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1 INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho traz à tona a problemática da Constituição em sua 

hermenêutica antropocêntrica, que busca oferecer proteção aos animais enquanto ser 

útil ao homem seja por sermos simbiotas 1neste planeta seja pela utilidade 

econômica, entre outras. Porém em nenhum momento o animal é considerado sujeito 

de direitos, sendo o prejuízo ou dano causado a ele calculado de acordo com as 

referências humanas. A proteção decorre da pratica da crueldade ser socialmente 

repudiada, e não porque os animais merecem respeito e proteção pelo seu valor 

intrínseco. Tutelar o meio ambiente serve somente para garantir os interesses do 

homem e não os interesses dos próprios elementos que constituem esse mesmo meio 

ambiente.  

Faremos também uma analise do artigo 225, VII da CF/88 no que tange a 

visão antropocêntrica, adotada pala doutrina maior, porém analisaremos também a 

perspectiva de uma visão holística2. Esse é ainda, um ideal a ser alcançado, pautado 

no desejo da sociedade por um direito mais moderno, que acompanhe as mudanças 

de valores que a mesma tem sofrido ao longo dos séculos. Eis que o animal tem 

passado de propriedade a membro da família, tendo, portanto mudado seu status na 

sociedade, requer-se que a lei mude também.  

Buscamos desconstruir o paradigma estabelecido de que os animais são 

coisas que não possuem valor intrínseco, direcionando o pensamento para uma visão 

holística onde os animais são sim sujeitos de direito, já que a lei os protege, e também 

por que existe a determinação legal que a representação na defesa dos interesses dos 

mesmos seja feita pelo Ministério Público.  

Sendo o direito à vida inerente a todo ser vivo, conclui-se que os animais 

possuem direito de personalidade como o direito à vida e ao não sofrer. E por serem 

sujeitos de uma vida3 merecem que seus direitos sejam respeitados, pois esta 

consciência varia apenas de grau não de tipo.  
 

 

 

1 Cada um dos seres associados na simbiose que é a associação de dois ou mais seres de diferentes 
espécies, mas que vivem conjuntamente, com vantagens recíprocas e são caracterizados como um só 
organismo ( disponível em http://www.dicio.com.br/simbiose/ acesso em 29/04/2014).  
2Que se pode referir a holismo ou característico dele; que busca entender completamente os fenômenos ( 
disponível em http://www.dicio.com.br/holistico/ acesso em 29/04/2014 ).  
3 termo cunhado por Tom Regan para definir aqueles animais que tem consciência do mundo no qual  
vivem e do que lhes acontece (disponível em http://www.cahiers-antispecistes.org/spip.php?article354  
acesso em 29/04/2014).  
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As discussões a respeito dos maus tratos contra animais e dos direitos que 

estes possuem estão apoiadas na dualidade das normas (constitucional e 

infraconstitucional) e baseada no especismo,4 a crença que os animais humanos são 

superiores aos animais não humanos. Baseiam-se também em discussões filosóficas 

sobre seu estado de consciência e inteligência.  

Bem, não podemos restringir a discussão ao campo filosófico, eis que este é 

abstrato e acabaria sendo uma discussão demagógica, porém necessária eis que deve 

ser discutida sem preconceitos e de forma analítica. Neste intuito trazemos a visão 

filosófica, mas, também a discussão jurídica que nos interessa do ponto de vista que o 

homem é quem faz as leis e, portanto somente ele pode ser o destinatário delas. 

Justamente por isso, deve o homem criar leis de proteção aos animais, já que estes 

não podem representar-se. Por isso buscamos naturalizar o homem, apontando 

nossas características nos animais , assim como aplicando o principio da igual 

consideração de interesses que trata de igualdade, não de direitos.  

