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RESUMO 
 

A temática é pesquisa bibliográfica que consiste no estudo sobre a protetividade dos 
Direitos dos Animais Domésticos com enfoque legal, doutrinário e jurisprudencial no 
contexto do Direito Brasileiro que tem como fundamento normativo a Constituição 
Federal de 1988 a e na perspectiva infraconstitucional a Lei 6.938 de 31 de agosto de 
1981, que instrumentalizou a Política Nacional do Meio Ambiente e, também será 
objeto de análise a Lei sob o n. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, pois a pesquisa 
será desenvolvida sob o fundamento legal, doutrinário e jurisprudencial, elementos 
considerados importantes para o desenvolvimento de qualquer trabalho de cunho 
científico e acadêmico a ser desenvolvido sob o viés jurídico. Este trabalho tem como 
objeto destacar os principais aspectos da defesa dos direitos dos animais domésticos 
e meio ambiente, pois o legislador constitucional ao estabelecer o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como um direito de todos, o fez em defesa da vida 
presente e futura. E para assegurar a efetividade desse direito coletivo foi instituído, 
expressamente, um dever de cuidado para com os animais, conforme se depreende 
da redação do artigo 225 parágrafo único, inciso VII, que atribuiu ao Poder Público o 
dever de proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os 
animais a crueldade. Para tanto, foi utilizado método científico qualitativo de pesquisa 
bibliográfica é o método hipotético-dedutivo que tem como fundamento a estruturação 
que parte do caráter geral de análise e por fim para as especificidades, a partir da 
compilação e por análise bibliográfica, além de selecionar julgados pertinentes à 
temática produzidos pela jurisprudência dos tribunais brasileiros. 
 

Palavras-Chave: Protetividade; Direito; Animais; Doutrina; Jurisprudência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The thematic is a bibliographic research that consists of the study on the protection of 
the Rights of the Domestic Animals with a legal, doctrinal and jurisprudential approach 
in the context of the Brazilian Law whose normative basis is the Federal Constitution 
of 1988 and the perspective Law 6.938 of August 31 of 1981, which instrumented the 
National Environmental Policy, and will also be object of analysis the Law under n. 
9,605 of February 12, 1998, since the research will be developed under the legal, 
doctrinal and jurisprudential basis, elements considered important for the development 
of any scientific and academic work to be developed under the legal bias. This work 
aims to highlight the main aspects of the defense of domestic animal rights and 
environment, since the constitutional legislator in establishing the ecologically 
balanced environment as a right of all, did it in defense of present and future life. And 
in order to ensure the effectiveness of this collective right, a duty of care for animals 
was expressly established, as can be seen from the wording of article 225, sole 
paragraph, item VII, which attributed to the Public Power the duty to protect fauna and 
flora , prohibited under the law, practices that jeopardize their ecological function, 
cause extinction of species or subject animals to cruelty. For that, a qualitative scientific 
method of bibliographic research was used. It is the hypothetical-deductive method 
that has as its basis the structuring that starts from the general character of analysis 
and finally to the specificities, from the compilation and bibliographical analysis, 
besides selecting judged pertinent to the thematic produced by the jurisprudence of 
the Brazilian courts. 
 
Keywords: Protein; Right; Animals; Doctrine; Jurisprudence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de curso é possui caráter científico, jurídico e legal a respeito 

da temática sobre a protetividade dos Direitos dos Animais Domésticos que tem como 

fundamento normativo a Constituição Federal de 1988 a e na perspectiva 

infraconstitucional a Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que instrumentalizou a 

Política Nacional do Meio Ambiente e, também será objeto de análise a Lei sob o n. 

9.605 de 12 de fevereiro de 1998, pois a pesquisa será desenvolvida sob o 

fundamento legal, doutrinário e jurisprudencial, elementos considerados importantes 

para o desenvolvimento de qualquer trabalho de cunho científico e acadêmico a ser 

desenvolvido sob o viés jurídico.  

O objetivo deste trabalho de curso é destacar os principais aspectos da 

defesa dos direitos dos animais domésticos e meio ambiente, pois o legislador 

constitucional ao estabelecer o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um 

direito de todos, o fez em defesa da vida presente e futura. E para assegurar a 

efetividade desse direito coletivo foi instituído, expressamente, um dever de cuidado 

para com os animais, conforme se depreende da redação do artigo 225 parágrafo 

único, inciso VII, que atribuiu ao Poder Público o dever de proteger a fauna e a flora, 

vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais a crueldade.  

Para tanto, no primeiro capítulo a proposta é destacar sobre o 

desenvolvimento histórico das relações entre o homem, a natureza e os animais, sob 

o viés histórico, filosófico e conceitual, destacando as mais variadas teorias e cultura 

dos povos que estabeleceram uma verdadeira contribuição para a protetividade dos 

direitos dos amimais. Ainda neste capítulo, mais especificamente, no item 1.2 é 

trabalhada o desenvolvimento histórico da legislação brasileira na busca da 

protetividade contra os maus-tratos em relação aos animais. Assim, o respectivo texto 

subdivide-se em 02 (dois) tópicos, a saber: 1.1 – Desenvolvimento histórico das 

relações entre o homem, a natureza e os animais; e 1.2 – Desenvolvimento histórico 

da legislação protetivas dos animais. 

No segundo capítulo a proposta é analisar a natureza jurídica da 

protetividade dos animais descrita na legislação brasileira, para tanto, a análise será 

realizada com base na Lei de Crimes Ambientais mediante o seu caráter punitivo, 

destacando as formas de punibilidade para a protetividade dos direitos dos amimais. 



8 
 

Ainda neste capítulo, mais especificamente, no item 2.2 é destacar que Lei de Crimes 

Ambientais, atualmente, possui como pena para os crimes de maus-tratos a detenção 

de três meses a um ano e multa, sendo agravada caso haja a morte do animal.  Assim, 

o respectivo texto subdivide-se em 02 (dois) tópicos, a saber: 2.1 – Análise da Lei de 

Crimes Ambientais; e 2.2 – as Penalidades da Lei de Crimes Ambientais aos que 

Praticam Maus Tratos. 

Já, no terceiro e último capítulo, são analisadas as premissas 

jurisprudenciais de protetividade em relação aos animais, descrito no item 3.1 deste 

capítulo, para tanto, foram selecionados julgados da Suprema Corte brasileira, pois 

no primeiro a Suprema Corte do Brasil declarou inconstitucional uma lei que 

regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural no estado do Ceará, 

fundamentado no sofrimento imposto aos animais e no item 3.2, cujo processo afirmou 

a respeito do sacrifício de cães e gatos apreendidos em centros de controle de 

zoonoses por meio de câmara de gás. O meio cruel utilizado pelo município chamou 

a atenção dos promotores da localidade, que logo impetraram medida cabível para 

cessar o sofrimento dos animais. 
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1. DESCRIÇÃO HISTÓRICA E CONCEITUAL DO DIREITO DOS ANIMAIS 

 

 

No primeiro capítulo a proposta é destacar sobre o desenvolvimento 

histórico das relações entre o homem, a natureza e os animais, sob o viés histórico, 

filosófico e conceitual, destacando as mais variadas teorias e cultura dos povos que 

estabeleceram uma verdadeira contribuição para a protetividade dos direitos dos 

amimais. Ainda neste capítulo, mais especificamente, no item 1.2 é trabalhada o 

desenvolvimento histórico da legislação brasileira na busca da protetividade contra os 

maus-tratos em relação aos animais.  

