
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

 

 

ANA LUÍSA MISSIBA PINHEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO DIREITO ANIMAL NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 
A Eficácia das Normas Constitucionais e Infraconstitucionais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macaé 

2022 



 
 

 
 

ANA LUÍSA MISSIBA PINHEIRO 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO DIREITO ANIMAL NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 
A Eficácia das Normas Constitucionais e Infraconstitucionais  

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado 

a Universidade Federal Fluminense, como 

parte das exigências para a obtenção do título 

de bacharel em Direito. 

 

 

Local, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Fabianne Manhães 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Heron Abdon Souza 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Camilo Plaisant Carneiro 

Universidade Federal Fluminense 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha rabugenta Marie, minha dengosa Tirdza Sofia e minha medrosa 

Esmeralda Kira. Muito obrigada por me fazerem enxergar os animais como seres únicos, com 

personalidade e por me dar forças para querer lutar por eles.  



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, por ter me dado forças todos os dias para vencer a mim mesma e ao mundo. 

À Marie, Sofia e Esmeralda, por estarem comigo em todos os momentos, me dando 

forças da forma que só um ser tão puro quanto um gato consegue dar. 

À minha mãe, que é minha grande amiga e companheira. Desde o início dessa jornada 

de aprendizado me apoiou e ensinou a dar o meu melhor, me possibilitando crescer como 

pessoa e como mulher. 

Ao meu pai, por ter me dito que uma volta é só uma volta. Nada estava perdido. Eu só 

precisava achar um ritmo confortável e recuperá-la. 

Á minha irmã, por estar presente mesmo de longe em todos os momentos e por me 

enxergar de uma forma que nem mesmo eu enxergo. 

À minha melhor amiga Yenny, obrigada por ser minha companheira em todos os 

momentos, por comprar minhas ideias e estar comigo nos momentos em que preciso. Você é 

um presente de Deus na minha vida.  

Às amigas que a UFF me deu, Laís Freiman, Larissa Fernanda e Mariana Miguez, que 

me acolheram desde o início, e não desistiram de mim, apesar do meu jeito. Sou grata a cada 

uma de vocês por terem me ensinado sobre amizade e me segurado em momentos em que eu 

achei que não conseguiria. Sem dúvidas a faculdade só foi possível por causa de vocês.  

Aos meus grandes amigos de vida, Lucas Bastos, Lucas Barros, Naiara Rinco, Ian 

Caetano, Mariana Magalhães, Fabiane Miranda, Brendon Aguiar, Júlia Maximo e Maria 

Mercedes. Obrigada por compartilhar a vida, por me incentivarem a lutar e a vencer todos os 

dias. Vocês me engrandecem e fazem parte do que sou. 

Aos meus chefes Rafael Sena e Cícero Cangussú, que viram potencial em mim e me 

ensinaram sobre trabalho. Vocês me fazem crescer como profissional e almejar um grande 

futuro de sucesso. A partir disso fui capaz de me apaixonar mais pela advocacia. 

À minha orientadora Fabianne Manhães, por toda paciência e resiliência. 

Por fim, gratidão aos animais que passaram por mim em algum momento, seja na rua, 

seja na casa de um amigo. Vocês que me inspiraram todos os dias a escrever esse trabalho. 

Vocês que me inspiram a tornar o mundo um lugar melhor para vocês. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“– Os animais mostram a verdade sobre um país – eu 

disse. – A atitude em relação aos animais. Se as pessoas 

tratarem os animais com crueldade, não adiantará de 

nada a democracia ou qualquer outra coisa.” 

 

Olga Tokarczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem o propósito de abordar o cenário geral do ordenamento jurídico 

brasileiro e internacional no que diz respeito aos Direitos dos Animais. Assim, analisando o 

antropocentrismo da sociedade ocidental, bem como a crise ambiental sofrida atualmente, será 

feita uma análise da relação entre os homens e animais dentro e fora da sociedade, além de 

analisar a efetividade das normas brasileiras quanto a tutela jurídica animal. Buscando em 

fontes legislativas nacionais, internacionais e recorrendo a biologia e filosofia, será possível 

vislumbrar a necessidade do reconhecimento do direito animal. 

 

Palavras-chave: Animais. Dignidade. Efetividade. Direito Comparado. Sujeitos de direitos. 

Tutela animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

The paper aims to address the general scenario of the Brazilian and international legal system 

with regard to Animal Rights. As the main, analyzing the anthropocentrism of western 

society, as well as the environmental crisis currently suffered, an analysis will be made of the 

relationship between men and animals inside and outside society, in addition to analyzing the 

effectiveness of Brazilian norms regarding animal legal protection. Searching national and 

international legislative sources and resorting to biology and philosophy, it will be possible to 

glimpse the necessary recognition of animal law. 

 

Keywords: Animals. Dignity. Effectiveness. Comparative law. Rights subjects. Animal 

protection. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, a relação do homem com os animais e o meio ambiente sempre 

foi fundamental, mesmo que a interação não fosse amistosa, nunca foi possível ignorar que a 

Terra é plural quanto aos seres vivos que nela habitam. 

Dessa forma, se tornou um desafio entender porque o homem continua explorando de 

forma continua e irresponsável o meio ambiente e os outros seres existentes no planeta, 

ocorrendo de forma mais cruel aos animais, sem se importar com a crise climática agravada 

neste último século, mesmo que a importância deles tenha sido aumentada no meio jurídico. 

O presente trabalho, portanto, procura questionar se só o homem seria possuidor de 

dignidade, como se opera a cultura de descaso com os animais e como o direito tem se 

portado para resolver esse descaso e as demandas dos animais, pois como o homem faz parte 

da natureza, o direito como um objeto que se molda de acordo com a necessidade, deveria se 

adaptar as novas realidades. 

O ensejo de tal pesquisa não é de se discutir se os animais são capazes de raciocinar ou 

comunicar, e nem mesmo que são passiveis de sofrimento, mas analisar a proteção jurídica 

dos animais e os impactos na jurisprudência brasileira e, a partir desse pensamento, 

aperfeiçoar a garantia dos direitos fundamentais dos animais de terem uma vida livre, 

saudável e equilibrada.  

Pretende-se então, destrinchar a história dos animais com os homens, fornecer fontes 

de pesquisa para os interessados no assunto e contribuir para o pensamento crítico da 

elaboração do direito animal como um novo ramo da ciência jurídica nacional. 

A principal hipótese utilizada nesse estudo são os avanços internacionais quanto as 

legislações protecionistas, combinadas com uma mudança de entendimento populacional, 

passado de geração em geração, para que esse tópico tenha mais relevância jurídica e social. 

Para que se valide o proposto no trabalho, será realizada uma análise, inicialmente, da 

história das legislações internacionais e nacionais, assim como o relacionamento dos animais 

com os homens, tanto no campo concreto, como no campo afetivo, para enfim analisar como 

se chegou ao que se entende hoje como Direito Animal, bem como os avanços jurídicos pelo 

planeta. 

Como material de estudo, serão utilizados artigos científicos de grandes autores que 

construíram saberes acerca do tema, bem como análise de manchetes de sites de notícias e 

casos concretos analisados pelo judiciário. 



 
 

 
 

Utilizando o método de pesquisa exploratório, pelo qual, o objetivo era proporcionar 

uma maior familiaridade com o problema em relação aos animais, bem como caracterizar de 

forma descritiva o porquê deste problema ainda existir e tentar identificar os fatores que 

determinam esses fenômenos.  

No primeiro capítulo, será analisada a história dos animais e seus direitos. O objetivo é 

saber o contexto histórico que construiu a sociedade e levou ao estado de crise ambiental que 

é vivenciada hoje. 

No segundo capítulo, será analisada a legislação brasileira e como ela trata a questão 

dos direitos dos animais. Sendo abordadas, a partir daí, as suas várias manifestações em casa 

plano de investigação normativa: constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial. 

No plano constitucional, destaca-se o único artigo que regulamenta essa relação, com a 

proibição da crueldade, que foi perpetuada para outras leis federais, se espalhando de forma 

singela pelo ordenamento jurídico. 

No plano infraconstitucional, apontam-se os status jurídicos dos animais de acordo 

com as legislações cíveis e penais, bem como os projetos apresentados e colocados em pauta 

nos últimos dois anos, sendo consolidada através da aprovação em uma das casas legislativas 

do novo status animal como sujeitos despersonalizados, ou sui generis.  

No terceiro e último capítulo, será feita uma análise da responsabilidade jurídica 

quanto aos seres não humanos, elucidada por casos concretos e situações vivencias e 

enfrentadas pelo judiciário e pela sociedade, por conta das novas relações entre espécies. 

O presente estudo trará a ideia de Direito Animal como uma nova ciência que merece 

reconhecimento e atenção dos legisladores e doutrinadores. É perceptível que há uma 

resistência a esse discurso e assunto, porém o universo jurídico animalista se alastra cada vez 

mais, afinal, toda dignidade deve ser protegida por direitos fundamentais, não se podendo 

reduzir ao mínimo os direitos fundamentais dos animais, que são sujeitos a seres tutelados e 

protegidos pelo direito e pela sociedade como um todo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1. A HISTÓRIA DO DIREITO DOS ANIMAIS  

Para que se obtenha um entendimento das relações e do direito dos animais, bem como 

sua eficácia na sociedade, é necessário retroceder para o início do ordenamento jurídico, 

internacional e nacional, notando como os seres não-humanos sempre foram tratados e qual 

era seu status na sociedade ao longo do tempo.  

Afinal, os animais são seres são detentores de direitos ou apenas objetos tutelados pelo 

direito?  

A evolução do homem ao longo dos milênios mudou sua relação com os animais. 

Muitos deles foram caçados e domesticados, sendo necessária mudanças na forma como eles 

deveriam ser tratados e considerados na sociedade, até porque esses últimos coabitam com os 

humanos, ao invés de uma brigar por território.  

No entanto, apesar dos anos de evolução, é perceptível a resistência da velha visão do 

ser humano de se achar o centro, levando em conta que se acha exclusivamente apto para 

acatar e interpretar as tais normativas, afinal, como enfatiza o grande autor Fiorillo1, “o 

ambientalismo apresenta em seu cerne o olhar do antropocentrismo, o homem se acha o único 

ser com racionalidade no mundo.” 

O antropocentrismo, ainda presente com muita força na nossa sociedade desde o 

século XVI, leva a crença de que a conduta do homem com relação ao seu ambiente tem a ver 

com a busca para uma vida sadia, assim, as intervenções têm relação apenas com quanto a 

manutenção do padrão de vida dos indivíduos da sociedade. 

Porém, o pensamento antropológico não impede que a vida seja protegida de todas as 

formas, pois não é só o homem que possui vida, sendo todos os seres detentores de vida 

tutelados e protegidos pelo direito ambiental, sendo certo que um bem, ainda que não seja 

vivo, pode ser ambiental na medida que possa ser essencial a sadia qualidade de vida de 

outrem, sendo este outrem o homem ou não. Os dois estão interligados. Não tem como existir 

ser humano, sem ambiente saudável, conforme as palavras de Milaré2: 

O homem e a natureza são duas faces distintas, porém, inseparáveis, da 

mesma e única realidade que constitui o planeta Terra. Por esta razão o 

“ecocentrismo” tem muito maior alcance e poderá ser o fiador do mundo que 

queremos e devemos construir. 

 

 

 

1 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008, p.16 

2 MILARÉ, Édis. Direito Do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 

7ª ed. rev., atual. e reform. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.9 



 
 

 
 

1.1. A história dos Direitos dos Animais no Mundo 

A história do direito dos animais no mundo começa em uma época anterior a nacional, 

porém evoluiu ainda mais lentamente.  

A consequência das práticas humanas no processo de civilização trouxera consigo 

questões que só seriam resolvidas com práticas de proteção, recuperação e preservação do 

meio ambiente e dos seres que lá vivem. 

A relação entre os humanos e animais começa na aurora dos tempos, quando ambos 

ainda disputavam territórios e caça. Ao descobrir um benefício mutuo no relacionamento, a 

aproximação dos ancestrais do que conhecemos como animais domésticos ocorreu de forma 

gradual. 

Esse processo fez com que estes animais não só se aproximassem dos homens como 

também se tornassem mais dependentes deles, o que trouxe diversas consequências que 

levaram a discussões sobre o tema, no sentido de cessar o abuso contra esses seres. 

Apesar disso, a essa história é marcada por momentos difíceis e conflitantes, nos 

quais, o ser humano se fazia valer de sua “dominância” para subjugar e maltratar os animais, 

como por exemplo, o fato trazido por historiadores de que diversos julgamentos por bruxaria 

realizados na Inglaterra3 do século XVI foram feitos contra animais, já que se cria que a bruxa 

tinha um demônio ou espirito em forma animal que o ajudasse. Assim, gatos, cachorros, ratos, 

pássaros, os animais que mais se via em cidades e ambientes urbanos, eram considerados 

como prova irrefutável para mandar para a fogueira o dono ou suposto dono daquele animal4. 

A história conta que de fato Jaime I, em 1604, aprovou uma lei que criminalizou 

totalmente as atividades de consultar, pactuar, convidar, utilizar, alimentar ou recompensar 

um espírito em forma animal em qualquer circunstância. Pior do que isso era o fato de que a 

posse desses animais era consideravelmente perigosa se a pessoa fosse pobre, idosa ou 

marginalizada, porque a era quase certo de que seria enviado para a fogueira por acusação de 

bruxaria, o que era muito representado na época por meio da arte, como vemos no quadro do 

alemão Goya, que representa o diabo através de um bode com dois gatos a sua frente.  

 

3 LITZENBURGER, Laurent. Porcos, touros e gatos no banco dos réus. Diplomatique, p. 3, 3 jul. 2018. 

Disponível em: https://diplomatique.org.br/porcos-touros-e-gatos-no-banco-dos-reus/. Acesso em: 7 jan. 2022. 
4 EVANS, E. P. The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. E. P. Dutton and Company: 

New York, MCMVI (1906). Texto Integral. 



 
 

 
 

Na Europa feudal, o julgamento de animais era comum, já que se acreditava que, se 

eles eram responsáveis por crimes, deveriam responder por eles. Era uma época que se 

acreditava na responsabilidade moral dos atos dos animais que viviam nas cidades. 

Essa demonização dos animais de estimação trouxe consequências consigo até os dias 

de hoje, visto que certos deles, como os gatos, ainda são vistos como malignos, maliciosos e 

são maltratados por isso.  

Somente em 1641 uma reflexão realmente significativa para o direito animal, com 

René Descartes, foi feita. O mesmo que acreditava que os animais podiam enxergar, sentir e 

tocar, mas não tinham consciência, portanto, não sentiam dor ou sofriam, podendo assim ser 

maltratados. 

Quem argumentava contra isso era Jean Jacques Rousseau5, que alegava em seus 

estudos que humanos são animais, ainda que se eximidos de intelecto e liberdade, e assim, os 

animais tem sensações, devendo participar do direito natural, o que torna os homens 

responsáveis por como eles são tratados, o que por mais estranho e simplório que pareça, foi 

de grande avanço para uma época que sacrificava animais por acreditar que eram demônios. 

E é neste mesmo ano que surgem as primeiras tentativas de legislações contra a 

crueldade animal no continente americano com o texto legal do “the body of liberties”6 foi 

compilado pelo clérigo puritano Nathaniel Ward e falava sobre a não subjugação dos animais 

perante os homens, nos quais, estes, não seriam tiranos ou cruéis para com os seres que 

confiaram nele. 

Durante a República Puritana, na Inglaterra, foram proibidas as brigas de galo e 

touradas7, no entanto, pós restauração do reinado em 1660, estas últimas voltaram a ser legais 

por 162 anos, até serem proibidas em 1822. 

Logo após, tivemos a determinação do Martin’s Act8, na Grã-Bretanha, que teve sua 

formação na prevenção de crueldade e tratamento improprio aos gados da região9, como 

 

5 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O discurso sobre a origem e desigualdades entre os homens. Trad. de Paulo 

Neves, Porto Alegre: L&PM pocket, 2013, p.19 
6 THE MASSACHUSETTS BODY OF LIBERTIES. Old South Leaflet nº 261-280, de 1 de janeiro de 1641. 