Os animais são seres sencientes5, capazes de sentir dor, angustia prazer, e 

por isso devem ser tratados com igual consideração. O que não quer dizer direitos 

iguais ou tratamento igual. Isto quer dizer rejeitar o especismo apenas, não igualando 

seres humanos e animais, mas admitindo que os animais não humanos são seres 

vivos, e que cada qual possui uma função especifica dentro do meio, e que por isso 

devem ter seus interesses respeitados.  
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É a atribuição de valores ou direitos diferentes a seres dependendo da sua espécie. Disponível em  

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/especismo/8661/ acesso em 29/04/2014.  
5 Senciência é a capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade. Disponível em  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Senciencia acesso em 29/04/2014  
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2 A HISTÓRIA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS  
 

Os homens sempre conviveram com os animais , seja como inimigos 

naturais, caça e predador, ou como amigos, depois da domesticação de algumas 

espécies. A utilização de diversas espécies para a agricultura, vestuário, tração e 

alimentação foi o fato motivador desta domesticação. Atualmente algumas espécies 

alcançaram o status de "parte da família", enquanto outras permanecem como apenas 

animais destinados à alimentação dos seres humanos.  

Há também o uso de animais para pesquisas cientificas, como cobaias, o que 

fatalmente desperta polêmicas sem fim, já que se discute se é moralmente ético, ou 

aceitável tal procedimento. As legislações tanto brasileira como ao redor do mundo têm 

buscado discutir e criar normas sobre o assunto tentando uma conciliação de 

interesses. 

Mas desde quando começamos a falar em direitos dos animais?  

Desde os primeiros filósofos já havia a discussão em torno dos direitos dos 

animais, seja por motivos filosóficos ou religiosos.  

Sócrates, filósofo grego, já dizia que se deviam respeitar os animais, pois o 

mesmo acreditava na transmigração da alma (PLATÃO. 1983.p 85). Enquanto isso, 

Aristóteles, filosofo da mesma época, dizia que os animais não tinham interesse 

próprio e por isso existiam apenas para benefício humano. Argumenta que a família se 

forma da união do homem com a mulher, do senhor com o escravo. Ele vê no fato do 

homem ter o dom da palavra uma forma de superioridade, pois ao ser comparado com 

os outros animais, só os homens expressam através da voz tanto o prazer quanto a 

dor. Via como natural o domínio do homem sobre o animal da mesma forma que para 

ele é natural o domínio do homem que tem idéias sobre aquele que só tem a força, 

talvez por isso era a favor da escravidão humana também. Para ele o animal ocupava 

o lugar na sociedade como um escravo ocupa seu lugar na casa de seu dono. 

(SAFRANSKI, Rudiger. p.132-133 apud RODRIGUES, 2012. p.40)  

Com o Cristianismo, encontra-se o máximo da idéia de dominação dos seres 

humanos em relação aos animais e os maus tratos têm respaldo bíblico, já que a Bíblia 

diz que Deus outorgou ao homem o domínio sobre todas as criaturas viventes. São     

Thomaz de Aquino deu base a esta idéia em seu "Tratado de Justiça" afirmando  
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que não é pecado usar uma coisa para o fim a que foi feita. (AQUINO, Tomás de. 

1996. p.177). Ele apoiava-se nas palavras de Santo Agostinho, em a Cidade de Deus, 

livro 1, cap. 20 que diz que a vida e a morte das plantas e dos animais está 

subordinada ao homem por ordem do criador. Essa idéia antropocentrista separou 

homem e natureza e influenciou a relação do homem com os animais, legitimando a 

exploração (AGOSTINHO, Santo. 2002. Parte I). Desta maneira, foram influenciados os 

movimentos que colocaram o homem no centro do universo, tais como o romantismo, 

o racionalismo e o humanismo.  

No século XVII, René Descartes alegava que os animais não tinham alma, e 

não pensavam, também não tinham dor por isso podiam ser maltratados a vontade. 

(MARQUES, José Frederico. 1993. p. 82).  

Temos ainda Galileu6, e Newton 7com pensamentos que formam a base da 

revolução tecnológica, mas que reduzem os animais a coisas. Por outro lado temos 

Montaigne,8 Goethe 9e Rousseau10 que defendem o pensamento não manipulador da 

natureza.  