Assim, o respectivo texto subdivide-se em 02 (dois) tópicos, a saber: 1.1 – 

Desenvolvimento histórico das relações entre o homem, a natureza e os animais; e 

1.2 – Desenvolvimento histórico da legislação protetivas dos animais. 

 

 

1.1 Desenvolvimento histórico das Relações entre o Homem, a natureza e os animais.  

 

 

Os filósofos pré-socráticos já reconheciam a temática fundamental da 

unidade. A instabilidade ética e moral do século V a.C. os filósofos sofistas alteram o 

entendimento do cosmo para o homem. A partir do pensamento sofista as 

investigações sobre a ordem cósmica dão espaço para as perguntas sobre a sobre a 

organização do homem. É a com o pensamento da filosofia de Sócrates, que 

estabeleceu a célebre frase “Conhece-te a ti mesmo” é que o homem inicia a sua saga 

pelo movimento antropocêntrico. Já os ensinamentos Aristotélicos, a partir da obra a 

"A Política" ressalta que o núcleo familiar se constitui a partir da união do homem com 

a mulher. E que a ideia primária de família foi fundamentada na mulher (DIAS, 2000, 

p. 01).  

O relacionamento do homem com os animais foi determinado pela 
relação de dominação, vinculado com a ideia de que é legítima a 
exploração da natureza e dos animais, dessa maneira a ação do 
homem, na maioria das vezes, está pautada na ilegalidade e, de certa 
forma, com a irresponsabilidade. No pensamento grego da 
antiguidade o homem estava integrado sem nenhuma autonomia, pois 
a noção de justiça do Estado antigo estava vinculada com as leis 
naturais, considerado que o homem estava mergulhado na ideia de 
que deveriam obedecer a regramentos de alguma religião que os 
regiam (DIAS, 2000, p. 02). 
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A filosofia estoica foi fundamentada na ideia de que o direito natural é 

costumeiro a homens e animais. Essa concepção de que todos os seres vivos se 

encontram submisso a um determinado regramento, bem como a um Deus, é um dos 

princípios fundamentais do estoicismo” (DIAS, 2000, p. 02). Dessa forma, todos 

os seres viventes estão sujeitos a uma ratio universal. Contudo, estabeleceram a 

concepção de que a aplicabilidade do ideal de justiça foi criada somente para os seres 

racionais. O pensamento estoico, de certa forma, é o iniciador da teoria do contrato 

social (DIAS, 2000, p. 02). 

 

A filosofia de São Thomaz de Aquino endossou a dualidade ecológica 

estabelecida a partir do pensamento judaico-cristão, em seu "Tratado 

de Justiça" determinando que "Ninguém comete pecado por utilizar 

uma determinada coisa para a finalidade para que ela foi criada. As 

plantas se submetem ao domínio dos animais e os animais das 

plantas". O pensamento de Santo Agostinho, em sua obra a Cidade 

de Deus, livro 1, cap. 20, afirmou: “Por justíssima ordenação do 

Criador, a vida e a morte das plantas e dos animais está subordinada 

ao homem" (DIAS, 2000, p. 03). 

 

A filosofia Aristotélica enxergava no homem o possuidor do dom da palavra 

enquanto uma maneira de superioridade, em comparação com outros animais que só 

verbaliza para exprimir a satisfação e, também as suas frustações. Aristóteles, 

entendia que era natura o homem dominar os outros animais de uma qualidade 

inferior, uma vez que o homem, animal superior, em inteligência e cognição sobre 

aquele que somente possui a força. Em resumo a concepção fundada por Aristóteles 

insere o animal no contexto social como um ser que é escravo (DIAS, 2000, p. 04).  

Contudo, na cultura grega o pensamento antropocêntrico se posicionou 

com um viés limitado. Pois, diante da evolução do cristianismo a intelectualidade 

grega cede espaço ao voluntarismo da divindade. Os comportamentos genéricos de 

dominação e maus tratos com os animais estão fundamentados no contexto bíblico 

de que Deus tenha entregou ao homem a dominação sobre todas as criaturas 

viventes. (DIAS, 2000, p. 04).  

A observação filosófica do ocidente prosseguiu fundamentada no 

pensamento tridimensional ontológico e que desenvolveu uma divisão entre o homem, 

a natureza e os animais, contudo reafirmou a exploração da natureza e dos animais. 

O filósofo Francis Bacon sustentou uma tese experimentalista em relação aos animais 

e o pensamento de domínio e manejo da natureza. Com o advento do pensamento de 
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Descartes o racionalismo alcançou o seu ápice com a célebre frase “penso, logo 

existo” o que determinou o pensamento humano como sendo uma preciosidade 

(DIAS, 2000, p. 04).  

Dessa forma, o homem distanciou-se da natureza e dos demais seres, 

ocasionando a uma insensata desordem econômica, injusta divisão de bens, e uma 

onda desmedida de situações de violência. Nesta época difundiu-se na Europa a 

prática da vivissecção, que é o ato de realizar experimentos em animais vivos. De 

outro lado pensadores como Galileu, Descartes e Newton desenvolveram raciocínio 

que estruturaram um fundamento ligado a uma revolução de caráter tecnológico que 

defenderam a tese de não manipular a natureza, pois criam que Deus nos colocou na 

terra para servi-lo e os animais são semelhantes à nossa família. Defendiam a 

reverência não só aos animais, bem como árvores e plantas. E, afirmavam, ainda que 

aos “homens devemos justiça, mas aos animais devemos solicitude e benevolência” 

(DIAS, 2000, p. 04). 

 

Locke, anunciador do movimento liberal inglês, posiciona o homem em 

sua derivação como senhor de todos os seres vivos, considerados 

como inferiores, o que era dado ao homem realizar o que bem 

entender. O seu pensamento, via de regra, estabelecia que tudo 

pertence a todos e a força motriz do trabalho pertence a cada um de 

forma individual, o que vem a conceber a primeira configuração 

de propriedade privada. Ainda segundo o filósofo, o homem pode se 

apoderar de todos os frutos e seres viventes da terra. Com este 

pensamento, o animal é retirado natureza passando a ser uma 

propriedade privativa do homem. Afirmava ainda, que a natureza e os 

animais além dos humanos não são possuidores de vontade e não 

possuem direitos, pois acreditava que a natureza e os animais são 

patrimônios que estão disponíveis para toda a humanidade (DIAS, 

2000, p. 08). 

 

O pensamento cultura do ocidente, em sua perspectiva de cunho liberal e 

socialista o direito natural se restringia apenas à natureza humana. O liberalismo e o 

socialismo promoverão ao homem a designação de reinado da criação. E este aspecto 

ganhou reconhecimento após duas revoluções a francesa e a industrial. 

Considerando, tal referenciamento a Declaração dos Direitos do Homem promove o 

centralismo do homem e não se faz nenhuma menção de reconhecimento dos direitos 

para a natureza não humana (DIAS, 2000, p. 08). 

 



12 
 

Somente no ano de 1978, aproximadamente duzentos anos depois foi 
anunciada na Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, a Unesco, a Declaração dos Direitos dos Animais, 
onde está escrito que todos os animais nascem iguais perante a vida 
e tem os mesmos direitos à existência (DIAS, 2000, p. 10). 