Texto Integral. Massachusetts, 1641. Disponível em: https://history.hanover.edu/texts/masslib.html. Acesso em: 

10 jan. 2022. 
7 DIAS, Edna Cardozo. Os Animais como Sujeitos de Direitos. Salvador. Revista Direito dos Animais. 

Volume 1, 2005, p. 120 
8 MARTIN, R. Cruel and improper treatment of cattle act, 1822. Great Britain Parliament. Disponível em: 

< http://www.animalrightshistory.org/animal-rightslaw/romantic-legislation/1822-uk-act-ill-treatment-

cattle.htm>. 



 
 

 
 

também em 1838, 1848 e 1850, na Alemanha, Itália e França, respectivamente, foram 

promulgadas leis, proibindo maus-tratos a animais em vias públicas e crueldade contra 

animais.  

No século XX, novamente na Inglaterra, um novo dispositivo legal era criado, sendo 

essa, uma das tentativas de quebra da barreira entre espécies, o chamado Protection Animal 

Act10, com o objetivo de limitar as práticas humanas frete aos animais, para que esses possam 

ser realmente protegidos e preservados11. 

 

1.2. Status Civil dos Animais pelo Mundo 

O direito dos homens e do ambiente surge nas sociedades democráticas com o objetivo 

de garantir o equilíbrio da coexistência social, de forma que, a partir da criação de regras e 

limites, seja possível se garantir a ordem social segundo os princípios da justiça. 

Para possuir direitos, é necessário ser sujeito de direito, como mencionado nos títulos 

acima. Ser sujeito de direito não implica necessariamente a capacidade de exercer o direito, 

pois certos sujeitos são incapazes do mesmo, como bebês ou pessoas com deficiência mental, 

por isso, é necessário que haja a nomeação de um representante para os ajudar a exercer os 

direitos livremente. 

Dessa forma, conforme explica Edna Dias:  

O animal como sujeito de direitos já é concebido por grande parte dos 

doutrinadores jurídicos de todo o mundo. Um dos argumentos mais comuns 

para a defesa desta concepção é o de que, assim, como as pessoas jurídicas 

ou morais possuem direitos de personalidade reconhecidos desde o momento 

que registram seus atos constitutivos em órgão competente, e podem 

comparecer em Juízo para pleitear esses direitos, também os animais tornam-

se sujeitos de direitos subjetivos por força das leis que os protege. [...] O 

Ministério Publico recebeu a competência legal expressa para representa-los 

em Juízo, quando as leis que os protegem forem violadas. Daí pode-se 

concluir com clareza que os animais são sujeitos de direitos, embora esses 

tenham que ser pleiteados por representatividade, da mesma forma que os 

incapazes, que entretanto, são reconhecidos como pessoas.12 

 

 

9 Ibid, 1822, Texto Integral. 
10 INGLATERRA. Lei nº 1911 CHAPTER 27 1 and 2 Geo 5, de 18 de agosto de 1911. Texto Integral. 18 de 

agosto 1911. Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/27. Acesso em: 10 jan. 2022. 
11 Ibid, 1911, Texto Integral. 

12 DIAS, Edna Cardozo. Os Animais como Sujeitos de Direitos. Salvador. Revista Direito dos Animais. 

Volume 1, 2005, p. 120. 



 
 

 
 

O crescimento do interesse pela causa animal, que aumentou exponencialmente a 

partir do século XX, especialmente em países europeus como a Inglaterra, nascem nesse 

período diversas organizações socias que visavam a proteção dos animais, como a SPCA 

“Society for the Prevention of Cruelty to Animals”13, que surgiu em 1824 no Reino Unido, 

mas se espalhou por TODOS os continentes visando combater a crueldade com pequenos atos 

de assistência, como reabilitação e criação de abrigos para os animais maltratados e 

abandonados14 (SPCA, 2021). 

Essa foi a primeira sociedade internacional e globalizada a estabelecer regras de 

condutas quanto a eutanásia animal, como lidar com gatos ferais15, entre outros problemas 

causados em decorrência da ação humana na vida dos animais. Mesmo tendo uma criação de 

um ancestral em comum, elas são independentes entre si, tendo diretores e regras de condutas 

diferentes entre si, que visam uma realização diferente, baseada na necessidade de cada país 

individualmente. 

Atualmente, a SPCA não tem sede no Brasil16. 

Na década de 1970 um grupo de estudiosos da Oxford começou a entender o 

crescimento do uso de animais como uma exploração inaceitável e começaram a questionar 

porque o status dos animais não humanos era tão inferior ao dos seres humanos. 

Assim, o filosofo Tom Regan17, influenciado por esse grupo, afirmou “[...] os animais 

humanos e não humanos são sujeitos de uma vida, o que torna seres capazes de experimentar 

desejos e preferencias, de ter recordações, de experimentar emoções e de serem racionais e 

por isso carecem de direitos como os humanos.”  

No entanto, o entendimento majoritário, segundo as pesquisas de Regan, era de que 

direito dos animais pelo mundo é de que não importa se eles são capazes de raciocino ou não. 

A capacidade de direitos está na capacidade de sofrimento, portanto, os humanos tem um 

 

13 http://www.spca.org.sg/ 

14 http://www.spca.org.sg/ 
15 Gato feral é um gato (Felis catus) que nasceu ou cresceu em meio selvagem, sem manter contato direto e 

frequente com seres humanos. Geneticamente, os gatos ferais são iguais aos gatos domésticos, mas devido à falta 

de contato com humanos, incapazes de se socializar com as pessoas. Eles normalmente vivem em colônias, 

vivendo da caça e de alimentos que eventualmente estejam disponíveis. 

16 http://www.spca.org.sg/ 

17 REGAN, Tom; Singer, Peter. The Dog in the Lifeboat: An Exchange. The New York Review of Books (25 

de abril de 1985), p. 179. 

 



 
 

 
 

dever moral de se igualar aos animais.  A obrigação dos humanos, segundo essa linha, é moral 

e não racional.  

Por conta das diversas praticas humanas nocivas ao ambiente e que utilizavam o 

animal como objeto principal, tornou-se necessária a adoção de medidas com o objetivo de 

proteger, recuperar e preservar a fauna e flora restantes e renováveis no mundo. O 

conhecimento cientifico possibilitou mudanças quanto as legislações protecionistas que 

fossem compatíveis com ela e com a realidade conhecida. 

Essas discussões são tão recentes, porém, supreendentemente mais antigas que a 

Declaração Universal do Direito dos Animais, que só surgiu em 1978, e que era a norma 

proibidora dos maus-tratos, se baseando nos direitos dos homens e que teve sua promulgação 

pela Organização das Nações Unidas (ONU)18, que trouxe uma precedência palpável e 

aplicável a proteção dos animais de forma internacional, a todos os países que fizessem forma 

dela. 

Ainda que existam inúmeras convenções internacionais e leis protecionistas, 

essa Declaração é a mais bela obra existente em prol da vida e da integridade 

dos Animais.19 

 

Sendo uma Declaração ela não tem forma de lei, mas serviu de parâmetro para as 

normatizações internas de cada país que participou dela. Em seu preambulo, ela trata os 

animais como sujeitos de direitos, e em seus artigos referem-se aos humanos como detentores 

de deveres quanto a proteção, a dar uma vida digna, privá-los da crueldade e dar a liberdade a 

todos os seres não-humanos, o que por si só já mostra o marco dela na história dos direitos os 

animais, sendo um marco na evolução da legislação internacional também. 

O referido documento confere aos animais os seguintes direitos: á vida, à liberdade, a 

não submissão aos maus-tratos, a viver em liberdade em seus devidos habitats, não exploração 

para entretenimento e a integralidade do meio ambiente, que devem ser defendidos como lei 

 

18 UNESCO. Tratado. Declaração Universal, de 27 de janeiro de 1978. Texto Integral. Declaração Universal 

dos Direitos dos Animais, Bruxelas, 18 ago. 1911. Disponível em: 

<https://wp.ufpel.edu.br/direitosdosanimais/files/2018/10/DeclaracaoUniversaldosDireitosdosAnimaisBruxelas1

978.pdf.> Acesso em: 10 janeiro 2022. 

19 RODRIGUES, Danielle Tetü. O Direito & Os Animais: uma abordagem ética, filosófica e normativa. 

Curitiba: Juruá, 2012, p. 67 



 
 

 
 

pelos homens20. O Brasil não ratificou a Declaração de Direito dos Animais, apesar de ter sido 

signatário. 

Hoje, no continente europeu21, existe um plano de ação para o bem-estar dos animais, 

que corresponde aos princípios contidos no protocolo com a proteção anexada ao tratado que 

instituiu a Comunidade europeia em seu princípio legal, o qual estipula medidas de prevenção 

e proteção que devem ser cumpridas por todos os governos e legislações correspondentes. 

Além da declaração, outras normas foram editadas em caráter internacional com o 

objetivo de proteger o meio ambiente e os animais, como por exemplo:  

a) Convenção Internacional da Pesca da Baleia (Washington, 1946); 

b) Convenção Internacional para Proteção dos Passaros ( Paris, 1950); 

c) Convenção para Conservação sobre Pesca e Conservação dos Recursos Vivos do 

Mar (Genebra, 1958); 

d) Convenção sobre o Comércio Internacional de Especies de Flora e Fauna 

Selvagem em Perigo de Extinção (Washington, 1973); 

e) Convenção sobre a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos 

(Camberra, 1980); 

Entretanto, cabe destacar que apesar da existência desses dispositivos normativos 

específicos, as legislações internas dos países espalhados pelo mundo, bem como a brasileira, 

tratam a questões dos animais por termos jurídicos indeterminados, tendo poucos exemplos de 

Constituições que tratem dos animais como sujeitos de direitos22, ao invés de objetos do 

direito. 

Ao próprio artigo “A proteção jurídica dos animais no Brasil e na Suíça”23, apresenta 

essas questões indeterminadas. A constituição federal da Suíça diferencia a questão do meio 

ambiente e da questão dos animais, bem como a biodiversidade sendo tutelada em outras 

questões. 
 

20 UNESCO. Tratado. Declaração Universal, de 27 de janeiro de 1978. Texto Integral. Declaração Universal 

dos Direitos dos Animais, Bruxelas, 18 ago. 1911. Disponível em: 

<https://wp.ufpel.edu.br/direitosdosanimais/files/2018/10/DeclaracaoUniversaldosDireitosdosAnimaisBruxelas1

978.pdf.> Acesso em: 10 jan. 2022. 
21 UNIÓN EUROPEA. TRATADO DE FUNCIONAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. Diario 

ES Oficial de la Unión Europea, de 26 de outubro de 2012. Disponível em: < http://eurlex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES >. Acesso em 22 de janeiro de 2022. 
22 CARVALHO, G. F. S. S. e SOUZA, R. S. A Proteção Jurídica Dos Animais No Brasil E Na Suíça: 

Aspetos Legais Comparados. 2016, p. 198 

23 CARVALHO, G. F. S. S. e SOUZA, R. S. A Proteção Jurídica Dos Animais No Brasil E Na Suíça: 

Aspetos Legais Comparados. 2016, p. 199 



 
 

 
 

Visando se adequar as questões referentes a esse assunto, os animais passaram a não 

ser considerados como coisas, expressamente no artigo 641a, II do Código Civil da Suíça24, 

mesmo que em regra as normas que a regulamentem sejam as que regulamentam as coisas.   

A pertinência das normas Suíças vem do fato da existência da TSchG25, ou Lei de 

Proteção aos Animais, que é uma das mais rígidas leis de proteção animal do mundo, que vem 

sendo cada vez mais atualizada, sendo a última em 2008, e que mantém o objetivo de evitar o 

sofrimento desnecessário e tutelar a dignidade dos animais, assim como, o bem-estar dos 

mesmos nas relações com os humanos26. 

Desta forma, importante mencionar algumas legislações antecedentes espalhadas pelo 

mundo, como o código civil alemão, precursor da distinção entre animais e coisas inanimadas. 

Vejamos o que prevê seu art. 90-A:  

Art. 90-A. Animais não são coisas. Os animais são protegidos por leis 

especiais. Os animais são regulados pelas regras relativas às coisas, com as 

necessárias modificações exceto se de outra maneira for previsto.27  

 

Em mesmo sentido, o código civil francês afirma que os animais são seres dotados de 

sensibilidade. Vejamos o art. 515:  

Art. 515. Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. Salvo 

disposição especial que os proteja, os animais são submetidos ao regime dos 

bens.28  

 

Vale relembrar que a falta de regulamentação jurídica não impede a realização de 

analogias legislativas. 

Por exemplo, no século XIX, nos Estados Unidos, sobreveio o Caso Wheeler29 de 

1874, no qual o direito dos animais foi utilizado em defesa de uma criança menor impúbere, 

Mary Ellen, que sofria violência doméstica da madrasta, que a chicoteava e batia diariamente.  

 

24 Ibid, p. 199 

25 Ibid, p. 200 

26 Ibid, p.200 

27 Ibid, p. 201 

28 Ibid, p. 202 

29 AVENTURAS NA HISTÓRIA. Agressões, Abandono E Solidão: A Triste E Inspiradora Saga De Mary 

Ellen Wilson. 11 de maio de 2020. Disponível em: < 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/agressoes-abandono-e-solidao-triste-e-inspiradora-

saga-de-mary-ellen-wilson.phtml >. Acesso em: 27 de janeiro de 2021. 



 
 

 
 

Embora não houvesse a época leis que protegesse a crianças de violência e abusos 

cometidos por seus tutores, havia legislação que protegia os animais, e uma vez que Mary 

Ellen era membro do reino animal, seu caso foi julgado pela Sociedade Americana de 

Prevenção à Crueldade Animal. 

 

1.3. História do direito dos animais no Brasil  

No Brasil a evolução da proteção jurídica dos animais é lenta e ainda não se encontra 

no plano ideal, segundo ambientalistas e estudiosos da área, a luta pelos direitos está longe do 

mínimo necessário. 

No âmbito nacional, o código civil de 1916 (Lei nº 3.071/16)30 trazia em seus artigos 

que os animais eram apenas bens com mobilidade, sendo tratados apenas como coisas e sendo 

passiveis de apropriação, por exemplo, caso alguém ocupasse uma propriedade tinha direitos 

sobre os animais bravios encontrados na natureza, os mansos e os domesticados, positivados 

nos artigos 592 e 593 do código acima mencionado31:  

 

Art. 592. Quem se assenhorear de coisa abandonada, ou ainda não 

apropriada, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação 

defesa por lei. 
Parágrafo único. Volvem a não ter dono as coisas móveis, quando o seu as 

abandona, com intenção de renunciá-las.  
Art. 593. São coisas sem dono e sujeitas à apropriação: 

I - Os animais bravios, enquanto entregues à sua natural liberdade. 

II - Os mansos e domesticados que não forem assinalados, se tiverem 

perdido o hábito de voltar ao lugar onde costumam recolher-se, salvo a 

hipótese do art. 596. 

III - Os enxames de abelhas, anteriormente apropriados, se o dono da 

colmeia, a que pertenciam, os não reclamar imediatamente. 

IV - As pedras, conchas e outras substâncias minerais, vegetais ou animais 

arrojados às praias pelo mar, se não apresentarem sinal de domínio anterior. 

(BRASIL, 1916) 
 

Naquela época as leis que guardavam os bichos eram inexistentes e ainda eram bem-

vistas pela lei as punições cruéis, abusivas e excessivas contra os seres não-humanos. 

Porém, em 1922 foi apresentado o primeiro projeto legislativo contra a crueldade e 

maus-tratos32, sendo descartado pelas autoridades da época. Apenas em 1924 que entrou em 

 

30 BRASIL, Lei nº 3.071 de 1º de janeiro de 1916. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

31  Ibid. Artigos 592 e 593.  

32 LEVAI, Laerte Fernando. Crueldade Consentida - Critica à Razão Antropocêntrica. Revista Brasileira de 

Direito Animal. Vol 1. Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 2006, p. 40. 