Sobre isso, Jean-Jacques-Rosseau, argumenta que os animais têm 

sensações e por isso tem o direito de não ser maltratados pelo homem (ROSSEAU, 

Jean-Jacques. 1754. prefácio). No século XVIII, Jeremy Bentham escreve que o 

importante não é se os animais raciocinam, mas apenas se sofrem, pois se a lógica for 

a de que se deve pensar para ter direitos, de que forma seriam tratados os bebês e 

deficientes mentais?(BENTHAM, Jeremy. 1979. p. 65)  

11  

No século XIX, Arthur Schopenhauer  declara que há uma unidade 

essencial em todos os olhos que enxergam o sol e que é maldita toda 

moralidade que não reconhece isto, ou seja, defende que os animais tem a 

mesma essência
6 
7

8 

http://educacao.uol.com.br/biografias/galileu-galilei.jhtm pagina visitada em 22/04/2014  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton pagina visitada em 22/04/2014  
"Por isso não é plausível que toda essa máquina não tenha impressas algumas marcas da mão  

daquele grande arquiteto, e que não haja nas coisas do mundo alguma imagem que em certa medida  
se assemelhe ao artesão que as construiu e formou. Ele deixou nessas altas obras o cunho de sua 
divindade, e apenas à nossa fraqueza se deve que não o possamos perceber". (MONTAIGNE, Michel. 
Apologia de Raimond Sebond, Ensaio II, pg. 173).  
9 Madel T. Luz e Leandro David Wenceslau, « Goethe, Steiner e o nascimento da arte de curar  
antroposófica no início do século xx », Revista Crítica de Ciências Sociais[Online], 98 | 2012, colocado 
online no dia 06 Junho 2013, criado a 21 Abril 2014. URL: http://rccs.revues.org/5046 ; DOI : 
10.4000/rccs.5046 acesso em 24/04/2014  
10ROUSSEAU, J.-J., Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os Homens.  
São Paulo: Martins Fontes, 2005. P 172 e SS.  
11  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer pagina visitada em 22/04/2014  



13  
 

 

 

que os seres humanos a despeito da falta de razão, incluindo-os em seu sistema moral.  

Em 1891, Henry Salt 

a caça como esporte.  

12criou  a Liga Humanitária, que tinha por objetivo banir

Nos meados de 1970,13 um grupo de filósofos da Universidade de Oxford 

começou a questionar o porquê de uma espécie ser considerada inferior à outra. Deste 

grupo fazia parte o psicólogo Richard Ryder, que cunhou o termo especismo para 

demonstrar a discriminação de uma espécie sobre a outra. Influenciado pelo discurso 

de Ryder, um filosofo da Universidade de Princeton, Peter Singer, em 1975 veio a 

publicar o livro Libertação Animal, tido como a bíblia dos defensores dos animais. Tal 

livro baseia-se no utilitarismo e prega que devemos otimizar o bem estar dos animais 

que sejam seres sencientes, evitando-lhes o sofrimento. No entanto, Singer aceita que 

os animais sejam usados em benefícios dos humanos.14 Tom Regan (2006.p.123) é 

outro defensor da libertação animal, porém rejeita terminantemente o uso dos animais 

para alimentação, experimentação ou caça. Diz ainda que os animais que possuem 

habilidades cognitivas devem ter direitos assim como os humanos.  

Voltaire, em seu Dicionário Filosófico, respondeu a Descartes dizendo que os 

animais têm os mesmos órgãos e sentimentos que os homens, não são máquinas e 

merecem respeito.  

 
"É por ser eu dotado de fala que julgas que tenho sentimentos, memórias, idéias? Pois 
bem, não te direi nada; mas vês-me entrar em casa com um ar preocupado, aflito, 
andar a procurar um papel qualquer com nervosismo, abrir a secretária onde me 
recorda tê-lo guardado, encontrá-lo afinal, lê-lo jubilosamente. Calculas que passei 
de um sentimento de aflição para outro de prazer, que sou possuidor de memória e 
conhecimento. Transfere agora este teu raciocínio, por comparação, para aquele cão 
que se perdeu do dono, que o procura por todos os lados soltando latidos dolorosos, 
que entra em casa, agitado, inquieto, que sobe e que desce, percorre as casas, 
umas após outras, até que acaba, finalmente, por encontrar o dono que tanto gosta no 
gabinete dele e ali lhe manifesta a sua alegria pela ternura dos latidos, em pródigas 
carícias.  