 

O filósofo francês Michel Serres, em sua obra “O Contrato Natural” fez 

defesa do ideal de que é momento de substituirmos a Teoria do Contrato Social, 

iniciada em Tomas Hobbes, pela Teoria do Contrato Natural. Para este teórico, o 

propósito homem deve primar pela busca da paz e o equilíbrio, dessa maneira 

renunciando ao contrato social estabelecido em Hobbes para estabelecer um novo 

modelo contratual, a saber o contrato natural (DIAS, 2000, p. 11 apud SERRES, 1991, 

s/p). 

A nova teoria desenvolvida por Serres (1991, s/p) estabelece uma 

reavaliação da fundamentação da ideia conceitual de direito natural desenvolvida por 

Jonh Locke, pelo qual o homem é o elemento central enquanto sujeito de direitos. 

Ainda para este teórico, o homem é caracterizado enquanto parasita da natureza e do 

mundo, filho do direito de propriedade, tudo tomou e não deu nada. A Terra é 

hospedeira e forneceu todo o provimento necessário e não requereu nada em troca. 

Contudo, no pensamento desenvolvido por Serres (1991) a relação mais acertada 

está pautada em atos condições de reciprocidades, ou seja, tudo que é ofertado pela 

natureza e pelo mundo animal, o homem deverá retribuir na mesma medida (DIAS, 

2000, p. 11 apud SERRES, 1991, s/p). 

 

1.2 Desenvolvimento Histórico da Legislação Protetiva dos Animais 

 

A pioneira regulamentação que estabeleceu protetividade ao direito dos 

animais no Brasil foi editada ainda na gestão de Getúlio Vargas. No dia 10 de julho de 

1934 a gestão editou o decreto 24.645, que convertia em contravenção os maus tratos 

contra os animas. No ano de 1941, a Lei das Contravenções Penais vedava, texto do 

artigo 64 o tratamento cruel contra os animais (DIAS, 2000, p. 12 apud LEVAI, 1996, 

p. 79).  

Até naquele momento a prática permaneceu apenas como contravenção. 

Diversos são os textos legais de caráter internacional e nacional que estão 

relacionados a respeito do tema de proteção dos direitos dos animais, na esfera 
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internacional o mais importante foi editado no ano de 1978 que é a Declaração dos 

Direitos dos Animais que prevê: 

1. Todos os animais têm o mesmo direito à vida. 2. Todos os animais 
têm direito ao respeito e a proteção do homem. 3. Nenhum animal 
deve ser maltratado. 4. Todos os animais selvagens têm o direito de 
viver livres em seu habitat. 5. O animal que o homem escolher para 
companheiro não deve ser nunca abandonado. 6. Nenhum animal 
deve ser usado em experiências que lhe causem dor. 7. Todo ato que 
põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. 8. A 
poluição e a destruição do meio ambiente são consideradas crimes 
contra os animais. 9. Os direitos dos animais devem ser defendidos 
por lei. 10. O homem deve ser educado desde a infância para 
observar, respeitar e compreender os animais (DIAS, 2000, p. 12 apud 
ONU, 1978, s/p). 
 

Essa declaração nasceu de um encontro que foi elaborado pela 

organização das Nações Unidas e faz alusão em relação aos modos de tratamento e 

que devem ser dispensados aos animais. Contudo, o Brasil não foi signatário deste 

tratado, e dessa maneira este tratado importa somente para referência de Direito 

comparado. No ano de 1979, foi elaborada a Lei n. 6.338/79, que estava relacionada 

a questão dos animais e foram substituídas pela lei de crimes ambientais, a Lei 

9.605/98, que estabelece sobre a penalidades de caráter administrativo e penal, em 

virtude de descumprimento de ordenações que são prejudiciais ao meio ambiente  

 

Podemos considerar que o advento de regulamentação em relação a 
proteção dos animais tem respaldo nas organizações não 
governamentais. A Liga de Prevenção da Crueldade contra o Animal-
LPCA, desde a sua inauguração no anos de 1983, se manteve 
comprometida com a atualização da legislação ambiental no Brasil. Ao 
perceber  que a punibilidade dos maus tratos aos animais e 
circunstâncias prejudiciais à fauna silvestre eram apenas situações 
consideradas enquanto contravenções e, geralmente, os 
transgressores ficavam sem punição, o objetivo de manter a legislação 
atualizada foi um dos principais propósitos de organização da LPCA. 
(DIAS, 2000, p. 13 apud LEVAI, 1996, p. 84).  
 

Para alcançar os seus propósitos a Liga de Prevenção da Crueldade contra 

o Animal batalhou arduamente em conjunto com os veículos de comunicação, 

instituições de caráter ambiental e os mais variados profissionais ambientalistas. Nos 

anos de 1984, oportunamente diante da alteração do Código Penal brasileiro, foi 

entregue ao Presidente do Conselho Criminal, o então professor Jair Leonardo Lopes 

para incluir no texto da alteração do Código Penal uma proposta de Criminalizar os 

indivíduos que cometessem maus tratos aos animais.  Infelizmente, tal alteração, não 



14 
 

houve proveito, pois somente a parte geral do Código Penal foi alterada naquele 

ensejo (DIAS, 2000, p. 14). 

No ano de 1988 os maus tratos cometidos contra os animais silvestres 
foram modificados por tipificação penal de caráter inafiançável, com a 
modificação dos artigos 27 e 28 da Lei 5.197/67, inserido no Programa 
Nossa Natureza. Os maus tratos a animais domésticos e exóticos 
ainda permaneceram enquanto contravenção penal, e sem punição. 
No ano de 1989 a LPCA publicou um documento com a orientação de 
um projeto de lei para criminalizar o indivíduo que cometesse 
quaisquer injustiças contra os animais, que foi apresentado na capital 
federal a um número de cem deputados dos mais variados partidos 
políticos e, também ao Ministro da Justiça naquela época (DIAS, 2000, 
p. 16 apud RODRIGUES, 2003, s/p). 
 

No ano de 1993 foi estruturada no Ministério da Justiça uma comissão 

responsável para estudar uma reestruturação na parte especial do Código Penal 

brasileiro e uma vez mais o projeto da LPCA foi proposto ao membros daquela 

Comissão a seus membros: Professor Jair Leonardo Lopes, Evandro Lins e Silva, 

Wanderlock Moreira, Francisco Assis Toledo, Renée Ariel Dotti e aos conselheiros das 

subseções da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, bem como à Comissão de 

Meio Ambiente da OAB Federal.  

Em outra ocasião os advogados especialistas em Direito ambiental 
compreenderam que pela temática de Direito Ambiental, as 
penalidades de caráter ambiental deveriam constar em um 
regulamento peculiar, e não em outro código. Dessa feita, foi 
estruturada uma comissão interministerial, cujos componentes foram 
os mais renomados advogados ambientalistas e penalistas, ligada aos 
Ministérios do Meio Ambiente e Ministério da Justiça. Sob a orientação 
do Desembargador Gilberto Passos de Freitas. (DIAS, 2000, p. 16 
apud RODRIGUES, 2003, s/p). 
 

A propositura desta comissão previu a inserção de crimes contra os 

animais, não importando a sua essência, seja animal doméstico ou animal exótico. E 

logo depois foi encaminhada ao Desembargador, que imediatamente acolheu a 

solicitação e, posteriormente, apresentou a proposta para ser discutida na Comissão.  