 
 

 
 

vigor o decreto federal nº 16.590, conhecido como Regulamento de Casas de Diversões 

públicas, proibindo corridas de touros, garraios e novilhos, rinhas de galos e canários, entre 

outros. Esse decreto servia como regulador dos locais de entretenimento públicos da época, 

que tinham como principal atividade o uso indiscriminado dos animais. 

Vale ressaltar que este foi revogado pelo Decreto nº 11/199133, que revogou diversos 

decretos federais que vigoravam até aquela época.  

Somente a partir do Decreto 24.645 no ano de 193434, que se teve a primeira 

legislação tratando especificamente da custodia dos animais, tendo sido o pontapé inicial no 

reconhecimento da valia desses seres.  

A partir dele que os animais que habitam no Brasil passaram a ser protegidos pelo 

Estado, e que os maus-tratos passaram a se tornar crimes passiveis de multa e prisão, tornando 

os assim, seres detentores de direitos em razão da possibilidade de assistência pelo Ministério 

Público. 

Este decreto reforçou a proteção jurídica da fauna e flora, definindo um rol 

exemplificativo de condutas que seriam consideradas maus-tratos aos animais, entre elas 

cabendo destacar alguns exemplos do artigo 3º, que são: manter animais em lugares anti-

higiênicos, obrigar a trabalhos excessivos, golpear ou mutilar animais por motivos 

econômicos ou torpes, além de torturar e humilhar. 

Vale ressaltar que desde aquela época eram previstas penas e eram tratados como atos 

cruéis o abandono, especialmente de animais doentes e o atropelamento sem prestar socorro 

dos animais que estivem em vias públicas. 

Expedido em período de excepcionalidade política, tem força de lei, podendo apenas 

ser revogado por outra lei de conteúdo semelhante.  

O fato é que devido ao advento da Lei 9.605/9835, que dispõe sobre as sanções penais 

e administrativas derivadas de condutas lesivas ao ambiente, parte deste decreto foi revogado 

por força maior, visto que ele possui definições que não foram trazidas expressamente por ela.  

Com o passar dos anos e do amadurecimento das ideias a respeito dos animais e da 

importância da vida animal é que foram possíveis as renovações nas legislações, como a Lei 

 

33 BRASIL. Decreto nº 11 de 18 de janeiro de 1991. Texto Integral. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0011.htm>. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

34  BRASIL. Decreto-Lei nº 24.645, de 10 de julho de 1934. Artigo 3º, 10 jul. 1934. Disponível em: < 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24645-10-julho-1934-516837-

publicacaooriginal-1-pe.html.>.Acesso em: 10 janeiro 2022. 

35 BRASIL. Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em 10 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

Federal 4.591/6436, que combinado com os antigos dispositivos do Código Civil de 16, veio 

para tutelar as questões de animais que vivem em apartamentos, ou o antigo Código Florestal 

de 196537, que prevê certas condutas como crimes, conforme veremos mais adiante. 

Aliás, durante a década de 60 foi promulgada a lei de proteção dos animais silvestres, 

ou Código de Caça e a lei que dispõe sobre a pesca, que também será mais falado a frente.  

Já em 1979 surgiu a Lei da Vivissecção, que trouxe como regra o uso do animal vivo 

em experiencias. A Lei de nº 6.638/7638 (que atualmente foi revogada), permitia o uso de 

animais como cobaia em experiencias cientificas, que consiste no estudo dos progressos da 

vida e das doenças com o uso de animais vivos, o que até os dias de hoje é um assunto não 

pacificado e que geram muitos debates sobre os avanços tecnológicos e científicos em 

contraposição com os direitos da vida dos seres não-humanos. 

Apenas na própria Constituição Federal de 198839, e durante a década de 80 que se 

tem leis com finalidade de tutela dos animais e do meio ambiente em geral. Em 1987, fora 

expedida a Lei de Proteção a Baleia, e a Carta Magna versa sobre a custódia do meio 

ambiente, tornando os animais mais protegidos da ameaça dos humanos, não sendo tratados 

como simples “coisas”, mas como seres detentores de proteção, como por exemplo o artigo 

225, §1º, VII:  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade. (BRASIL, 1988). 

 

Assim, o homem que é detentor dos direitos, também tem os deveres de proteger e 

cuidar do meio ambiente e dos animais que nele habitam, cabendo principalmente ao Poder 

Público cumpri-la com total eficácia e consequente a coletividade o dever de zelar pela 

proteção do meio ambiente, pois é um bem de uso comum do povo. 

Além da previsão constitucional, em seu artigo 24, que Estados e Municípios tem o 

poder de legislar sobre todos os animais, na condição de não haver divergências com normas 

 

36 BRASIL. Lei nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 
37 BRASIL. Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

38 BRASIL. Lei nº 6.368 de 21 de julho de 1976. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6368.htm >. Acesso em 10 de janeiro de 2022. 

39 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 05 de outubro de 1988. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. Acesso em 10 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

que tem efeito e poderes coincidentes, visto que corroborou para a criação de várias normas 

para sanarem essa violência animal. 

Em 1998 entrou em vigor a Lei nº 9.605, tendo punição criminal a pessoa que 

maltratasse animais, pena com detenção de três meses, podendo chegar a no máximo 1 ano e 

aplicação de multa. Ainda sofreria um aumento no caso da morte do animal.  

O passar do século de leis e mudanças do ordenamento não levaram a avanços no 

reconhecimento dos animais como seres. No artigo 82, que corresponde ao capítulo sobre 

bens móveis, do Código de Direito civil de 200240, é perceptível, a objetivação animal, ao 

tratar como um “bem”. 

Além disso, o artigo 936 dedica-se a demonstrar de quem será a responsabilidade de 

um possível dano causado por um animal irracional e no art. 1.263 sobre a compra de uma 

coisa que não possui dono, ou seja, uma coisa.  

Ficando claro que apesar os quase cem anos que os separam, apesar de um ser “a 

atualização e a evolução” do outro, os códigos ainda tratam os animais da mesma maneira.  

Percebe-se ao passo que se evolui o mundo, os legisladores tentam mudar a atual 

concepção dada aos animais, legislando e tomando decisões que tenham a ver com as reais 

demandas da sociedade. Um ponto bastante relevante é que os animais têm representação feita 

por um membro do Ministério Público, segundo a CF/88 em seu artigo 129, III, sendo o MP 

responsável por trabalhar contra quem praticar algum ato infrácionario com os seres não 

racionais. Nas palavras de Rodrigues: 

Pois, o ser humano ainda precisa entender que a legislação da proteção ao 

bicho quando há sofrimento e não há punição descente quando há morte e 

seu uso para trabalhos pesados e exaltantes e somente essa proteção é muito 

rasa.41.  

 

Além disso, vale destacar que os entendimentos atuais dos relatores do STF (Supremo 

Tribunal Federal)42, é de que os animais tem sua importância da sociedade, portanto, não 

cabendo mais no status de coisa, ou objeto de pertencimento do homem.  

Na questão da PEC da Vaquejada, por exemplo, foi ajuizada no STF pelo Fórum de 

Proteção e Defesa Animal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5728)43, para 

 

40 BRASIL. Código Civil de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

41 RODRIGUES, Danielle Tetü. O Direito & Os Animais: uma abordagem ética, filosófica e normativa. 

Curitiba: Juruá, 2009, p. 99. 

42 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 640. STF, ADPF 640. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal 

Pleno, julgado em 20 de setembro de 2021. Disponível em: < 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur457885/false >. Acesso em: 28 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

questionar a EC 96/2017, emenda na qual considera como não cruéis às práticas desportivas 

envolvendo animais, quando forem consideradas manifestações culturais. A decisão do 

Supremo Tribunal Federal, em vários precedentes o referido tribunal, entendeu ser 

inconstitucional pratica as quais submetem os animais a crueldade, mesmo que ocorram em 

casos culturais, o que é o caso da vaquejada. 

Ao refletir sobre o fato acima nota-se que há sim a obrigação de haver discussões 

maiores sobre o atual status dos animais no ordenamento jurídico do Brasil. Com base no 

estudo feito se entende que os animais são sujeitos de direito despersonificados conforme o 

projeto lei, votado e aprovado no Senado Federal, recentemente, (PLC 27/2018)44, que foi 

sancionado pelo atual Presidente da República Jair Bolsonaro, reconhecendo que os animais 

não humanos possuem natureza jurídica “sui generis”, ou seres despersonalizados, deixando 

assim de ser considerados como objetos, sendo um grande avanço a decisão proferida, 

reconhecendo a importância dos animais para os humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 5728. STF, ADI 5728. Rel Min. Dias Toffili, Tribunal Pleno, 

julgado em 12 de setembro de 2018. Disponível em: < 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/631889370/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-5728-df-distrito-

federal >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 
44 BRASIL. PLC nº 27 de 2018. Senado Federal. Disponível em: < 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133167 >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

2. PROTEÇÃO JURÍDICA DOS ANIMAIS NO BRASIL 

Neste capítulo será feita uma análise geral das leis de proteção jurídica dos animais no 

Brasil atualmente e analisar como a legitimidade dos direitos dos animais preenche uma 

narrativa um tanto quanto controversa, principalmente ao observar que o ordenamento 

jurídico brasileiro versa sobre leis de proteção ao indivíduo, até antes de seu nascimento, 

proteção ao patrimônio e as pessoas jurídicas, que são consideradas seres de direitos, no 

entanto, o reconhecimento dos direitos não humanos, é no sentido de o entender como 

“objetos de tutela constitucional” ou “bens jurídicos de valor a serem protegidos”, mas não 

são considerados autênticos sujeitos de direitos. 

Dessa forma, tem-se o entendimento de que o Direito Animal e Ambiental não se 

confundem, mesmo que compartilhem regras e princípios jurídicos, pois um está incluindo, e 

o outro trata de forma exclusiva, dos animais não humanos. 

Assim, o foco será o direito desses seres nos aspectos constitucionais, civis e penais, 

ao analisar as leis que regem essas matérias, como, por exemplo, o Código Florestal (Lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012)45 e a Lei de Caça (Lei nº 5.197/1967)46. 

 

2.1. A Constituição de 1988 

A Constituição Federal brasileira aprecia a dignidade da pessoa humana como direito 

fundamental, entretanto esse direito é só visto como um direito do homem e não se estende a 

outros sujeitos. Como o direito animal é fundamentalmente ligado a existência digna47, e vem 

derivada da cesciência, se mostra completamente incompatível as equiparações feitas de 

forma jurídica dos animais com as coisas ou como meios de uso da vontade humana.  

Os direitos atribuídos aos animais no art. 225 da CF são limites impostos ao 

comportamento dos seres humanos para com os demais seres, não sendo reconhecido os 

direitos fundamentais dos animais e de outros seres vivos. 

 

45  BRASIL. Lei nº 12.651, 25 de maio de 2012. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 

46 BRASIL. LEI N° 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5197.htm >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

47 ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula (2018). Introdução ao Direito Animal Brasileiro. Revista Brasileira 

De Direito Animal, 13, p. 49 



 
 

 
 

A proteção jurídica brasileira é voltada para a prevenção do prejuízo ambiental, 

especialmente nas situações de incertezas e ignorâncias no que tange a relação das pessoas 

com o ambiente48. O termo degradação ambiental, aos animais participantes da natureza, 

visando evitar danos irreversíveis a vida na terra e a saúde física e mental desses seres. 

Mesmo que a proteção aos animais no ordenamento jurídico nacional tenha começado 

muito antes da Constituição Federal de 1988, é a partir dela que foi possível a preceituação 

nacional de proteção aos animais e ao meio ambiente, sendo a primeira constituição brasileira 

a fazer menção aos animais como parte do meio ambiente e do organismo natural a ser 

protegido49. 

Nesse mesmo sentido, é claramente percebido que a atual crise ambiental vivida na 

nossa sociedade é reflexo da visualização das outras espécies como objetos tutelados e não 

como sujeitos, o que revela a fragilidade da dominação e separação que existe entre homem e 

natureza. 

A proteção generalizada e ampliada presente no ordenamento leva a comportamentos 

nocivos a própria dignidade do homem e conceitua desastres ambientais espantosos, com 

efeitos vivenciados dia após dia. Sendo necessário o reconhecimento da individualização no 

ambiente natural para a vida na terra, não só no social como é feito, e sempre foi feito ao 

longo da história do Brasil. 

O preceito da proteção ambiental está no art. 22550:  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

VII — proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade.  

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, 

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

que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta 

Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante 

do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei 

específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela 

EC 96/2017); 
 

48 Ibid, p. 49 

49 Ibid, p. 52 
50 CF, op. cit., artigo 225, §1º, VII, § 7º. 



 
 

 
 

Sendo o único artigo de toda a Constituição dedicado ao meio ambiente, a inclusão 

dos animais é completamente irrisória, estando generalizada no princípio de proteção a fauna 

e flora, não tendo nenhuma especificação quanto a proteção das espécies em extinção e em 

perigo de caça.  

Afinal, a história da legislação de proteção no Brasil é toda baseada na preocupação 

com o “bem”, se baseando na forma em como se poderia ser dono desse “bem” e não em sua 

conservação e defesa.  

O próprio caput desse artigo mencionado assegura o interesse difuso ao meio 

ambiente, estabelecendo que deve ser ecologicamente equilibrado, como direito de todos, e 

como “bens” de uso comum ao povo, impondo o dever de defender e preservar os bens 

ambientais para todas as gerações.  

O único inciso a tratar “especificamente” dos animais é o VII, que é direcionada em 

três sentidos: o de preservar as espécies, não agir de forma cruel e não agir de forma 

negligente quanto ao meio ambiente. Tratando sempre de forma genérica, não se tem tutelado 

que os atos de crueldade envolvem abandonos e destruições dos vulneráveis, não se leva em 

conta as proteções individuais e necessidades de cada sistema. 

A proteção está na tutela de cada espécie individualizada, levando em conta a 

manutenção do ecossistema, até porque, mesmo os animais domésticos estando em proteção 

quanto a extinção, não deixam de ser integrantes do meio ambiente e responsabilidade dos 

humanos.  

A proibição da crueldade contra animais não se funda no respeito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado51. Tal perspectiva deve ser considerada também em relação à 

conduta contra animal silvestre, pois este deve ser protegido por seu valor intrínseco, não 

somente pelo desequilíbrio gerado pela caça ou exploração. Pois essa proteção não é quanto 

aos seres não humanos, ou quanto a vida dos animais, mas aos homens e aos malefícios que 

podem ser causados por seu desequilíbrio.  

A constituição ao falar dos animais leva a tutela da saúde dos homens como primária e 

o ambiente como algo secundário a vontade e necessidade do homem. 

E para positivar o direito animal é necessário o estabelecimento dos direitos 

fundamentais dos animais, independentemente da sua função ecológica, não cabendo um 
 

51 ATAIDE JUNIOR, op. cit., p. 52. 



 
 

 
 

inciso sobre proteção a eles em um artigo (Artigo 187, §1º, CF)52 que tutela o incentivo a 

pecuária, que é um dos maiores causadores da devastação que acontece todos os dias na 

Amazônia, o que não significa que os bois e vacas não devem ser protegidos juridicamente, 

mas que a forma de proteção, criação e equilíbrio ecológico não se adequa ao imposto a outras 

espécies de animais. 

Essa expressão também está presente no artigo 23, VII, e o artigo 24, VI53, que estão 

presentes na organização do estado e versam sobre a competência para legislar e regular a 

flora e fauna, bem como a conservação destes perante os entes federados.  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

VII — preservar as florestas, a fauna e a flora; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

VI — florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

 

 

Para completar, a jurisprudência brasileira vem decidindo a favor da vedação de 

práticas cruéis, com o amparo no Supremo Tribunal Federal, consolidada na ADIN 498354, ou 

ADIN da Vaquejada, julgada ao final de 2016, que marca a história do Direito Animal, sendo 

julgada de forma coerente com outras proibições dadas pela mesma corte, como a da “farra do 

boi” (RE 153.531)55 e a da “rinha de galo” (ADIN 1.856)56. 