 

Algumas criaturas bárbaras agarram esse cão, que excede o homem em 
sentimentos de amizade; pregam-no numa mesa, dissecam-no vivo ainda, para te 
mostrarem as veias mesentéricas. Encontras nele todos os órgãos das sensações que 
também existem em ti. Atreve-te agora a argumentar, se és capaz, que a natureza 
colocou todos estes instrumentos do sentimento no animal, para que ele  
 

 
    
 
 
 
 
 
 
12  
13  

14  

 

 

 
 
 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Stephens_Salt pagina consultada em 22/04/2014  
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_dos_animais acesso em 29/04/2014  
Singer, Peter.Libertação animal.Tradução por Marly WINCKLER.Porto Alegre, São Paulo: Lugano,  

2004.  
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não possa sentir? Dispõe de nervos para manter-se impassível? Que nem te ocorra  
tão impertinente contradição da natureza." (VOLTAIRE. 1988.p. 13)  

 

Enquanto isso, Kant, atribuí aos animais apenas um preço, não valor, pois são 

para ele coisas, já que privados de racionalidade. Para ele, toda a natureza serve para 

nossa sustentação. Ressalta, no entanto que devemos ter consideração para com os 

animais, mas esse é um dever para conosco mesmo, pois tratar os animais com 

violência enfraqueceria no ser humano o sentimento de compaixão por outros seres 

humanos, vejamos:  

 

 

Com respeito à parte vivente, ainda que não racional, da criação, o trato 
violento e cruel aos animais se opõe muito mais intimamente ao dever do 
homem para si mesmo, porque com isso se entorpece no homem a 
compaixão por seu sofrimento, debilitando-se assim e destruindo-se 
paulatinamente uma predisposição natural muito útil à moralidade na relação 
com os demais homens; se bem que o homem tem direito a matá- los com 
rapidez (sem sofrimento) ou também a que trabalhem intensamente, ainda 
que não mais além de suas forças (o mesmo que tem que admitir os homens); 
são, pelo contrário, abomináveis os experimentos físicos acompanhados de 
torturas, que têm como fim unicamente a especulação, quando puder se 
alcançar também sem eles. - Inclusive a gratidão pelos serviços prestados por 
largo tempo por um velho cavalo ou por um cachorro (como se fossem 
membros da casa) forma parte indiretamente do dever do homem, quer dizer, 
com respeito a estes animais, mas se o considerarmos diretamente é só um 
dever do homem para si mesmo (KANT, Emmanuel. 1994. p.309-310).  

 

 

Vale lembrar que a idéia do contrato social, criada por Thomas Hobbes, está 

baseada na crença de um pacto social, cuja adesão requer uso da linguagem, a qual ele 

dava muita importância por acreditar ser ela formadora das relações sociais e políticas. 

Desta forma ele excluiu os animais do contrato social (HOBBES, Thomas. 1988 p.77). 

Também Locke, precursor do liberalismo inglês, pregava que os animais são recursos 

à disposição do homem, ser superior a todas as outras criaturas, reduzindo-os a 

condição de propriedade dos homens. Em suas obras nota-se que o filósofo tem uma 

concepção de superioridade dos homens em relação aos animais, pois ao referir-se de 

maneira pejorativa a alguns homens compara-os a animais:  
 

 

Assim sendo, com efeito, a religião, que mais nos deveria distinguir das bestas, 
e deveria mais particularmente nos elevar, como criaturas racionais, acima dos 
brutos, consiste nisso, ou seja, os homens freqüentemente, através delas, 
parecem mais irracionais e mais insensíveis do que as próprias bestas (...) não 
causa surpresa que algumas de nossas funções mentais sejam compartilhadas 
com alguns animais. (Yolton, John W. 1996.p 34).  
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Como podemos ver a grande discussão sobre direitos dos animais gira em 

torno de temas como de se os animais tem alma, são autoconscientes ou apenas 

sencientes, sentem dor de maneira conscientes ou não, capacidade de falar e até 

mesmo inteligência. Como podemos auferir, estas habilidades cognitivas são 

pertencentes aos seres humanos, mas não a todos os seres humanos. Resta claro que 

há pessoas com deficiências físicas e mentais que não possuem tais habilidades. Da 

mesma forma é com os animais, alguns tem mais habilidades cognitivas (aqueles que 

são chamados sujeitos-de-uma-vida,15) enquanto outros não as possuem ou possuem 

em menor grau. Sobre este assunto pronuncia-se Danielle Tetu Rodrigues da seguinte 

forma:  