O primeiro obstáculo a ser discutido foi promover suplementos de 

convencimento aos componentes da comissão apreciadora, que até àquele momento 

eram contrários à inserção da protetividade dos animais nas legislações de Crimes 

Ambientais. Resultante daquele evento foi promovidos um importante lobby e a Liga 

de Prevenção da Crueldade contra o Animal que culminou na edição da obra 

Liberticídio dos animais, pois naquela obra estão destacados os crimes cometidos 
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contra os animais com relatos e para mais de cem legendas e fotografias (DIAS, 2000, 

p. 17).  

Esse conteúdo foi disseminado não somente à comissão de juristas, bem 

como aos Deputados e Senadores, que depois participariam da votação do projeto de 

lei. O êxito chegou com a edição do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais: 

Art. 32 - Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - 
detenção, de três meses a um ano, e multa. § 1º - Incorre nas 
mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal 
vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 
recursos alternativos. § 2º - A pena é aumentada de um sexto a um 
terço, se ocorre morte do animal (BRASIL, 1988, s/p) 

 

Posteriormente, depois de estabelecida a Assembleia que constituiu o 

direito de proteção aos animais houve grande mobilização em relação a inserção da 

protetividade dos direitos dos animais na Constituição Federal de 1988. De sorte que 

a proposta foi adotada pelo Deputado Federal Fábio Feldman, que na ocasião foi eleito 

por São Paulo, e ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB-SP, e que foi 

o motivador das outras instituições com interesse em integrar a comissão para 

elaborar o texto do artigo 225, que estava relacionado com o meio ambiente, na 

Constituição Federal de 1988 (DIAS, 2000, p. 16 apud RODRIGUES, 2003). 

Dessa maneira, a responsabilidade da LPCA, em conjunto com a União dos 

Defensores da terra, a OIKOS, dirigida por Fábio Feldman, e à Associação Protetora 

dos Animais São Francisco de Assis – APASFA, dirigida por Dona Alzira, 

encabeçaram uma listagem de um abaixo-assinado, com o objetivo de 30.000 

assinaturas. Naquela época, foram alcançadas um total de 11.000 assinaturas, 

contudo, sem o efeito direito do abaixo-assinado a protetividade dos animais foi 

acolhida pela Constituinte de 1988, em seu Art. 225, § 1º, inciso VII. (DIAS, 2000, p. 16 

apud RODRIGUES, 2003). 

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: 
Inciso VII: proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade (BRASIL, 
1988, s/p). 
 

Posteriormente, seguido da aprovação do artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988, os estados-membros acompanharam o que determinou a 
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Constituinte de 1988 e reproduziram em suas Constituições estaduais a protetividade 

dos direitos dos animais. E, ainda, foi amplamente aceito pelos municípios que 

acompanharam e inseriram a protetividade em suas leis orgânicas dos municípios.  

Merece destaque neste estudo mencionar a respeito das legislações 

federais que estão ligadas de maneira direta e indireta com relação à protetividade 

dos animais no Brasil. Importante destacar por ordem numérica crescente as 

seguintes legislações: Lei n. 4.771/65 , o Código Florestal; a Lei n. 5.197/67, A Lei de 

Proteção à Fauna; o Decreto n. 221/67, o Código de Pesca, que recebeu acréscimos 

pela edição da Lei 7.679/88; a Lei n. 7.173/83, que estruturou os Jardins Zoológicos, 

a Lei n. 8.974/95, que trata da Engenharia Genética, ademais, as Leis n. 6.938/81, 

que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei 7.347/85 que trata da 

Ação Civil Pública e que dá autonomia ao Ministério Público responsável por 

resguardar os direitos dos animais e da natureza.  

No contexto jurídico do Brasil tem-se um dos poucos Estados soberanos 

que proíbe os maus tratos em relação aos animais como já bem destacado pela 

inserção de dispositivos legais de protetividade. Todavia, embora tenha-se um volume 

legislativo de expressividade que proíbem esta ilegalidade, o que se tem é uma 

inversão de valores imensa, considerando que existem muitas leis, mas ainda é 

possível observar quase que diariamente um milhar de animais são maltratados e 

colocados diante das formas mais degradantes  como acontece, por exemplo com 

gatos e cães de estimação que são largados e não conseguem sobreviver no 

abandono, pois foram deixados de maneira totalmente irresponsável por seus donos. 

No próximo capítulo, pretende-se destacar os requisitos estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1988 e pela doutrina brasileira para considerar o status do 

direito dos animais no Direito Brasileiro, para tanto o objetivo do segundo capítulo é 

estabelecer considerações em relação ao aporte jurídico existente no ordenamento 

jurídico brasileiro.  
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2. REQUISITOS LEGAIS E DOUTRINÁRIOS QUE CARACTERIZAM O STATUS DE 
PROTETIVIDADE DOS DIREITOS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
 

No segundo capítulo a proposta é analisar a natureza jurídica da 

protetividade dos animais descrita na legislação brasileira, para tanto, a análise será 

realizada com base na Lei de Crimes Ambientais mediante o seu caráter punitivo, 

destacando as formas de punibilidade para a protetividade dos direitos dos amimais. 

Ainda neste capítulo, mais especificamente, no item 2.2 é destacar que Lei de Crimes 

Ambientais, atualmente, possui como pena para os crimes de maus-tratos a detenção 

de três meses a um ano e multa, sendo agravada caso haja a morte do animal.  

Assim, o respectivo texto subdivide-se em 02 (dois) tópicos, a saber: 2.1 – 

Análise da Lei de Crimes Ambientais; e 2.2 – as Penalidades da Lei de Crimes 

Ambientais aos que Praticam Maus Tratos 

 

 
2.1 Análise da Lei de Crimes Ambientais 

 
 

Atualmente ocorrem diversos e comuns atos de maus-tratos aos animais. 

Os mais corriqueiros são: a violência, o abandono, a prisão em local anti-higiênico, o 

envenenamento, a agressão física, a mutilação, enfim, não é muito difícil ver animais 

em condições como estas, deixados pelas ruas passando por extremos desconfortos, 

sem qualquer amparo.  

Entretanto, quando se refere aos animais não humanos, podemos dividi-

los em diversas espécies: os silvestres, os domésticos ou domesticados, os nativos, 

os exóticos ou as migratórias. Cada uma dessas espécies merece uma proteção, 

independentemente de seu valor ecológico. Na fauna silvestre incluem-se os 

mamíferos que vivem em liberdade na natureza, as aves silvestres, os insetos e os 

animais marinhos. A Lei de Crimes Ambientais prevê sua proteção legal diante do 

artigo 29, que dispõe: 

 

Artigo 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. (BRASIL, 1998, s/p) 
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É muito comum o tráfico desses animais, o que não deixa de ser maus-

tratos, pois são tirados de seu habitat natural, sendo obrigados a conviver com 

humanos e, ainda, em alguns casos, serem escravizados em detrimento dos 

interesses do homem.  

 

O Brasil, por ter uma fauna muito rica, é um dos países com a maior 
incidência de comércio ilegal de animais silvestres no mundo. 
Felizmente, em alguns casos a conduta para 26 quem comete esse 
tipo de crime é uma multa bastante elevada, que pode alcançar o 
montante de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (LEVAI, 2004, p. 35) 
 

Não incorrem, tão somente, em crime ambiental aqueles que 

comercializam animais silvestres, mas também quem os impedem de procriar, os que 

usam as penas ou peles deste tipo de animal para o artesanato ou venda inapropriada. 

Há também casos em que se retira um animal silvestre da natureza para possuí-lo 

como doméstico, são eles: araras, papagaios, macacos entre outros. Segundo Levai 

(2004, p. 37): “O costume de aprisionar animais e de exibir animais exóticos, à guisa 

de troféus, também decorreu da política imperialista de expansão de territórios, prática 

comum no século XVI”.  