Entretanto, a ABQM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha) 

se manifestou em 201857 ao afirmar que o tema não foi reexaminado pelo STF após a 

aprovação da Emenda Constitucional 96/2017, que mudaria totalmente a matéria discutida por 

mudar a constituição.  

 

52 CF, op. cit., Artigo 187, §1º. 

53 CF, op. cit. Artigo 23, VII e 24, VI. 
54  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4983. STF, ADI 4983. Rel Min. Marco Aurélio, Tribunal 

Pleno, julgado em 06 de outubro de 2016. Disponível em: < 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur366632/false >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

55 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 153.531. STF, RE 153.531. Rel Min. Francisco Rezek, 

Tribunal Pleno, julgado em 03 de junho de 1997. Disponível em: < 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur111216/false >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

56  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1856. STF, ADI 1856. Rel Min. Celso de Mello, Tribunal 

Pleno, julgado em 06 de maio de 2011. Disponível em: < 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur200016/false >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

57MIGALHAS. STF reafirma inconstitucionalidade de lei que regulamenta vaquejada. 14 de junho de 

2021. Disponível em: < https://www.migalhas.com.br/quentes/347039/stf-reafirma-inconstitucionalidade-de-lei-

que-regulamenta-vaquejada >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

Esta Emenda Constitucional incluiu o polêmico parágrafo sete no artigo 225 da 

Constituição Federal, que relaxam a conceituação de crueldade e maus-tratos diversas praticas 

culturais e desportivas, como a vaquejada, que ainda é polemizada e não pacificada pelos 

juristas e protetores do meio ambiente, estando em contradição com o próprio artigo, já que 

não se consegue limitar até que ponto essas manifestações são aceitáveis. 

Em razão das mudanças realizadas, a ADIN 4983 perdeu seu objeto, pois estão 

vigentes novas e mais abrangentes proteções legislativas à Vaquejada, inclusive de status 

constitucional. No julgamento atual, de 2021, os ministros do STF apenas decidiram não 

examinar os embargos de declaração apresentados pela ABVAQ58, já que a jurisprudência não 

admite a interposição de recurso por parte de amicus curiae59. 

O tema ainda não foi reexaminado pelo STF após a aprovação da Emenda 

Constitucional 96/2017. Além disso, dois anos depois foi editada a Lei federal 13.873, que 

reforçou a proteção dessa pratica contra os animais como modalidade esportiva e cultural do 

Brasil. 

O STF deverá examinar novamente a matéria, já com base na mudança promovida na 

Constituição, no julgamento das ADINs 5.772 e 5.728, oportunidade em que deverá ser 

reconhecida a integral constitucionalidade não apenas da Emenda Constitucional 96/2017, 

como também da Lei Federal 13.873 de 201960, promulgada pelo atual presidente Jair 

Bolsonaro, que defendeu essas práticas como manifestações culturais. 

Mas o fato da suprema corte do país, a grande defensora e pacificadora das 

interpretações constitucionais ter julgado a favor dos animais, permite que esse seja um 

grande marco para decisões mais justas e defensivas a favor dos seres não humanos. 

Assim, o direito animal se faz presente na Constituição de forma autônoma ao Direito 

Ambiental por meio de jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, sendo reconhecido o 

sofrimento e a dignidade do animal. 

 

58 MIGALHAS. STF reafirma inconstitucionalidade de lei que regulamenta vaquejada. 14 de junho de 

2021. Disponível em: < https://www.migalhas.com.br/quentes/347039/stf-reafirma-inconstitucionalidade-de-lei-

que-regulamenta-vaquejada >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 

59 Amicus curiae ou amigo da corte ou também amigo do tribunal (amici curiae, no plural) é uma expressão em 

Latim utilizada para designar uma instituição que tem por finalidade fornecer subsídios às decisões dos tribunais, 

oferecendo-lhes melhor base para questões relevantes e de grande impacto. 
60 BRASIL. Lei nº 13.873 de 17 de setembro de 2019. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13873.htm >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

O fato de grandes mudanças constitucionais e divergências legislativas ocorrerem, 

novamente leva a conclusão de como a Constituição só faz referências genéricas e indiretas 

aos animais, sem definir os termos para a proteção desses seres, deixando ao aplicador do 

Direito e à doutrina a tarefa de conceituar os limites jurídicos, o que é um grande erro na 

atuação da tutela ambiental, que deveria estar na Própria Carta Magna e, subsidiariamente, 

Código Penal, Civil e etc., e não em legislação infraconstitucional, com a qual se tem a 

mitigação das punições. 

 

2.2. A proteção Cível Brasileira e do Direito Estrangeiro  

Neste mesmo sentido, pela ótica do direito civil, os animais são tratados como 

semoventes conforme Artigo 82 do Código Civil de 2002, sendo uma opção do legislador 

cível não acolher personalidade jurídica aos animais não humanos no Código Civil brasileiro 

de 2002. 

Apesar do Código Civil61 ter vindo depois da Constituição, ele não foi simpático a 

ordem constitucional e manteve o tratamento antigo dos animais como coisas, situação 

estranha, pois não existe crueldade contra coisas, apenas contra seres. 

Essa característica se baseia na ideia de que os animais seriam bens moveis dotados de 

movimento próprio, sendo enquadrados nos artigos que tratam esses bens, como por exemplo 

os Artigos 964, XI, que fala sobre o privilégio de abater os animais (no sentido de valor da 

coisa), 1.313, II, que fala que a pessoa pode regatar o animal na casa de seu vizinho, mas o 

descreve como uma coisa, usando inclusive a palavra “apoderar-se”. 

Art. 82. CC. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de 

remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação 

econômico-social. 

 

Ainda, conforme pontuado no Capitulo 1 deste trabalho, no Código Civil de 1916 os 

animais eram considerados coisas sem dono (Artigo 3º)62, sendo sujeitos a apropriação 

enquanto entregues a sua liberdade, sendo apenas resguardados em caso de perda dos 

domesticados, enquanto houvesse procura. 

 

61 Código Civil Brasileiro, op. cit., texto integral. 
62 Código Civil Brasileiro de 1916, op. cit., artigo 3º. 



 
 

 
 

Assim, sendo essa a origem do ordenamento jurídico civil, e sendo essa a consideração 

dos animais estes enquadram-se no espectro dos Direitos das Coisas (Reais), que nada mais é 

do que o complexo de normas que regulam as relações jurídicas nas questões de posse e 

propriedade material das coisas. 

Tendo, inclusive, subseções dedicadas ao “penhor” deles como os dos Artigos 1.442 a 

1.447 do Código Civil63 que colocando partes dos corpos deles como produtos a serem 

integrados a propriedade do animal, como se fossem “frutos” produzidos por eles, portanto 

sendo passiveis de penhora e de venda.  

A “coisificação” dos animais é tão grande que no Artigo 1.446 é falado sobre sub-

rogar um animal morto por outro da mesma espécie, como a substituição de uma coisa que foi 

quebrada. 

Portanto, insta entender que, segundo a ideia colocada na legislação, a propriedade dos 

animais geraria iguais efeitos às das propriedades inanimadas, conforme destaca Fiorillo64, e 

neste ponto, faz-se importante destacar que os animais, diferente dos bens sem vida, são 

dotados de sensibilidade e passíveis de sofrimento e dor.  

Entretanto, como são considerados coisas, seria admitido seu uso para testes (Lei nº 

11.794/2008), bens de consumo e até fonte de entretenimento, sem considerar que são seres 

com vida.  

Vale pontuar que apesar de tal realidade jurídica, existem Projetos de Lei no 

Congresso, como os nº 3.670/201565 e nº 351/ 2015, que visavam alterar o Código Civil para 

que os animais não fossem mais considerados como coisas.  

Neste último, era visada uma alteração ao artigo 82 e 83 do Código Civil, já 

mencionados nesse capítulo, para que o status dos animais seja mudado, pois segundo o aturo 

do projeto o ordenamento jurídico brasileiro só vê os animais como coisas ou pessoas, sendo 

imprescindível que eles obtenham seu próprio status. O projeto está parado no Congresso.  

Entretanto, surgiram dois projetos de lei, com os mesmos objetivos, que conseguiram 

vitórias no âmbito da personalidade jurídica dos animais, tendo sido aprovados pelo 

 

63 Código Civil Brasileiro de 2002, op. cit., artigo 1.442 a 1447. 

64 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 

272. 
65 BRASIL. Projeto de Lei nº 3.670 de 18 de novembro de 2015. Disponível em: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2055720 >. Acesso em: 27 de 

janeiro de 2022. 



 
 

 
 

Congresso e Presidente da República. Estes sendo: a atual Lei Complementar nº 27/201866 e o 

Projeto de Lei 6.054/1967, também conhecido como “PL animal não é coisa”. 

A lei complementar acrescentou dispositivos ao a Lei 9.605/98 (Código de Crimes 

Ambientais)68 e ao Código Civil que dispõe da natureza jurídica dos animais não humanos, 

determinando que estes possuem natureza sui generis, ou seja, sujeitos despersonificados de 

direito, sendo vedado o tratamento como coisa.  

O acréscimo do inciso III do artigo 2º da Lei 9.605/98 (Código de Crimes Ambientais) 

reconheceu a natureza biológica e emocional, sendo seres sencientes, passiveis de sofrimento, 

devendo obter tutela jurisdicional quando tiver seus direitos violados, sendo vedado seu 

tratamento como coisa, conforme dispõe artigo 3º, modificou também a aplicação do artigo 82 

do Código Civil, pois mediante o artigo acrescido 79-B da lei 9.605/1998, que não se aplica 

aos animais não humanos, uma vez que eles ficam sujeitos aos direitos despersonificados 

Para melhor compreensão da mudança, é necessário primeiramente entender sendo 

uma “coisa” é de faculdade do proprietário o uso, gozo, reivindicação e disposição da coisa. 

Contudo, nada disto significa que pode o dono do animal, no ato do seu uso, ao colocá-lo ao 

seu serviço para obter vantagens econômicas diretas, causar sofrimento ao animal, através de: 

maus tratos; alimentação inadequada ou inexistente; e excesso de trabalho. 

Cinge no assunto dos maus tratos aos animais, quanto à procriação de porcos e 

galinhas poedeiras, uma vez que não pode o bem-estar do animal ser atrofiado em relação ao 

ganho econômico, necessário se faz apontar o método utilizado para a reprodução de porcos 

em cativeiro que ocorre através da manutenção das fêmeas em gaiolas que impedem que o 

animal se movimente, não conseguindo sequer dar um passo.  

Além disso, em relação às galinhas poedeiras, a situação de sofrimento é a mesma, 

tendo em conta que a fêmea também não consegue se movimentar no pequeno espaço que é a 

gaiola. 

Portanto, é passível notar que o direito brasileiro se encontra em grande defasagem em 

um cenário apresentado em direito comparado, senão, veja-se, há diversos antecedentes 
 

66 BRASIL. Projeto de Lei nº 6.054 de 20 de novembro de 2013. Disponível em: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=601739&fichaAmigavel=nao >. 

Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 

67 BRASIL. Lei Complementar nº 27 de 2018. Senado Federal. Disponível em: < 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133167 >. Acesso em 27 de janeiro de 2022. 

68 BRASIL. Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm >. Acesso em 10 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

legislativos estrangeiros que já preveem expressamente em Lei o direito ao bem-estar dos 

animais, quais sejam:  

a) Diretiva 86/609 (União Europeia); 69 

b) Código Cívil Austriaco que alterou a forma de regulamentar o estatuto juridico dos 

animais, afastando eles da condição de coisas;70 

c) A alteração do Codigo Civil Alemão que reconheceu sensibilidade aos animais, 

bem como que as leis tutelassem esse fato;71 

d) Decreto Lei 113/2013 e Lei nº 8/2017 que modificou os Codigos Civil, Processual 

Civil e Penal de Portugal para reconhecer-los como seres vivos dotados de vida e 

com direito a proteção e a serem sujeitos de direitos.72 

Salienta-se que a fim de dar efetividade a um bem-estar mínimo dos animais em 

confinamento, como no caso dos porcos, galinhas e frangos exemplificados acima, foi 

confeccionada uma tabela indicativa do peso mínimo, em quilogramas, dos animais para fins 

de engaiolamento no Decreto Lei n° 113/2013 de Portugal. 

Ainda, há que se mencionar que em 2017 o direito português sofreu sensível alteração 

em razão da aprovação da Lei n° 8 de 2017, passando a deixar de cuidar dos animais não 

humanos unicamente como coisas móveis, conforme art. 201-B e art. 201-D73: 

201-B. Animais. Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e 

objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza. 

201-D. Regime subsidiário. Na ausência de lei especial, são aplicáveis 

subsidiariamente aos animais as disposições relativas às coisas, desde que 

não sejam incompatíveis com a sua natureza. 

 

Desta forma, percebe-se que existiam, e de certa forma ainda existe, um conflito da 

legislação brasileira paira quanto a aplicação aos animais não humanos das disposições legais 

relativas às coisas. Em todo o mundo há uma gama evolutiva de reconhecimento a tutela 

animal de forma que estes já são considerados importantes no contexto social e jurídico.  
 

69 UNIÓN EUROPEA. TRATADO DE FUNCIONAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. Diario 

ES Oficial de la Unión Europea, de 26 de outubro de 2012. Disponível em: < http://eurlex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES >. Acesso em 22 de janeiro de 2022. 

70 AUSTRIAN. Patente de 1ten Junius 1811 JGS Sem 946/1811, alterada pela Lei Federal Gazette 

I. 58/2004, 77/2004, 43/2005, 51/2005, 113/06 - Código Civil Geral (ABGB). Disponível em: < 

http://www.internet4jurists.at/gesetze/bg_abgb01.htm >. Acesso em: 22 de janeiro de 2022. 

71 GERMAN. Civil Code BGB. Disponível em: < http://www.gesetze-

iminternet.de/englisch_bgb/german_civil_code.pdf >. Acesso em 22 de janeiro de 2022. 

72 PORTUGAL. Assembleia da República. Diário da República nº 45 de 3 de março de 2017. Disponível 

em: < https://dre.pt/dre/detalhe/lei/8-2017-106549655 >. Acesso em: 22 de janeiro de 2022. 

73 Ibid, artigos 201-B e 201-D. 



 
 

 
 

Sendo irrefutável o quão defasado está o ordenamento jurídico civil, o que acarretam 

em fomento para a ignorância do bem-estar e a dotação da sensibilidade e suas necessidades. 

Ainda há que se falar do poder funcional ao qual os animais se encontram submetidos. 

Isso significa que a prioridade é o objeto e não o agente que exerce o poder, passando então a 

se priorizar aquele sobre quem o poder é exercido. 

Vale destacar que tal interpretação do poder funcional já ocorre quando se tratam de 

pessoas menores e incapazes, quando se trata do poder familiar, uma vez que este não é 

exercido em benefício dos genitores, tutores e curadores, mas sim da pessoa tutelada. 

Rigorosamente falando, nas palavras do grande filósofo Rousseau74 não existe o 

poder; existem práticas ou relações de poder. E, ainda: o aspecto negativo do poder – sua 

força destrutiva, repressiva, não é tudo e talvez não seja o mais fundamental. 

Portanto, assim como ocorre no poder familiar em que se verifica sempre o melhor 

interesse do tutelado, o mesmo se aplica quanto a extensão dos poderes do proprietário que 

deve zelar pelo bem-estar do animal, uma vez que o poder funcional é exercido em prol do 

seu interesse.  