 

 

Em outras palavras, se a irracionalidade pressupõe submissão do ser à 
experiência em prol da humanidade, não apenas os animais mas também os 
seres humanos portadores de lesões cerebrais graves e irreversíveis devem 
servir de experiência para a humanidade.Afinal é notório que seres humanos 
com deficiências mentais podem ter aptidões menores que alguns animais.Não 
há por que se diferenciar o tratamento dado aos deficientes mentais dos 
conferidos aos animais autoconscientes e com capacidade de sofrimento 
semelhante.Da mesma forma que a discriminação e o preconceito são 
irrelevantes à condição de se pertencer a uma determinada espécie, o critério 
da racionalidade também não possui valor. (RODRIGUES, Danille Tetu. 
2012.p. 47-48).  
 

Quanto a isso não há mais o que se discutir, em 2012 Philip Low 16uniu-se a um 

grupo de respeitados neurocientistas para fazer um manifesto onde proclamam ao 

mundo que sim, os animais tem consciência, sabem o que ocorre com eles e com o 

mundo que os rodeia.  

Portanto, resta afastado o maior argumento dos que defendem que o homem 

é um ser superior por ter consciência, racionalidade, e que por estes motivos deve reinar 

sobre todos os outros animais.  

 
 

3 LEIS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS AO LONGO DA HISTÓRIA  
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Os indivíduos são sujeitos-de-uma-vida se têm crenças e desejos; percepção, memória e uma  

noção do futuro, incluindo do seu próprio futuro; uma vida emocional com sensações de prazer e dor;  
interesses de preferências e de bem-estar; a capacidade de iniciar ações na persecução dos seus desejos 
e objetivos; uma identidade psicofísica ao longo do tempo; e um bem-estar individual no  
sentido em que sua vida experiencial lhes corre melhor ou pior, de forma logicamente independente da 
sua utilidade para os outros ou de serem objeto dos interesses de outros. (Tom Regan, The Case  

for Animal Rights, 2.ª ed., Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1983, p. 243)  
16  Disponível em (veja.abril.com.br/noticia/ciência/não-e-mais-possivel-dizer-que-não-sabiamos-diz-  
philip-low).acesso em 28/04/2014  



 

 

 

 

 
 
 
3.1 LEIS DE PROTEÇÃO ANIMAL NO BRASIL  

 

Quanto às leis, alguns autores como Gary Francione 17dizem que são existem 

leis de proteção ao bem estar dos animais, pois para isso seria necessário abolir 

incondicionalmente a condição de propriedade dos animais, por isso afirmam que 

essas leis que hoje existem visam apenas proteger a propriedade do homem, o animal. 

O direito classifica os animais como coisa material, espécie do gênero bem, portanto 

configura-se sobre os mesmos o direito de propriedade, garantido pelo Estado. Este 

direito é oponível a todos, com algumas restrições legais, mas garante que o 

proprietário possa usar o bem como melhor lhe convier.   

 

Ocorre que o direito civil tutela somente aquilo que tem valor patrimonial, 

portanto os animais considerados como propriedade passaram a ter seu valor atrelado 

a concepção de utilidade para o homem, já que se criou a idéia, propagada por 

filósofos, pensadores e pela própria religião como já citado anteriormente, de que o 

homem pode e deve subordinar a natureza.Com este entendimento os homens 

transformaram os animais em escravos e qualquer lei que regule a relação dos 

homens com os animais, na visão de Francione deve primeiro abolir esta condição 

para depois ser considerada lei de proteção animal.  

Apesar disso, muitas leis têm sido criada ao longo do tempo com o intuito de 

regular a relação entre homens e animais.  

A primeira norma para proteção dos animais que se tem noticia no Brasil é o 

Código de Posturas de 06-10-1886 do município de São Paulo, que, em seu artigo 220, 

proibia cocheiros de maltratar os animais com castigos bárbaros, prevendo multa. Em 

1924 foi elaborado o Decreto 16.590 que regulamentava o funcionamento das casas de 

diversões públicas, o qual proibia uma série de maus tratos com animais.  

