunto que vêm ganhando grande notoriedade, tanto na comunidade, 

devido aos elevados índices de casos que chegam aos noticiários em todo o Brasil, 

assim como, na esfera jurídica como uma recente ramificação do direito, pois abarca 

a proteção ao meio ambiente, como também as garantias e a vida dos animais. 

 Como se pode analisar neste artigo, os mecanismos cruéis que tem sido 

impostos pelos seres humanos aos animais, de tortura e maus-tratos, praticados 

especificamente contra os animais domésticos, têm aumentado demasiadamente. 

Contudo, cresce também, através dos meios de comunicação, a cultura de que os 

animais, de fato, necessitam de proteção contra a prática de tais crimes. 

 Ressalta-se que apesar do aumento acentuado de pessoas que prezam pelo 

bem-estar animal, onde passaram a defendê-los e auxiliá-los através de resgates, 

campanhas para acolhimento desses animais e legislações pertinentes à causa 

animal, constatou-se que as penas não estão sendo capazes de dissipar esses 

crimes, todavia, faz-se necessária reeducar os cidadãos. 

 De maneira geral, nota-se que a punição pelos crimes praticados contra os 

animais domésticos não está surtindo o efeito desejado, resultando em uma real 

infração à lei por não existir uma estrutura administrativa adequada que valorize a 

questão e amplie um trabalho educacional correlato. As punições aplicadas se somam 

a apelos punitivistas que, não raro, confundem-se no senso comum dos 

autoritarismos. Diante da gravidade dos delitos cometidos, desprezada a parca 

legislação, também se menospreza a vida de seres irracionais. 

 Por este motivo, acredita-se que o aporte de literatura crítica, a partir de 

pesquisas acadêmicas, emerge um conjunto de trabalhos que visam lidar nesse 

campo de conflitos e de disputas, ressemantizando esses atos, que estão enraizados 

em nossa sociedade, exigindo uma legislação mais apropriada, bem como a 

implantação de métodos de fiscalização do controle estatal. 

 Assim sendo, afirma-se que o avanço da legislação brasileira de direitos dos 

animais continua sendo um dos maiores desafios de nossa comunidade, pois se 



espera que esta se mobilize contra a crueldade do homem contra o próprio homem, 

cujo enfrentamento traz o efeito colateral de dizimar o que lhe é diferente e não 

compreender a democracia em cenários mais amplos. É chegada a hora de 

retornarmos todos, em coletivo, e através do pacto social, ao Estado de Natureza. 
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