Disto surgem algumas questões importantes a serem discutidas, como: a) a diferença 

natureza de cada animal e sua adaptação a cada diferente tipo de rotina; b) produção de prova 

testemunhal para avaliar a relação entre os proprietários e os animais; c) produção de prova 

pericial a fim de averiguar o comportamento do animal; e d) por fim, e mais importante, deve 

ser considerada vontade do animal não humano. 

Resta, portanto, evidenciado que o código civil português inovou ao trazer regras 

relevantes para a dinâmica quanto aos direitos dos animais e as regras de propriedades, 

através da limitação destas. 

Não obstante, o homem é classificado dentro do Reino Animal como Homo Sapiens, 

filo Chordata, classe Mammalia, ordem primata e família Hominidae, conforme a 

classificação de Lineus75.  

Nesse sentido, Yuval Harari76, disserta: “Atribuir emoção aos porcos não os humaniza, 

torna-os mamíferos, pois as emoções não são uma característica exclusiva dos humanos, mas 

 

74 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; 

Discurso sobre as ciências e as artes (Os Pensadores). São Paulo: Abril Cultural, 2000. 
75 https://brasilescola.uol.com.br/biologia/classificacao-biologica.htm 



 
 

 
 

comum a todos os mamíferos (e também a todas as aves e provavelmente a algumas espécies 

de répteis e peixes)”. 

Diante disso, assim como o princípio da dignidade da pessoa humana é garantido, 

deve ser levado em conta a dignidade do animal não humano no direito brasileiro, consoante 

Harari77: 

Não é possível uma discussão séria sobre a natureza e o futuro da 

humanidade que não tenha como ponto de partida os nossos amigos animais. 

O Homo Sapiens é um animal ainda que tente ignorar esse fato. Nenhuma 

abordagem do nosso futuro divino pode ignorar o nosso passado animal ou 

ligações com os outros animais, porque a relação entre humanos e animais é 

a melhor forma de conjecturar as relações entre humanos e super-humanos 

(do futuro).  

 

Assim, se entende que apenas depois de muitos anos de debates e lutas pela 

consideração dos animais não humanos como sujeito de direitos, o Senado Federal aprovou o 

Projeto Lei Complementar 27/2018, onde confere aos animais não humanos a natureza 

jurídica “sui generis”, sendo sujeitos de direitos despersonificados, reconhecendo também que 

os animais não humanos possuem natureza biológica e emocional e são seres sencientes, 

passíveis de sofrimento, o que seria o caminho mais correto, já que em vez de humanizar os 

animais, considerando-os seres humanos dotados de todos os direitos fundamentais, devemos 

considera-los como seres vivos que, por conta de sua sensibilidade ou sesciência, são titulares 

de alguns direitos fundamentais, como principalmente a vida digna78. 

Já o PL 6.054/19 cria um novo regime jurídico especial para os animais não humanos, 

assegurando a eles, mesmo sendo seres despersonalizados, o direito de serem representados 

pela/na Justiça em caso de violações e abusos. Sendo vedado, novamente, o seu tratamento 

como coisa, e o reconhecimento do sofrimento animal. 

Aprovado pela Câmara dos Deputados anteriormente, ele sofreu modificações que 

excluíssem certos animais e certas práticas, como a agropecuária e as “manifestações 

culturais”. Ou seja, devido a essa mudança ficam dúvidas subjetivas quanto ao uso dos 

animais em atividades produtivas econômicas ou de adestramento, assim com o uso de 

animais em áreas como saúde e segurança.  

 

76 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: Uma breve história da humanidade. Porto Alegre: L&PM Editores S. A., 

2018, p. 99. 

77 Ibid, p. 99. 
78 NUNES JÚNIOR, Flávio Martins Alves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva Educação, 

2019, p. 661. 



 
 

 
 

Nesse mesmo sentido, o Projeto de Lei nº 62/201979 dispõe que "para o deferimento da 

guarda do animal de estimação, o juiz observará as seguintes condições, incumbindo à parte 

oferecer: I - ambiente adequado para a morada do animal; II - disponibilidade de tempo, 

condições de trato, de zelo e de sustento; III - o grau de afinidade e afetividade entre o animal 

e a parte; IV - demais condições que o juiz considerar imprescindíveis para a manutenção da 

sobrevivência do animal, de acordo com suas características (artigo 5º)"; tornando bem certo 

que, para o bem-estar do animal, a relação afetiva predominante de uma das partes orientará, 

induvidosamente, a definição de sua guarda. 

Este projeto dispõe da guarda dos animais de estimação, nos casos de dissolução 

litigiosa da união estável ou do vínculo conjugal entre seus "possuidores", expressando que 

guarda do animal será atribuída, de forma unilateral, quando da falta de acordo, a quem 

demonstrar maior vínculo afetivo com o animal e maior capacidade para o exercício da "posse 

responsável"(artigo 2º), entendida como a resultante dos "deveres e obrigações atinentes ao 

direito de possuir um animal de estimação" (artigo 2º, § único). 

Porém é um fato que o projeto possibilita uma nova estrutura de proteção, já que 

apenas leis punitivas não são o suficiente para coibir ou representar a importância dos animais 

na sociedade brasileira, já que “o processo penal não dá recursos para o tratamento médico 

veterinário nem para a satisfação de outras necessidades do animal80”  

O protejo foi aprovado depois de muita relutância e questionamentos bizarros (como o 

de continuar as práticas culturais que utilizam os animais) por parte da câmara dos deputados 

e do senado federal, e só esse fato por si só, já levanta os mesmos problemas e barreiras 

mencionados no decurso deste trabalho, que seria sobre até que ponto as leis estão sendo 

eficazes e até que ponto o ordenamento jurídico está evoluindo para as novas demandas da 

sociedade e o reconhecimento da dignidade animal. 

 

 

 

 

 

79 BRASIL. Projeto de Lei nº 62 de 4 de abril de 2019. Disponível em: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190495 >. Acesso em: 22 de 

janeiro de 2022. 
80  ATAIDE JUNIOR, op. cit., p. 56. 



 
 

 
 

2.3. A Proteção Penal 

A proteção penal a favor dos animais é positivada com o Decreto Lei nº 3.688 de 

194181, mais conhecido como Lei das Contravenções Penais, que passados alguns anos, foi 

editado para possuir o Artigo 64, que tipifica a conduta cruel contra os animais e imputa pena 

de prisão de dez dias a um mês ou multa para quem a desrespeitasse, tipificando como 

contravenção o ato de crueldade. 

Em 1979, como mencionado no Capitulo 1 deste trabalho, foi editada a lei (Lei de nº 

6.638/79) que tratava da vivisseção dos animais, que foi revogada pela Lei 9.605/9882, que 

dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas prejudiciais ao meio 

ambiente.  

Neste cenário, os animais são mencionados no Artigo 32, que tipifica novamente o 

crime de maus-tratos com detenção de três meses a um ano, sendo aumentada em caso de 

morte. Neste artigo ao invés de considerado como contravenção, os maus-tratos foram 

colocados como crime. 

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. 

1° Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 

recursos alternativos. 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020) 

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

 

Entretanto, a pratica destes atos descritos são consideradas consequência de crimes 

ambientais, respaldada pela Constituição em seu artigo 225, não sendo considerados atos 

contra sujeitos detentores de direitos. 

Cumpre salientar que de acordo com esta mesma lei (Lei de Crimes Ambientais) o 

abate animal para saciar a própria fome ou a subsistência familiar não é considerada como 

conduta criminosa. 

A inclusão do §1º-A veio em 2020, mais de vinte anos depois da publicação da Lei de 

Crimes Ambientais, e modificou o artigo 32 para aumentar a pena para dois a cinco anos de 
 

81 BRASIL. DECRETO-LEI Nº 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

82 BRASIL. Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm >. Acesso em 10 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

prisão, se cometidas contra cães e gatos, o que gerou grande critica entre os criminalistas que 

afirmavam que as penas previstas que são maiores do que a prevista para crimes semelhantes 

contra seres humanos, o que deixaria esta sanção desproporcional em relação aos outros 

crimes. 

Tais condutas acima descritas, além de caracterizar claro abuso de direito, também 

eram tipificados como crimes, no já revogado, artigo 3° do Decreto 24.645 de 1934. 

Mas o fato é que a lei veio em momento oportuno para que certas práticas de 

mutilação de pets sejam coibidas e garantida a punição para o indivíduo que praticar um ato 

violento contra animais domésticos, tendo um caráter educativo da sociedade brasileira, que 

ainda atua e trata os animais de forma tão violenta e cruel, desestimulando assim os maus-

tratos.  

Nas palavras da declaração da Professora Adriana Filizzola D’Urso “A nova lei tem 

seu mérito no importante efeito pedagógico, servindo para coibir os maus-tratos a estes seres 

tão indefesos, que merecem nossa proteção contra condutas tão cruéis83". 

Ainda sobre a proteção penal dos animais, em 2021 foi aprovada a PL 6.610/2019 que 

dispõe sobre a proibição do sacrifício de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, 

canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres; e dá outras providências. 

A ideia central do projeto de lei é o incentivo à adoção, retirando de cena o abatimento 

desmotivado e desarrazoado de animais sem doença infectocontagiosa incurável, e o 

descumprimento da lei sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei de Crimes 

Ambientais. 

Esses dois acréscimos são vitórias para o Direito Animal, mas novamente se percebe 

que a tutela jurídica dos animais ainda é vista de maneira ampla, sendo os animais 

considerados apenas membros da “fauna”, essas tipificações penais tem como bem jurídico 

tutelado o meio ambiente, ou os seres humanos, o que ainda coloca cotidianamente milhares 

de animais são explorados e submetidos a maus-tratos, abandonados e mortos por 

atropelamento, já que os donos ficaram “surpresos” porque animais dão trabalho. Sem 

mencionar os animais silvestres, que são domesticados através da tortura, exploração. 
 

83 MIGALHAS. Advogada comenta lei que aumenta pena por maus-tratos a animais: "veio para 

responder aos anseios da sociedade". 3 de outubro de 2020. Disponível em: < 

https://www.migalhas.com.br/quentes/334141/advogada-comenta-lei-que-aumenta-pena-por-maus-tratos-a-

animais---veio-para-responder-aos-anseios-da-sociedade >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 

 



 
 

 
 

A função do Direito Penal Ambiental é de zelar pela proteção do meio ambiente, se 

baseando nos princípios constitucionais84, mas as penas impostas não são proporcionais a 

cada delito, não estão de acordo com a gravidade dos crimes praticados, resultando em muitas 

decisões judiciais equivocadas. Importante lembrar que os animais não são considerados 

sujeitos passivos nos crimes previstos no ordenamento, mas a sociedade, sendo esses apenas 

objetos do crime. 

Além disso, ela peca ao não ser clara quanto a tipificação do que seriam e quais as 

consequências jurídicas, como exemplo o próprio §1º do artigo 32, que apenas foi tipificado e 

limitado graças a Lei nº 11.794/200885, que estabeleceu os critérios de utilização de animais 

para ensino e pesquisa, atribuindo penalidades para o descumprimento. 

Outro crime muito comum de maus tratos é o tráfico de animais silvestres, que hoje é 

o terceiro maior comércio ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e 

armas86. Em consonância com o que preceitua o artigo 29, da Lei Federal nº 9.605/199887, 

configura tráfico de animais: 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 

silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Pena - 

detenção de seis meses a um ano, e multa. 

 

Os animais traficados vivem e sofrem as maiores degradações possíveis, a maioria 

morre no transporte, mas a pena é tipificada apenas como uma multa que pode ser de até R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) (Artigo 29, Lei nº 9.605/98). 

A própria lei está defasada e arcaica e deveria ser revogado por alguma mais 

abrangente e de acordo com os entendimentos e pesquisas recentes acerca dos animais, sua 

dignidade e da sua capacidade de sentir dor. E levando-se em conta as falhas atuais para 

atingir fins de prevenção, poderia ser dada maior relevância para as sanções atribuídas a esses 

delitos. 

 
 

84 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção do ambiente. Porto Alegre: Editora Livraria 

do Advogado, 2008, p. 37. 
85 BRASIL. LEI Nº 11.794, DE  8 DE OUTUBRO DE 2008. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11794.htm >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 
86 SILVA, Tagore Trajano de Almeida. Direito animal e ensino jurídico: formação e autonomia de um 

saber pós-humanista. p. 239-277; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Direitos da natureza e direitos dos 

animais:  um enquadramento.  Revista do Instituto do Direito Brasileiro.  Ano 2, n.  10, p. 1135-1137. 

87 Lei 9.605/98, op. cit. artigo 29. 



 
 

 
 

2.4. Leis de Proteção Ambiental  

Chega a beirar o absurdo como um país como o Brasil, com a maior biodiversidade do 

planeta, apresentar um ordenamento jurídico tão pobre em relação aos animais.  

No âmbito da legislação ambiental existem diversas leis focadas em proteção e 

regulação do uso humano em ambientes que possam ferir o ambiente equilibrado, tais como o 

Código de Pesca, Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 196788 e o Código de Caça, Lei nº 

5.197, de 03 de janeiro de 196789, posteriormente alterada pela Lei nº 7.653, de 12 de 

fevereiro de 198890, proíbe a perseguição e caça dos animais que constituem a fauna silvestre, 

bem como a caça profissional 

Além disso, tem a Lei de Rodeios (Lei nº 10.519/0291), que não os proíbe, mas 

restringe o uso de alguns equipamentos, prevalecendo o lazer ante a vida do animal. A Lei dos 

Zoológicos, ou Lei nº 7.173/8392, regulamenta o estabelecimento e funcionamento de 

zoológicos, colocando regras de dimensão de gaiolas para que sejam respeitadas as 

necessidades ecológicas.  

Além disso, considerando a insignificância e ineficiência das Leis existentes, alguns 

Estados passaram a disciplinar suas próprias regras de proteção ambiental, com a criação de 

códigos específicos. Entre os que criaram seu próprio Código Estadual de Proteção aos 

Animais estão o Estado do Rio de Janeiro (Lei n.º 3900 de 19 de julho de 2002)93, Paraná (Lei 

nº 14.037 de 20 de março de 2003)94, Rio Grande do Sul (Lei nº 11.915 de 21 de maio de 

 

88 BRASIL. DECRETO-LEI Nº 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967. Disponível em: < 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-221-28-fevereiro-1967-375913-

normaatualizada. > . Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 
89 BRASIL. LEI N° 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5197.htm >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

90 BRASIL. LEI Nº 7.653, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7653.htm >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

91 BRASIL. LEI Nº 10.519, DE 17 DE JULHO DE 2002. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10519.htm >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

92 BRASIL. LEI Nº 7.173, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983. Disponível em: < 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7173-14-dezembro-1983-356775-publicacaooriginal-1-

pl.html >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

93 RIO DE JANEIRO. LEI Nº 3.900 DE 19 DE JULHO DE 2002. Disponível em: < 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/01017f90ba503d61032564fe0066ea5b/3a78021f7425852103256c0

5004f796f?OpenDocument#:~:text=INSTITUI%20O%20C%C3%93DIGO%20ESTADUAL%20DE,ESTADO

%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO.&text=Art.,econ%C3%B4mico%20com%20a%20preserva%C3%A7%

C3%A3o%20ambiental. >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 

94 PARANÁ. LEI Nº 14.037 DE 20 DE MARÇO DE 2003. Disponível em: < 

https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-14037-2003-parana-institui-o-codigo-estadual-de-protecao-aos-

animais >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

2003)95, Santa Catarina (Lei nº 12.854 de 22 de dezembro de 2003)96, Espírito Santo (Lei nº 

8.060 de 23 de junho de 2005)97, São Paulo (Lei nº 11.977, de 25 de agosto de 2005)98, 

Pernambuco (Lei nº 15.226, de 7 de janeiro de 2014)99 e Tocantins (Lei nº 3.530 de 14 de 

agosto de 2019)100. 

O direito animal vem para acrescentar ao movimento de libertação animal respaldo 

jurídico e proteção a vida, assim sendo, leis que coloquem o entretenimento e o prazer acima 

da vida ainda estão na contramão do almejado e precisam de revisão e atualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 RIO GRANDE DO SUL. LEI Nº 11.915 DE 21 DE MAIO DE 2003. Disponível em: < 

http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repLegisComp/Lei%20n%C2%BA%2011.915.pdf >. Acesso em: 27 de 

janeiro de 2022. 