Dessa maneira, vê-se que há séculos o homem se utiliza dos animais para 

seus mais diversificados interesses, sobretudo, em atividades culturais e lúdicas. 

Diante disso, o Decreto nº 3.179/199 prevê que se o animal for entregue ao órgão 

ambiental competente, não lhe serão impostas punições, fazendo com que o juiz se 

abstenha de aplicar pena.  

 

Caso o animal apreendido esteja em extinção a pena poderá triplicar, 
não cabendo o desconhecimento da Lei como forma de afastar sua 
punição, haja vista que a vida social não seria possível se cada ser 
humano negasse a existência das Leis. Muitos desses animais que 
são retirados de seu habitat natural conseguem ser exportados, há 
que ressaltar então, a falta de fiscalização dos órgãos públicos neste 
sentido. (LEVAI, 2004, p. 38). 

 

A fauna doméstica por sua vez constitui-se através de processos de 

manejo, ou seja, que possuem relações de dependência com o homem. Esses 

animais são os que mais sofrem os maus-tratos, são frequentemente agredidos e 

alguns vivem em situação precária, são eles: cães, gatos, cavalos, porcos, galinhas, 

entre outros.  
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Alguns são expostos a castigos violentos, adestramentos, maus-
tratos, trabalho escravo, exposições, entre tantas outras barbáries. 
Sem contar que há casos muito frequentes, porém sem amparo legal, 
de animais de raça definida ser submetidos ao acasalamento todas as 
vezes que entram em período de cio, procriando até a morte no ensejo 
do lucro do homem (LEVAI, 2004, p. 39) 
 

Levai (2004, p. 39), considera ainda, a respeito de breve crítica quando 

analisadas as penas impostas a animais silvestres e domésticos, ressaltando: 

 

Apesar desse avanço legislativo, o problema referente à dosagem de 
pena – muito favorável ao infrator – continua o mesmo. Aquele que 
incorre em delito contra a fauna, embora teoricamente sujeito à prisão 
e multa, costuma ter a reprimenda substituída por medida restritiva de 
direitos ou prestação de serviços à coletividade. Isso é fruto da política 
criminal da despenalização, uma tendência crescente no sistema 
penal brasileiro (LEVAI, 2004, p. 39). 

 

Existe ainda outra prática constante que o homem se utiliza para obter 

lucros, causando um sofrimento imenso aos animais nas chamadas “rinhas de galo”. 

Nessas lutas os animais são forçados e postos à briga para que acabem se mutilando 

até a morte.  

Os adeptos desta prática horrenda, que possui origem mítica, despontam 

que os animais agem por seus próprios extintos, sendo incorporada na cultura 

brasileira como modalidade esportiva. Porém, trata-se de atos de crueldade extrema, 

tendo em vista que os animais que lutam são provocados de maneira direta ou 

indireta.  

 

Este tipo de luta é vedado pelo Decreto Federal nº 24.645/1934, 
independentemente das espécies, sendo enquadrada, portanto, na 
LCA como maus-tratos, motivando todas as penalidades impostas 
pela Lei. Outra prática bastante corriqueira são os chamados 
“rodeios”, mais comuns no nordeste do país, onde os bois são 
submetidos às amarras e laços, sendo provocado antes de entrar na 
arena, torturado com choques e objetos pontiagudos (LEVAI, 2004, p. 
42). 

  

Em alguns casos, os animais acabam não aguentando e são levados a 

óbito. Na fauna domesticada são classificados os animais silvestres, nativos ou 

exóticos, que por circunstâncias alheias à sua vontade, perderam seu habitat, 

passando a conviver e a depender do homem. É o que acontece nos casos de animais 

de circos ou zoológicos. 
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Em ambos os casos os animais são submetidos à prática de 
exercícios, que a curto prazo danificam sua saúde. Esses tipos de 
situações ocorrem não somente em circos, mas também em 
zoológicos. Os animais permanecem enjaulados e recolhidos em 
locais pequenos, sendo expostos para o público, sem qualquer 
resquício de liberdade. As atividades de circo são um inconsciente 
estímulo à insensibilidade humana, não passa de um desrespeito 
contra a liberdade animal (LEVAI, 2004, p. 44) 

 

Ainda considera, Levai (2004, p. 44) que os animais não só são 

humilhados, como também possui uma miserável condição de vida: 

 

Transformados em mercadoria de troca ou propriedade particular, os 
animais de circo tornam-se fantoches de uma triste comédia O 
aprendizado de seu número é induzido pela ameaça de punições e 
pela inflição de castigos físicos. Isso faz com que os animais 
obedeçam ao comando do domador, que se anuncia pelo estalo da 
chibata (LEVAIS, 2004, p. 44). 

 

Sinala-se ainda que alguns animais da fauna domesticada são submetidos 

à caça abusiva, desmatamentos, incêndios, poluição, o que faz com que o animal 

perca seu habitat natural e acabe indo para lugares inadequados. Quem provoca 

essas situações, destruindo a mata e mutilando o animal, infringe diversos artigos da 

Lei de Crimes Ambientais, entre eles: 

 

Artigo 45 – Cortar ou transformar em carvão madeira de Lei, assim 
classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos 
ou para qualquer outra exploração econômica ou não, em desacordo 
com determinações legais: Pena – reclusão, de um a dois anos, e 
multa. Artigo 49 – Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer 
modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou 
em propriedade privada alheia: Pena – detenção, de três meses a um 
ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único 
– No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa. Artigo 54 
– Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 
ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena – 
reclusão, de um a quatro anos, e multa. §1º – Se o crime é culposo: 
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. §2º – Se o crime: 
I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação 
humana; II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, 
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que 
cause danos diretos à saúde da população; III – causar poluição 
hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público 
de água de uma comunidade; IV – dificultar ou impedir o uso público 
das praias; V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos 
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ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo 
com as exigências estabelecidas em Leis ou regulamentos: Pena – 
reclusão, de um a cinco anos. §3º – Incorre nas mesmas penas 
previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim 
o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de 
risco de dano ambiental grave ou irreversível (BRASIL, 1998 s/p). 

 

Outra seara em que os animais são vítimas de maus-tratos é através do 

abate cruel. A grande maioria vive em ambientes desumanos, são obrigados a comer 

demasiadamente com o intuito de engordar em um pequeno período e levados a 

matadouros imundos. É uma questão que vem desde a pré-história: criar animais para 

após servirem de alimento.  

Os métodos que são utilizados para abater esses animais nem sempre são 

os mais adequados, sendo que se houver violência é considerado crime, uma vedação 

estabelecida pela Lei de Crimes Ambientais em seu artigo 15, inciso II, alínea “m”: 

“Artigo 15 – São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou 

qualificam o crime: [...] II – ter o agente cometido a infração: [...] m – com o emprego 

de métodos cruéis para abate ou captura de animais” (BRASIL, 1998, s/p). 

Contudo, são muitos os abusos em que o homem submete o animal não 

humano. Entretanto, é dever do Poder Público defender os direitos dos animais, assim 

como função da própria sociedade zelar pelo bem-estar animal, contendo seus atos 

para que possam ser evitadas ações reprováveis contra esses seres, que perante a 

raça humana são mais fracos.  