96 SANTA CATARINA. LEI Nº 12.854 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. Disponível em: < 
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97 ESPIRITO SANTO. LEI Nº 8.060 DE 23 DE JUNHO DE 2005. Disponível em: < 
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98 SÃO PAULO. LEI Nº 11.977 DE 25 DE AGOSTO DE 2005. Disponível em: < 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2005/lei-11977-
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99 PERNAMBUCO. LEI Nº 15.226 DE 7 DE JANEIRO DE 2014. Disponível em: < 
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3. RESPONSABILIDADE JURÍDICA QUANTO AOS SERES NÃO-

HUMANOS NO DIREITO BRASILEIRO 

Nos últimos anos, defensores dos direitos dos animais surgem com o objetivo de 

exterminar ideias especialistas e lutar para que haja uma nova visão comportamental e valores 

que inserem os animais em um patamar similar (ou igual) que se encontra o ser humano. 

Este movimento tem sentido amplo e pretende defender a vida do animal como um 

todo, levando em conta a ideia de sensciencia destes, portanto, respeitando a sensibilidade a 

dor e a alegria.  

A visão cultural do homem o leva a se enxergar como centro, o que o faz tratar outras 

espécies como meros instrumentos de prazer e entretenimento, estando presente em diversos 

exemplos culturais, como os antigos zoológicos e circos, além dos shows aquáticos que 

banalizam a vida de grandes mamíferos pelo simples bel prazer. 

Somente do momento que em que o jurista britanico Jeremy Bentham101 lançou seu 

livro sobre princípios morais da legislação é que se foi considerada a capacidade de sentir dor 

por outras espécies. 

Pensar dessa forma, leva ao abandono da visão antropocêntrica, que como já visto ao 

longo deste trabalho está completamente enraizado na cultura ocidental. 

Desta forma, o presente capítulo tem o objetivo de trabalhar questões sociais e de 

responsabilidade civil, nos quais foi necessária que a visão do homem sobre as outras especies 

fosse vista de outra forma, que terá como exemplo decisões em Tribunais Superiores e a 

utilização do direito comparado com legislações internacionais mais abrangentes. 

 

3.1. Dissolução de Casamento e Guarda Quanto aos Animais 

Primeiramente, insta destacar que a família multiespécie é um novo fenômeno 

jurídico-social, que se caracteriza pelo vínculo afetivo, reconhecimento familiar e inclusão do 

animal a rotina e convivência familiar. Nesse sentido, nas últimas décadas o conceito de 

família foi sendo alterado, através dos novos tipos de família que foram sendo moldados, 

como as famílias homoafetivas e monoparentais, nas quais inclui-se a família multiespécie 

(inclusão dos semoventes). 

Assim sendo, conceitua-se família como um grupo de indivíduos, que se reconhecem 

como membros de uma mesma coletividade, através de vínculos de afinidade, e que vem 

 

101 BENTHAM, Jeremy; MILL, John Stuart. An Introduction To The Principles Of Morals And 

Legislation. New York, NY: Dolphin Books, 1961. Texto Integral.  



 
 

 
 

crescendo a inserção a nestes núcleos dos animais de estimação, deixando o indivíduo 

humanos de constituir uma família tradicional.  

Insurge nesse contexto a questão quanto a guarda do animal no direito civil brasileiro, 

na ocorrência da dissolução conjugal, uma vez que de acordo com o código civil, os 

semoventes são vistos como objetos e coisas. Portanto, passa-se no âmbito social a mitigar a 

proteção aos direitos reais de propriedade, quanto aos animais de estimação.  

Desse jeito, caberá ao magistrado, em razão da ausência de legislação específica 

reguladora da matéria, tomar decisões quanto as questões de guarda, levando em conta o 

melhor interesse do animal, em analogia ao princípio do melhor interesse da criança. 

Além disso, tal situação expandiu no Brasil a partir do final do século XX, uma vez 

que foi nesse período em que os animais deixaram de ser utilizados exclusivamente para 

funções de controle de pragas e passaram a ser dispostos pela função de companhia, o que 

disseminou as raças de animais de pequenos portes, como cães e gatos, que advieram a fazer 

parte da convivência íntima familiar. 

Logo, permeia a guarda dos animais de estimação quanto a diferentes espectros do 

direito civil, como: a família multiespécie; os direitos de personalidade; e a dissolução 

conjugal. 

Por conseguinte, vislumbra-se que as mudanças sociais ocorrem a partir dos novos 

conceitos de vínculos familiares102, podendo-se concluir que o afeto o bem jurídico tutelado 

como o principal elemento típico das atuais relações familiares. 

Em outras palavras, o legislador busca proteger o afeto, trazendo-o para o âmbito do 

direito, como um bem a ser tutelado, em razão da formação de novos formatos de vínculos 

familiares (homoafetivos, monoparentais e multiespécie) que veem cada vez mais 

reclamando, do Poder Judiciário, um posicionamento quanto ao reconhecimento destas novas 

relações. Nesse sentido, a doutrina, dispõe: 

Assim, pode-se afirmar, que sua interpretação e aplicação estão sujeitas a 

uma constante metamorfose, fruto das transformações que emergem do 

convício social e das forças que atuam na formação dos valores que ordenam 

essas relações.103 

 

102 CHAVES, Marianna. Famílias Paralelas. São Paulo. Artigo publicado na IBDFAM. 2009.  

103 CHAVES, Marianna. Famílias Paralelas. São Paulo. Artigo publicado na IBDFAM. 2009. 



 
 

 
 

Importante destacar que estes novos formatos de família vêm deixando de serem 

baseados numa forma econômica-paternalista, passando para um formato em que se baseia no 

afeto, através do compartilhamento da liderança familiar. A título de exemplo pode-se citar a 

introdução do instituto da guarda compartilhada ao direito. 

Entende-se então, que família é lar e espaço social, nos quais se refletem valores, 

como: solidariedade, cidadania, dever de urbanidade e etc., conforme o conceito de família 

previsto na Constituição Federal. 

Antes o exposto, o desenvolvimento do núcleo familiar vem fazendo com que os 

indivíduos que as compõem permitam-se desenvolver melhor a forma e os aspectos de sua 

personalidade, contribuindo com a sua formação, e não mais as moldando, possibilitando que 

passem a requerer proteção jurídica a esses novos formatos.  

Assim, deixou-se de lado o modelo familiar patriarcal, baseado na hierarquia, 

tornando-se o afeto o vetor principal para a construção da família.  

Nesse sentido, salienta-se que a família é cláusula pétrea constitucional, ainda que não 

se proponha o Estado a intervir na vida privada dos indivíduos. No entanto, quando ocorre 

violação dos direitos da personalidade, deve o Estado ser compelido a protegê-los. 

Para ensejar as mutações sociais que vem o conceito de família sofrendo, conceitua 

Nunes104: 

O termo vínculo tem sua origem no étimo latino “vinculum”, o qual significa 

uma união, com as características de uma ligadura, uma atadura de 

características duradouras [...] este termo alude alguma forma de ligação 

entre partes que estão unidas e inseparáveis, embora elas permaneçam 

claramente delimitadas entre si. Freud, Klein e Baranger referiram em seus 

estudos a importância que atribuíam aos vínculos afetivos, contudo, sem 

fazer uso da terminologia atual.”  

 

Dentre tantas contribuições, destaca-se Bion, o qual sistematizou e aprofundou o 

conceito, definindo vínculo como sendo “elos de ligação – emocional e relacional – que unem 

duas ou mais pessoas, ou duas ou mais partes dentro de uma mesma pessoa.”105 

 

104 NUNES JÚNIOR, Flávio Martins Alves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva Educação, 

2019. 

105 ZIMERMAN, D. Os quatro vínculos, amor, ódio, conhecimento, reconhecimento: na psicanálise e em 

nossas vidas. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 23. 



 
 

 
 

Há de se falar ainda que embora os grupos familiares venham alterando sua 

configuração tradicional, é importante que se mantenha um ambiente de acolhimento, a fim de 

possibilitar a criação de um vínculo afetivo forte entre os humanos e os animais nas famílias 

multiespécie, conforme aborda Santos106: 

O animal como membro familiar sugere a existência de uma relação 

interespécies e de uma família multiespécie composta por humanos e seus 

animais de estimação. Os mesmos acabam tendo diferentes funções, que vão 

desde serem vistos como objetos para o dono mostrar para outras, dando 

certo status social, cuidadores para algumas pessoas e até integrantes da 

família, tendo a mesma importância dos demais membros. Nesse sentido, 

destaca-se que “em estudo conduzido por Berryman e outros pesquisadores 

se concluiu que os animais de estimação são vistos como tão próximos 

quanto o próprio filho pelos humanos.  

 

Logo, o vínculo afetivo entre o indivíduo humano e o animal, não se estabelece através 

de uma relação de propriedade, e sim de afeto e cumplicidade. Portanto, qual seria a busca do 

poder judiciário para eventuais conflitos quanto esse novo formato de família? De acordo com 

o caso concreto a seguir, vislumbra-se que: “Obviamente, como estamos diante de uma 

situação sui generis, onde inexiste estabelecimento de filiação e poder familiar dali derivado, 

há que se provar a existência de relação afetiva com o animal por parte daquele que tem a sua 

convivência obstada.”107. 

Ainda, conforme o Doutrinadora Lima108 conceitua-se família multiespécie como: 

“(...) sistema familiar emocional, composto não por laços de sangue, e sim, de afeto.” 

Além disso, Lima também entende que a família multiespécie é: “como aquela em que 

são reconhecidos como seus membros os humanos e os animais de estimação em convivência 

respeitosa, com os quais são travadas interações significativas”109. 

No entanto, esbarra-se na questão da dissolução conjugal, uma vez que à luz do 

Código Civil110, os animais são vistos como coisas que devem seguir o proprietário, devendo 

o animal, no caso do divórcio, permanecer com a parte legítima. 
 

106 SANTOS, Isabella Bertelli Cabral dos. Por que gostamos de nossos cachorros? In: Psique Ciência & 

Vida. São Paulo: Editora Escala, 2008, v.32, p.23. 

107 BDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Justiça de SP determina guarda compartilhada de 

animal de estimação durante processo de divórcio, 2016. Disponível em: < 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/5905/Justi%C3%A7a+de+SP+determina+guarda+compartilhada+de+animal+

de+estima%C3%A7%C3%A3o+durante+processo+de+div%C3%B3rcio >. Acesso em: 13 de janeiro de 2022. 

108 LIMA, Maria Helena Costa Carvalho de Araújo. Considerações Sobre A Família Multiespécie. 2015. 

Texto Integral. 

109 LIMA, Maria Helena Costa Carvalho de Araújo. Considerações Sobre A Família Multiespécie. 2015. 

Texto Integral. 



 
 

 
 

Contudo, ocorre que nas disputas judiciais, em razão de não existir norma 

regulamentadora da guarda dos animais de estimação, os juízes vêm aplicando em analogia a 

Lei nº 8.069/90 ou Estatuto da Criança e do Adolescente111, considerando assim, o animal a 

parte mais vulnerável da relação, carecendo de proteção. 

Deste modo aplica-se o artigo 33 do mencionado Estatuto para fins de determinar para 

quais das partes será designada a guarda. Destaque-se nesse sentido, que não há tanto peso em 

relação a preservação dos direitos do proprietário, e sim do melhor interesse do animal para 

definição do seu tutor. 

Ainda, caso o juiz, em uma situação hipotética perceba alguma impossibilidade de 

ambos os ex-cônjuges de deterem a guarda do animal, pode o magistrado atribuir a outro 

membro da família, que seja idôneo, a guarda, conforme aplicação em analogia do artigo 

1.584, § 5° do Código Civil. 

Assim sendo, vislumbra-se que é possível analisar os aspectos da guarda do animal de 

estimação a partir da aplicação do próprio Código Civil, ainda que haja conflito com outros 

artigos do mesmo diploma legal, qual seja o art. 82 que diz que os animais nada mais são que: 

“móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem 

alteração da substância ou da destinação econômico-social”. 

Entretanto, a Constituição Federal dispõe quanto aos animais de forma diversa, 

conforme segue colecionado o art. 225, inciso VII, reconhecendo os direitos a liberdade, 

dignidade, integridade dos animais.  

Por conseguinte, o que vem ocorrendo é o entendimento dos magistrados de que os 

animais possuem sentimentos próprios, razões pelas quais deve ser levado em conta o seu 

melhor interesse na tomada de decisões judiciais, e não os interesses dos seus proprietários, 

como quem possui melhores condições econômicas, sociais e ambientais de cuidar, bem com 

quais dos donos o animal possui maior afinidade, como já amplamente aqui explanado.  

Ainda não existe um padrão quanto a essas novas situações apresentadas. No geral, 

primeiramente, quando não se tratar de divórcio consensual, o Juiz realiza uma tentava de 

conciliação entre os ex-cônjuges para firmar um acordo quanto a guarda do animal e demais 

direitos decorrentes. 

 

110 Código Civil, op. cit.  

111 BRASIL. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

Todavia, caso o animal possua pedigree, o entendimento conforme o Projeto de Lei nº 

215 de 2017, que está apensado a outros projetos referentes a jurisdição animal, é de que o 

animal permanece com a parte detentora do registro. 112 

Não há muitos anos foi colocado em discussão o Projeto de Lei n° 7.196/10113, que 

está arquivado, tratava de questões relativas à guarda unilateral e compartilhada de animais de 

estimação, todavia o projeto não foi levado adiante, permanecendo uma lacuna legislativa a 

esse respeito que vem sendo preenchida através das decisões do judiciário. 

Interessante pontuar novamente a aplicação do Código Civil quanto a questões 

referentes aos aspectos do direito de visitas e do direito de prestar alimentos aos animais de 

estimação. 

Assim sendo o art. 1.589 do Código Civil dispões quanto a visitação. Já ao que diz 

respeito aos alimentos, o Doutrinador Gonçalves114 dispõe o seguinte: “Dever de prestar 

alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica que deve existir entre os membros 

da família ou parentes.” 

Portanto, vislumbra-se o direito acompanha as transformações da sociedade, o que 

inclui as novas concepções de famílias. Por isso não há que se levar de forma tão engessada a 

discussão quanto os direitos atribuídos aos animais.  

Não há uma regulamentação, mas vem sendo aplicadas analogias que igualam alguns 

institutos do direito aplicados em relação a guarda de crianças e adolescentes, visitação e 

alimentos. 

Importante destacar que tais analogias se fazem possíveis através do entendimento 

científicos, psicológicos, biológicos que acarretam aos animais direitos pessoais, tais como os 

direitos de personalidade, uma vez que possuem afetividades próprias. 

 

112  BRASIL. PROJETO DE LEI Nº 215 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2007. Disponível em: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=341067 >. Acesso em: 30 de 

janeiro de 2022. 

113 BRASIL. PROJETO DE LEI Nº 7.196 de 28 de abril de 2010. Disponível em: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=474862 >. Acesso em: 10 de 

janeiro de 2022. 

114 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito De Família. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 

2019. 



 
 

 
 

Dessa maneira, dados do IBGE115 vêm apontando que nos lares brasileiros há maior 

número de animais de estimação do que de crianças, o que demonstra a força do laço afetivo 

entre os animais e seus tutores, em especial nos centros urbanos, aonde os indivíduos tendem 

a viver de forma mais isolada.  

Atualmente há o Projeto de Lei do Senado que merece destaque, qual seja: Projeto de 

Lei do Senado Federal n° 542 de 2018116. Ambos discutem quanto a guarda dos animais de 

estimação nas dissoluções conjugais litigiosas, estabelecendo a guarda compartilhada quando 

não for possível a realização de um acordo. 