Para Levai (2004, p. 50) o Poder Público tem a função de proteger a fauna, 

coibindo a submissão de animais à crueldade. Ressalta a importância da LCA, esta 

que protege todos os animais que vivem no território brasileiro, em suas colocações 

expressa que: 

 
A Lei dos Crimes Ambientais, portanto, teve o mérito de uniformizar 
essa situação, criminalizando a conduta daqueles que atentam contra 
a vida da fauna, seja ela silvestre, doméstica ou domesticada, nativa 
ou exótica, incluindo na sua esfera da proteção de todos os animais 
que porventura estejam em território brasileiro (LEVAI, 2005, p. 50) 

 

Aliás, ressalvadas as imperfeições da LCA ainda assim continua sendo o 

principal objeto jurídico que defendem os animais das práticas humanas. Sempre que 

necessário for, a sociedade poderá invocá-la exercendo sua cidadania em virtude dos 

animais maltratados para que sua efetividade se torne cada vez maior. 
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2.2 Penalidades da Lei de Crimes Ambientais aos que Praticam Maus Tratos 

 

A busca pela justiça aos animais vítimas de maus-tratos sempre foi alvo de 

discussões ilimitadas. Os direitos dos animais, não só envolvem as teorias naturais, 

mas também o princípio de igualdade que se aplica aos homens na sociedade. 

Basicamente, vivemos em uma época de crise e a Lei nem sempre é coerente.  

 

Para que haja uma efetiva garantia de proteção animal é necessário 
que façamos a equiparação ao Direito Penal, pois não têm sido 
suficientes as penalidades impostas aos infratores que comentem 
maus-tratos. As penas são extremamente irrisórias, o que não se deve 
admitir para crimes tão graves (LEVAI, 2004, p. 62). 
 

A própria Lei de Crimes Ambientais, atualmente, possui como pena para os 

crimes de maus-tratos a detenção de três meses a um ano e multa, sendo agravada 

caso haja a morte do animal. Sabe-se que com essa tipificação de pena é facilmente 

proposto o benefício da transação penal para infratores primários, bem como ser 

substituída por penas restritivas de direitos, por se tratar de crime de menor potencial 

ofensivo. 

A Lei Federal nº 9.099 de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais traz, em seu artigo 76, o benefício citado: 

 

Artigo 76 – Havendo representação ou tratando-se de crime de ação 
penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o 
Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena 
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. §1º – 
Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá 
reduzi-la até a metade. §2º – Não se admitirá a proposta se ficar 
comprovado: I – ter sido o autor da infração condenado, pela prática 
de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; II – ter 
sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela 
aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; III – não 
indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e 
suficiente a adoção da medida. §3º – Aceita a proposta pelo autor da 
infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz. §4º – 
Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da 
infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não 
importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir 
novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. §5º – Da 
sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no 
art. 82 desta Lei. §6º – A imposição da sanção de que trata o §4º deste 
artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para 
os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, 
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cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível (BRASIL, 
1995, s/p). 

 
Nessa senda, vê-se que é muito provável que o infrator de crimes de maus-

tratos não terá uma pena muito justa pelo ato criminoso e grave que cometeu. Assim, 

todo e qualquer sofrimento que o animal foi submetido nem sempre será punido 

efetivamente.  

De outra banda, uma forma um pouco mais efetiva na aplicação da 
penalidade é o benefício da transação penal, que diferentemente da 
pena restritiva de liberdade que visa a punição, este tem como 
principal objetivo a reeducação. Dessa maneira, há alguns resquícios 
de esperança para que o infrator não volte a cometer maus-tratos, o 
que dificilmente ocorre (LEVAI, 2004, p. 67). 
 

Em casos em que a Administração Pública cometa crimes de maus-tratos 

poderá ser interposta Ação Civil Pública, contra pessoa física ou jurídica, de direito 

privado ou público. Não somente o Ministério Público poderá agir como parte ativa da 

ação, como descrito no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988, mas 

também os descritos no artigo 5º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985: 

 

Artigo 129 – São funções institucionais do Ministério Público: I – 
promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da Lei [...]. 
Artigo 5º – Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 
cautelar: I – o Ministério Público; II – a Defensoria Pública; III – a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV – a autarquia, 
empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V – a 
associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo 
menos 1 (um) ano nos termos da Lei Civil; b) inclua, entre suas 
finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao 
meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre 
concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou 
ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.§1º – 
O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará 
obrigatoriamente como fiscal da Lei. §2º – Fica facultado ao Poder 
Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo 
habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. §3º – Em caso 
de desistência infundada ou abandono da ação por associação 
legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a 
titularidade ativa. §4º – O requisito da pré-constituição poderá ser 
dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social 
evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela 
relevância do bem jurídico a ser protegido. §5º – Admitir-se-á o 
litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do 
Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de 
que cuida esta Lei. §6º – Os órgãos públicos legitimados poderão 
tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta 
às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 
executivo extrajudicial (BRASIL, 1985, s/p).  
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O principal objetivo desse tipo de ação é repreender ações que visem a 

falta de esmero para com o meio ambiente, sendo impostas indenizações contra o 

réu, que possuirá responsabilidade objetiva, ou seja, não dependerá da comprovação 

da culpa ou dolo. Os efeitos da sentença da Ação Civil Pública é, em regra geral, o 

erga omnes, de maneira que todos sejam atingidos. 

No terceiro capítulo analisaremos as orientações jurisprudenciais que se 

relacionam com a protetividade do direito dos animais domésticos no Brasil, dessa 

forma, a possibilitar ao leitor o esclarecimento necessário para a compreensão do 

posicionamento jurídico do Poder Judiciário brasileiro.  
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3 ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS ACERCA DOS DIREITOS DE 

PROTETIVIDADE AOS ANIMAIS. 

 
No terceiro capitulo são analisadas as premissas jurisprudenciais de 

protetividade em relação aos animais, descrito no item 3.1 deste capítulo, para tanto, 

foram selecionados julgados da Suprema Corte brasileira, pois no primeiro a Suprema 

Corte do Brasil declarou inconstitucional uma lei que regulamenta a vaquejada como 

prática desportiva e cultural no estado do Ceará, fundamentado no sofrimento imposto 

aos animais e no item 3.2, cujo processo afirmou a respeito do sacrifício de cães e 

gatos apreendidos em centros de controle de zoonoses por meio de câmara de gás. 

O meio cruel utilizado pelo município chamou a atenção dos promotores da localidade, 

que logo impetraram medida cabível para cessar o sofrimento dos animais.  

 
 
3.1 Premissas Jurisprudenciais de Protetividade aos Direitos dos Animais 

 
 

No dia 6 de outubro de 2016, a Suprema Corte do Brasil declarou 

inconstitucional uma lei que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e 

cultural no estado do Ceará, fundamentado no sofrimento imposto aos animais, como 

puxar o animal pelo rabo, causando-lhe lesões, luxações e hematomas e ainda há o 

sofrimento psicológico que o mesmo passa. Afirmou-se que a vaquejada estaria indo 

contra sua natureza animal pacata e mansa, já que o animal não humano estaria 

sendo obrigado a correr numa pista, fugindo de dois vaqueiros montados a cavalo e, 

assim, ferindo assim os princípios constitucionais de preservação do meio ambiente 

(RODRIGUES; COELHO, 2017, p. 16). 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedente a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4983, que foi ajuizada pelo 
Procurador-Geral da República contra a Lei 15.299/2013, do Estado 
do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e 
cultural no estado. O julgamento da matéria teve início em agosto de 
2015. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro 
Marco Aurélio, que considerou haver “crueldade intrínseca” aplicada 
aos animais na vaquejada, não havendo como a separar a crueldade 
do “esporte” da vaquejada, afirmando ainda que a proteção ao meio 
ambiente, neste caso, deveria se sobrepor ao valor cultural da prática 
(RODRIGUES; COELHO, 2017, p. 17 apud BRASIL, 2016, s/p). 
 

 Em seu voto, o ministro relator Marco Aurélio, afirmou que laudos técnicos 

contidos no processo demonstram consequências nocivas à saúde dos animais, 
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como: fraturas nas patas e rabo, ruptura de ligamentos e vasos sanguíneos, eventual 

arrancamento do rabo e comprometimento da medula óssea. Também os cavalos, de 

acordo com os laudos, sofrem lesões. Para o relator, o sentido da expressão 

“crueldade” constante no inciso VII do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição 

Federal, alcança a tortura e os maus-tratos infringidos aos bois durante a prática da 

vaquejada. Assim, para ele, revela-se “intolerável a conduta humana autorizada pela 

norma estadual atacada” (BRASIL, 2016, s/p).  

Ainda continua o relator (BRASIL, 2016, s/p) falando sobre as regras e do 

que é comum ser visto no esporte, ele alega que diferente do que acontecia no 

passado, hoje, durante a prática, os bovinos são enclausurados, açoitados e 

instigados fazendo com que esses bois corram “quando aberto o portão”, sendo, 

então, conduzido pelos dois vaqueiros competidores, até uma área assinalada com 

cal, agarrado pelo rabo que será torcido até ele cair com as quatro patas para cima 

para que então esteja totalmente dominado. O ministro ainda continua: 

 

Indica laudo técnico, conclusivo, subscrito pela Doutora Irvênia Luíza 
de Santis Prada, a demonstrar a presença de lesões traumáticas nos 
animais em fuga, inclusive a possibilidade de a cauda ser arrancada, 
com consequente comprometimento dos nervos e da medula 
espinhais, ocasionando dores físicas e sofrimento mentais 
(RODRIGUES; COELHO, 2017,  p. 17 apud BRASIL, 2016, s/p). 

 
Após o exposto, o ministro faz uma importante ressalva, quando afirma que 

o Supremo usa a técnica da ponderação para solucionar conflitos específicos como o 

da presente pesquisa, em que estão em lados antagônicos a manifestação cultural e 

proteção ao meio ambiente. Na última sessão do julgamento, dia 6 de outubro, houve 

a apresentação do voto-vista do ministro Dias Toffoli, sendo favorável à 

constitucionalidade da lei cearense.  

 

Continuando os votos da sessão, os ministros Ricardo Lewandowski, 
e a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, ambos pela 
procedência da ação, vencendo por maioria a Inconstitucionalidade da 
Lei. A ministra Carmem Lúcia responsável pelo desempate na 
decisão, ainda diz que “Sempre haverá os que defendem que vem de 
longo tempo, se encravou na cultura do nosso povo. Mas cultura se 
muda e muitas foram levadas nessa condição até que se houvesse 
outro modo de ver a vida, não somente ao ser humano”. 

(RODRIGUES; COELHO, 2017, p. 18 apud BRASIL, 2016, s/p). 
 

No final da votação, os votos ficaram da seguinte maneira:  
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Seguiram o entendimento do relator Marco Aurélio, votando contra a 
lei que regulamenta a vaquejada no estado do Ceará, os ministros Luís 
Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello 
e a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia. Foram votos vencidos 
dos ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Luiz Fux, Dias Toffoli e 

Gilmar Mendes (RODRIGUES; COELHO, 2017, p. 18). 
 
 

Diante do conflito entre cultura e meio ambiente sadio, o Supremo decidiu 

por afastar práticas de tratamento inadequado para os animais, mesmo que tais 

práticas estejam dentro do âmbito cultural ou esportivo, optando desta forma por 

proteger o meio ambiente sadio, assegurando o direito dos animais e impedindo que 

os mesmos sejam lesados. Isto representou um direcionamento do Supremo Tribunal 

Federal em interpretar um direito de segunda geração/dimensão à luz do conceito de 

solidariedade, ou seja, à luz da terceira geração/dimensão. (RODRIGUES; COELHO, 

2017, p. 18). 

 

3.2 Premissa Jurídica Proibindo a Utilização de Meios Cruéis para Sacrifício de 

Animais. 
 

Importante ainda mencionar o Recurso Especial nº 1.115.916 – MG de 

2009, cujo processo dizia a respeito do sacrifício de cães e gatos apreendidos em 

centros de controle de zoonoses por meio de câmara de gás. O meio cruel utilizado 

pelo município chamou a atenção dos promotores da localidade, que logo impetraram 

medida cabível para cessar o sofrimento dos animais (ASSIS, 2016, p. 49).  

Entretanto, o que mais chamou atenção neste caso foram as palavras do 

ministro relator Humberto Martins, que considerou evidente equívoco tratar animais 

como coisas, conforme o trecho dos autos que segue: 

 

Aduz o recorrente que, nos termos do art. 1.263 do CC, os animais 
recolhidos nas ruas - e não reclamados no Centro de Controle de 
Zoonose pelo dono no prazo de quarenta e oito horas -, além dos que 
são voluntariamente entregues na referida repartição pública, são 
considerados coisas abandonadas. Assim, a administração pública 
poderia dar-lhes a destinação que achar conveniente. Não assiste 
razão ao recorrente, e o equívoco encontra-se em dois pontos 
essenciais: o primeiro está em considerar os animais como coisas, res, 
de modo a sofrerem o influxo da norma contida no art. 1.263 do CPC. 
O segundo, que é uma consequência lógica do primeiro, consiste em 
entender que a administração pública possui discricionariedade 
ilimitada para dar fim aos animais da forma como lhe convier. Não há 
como se entender que seres, como cães e gatos, que possuem um 
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sistema nervoso desenvolvido e que por isso sentem dor, que 
demonstram ter afeto, ou seja, que possuem vida biológica e 
psicológica possam ser considerados como coisas, como objetos 
materiais desprovidos de sinais vitais. Essa característica dos animais 
mais desenvolvidos é a principal causa da crescente conscientização 
da humanidade contra a prática de atividades que possam ensejar 
maus tratos e crueldade contra esses seres. A condenação dos atos 
cruéis não possui origem na necessidade do equilíbrio ambiental, mas 
sim no reconhecimento de que os animais são dotados de uma 
estrutura orgânica que lhes permite sofrer e sentir dor. A rejeição a tais 
atos, aflora, na verdade, dos sentimentos de justiça, de compaixão, de 
piedade, que orientam o ser humano a repelir toda e qualquer forma 
de mal radical, evitável e sem justificativa razoável. A consciência de 
que os animais devem ser protegidos e respeitados, em função de 
suas características naturais que os dotam de atributos muito 
semelhantes aos presentes na espécie humana, é completamente 
oposta à ideia defendida pelo recorrente, de que animais 
abandonados podem ser considerados coisas, motivo pelo qual, a 
administração pública poderia dar-lhes destinação que convier, nos 

termos do art. 1.263 do CPC (ASSIS, 2016, p. 49 apud BRASIL, 
2009, s/p). 