Por fim, se faz importante lembrar da aprovação na primeira casa legislativa do 

Projeto de Lei n° 6.054/19 que aprovou em primeira analise legislativa um novo regime 

jurídico especial para os animais, no qual entende que estes possuem natureza jurídica sui 

generis (sujeitos de direito despersonificados), detentores de direitos e proteção da justiça. 

Ainda que até o momento haja uma omissão legislativa quanto a regulamentação dos 

direitos dos animais, existem decisões nas quais os magistrados vêm se posicionando no 

sentido da configuração de um núcleo familiar multiespécie, do qual os animais de estimação 

são integrantes, como será mostrado em casos concretos mais adiante. 

O animal de propriedade comum pode ser confiado à apenas um dos donos, devendo o 

outro indenizar a parte preterida, que terá direito de visitas. Em outras palavras, o animal é 

excluído da partilha de bens. 

Já quanto a hipótese de a propriedade ser particular (pertencer apenas a um dos 

cônjuges), e havendo clara relação afetiva, poderá o juiz de direito determinar a 

copropriedade, cabendo a guarda unilateral com direito de visitas, ou a guarda compartilhada. 

Neste último caso, quando se tratar de propriedade particular, o juízo concederá a 

posse do animal, no entanto, não a propriedade que pertence a outra parte (cônjuge). Deste 

modo, fica evidenciado a limitação da propriedade em razão do bem-estar animal, contudo, 

respeitando o direito do proprietário particular quanto ao uso e gozo. 

 

115 INSTITUTO PET BRASIL. Censo Pet: 139,3 Milhões De Animais De Estimação No Brasil. 12 de junho 

de 2019. Disponível em: < http://institutopetbrasil.com/imprensa/censo-pet-1393-milhoes-de-animais-de-

estimacao-no-brasil/ >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 

116 BRASIL. PROJETO DE LEI Nº 542 de 2018. Disponível em: < 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135006 >. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

Um último exemplo, ainda, é quanto a união estável, tanto no direito português como 

no brasileiro, que diferentemente do casamento, não possui regra específica referente a tutela 

do animal de estimação. Logo, utiliza-se analogicamente as regras previstas para o casamento, 

que visa a constituição da família.  

Assim sendo, independente dos proprietários serem casados ou viverem em união 

estável, o bem-estar dos animais não deve ser limitado em razão do instituto jurídico legal de 

convivência entre as partes proprietárias. 

Ante o exposto, vale relembrar que a hermenêutica legislativa entre espécies já foi 

utilizada na história. 

Assim, em uma decisão pioneira e inédita sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça 

no julgamento da REsp 1.797.175/SP117, reconheceu a dimensão ecológica da dignidade da 

pessoa humana e atribuiu dignidade e direitos aos animais não-humanos e à Natureza, 

envolvendo discussão sobre guarda, e não posse, de um animal silvestre. 

O IBAMA processava uma pessoa por deter um papagaio que vivia há 23 anos em 

cativeiro, entretanto o STJ entendeu por não acolher o pedido e manter o animal na 

convivência que viveu, sendo apenas alguns requisitos a serem cumpridos periodicamente 

para assegurar o seu bem-estar.  

Dessa forma, é possível analisar que diversos aspectos inovadores foram lançados na 

decisão, como o respeito a necessidade de redimensionamento da relação entre ser humano e 

Natureza a partir de um novo marco jurídico biocêntrico, e não mais somente antropocêntrico, 

sendo possível vislumbrar o reconhecimento dos animais como membros da família, passiveis 

de serem tutelados pela guarda e partilha de bens.  

Em outro caso julgado pela 4ª Turma do STJ118, o pioneiro na questão de guarda 

animal, foi garantido o direito ao animal de estimação que ficou com um dos donos após fim 

da união estável. O processo trata de um casal que adquiriu uma cadela yorkshire em 2004, 

quando convivia em união estável. Após o término da relação, em 2011, o animal ficou 
 

117 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1797175. STJ, REsp 1797175. Rel Min. Og. Fernandes, 

Tribunal Pleno, julgado em 13 de maio de 2015. Disponível em: < 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201800312300&dt_publicacao=13/05/2019 

>. Acesso em: 10 de janeiro de 2022. 

118 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ Garante Direito De Ex-Companheiro Visitar Animal De 

Estimação Após Dissolução Da União Estável. 19 de junho de 2018. Disponível em: < 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2018/2018-06-19_20-21_STJ-

garante-direito-de-excompanheiro-visitar-animal-de-estimacao-apos-dissolucao-da-uniao-estavel.aspx >. Acesso 

em: 27 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

inicialmente com o homem. Tempos depois, a cadela passou a viver permanentemente com a 

mulher, que o impediu de visitar o animal, causando "intensa angústia" ao ex-companheiro. O 

número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial. 

Então, ele ajuizou uma ação de regulamentação de visitas, que foi negada em Sentença 

afirmando que animais não podem figurar como uma relação de pais e filhos, sendo 

reformada pelos ministros que afirmaram “Os Tribunais do país têm se deparado com 

situações desse jaez, com divórcios e dissoluções de relações afetivas de casais em que a 

única divergência está justamente na definição da custódia do animal.” (STJ, 2018). Assim, 

como foi reconhecido o vínculo entre o casal e o animal, deveria ser possível a 

regulamentação de visitas ao animal. 

Atualmente, além do reportado PL nº 145/2021, tramitam na Câmara dos Deputados o 

PL 62/2019 e no Senado o PLS nº 542/2018, cuidando, estes, da guarda dos animais em casos 

de separações dos casais. Urge, portanto, que no estatuto jurídico brasileiro tenha igual 

densidade e ordenação sistêmica, a exemplo de Portugal. 

 

3.2. Maus-Tratos  

Existem várias condutas que podem caracterizar os crimes de maus-tratos, tais como o 

abandono, ferir, mutilar, envenenar, manter em locais pequenos sem possibilidade de 

circulação e sem higiene, não abrigar do sol, chuva ou frio, não alimentar, não dar água, negar 

assistência veterinária se preciso, dentre outros. A legislação abrange animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo, aí, cães e gatos, que acabam 

sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime. 

Agora, com o acréscimo do §1º-A do Artigo 32 da Lei 9.605/98119, estes últimos tem 

definida para proteção contra a prática de abuso e maus tratos, também estando prevista a 

punição a estabelecimentos comerciais e rurais que facilitarem o crime contra animais. 

Entretanto, ainda existe um longo caminho a percorrer para que essas práticas sejam 

punidas e extintas, como mostra um levantamento da polícia civil, o segundo maior crime 

denunciado à Polícia Civil de Goiás nos primeiros 62 dias do ano de 2021120 (até 3 de março 

 

119 Lei nº 9.605/98, op. cit., artigo 32, §1º-A. 

120 AGÊNCIA BRASILIA. Maus-tratos a animais: mais de mil denúncias em 2021. 15 de março de 2021. 

Disponível em: < https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/03/15/maus-tratos-a-animais-mais-de-mil-

denuncias-em-2021/ >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

de 2021) são os casos de maus-tratos a animais domésticos. O Disque-Denúncia somava 

4.036 delações em 2021 e um quarto delas (1038) são relativas a negligência, crueldade ou 

descuido contra animais, mesmo com o aumento do rigor das punições para esse tipo de 

delito, o que demonstra como a sociedade brasileira como um todo ainda enxerga e trata os 

animais.  

Inclusive, na cidade de Duque de Caxias em 2021121, um crime chocou os moradores, 

ao ver um cavalo ser arrastado por um caminhão por cerca de dois quilômetros. Os ferimentos 

eram tão graves que o animal precisou ser sacrificado e o motorista estava tentando roubar o 

animal, como se rouba um bem, ou uma coisa. 

Lembrando um caso de grande repercussão da cachorrinha Preta de Pelotas em 

2005122, onde três jovens universitários decidiram amarrar no para-choque de um carro, de 

propriedade de um dos estudantes, e arrastar por mais de cinco quadras. 

Preta, que esperava filhotes, morreu mutilada; pedaços do animal e dos filhotes 

ficaram espalhados pelo asfalto. Moradores do local, que conheciam e cuidavam da cadela, 

tentaram impedir a barbárie, mas sem sucesso. Os acusados foram indiciados por crime 

ambiental. 

O crime cruel de tortura seguido de morte imposto à Preta, gerou uma grande comoção 

na cidade, foram realizados protestos em Pelotas, com uma passeata que reuniu em torno de 

mil e duzentas pessoas, e em outros centros do país como no Rio de Janeiro, onde os 

manifestantes exigiram a condenação dos suspeitos envolvidos no caso. Este caso também 

gerou interesses internacionais como a Doris Day Animal Fondation, dos EUA, que buscou 

informações sobre o caso, fornecendo assim orientação de como agir, resultando em uma 

carta da entidade dirigida às autoridades brasileiras123. 

Dois dos três acusados foram condenados a pena de multa e serviços comunitários e o 

terceiro foi condenado a pena de detenção. 

 

 

121 CRMVRJ. Abandono e maus-tratos aos animais é crime. 3 de maio de 2021. Disponível em: < 

https://www.crmvrj.org.br/2021/05/abandono-e-maus-tratos-aos-animais-e-crime/ >. Acesso em: 27 de janeiro 

de 2022. 

122 OECO. Sentença nada exemplar. 1 de julho de 2005. Disponível em: < 

https://oeco.org.br/reportagens/1191-oeco_12919/ >. Acesso em: 22 de janeiro de 2022. 
123 SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. In BLANK, Dionis Penning; PETRY, Mariângela Vicent; 

SILVEIRA, Sérgio de Souza. Meio ambiente em análise. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária da UFPEL, 

2009, p. 196. 



 
 

 
 

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. ART. 

1º, INC. I, LEI Nº 7.347/85. MORTE DE ANIMAL COM REQUINTES DE 

INAUDITA CRUELDADE: DESINTEGRAÇÃO DO CORPO DE 

CACHORRA E SEUS FETOS. COMOÇÃO SOCIAL DE ALCANCE 

INTERNACIONAL. AUTONOMIA DAS ESFERAS JURÍDICAS DO 

RESSARCIMENTO DO DANO CIVIL E DA REPRIMENDA PENAL, 

BEM COMO QUANTO AQUELA MERAMENTE FÁTICA, ONDE 

SITUADA A REPULSA SOCIAL. As coletividades são passíveis de 

agressão a valores não-patrimoniais, nelas enfeixados, modo difuso, 

incluindo-se entre eles sentimento de respeito à vida dos seres próximos às 

criaturas humanas. Caso da "Cadela Preta", barbaramente morta, com 

desintegração de seu corpo e fetos, arrastada pelas ruas centrais de Pelotas, à 

vista de todos, por mera diversão de seus autores, gerando notória comoção 

social. Agressão a sentimentos indispensáveis às coletividades, sem os quais 

a própria vida em sociedade passa a ser impossível. 

RESPONSABILIDADES CRIMINAL E CIVIL. AUTONOMIA. 

REPULSA SOCIAL. Inconfundíveis as responsabilidades civil e criminal, 

cada uma tratando de determinada esfera de valores, o que leva a que a 

punição penal não afaste a reparação do dano civil. A repulsa social, não 

compreendida pelo o réu, que se mudou de cidade e trancou estudos em 

faculdade local, evidencia a agressão causada à coletividade, no que, embora 

inconfundível com a primitiva "perda da paz", e a expulsão da comunidade, 

representou, na hipótese dos autos, a impossibilidade do convívio social 

como idealizado pelo apelado. (Apelação Cível Nº 70037156205, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José 

Abreu Lima da Rosa, Julgado em 11/08/2010). Assunto: Direito Público. 

Ação civil pública. Indenização. Dano moral coletivo. Caracterização. Morte 

de animal indefeso. Requinte de crueldade. Sentimento de indignação, 

repulsa, incredulidade e grande repercussão. Sensação de "tudo poder fazer". 

Ofensa a direitos fundamentais da coletividade. Impotência. 

Responsabilidade civil. Responsabilidade criminal. Autonomia. (BRASIL, 

2010) 

 

No caso analisado é verificado que vários direitos foram violados, antes da tortura e do 

assassinato, Preta já havia sofrido crime de abandono (que também é considerado maus-tratos 

aos animais pela Lei de Crimes Ambientais), porém também lhe foi negado o direito à vida, 

desenvolvimento e não sofrimento que é conferido pela Constituição em seu artigo 225, §1º.  

Além disso, o caso contra ela foi um dos poucos que chegou ao conhecimento da 

Justiça, sendo surpreendente que os réus tenham sido punidos (o que não ocorreu no caso do 

cavalo em Duque de Caxias). São inúmeros casos, mas as punições não ocorrem na forma 

prevista na Lei, e as vezes nem ocorrem sendo uma vergonha o quanto a vida de um animal 

não humano tem tão pouco valor para as pessoas e para o judiciário a ponto de ser permitido 

substituir por serviços à comunidade.  

Um bom exemplo para a repressão dos casos de maus-tratos, é o caso da “serial killer” 

de cães e gatos em São Paulo, que recebia os animais abandonados para destiná-los à adoção, 



 
 

 
 

além de receber quantias em doações para esses animais, mas acabava por exterminá-los com 

perfurações no corpo, especialmente na região do coração. Foram encontrados 33 gatos e 4 

cães mortos em sacos de lixo próximos à residência da acusada. A pena final pelos crimes, em 

função do reconhecimento do concurso material, restou fixada pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo em 16 anos e 6 meses de reclusão, com expedição de mandado de prisão (TJSP, 

Apelação 0017247-24.2012.8.26.0050, julgado em 9/11/2017)124. 

Apelação Criminal – Maus-tratos contra fauna doméstica e uso de substância 

nociva ao ambiente – Artigos 32, § 2º, e 56, da Lei 9.605/98 – Ré que, na 

condição de responsável por acolher animais abandonados para colocá-los 

em adoção, provocou, dolosamente, a morte de 37 animais - Condenação – 

Necessidade - Prova robusta acerca da materialidade e autoria delitiva – 

Laudos periciais contundentes em harmonia com os relatos das testemunhas, 

corroborando a prática das gravíssimas infrações – Penas – Exasperação – 

Necessidade – Cúmulo material mantido diante da inequívoca da 

habitualidade criminosa, que não se confunde com a continuidade delitiva – 

NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PROVENDO-SE O 

MINISTERIAL. 

 

Assim, não se justifica atenuar as penas em casos tão cruéis e bárbaros como o da 

cachorrinha de Pelotas, pois existem jurisprudências que demonstram que certos crimes 

devem ser reprimidos conforme a crueldade e a banalização da vida. 

Cumpre pontuar que o remédio constitucional da Ação Popular e Ação Civil Pública 

são normas que preceituam foras de tratamento dos meios processuais de defesa jurídica, os 

quais também servem para à tutela dos animais não humanos, como ocorreu no caso acima 

mencionado. 

Outro ponto de destaque quanto a esse tópico é que apesar do novo PL aprovado com 

a visão de educar as pessoas a como tratar os animais, grande parte da população não conhece 

a extensão do que são maus-tratos e a outra parte tem a grande sensação de impunidade, no 

qual ela acredita que não será pega cometendo esses delitos.  

Como por exemplo no julgamento do Recurso Especial 190.6707/SP125, no qual os 

infratores criavam galos para participar de rinhas, os deixando em cativeiro, mutilados, 

passando fome e sede e em condições insalubres. A rinha de galo já é proibida a mais de 10 

 

124 SÃO PAULO. Apelação nº 0017247-24.2012.8.26.0050. Publicado em 20 de fevereiro de 2018. Disponível 

em: < https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do  >. Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 

125 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp nº 190.6707. REsp nº 190.6707. Rel. Min. 

Antonio Saldanha Palheiro. 02 de março de 2021. Disponível em: < 

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGen

erica&num_registro=202003074401 >. Acesso em: 22 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

anos no Brasil, entretanto esse recurso é de 2020, sendo possível vislumbrar o descaso e a 

impunidade recorrente para esses tipos de crimes. 

DECISÃO 

Trata-se de recurso especial interposto por RICARDO ALVES DE SOUSA, 

com fundamento no art.105, inciso III, a e c, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Consta 

dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 meses e 2 dias de 

detenção, em regime semiaberto, mais pagamento de 13 dias-multa, pela 

prática do crime de maus tratos pela morte de animal, tendo em vista a 

prática de "rinha de galos"(art.32, § 2º, da Lei n. 9.605/1998). A apelação 

criminal da defesa foi desprovida, enquanto que o recurso do Ministério 

Público foi provido a fim de condenar o recorrente às sanções de 11 meses e 

22 dias de detenção, em regime semiaberto, e 25 dias-multa como incurso 

nos delitos dos arts. 29, § 1º, III, e 32, § 2º, ambos da Lei n. 9.605/1998, c/c 

o art. 69 do Código Penal. Eis a ementa do acórdão (e-STJ fl. 252): 

Apelação criminal. Crime ambiental. Crime contra a fauna. Rinha de galos. 

Pena-base. Circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Mostra-se mais 

repreensível a conduta de submeter animais a maus tratos quando praticada 

por êmulo simplesmente lúdico, precisamente aquela de expor aves à prática 

de rinha de galos. 

PENAL. CRIME AMBIENTAL (RINHA DE GALO). REGIME INICIAL 

ABERTO. 

AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO 

IMPUGNADO E O PARADIGMA DA APONTADA DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NECESSIDADE DE 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO A FIM DE 

AFASTAR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DE 

QUE A MEDIDA NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. - PELO NÃO CONHECIMENTO. 

É o relatório. Decido. 

 

No caso, inclusive, se faz diversas analogias a como crimes similares tem suas penas 

reduzidas a meras prestações de serviços a comunidade, mesmo que sejam cometidos com 

requintes de crueldade, apesar da Decisão do Ministro ter sido em sentido contrário, o simples 

fato de saber que existe respaldo para diminuição de pena para maus-tratos aumenta a 

sensação de que esses atos não são tão sérios assim. 

Com relação ao desconhecimento, cabe destacar que manifestação de crueldade, seja 

ela dolosa ou culposa, configura maus tratos, sendo dispensável a prova efetiva da lesão ao 

animal. 



 
 

 
 

Uma das principais ocorrências de maus tratos é o abandono de animais, que é crime e 

é punível pelo mesmo artigo dos maus-tratos quando o animal, que 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 e incapacitados para o trabalho 

forçado a que eram submetidos, e como não servem mais para satisfazer as necessidades de 

seus donos, são soltos na rua ou nas estradas126. 

Outra ocorrência grande nesse mesmo assunto é o de atropelamento animal. A 

legislação em caso de atropelamento ainda é inexistente no Brasil quando se trata de animais, 

mantendo os casos de morte de cães e gatos em áreas de grande movimentação de automóveis 

tanto frequentes quanto sem uma previsão de solução.  

Entretanto, pela lei ambiental, o ato do condutor, ao atropelar um animal, pode ser 

considerado maus tratos, já que não foram tomadas medidas para evitar o sofrimento dos 

animais, ou seja, é considerado crime ambiental o atropelamento e o abandono do local sem 

prestar socorro. 

A caracterização de maus tratos como abandonar animal doente, ferido, extenuado e 

mutilado, além da obrigação de cuidar, caso esteja no alcance, permite que a conduta daquele 

que abandona um animal ferido em razão de atropelamento seja enquadrada como crime 

ambiental, nos termos do artigo 32 da Lei 9.605/98.  

A ciência já demonstrou que eles sofrem da mesma forma que os seres humanos. 

Sentem dor, medo e agonia, e precisam ser respeitados e ter reconhecida a sua dignidade, não 

podem ser tratados como seres insensíveis e inanimados. 

Atualmente, existe um PL 4.786/2020127 altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB 

— Lei 9.503, de 1997), com objetivo de responsabilizar o condutor do veículo que causar o 

acidente com animal. A punição para o motorista que atropelar cães e gatos poderá aumentar 

se o condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), omitir socorro quando 

for possível fazê-lo sem risco pessoal, conduzir veículo de transporte de passageiros no 

 

126 SILVA, Tagore Trajano de Almeida. Direito animal e ensino jurídico: formação e autonomia de um 

saber pós-humanista. p. 239-277; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Direitos da natureza e direitos dos 

animais:  um enquadramento.  Revista do Instituto do Direito Brasileiro.  Ano 2, n.  10, p. 1135-1137 

127 BRASIL. Projeto de Lei n° 4.786 de 06 de outubro de 2020. Disponível em: < 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145009 >. Acesso em: 30 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

exercício de profissão ou atividade e dirigir sob a influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que cause dependência. 

Em caso de lesão grave ou de morte do animal a pena é de detenção de dois a quatro 

anos, sem prejuízo da aplicação da causa de aumento de pena prevista, sendo o objetivo 

principal da tipificação desse crime o de reduzir o número de atropelamentos de cães e gatos 

no país, desestimulando a indiferença quanto aos animais em situação de vulnerabilidade em 

vias públicas.  

 

3.3. Responsabilidade Social dos Tutores  

Quem possui um animal doméstico deve cuidar do bem-estar e proteção. Sendo 

definido como posse responsável: 

É a condição na qual o guardião de um animal de companhia aceita e se 

compromete a assumir uma série de deveres centrados no atendimento das 

necessidades físicas, psicológicas e ambientais de seu animal, assim como 

prevenir os riscos (potencial de agressão, transmissão de doenças ou danos a 

terceiros) que seu animal possa causar à comunidade ou ao ambiente, como 

interpretado pela legislação vigente128. 

 

Em 2008, o Congresso Nacional decretou o substitutivo ao Projeto de Lei Nº 121, de 

1999129 sobre a Lei da Posse Responsável, que está aguardando o Parecer do Relator na 

Comissão de Seguridade Social e Família. Sendo muito mais que um conceito, é uma forma 

de viver, trata do cuidado que o tutor deve ter enquanto guardião de um animal, garantindo 

tudo que possa ser necessário à sua vida, incluindo preparação de local de vida, vacina, 

abrigo, castração, adaptação e rotina saudável. 

Da mesma forma, deve mantê-lo sob sua vigilância e controle. Portanto, caso uma 

pessoa sofra um ataque de um cão que tem dono, este tutor é responsabilizado pelos danos 

sofridos pela vítima, sendo condenado a indenizá-la. 

É muito comum o ganho de causa da vítima nos tribunais brasileiros, ou seja, os 

tutores respondem pelos ataques de seus animais, ou simplesmente por deixar o animal vagar 

 

128 SANTANA, Luciano Rocha et al. Posse responsável e dignidade dos animais. In: CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 8º. Anais do 8º Congresso Internacional de Direito 

Ambiental, 2004. São Paulo/SP. p. 544. 

129 BRASIL. Projeto de Lei nº 121 de 25 de fevereiro de 1999. Disponível em: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15069 >. Acesso em: 30 de janeiro 

de 2022. 



 
 

 
 

livremente nas ruas, conforme julgado do TJDFT, que condenou o tutor que permitiu que seu 

cão de porte médio, vagando livremente pela rua, entrasse nas dependências do vizinho e 

atacasse o cachorro de pequeno porte dele, acarretando a morte do cão. A condenação 

determinou reparação civil por danos materiais e morais (TJDFT, Acórdão n.563423, 

20100110011208APC)130: 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ANIMAL DOMÉSTICO. CACHORRO 

DE PORTE MÉDIO. DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA. 

NEGLIGÊNCIA. ATAQUE DESFERIDO A CÃO DE MENOR PORTE. 

MORTE DO ANIMAL ATACADO. CULPA DO DANO DO ANIMAL 

ATACANTE. (CC, art. 936). DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. EXPRESSÃO. 

1. Consoante regulação proveniente da Codificação Civil, está afeto ao 

proprietário do animal o dever de guardá-lo e vigiá-lo, e, incorrendo em 

desídia quanto a essa incumbência, permitindo que cão de porte médio da 

sua propriedade vague livremente pela via pública e, ingressando nas 

dependências do vizinho, ataque cachorro de pequeno porte que ali se 

encontrava, determinando a morte do cão atacado, torna-se obrigado a 

compor os danos que o fato irradiara (CC, art. 936). 

2. A perda de animal de estimação motivada pelo ataque desferido por 

cachorro pertencente a terceiro irradia ao proprietário sentimentos negativos 

que, afetando sua disposição e ânimo e irradiando-lhe dor e sofrimento, 

consubstancia fato gerador do dano moral por exorbitar a intercorrência e os 

efeitos que determina as contingências inerentes à vida por derivar de fato 

imprevisível e motivado pela culpa de terceiro que afeta sensivelmente os 

predicados pessoais do alcançado pelo havido. 

3. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do 

ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na 

sua existência, ante as ofensas que experimentara se aperfeiçoa com a 

simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética. 

4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas 

de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter 

eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não 

são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação 

com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos 

danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que 

recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar 

uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo 

que redunde em uma nova ofensa ao vitimado. 

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. 

 

 

130 DISTRITO FEDERAL. Acórdão n.563423, 20100110011208APC. Publicado em 07 de fevereiro de 2012. 

Disponível em: < https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj >. Acesso em: 27 de janeiro de 

2022. 



 
 

 
 

Já no Tribunal de Justiça de São Paulo, o acórdão da Apelação (TJSP, Apelação nº 

1002145-57.2017.8.26.0344)131 que, mantendo a condenação, afastou a alegação de culpa 

concorrente em um caso em que os dois animais – agressor e vítima – transitavam pela rua 

desacompanhados dos tutores, por ocasião do ataque fatal. Segundo os desembargadores, 

mesmo que a cadelinha que foi atacada e morta estivesse de coleira e na companhia de sua 

guardiã, ela não teria chance. Isso porque se tratava de um animal de pequeno porte da raça 

Fox Paulistinha, enquanto o outro cão era um Pit Bull que havia escapado da casa de sua dona 

e andava solto. Ou seja, o desfecho fatal era inevitável, considerando que a desproporção do 

confronto estava dada em desfavor da pequena: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DE ANIMAL. Cachorra da autora 

atacada por cachorro da ré em via pública. Morte do cachorro da autora. 

Sentença de procedência. Inconformismo da ré. 1. Preliminares de 

cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial rejeitadas. 

2. Cachorro que se encontrava sob o poder da ré quando fugiu e atacou a 

cachorra da autora. Responsabilidade do detentor do animal pelos danos por 

ele causados. Art. 936 do CC. Inexistência de caso fortuito ou força maior. 

Ré que deixou de observar a contento os deveres de guarda e segurança do 

animal, levando à fuga de cachorro de temperamento notoriamente agressivo 

(Pit Bull). Negligência. Culpa concorrente da autora afastada. Indenização 

por dano material consistente no valor do tratamento veterinário da cachorra 

da autora. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório fixado com 

razoabilidade e adequação. 3. Recurso desprovido. 

 

A decisão de indenização por danos materiais e morais baseia-se no nosso Código 

Civil, o qual dispõe que o dono do animal responderá pelos atos cometidos por este, ainda que 

não haja culpa. A lei permite que, se o proprietário provar que houve culpa da vítima, ou que 

o fato decorreu de força maior, ele não seja responsabilizado, mas o texto é bastante claro: 

"Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar 

culpa da vítima ou força maior." Trata-se do que no campo do direito chama-se 

“responsabilidade civil objetiva”. Ou seja, significa que o tutor do animal, réu na ação 

judicial, será responsabilizado independentemente da demonstração de culpa pessoal.  

 

 

 

 

131 SÃO PAULO. Apelação nº 1002145-57.2017.8.26.0344. Publicado em 20 de fevereiro de 2018. Disponível 

em: < 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=87A325EB4A36241F5471A88B136E7981.cjsg2 >. 

Acesso em: 27 de janeiro de 2022. 



 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante toda a pesquisa realizada acerca do direito dos animais e a visão do 

ordenamento jurídico brasileiro foram trazidas diversas problemáticas. 

O presente trabalho traz, através de uma passagem pela história dos homens e animais 

como a foi o desenvolvimento da relação entre eles, bem como, tudo que gerou os 

movimentos pró-animais, ordenamentos jurídicos ao longo do mundo que garantiam a tutela 

jurisdicional de proteção. 

Utilizando o direito comparado foi possível observar o caminho que o mundo está 

tomando frente as mudanças sociais e demandas evolutivas na história do homem e dos 

animais. 

A partir da comparação, e de uma análise pelas legislações cíveis, penais e ambientais, 

bem como pela Constituição Federal, foi colocado em pauta a responsabilização dos seres 

humanos quanto aos seres não humanos enquanto sociedade, onde foram apresentadas 

diversas problemáticas de cunho arcaico e bárbaro quanto ao tratamento dos seres vivos e do 

ambiente equilibrado.  

O fato de os animais não serem considerados sujeitos passivos dos atos cometidos 

contra eles, mas sim a sociedade brasileira, colocou face-a-face a questão da visão dos 

animais como posse e como coisas por todo um país que possui a maior biodiversidade do 

mundo.  

O reconhecimento da capacidade de sofrimento concede a um ser o direito de estar 

vivo, de sentir e ser considerado igual, porquanto o não reconhecimento de dignidade de 

outras espécies engloba a crise ambiental atual e é reflexo da situação limite da humanidade e 

o quanto esses não estão separados da natureza. Sendo importante que fique evidenciado que 

a vida humana não deve ser desprezada, mas que a justiça alcance outras criaturas que 

merecem viver sem sofrimento. 

É importante que exista um meio ambiente juridicamente protegido, através dos quais 

existam regras para a recuperação e proteção do mesmo meio que compreende todos os seres 

vivos, sem que o único interesse seja a vida humana, onde só os interesses destes prevalecem. 

Hoje, a grande maioria dos maus-tratos, desrespeito, violência e crueldade praticados 

contra os animais não são denunciados por falta de interesse, pois os animais são vistos como 

um objeto de utilização do homem, ou por medo, pois sabem que estão colocando suas vidas 



 
 

 
 

em risco e que quase sempre não há nenhum tipo de punição aos culpados e também por que 

se sabe que, mesmo com denúncia, nada vai acontecer aos culpados ou simplesmente por que 

se ignoram muitos dos acontecimentos, já que, muitas vezes são situações comuns, que 

passam de forma naturalizada para uma sociedade entorpecida. 

Mesmo que a relação do ser humano com os cães e gatos tenha evoluído 

significativamente com o passar dos anos. Trazendo uma mudança comportamental grandiosa 

na sociedade, que passou a cultivar ideologias e hábitos tais como de ter menos filhos e de 

conferir ao animal o papel de membro da família, o abandono e a superpopulação de animais 

ainda são grandes no país, mesmo que a posse responsável cresce graças à evolução da 

consciência da sociedade e à implementação de leis. 

A legislação infraconstitucional brasileira contem incoerências e sempre levanta 

questões éticas fundamentais sobre a posição do ser humano no mundo, em seu país, a sua 

responsabilidade, não só como tutor de um animal, mas com todo um ecossistema, que 

compartilha o mundo com ele. 

Afinal, para que se aborde essas questões é necessário que se reflita sobre a tutela 

jurídica animal como conceito ético. Logo, se é verdadeiro que o Direito acompanha as 

transformações sociais, e que está em constante mudança para a proteção da vida e da família, 

então por que os animais não estão incluídos no conceito “vida”? O quão defasado se encontra 

o ordenamento jurídico brasileiro? E o quão longe se está da real conscientização dos homens 

no trato dos animais? 

O direito de liberdade aos animais deve ser visto como um direito fundamental para a 

sobrevivência da terra, para a diversidade, enfrentando-se a moral que foi criada na sociedade 

ocidental e desenvolvendo condições para o livre exercício do direito animal. A ampliação de 

uma nova abordagem ao assunto é latente e atual, razão pelo qual urge o debate e o 

reconhecimento dessa área pela sociedade, o conceito precisa ser disseminado porque todos os 

animais precisam urgentemente do tratamento que merecem. 
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