 

O Recurso Especial interposto pelo município de Belo Horizonte foi 

improvido, pelo fundamento de que a discricionariedade administrativa não pode ser 

usada para justificar o sacrifício dos animais por meio cruel, ou seja, não se pode 

aceitar  que com base na discricionariedade, o administrador realize práticas ilícitas, 

qual seja, a crueldade contra animais. Há, inclusive, posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal, proferido no julgamento da ADI 1856/RJ, de 26.05.2011, de relatoria 

do Ministro Marco Aurélio:  

 

Por entender caracterizada ofensa ao art. 225, § 1º, VII, da CF, que 
veda práticas que submetam os animais a crueldade, o Plenário julgou 
procedente pedido formulado em ação direta ajuizada pelo 
Procurador-Geral da República para declarar a inconstitucionalidade 
da Lei fluminense 2.895/98. A norma impugnada autoriza a criação e 
a realização de exposições e competições entre aves das raças 
combatentes (fauna não silvestre). Rejeitaram-se as preliminares de 
inépcia da petição inicial e de necessidade de se refutar, artigo por 
artigo, o diploma legislativo invocado. Aduziu-se que o requerente 
questionara a validade constitucional da integridade da norma 
adversada, citara o parâmetro por ela alegadamente transgredido, 
estabelecera a situação de antagonismo entre a lei e a Constituição, 
bem como expusera as razões que fundamentariam sua pretensão. 
Ademais, destacou-se que a impugnação dirigir-se-ia a todo o 
complexo normativo com que disciplinadas as "rinhas de galo" naquela 
unidade federativa, qualificando-as como competições. Assim, 
despicienda a indicação de cada um dos seus vários artigos. No 
mérito, enfatizou-se que o constituinte objetivara assegurar a 
efetividade do direito fundamental à preservação da integridade do 
meio ambiente, que traduziria conceito amplo e abrangente das 
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noções de meio ambiente natural, cultural, artificial (espaço urbano) e 
laboral. Salientou-se, de um lado, a íntima conexão entre o dever ético-
jurídico de preservação da fauna e o de não-incidência em práticas de 
crueldade e, de outro, a subsistência do gênero humano em um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (direito de terceira geração). 
Assinalou-se que a proteção conferida aos animais pela parte final do 
art. 225, § 1º, VII, da CF teria, na Lei 9.605/98 (art. 32), o seu preceito 
incriminador, o qual pune, a título de crime ambiental, a inflição de 
maus tratos contra animais. Frisou-se que tanto os animais silvestres, 
quanto os domésticos ou domesticados - aqui incluídos os galos 
utilizados em rinhas - estariam ao abrigo constitucional. Por fim, 
rejeitou-se o argumento de que a "briga de galos" qualificar-se-ia como 
atividade desportiva, prática cultural ou expressão folclórica, em 
tentativa de fraude à aplicação da regra constitucional de proteção à 
fauna. Os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli assentaram apenas a 
inconstitucionalidade formal da norma. Precedentes citados: RE 
153531/SC (DJU de 13.3.98); ADI 2514/SC (DJU de 3.8.2005); ADI 
3776/RN (DJe de 29.6.2007). ADI 1856/RJ, rel. Min. Celso de Mello, 

26.5.2011. (ADI-1856). (ASSIS, 2016, p. 50 apud BRASIL, 2011, 
s/p). 

 
 

O julgado em tela usou como precedente o RE 153531/SC de 1997, o 

referido julgado citado pelos ministros da ADI 1856/RJ configura verdadeiro condutor 

no estudo da tutela dos direitos dos animais no Brasil, uma vez que o julgado ora 

citado refere-se à proibição da Farra do boi no Estado de Santa Catarina, que trouxe 

à tona uma grande discussão a respeito da tutela jurídica do direito dos animais, uma 

vez que na votação do caso, houveram votos antagônicos entre os ministros, havendo 

embate de princípios, vez que houve o choque entre o princípio de proteção das 

culturas populares e de proteção à fauna, com a consequente vedação à crueldade. 

(ASSIS, 2016, p. 51).  

Todavia, optou-se, ao final pela vedação de qualquer prática que 

submetesse os animais à crueldade, tendo sido seu caráter adotado como um 

procedimento discrepante da norma constitucional. No caso em comento, o pleno do 

Supremo Tribunal Federal entendeu pela proibição da prática de rinha de galo, tendo 

em vista a percepção de ser esta manifestamente contrária ao mandamento 

constitucional que proíbe a sujeição de animais a práticas cruéis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho considerou aspectos importantes sobre determinados direitos 

que foram fortalecidos ao longo da história e do desenvolvimento do aspecto 

conceitual dos direitos dos animais e suas diretrizes legais, pois as possíveis 

considerações a respeito deste trabalho estão relacionadas ao fundamento 

Constitucional brasileiro que tratam de algumas garantias para os animais domésticos, 

com o objetivo de caracterizar a relação do homem, à medida de que esse possa ter 

uma sadia qualidade de vida, em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

como assegura o artigo 225 e seus parágrafos da Constituição Federal brasileira. 

Existem alguns poucos dispositivos destinados a tutelar a vida dos animais 

e que criminalizam condutas que atentam contra a integridade deles, porém como os 

animais não são considerados como fins em si mesmos, crimes cometidos contra 

animais silvestres, ou sem donos, configuram crime ambiental, e a vítima é a 

sociedade humana que é agredida em seu senso de civilidade. A violência cometida 

contra animais domésticos tem como vítima o dono do animal, e pode configurar 

inclusive dano material, caso a agressão acarrete a perda ou inutilização do animal 

para a finalidade a que se destinava. 

Devido a este desrespeito com a vida dos animais é que também 

raramente é expedida uma sentença condenatória contra quem violentou um animal. 

Além da pena prevista para maus tratos no art. 32 da Lei Federal 9.605 de 1998 (Lei 

de Crimes Ambientais) ser extremamente baixa, de 3 meses a 1 ano e multa, crimes 

contra animais são considerados de menor potencial ofensivo, já que a pena em 

abstrato é menor que 2 anos.  

O crime de abuso e maus-tratos contra animais oferece ao criminoso os 

benefícios da Lei 9.099/95, ou seja, suspensão condicional do processo, transação 

penal e penas alternativas, como a de prestação de serviço à comunidade, pagamento 

de cesta básica, dentre outros. Embora a pena, por si só não tenha o poder de 

ressocializar ou educar o condenado, a sanção imposta a um agressor de animais é 

tão insignificante, que nem sequer chega a ter a serventia prática de proporcionar 

controle social para reprimir esse tipo de conduta. Inclusive, grande parte da 

população nem sequer tem o conhecimento de que espancar um animal, deixá-lo sem 

água ou comida, arrancar suas unhas ou dentes, configura uma conduta típica, isto é, 

criminalizável. 
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Por este motivo algumas foram analisadas algumas premissas 

jurisprudenciais de protetividade em relação aos animais, descritos nos itens 3.1 

deste, para tanto, foram selecionados julgados da Suprema Corte brasileira, pois no 

primeiro a Suprema Corte do Brasil declarou inconstitucional uma lei que regulamenta 

a vaquejada como prática desportiva e cultural no estado do Ceará, fundamentado no 

sofrimento imposto aos animais e no item 3.2, cujo processo afirmou a respeito do 

sacrifício de cães e gatos apreendidos em centros de controle de zoonoses por meio 

de câmara de gás. O meio cruel utilizado pelo município chamou a atenção dos 

promotores da localidade, que logo impetraram medida cabível para cessar o 

sofrimento dos animais. 
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