Foi promulgado por Getúlio Vargas em 10- 07- 1934 o Decreto de nº 24.645 

que tratava de maus tratos contra os animais, tornando a pratica contravenção penal. 

Em 1941 a Lei de Contravenções Penais, proibia em seu artigo 64 a crueldade contra 

animais. Em 1988 foram alterados os crime previstos nos artigos 27 e 28 da lei 

5.197/67 transformando em crime inafiançável os atentados contra  

 
 
 
17  

 

 
 
( http://francionetraduzido.blogspot.com.br/) acesso em 28/04/2014  
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animais silvestres nativos, sem, porém estender esta cobertura aos animais 

domésticos e exóticos.  

A Constituição da republica promulgada em1988, trouxe em seu artigo 225 a 

proteção à flora e à fauna.  

 
 

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 a 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.CONSTITUIÇÃO.1988).  
 

Após a promulgação da CF/88, os Estados seguiram o exemplo e  

contemplaram a defesa animal em suas constituições, assim como os municípios em 

diversas leis orgânicas. No Estado do Paraná, a lei que trata de direito animal é a Lei 

14037 de 2003, só que infelizmente essa lei apesar de classificar as condutas tidas 

como maus tratos, não estipula a punição àqueles que a infringirem, deixando a cargo 

do executivo fixar o valor da multa. Também ao tratar de animais domésticos refere-se 

apenas aos animais de tração, deixando cães, gatos, e pássaros desprotegidos.  

A Lei dos Crimes Ambientais (9.605 /98) revela-se como um divisor de águas, 

em se tratando de direitos dos animais. Em seu artigo 29 criminaliza condutas que 

atentem contra a vida da fauna. Há também a lei de proteção a fauna (Lei nº. 

5.197/67), que, no entanto, coloca os animais silvestres como propriedade do Estado. 

Também merecem destaque as Leis da Ação Civil Pública, da Ação Popular e do 

Mandado de Segurança Coletivo, todas elas podem ser usadas como instrumentos de 

proteção animal, já que tutelam direitos difusos.  

Ao longo do tempo, as leis têm mudado visando proteger os animais de maus 

tratos, só que os tratando como mera propriedade do homem. Enquanto para a lei os 

animais silvestres são bem de uso comum do povo, os domésticos são considerados 

pelo Código Civil,(art. 82, caput do Novo Código Civil) seres semoventes passiveis 

de direitos reais, objetos de proteção do direito, porém não sujeitos de direito, assim 

como para nossa Constituição. A grande questão a ser debatida neste trabalho, é esta. 

Temos uma Carta Maior que trata os animais como objeto, propriedade, e desta forma 

mesmo que queira protegê-los acaba por facilitar  
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que sejam maltratados. Como fazer uma interpretação diferente da habitual de  

maneira a proteger os animais de maus tratos?  

 

3.2 LEIS DE PROTEÇÃO AO REDOR DO MUNDO  
 

Já ao redor do mundo, a primeira legislação contra a crueldade animal em 

linguagem contemporânea é da Irlanda em 163518, que proibia de arrancar pêlos das 

ovelhas ou amarrar o arado no rabo dos cavalos. Em 1641, foi aprovado em 

Massachusetts (nesta época ainda colônia) o primeiro código legal que protegia os 

animais domésticos na América. A constituição da colônia era baseada no texto legal 

"The Body of Liberties", redigido pelo clérigo puritano Nathaniel Ward.19 Só que tratava os 

animais como propriedade do homem, mantendo o pensamento da época. Em 1654 os 

puritanos da Inglaterra publicaram leis que proibiam as brigas de cachorros, galo e 

touradas, com o único objetivo de manter a ordem e acabar com a vadiagem.  

Foi somente no inicio do século XIX que começaram realmente a preocupar-se 

com os animais. Alguns membros do parlamento inglês criaram o SPCA "Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals", que existe até hoje, inclusive no Brasil.  

Nesta época foi publicado por Lewis Gompertz20, um dos homens que 

participaram da primeira SPCA, um artigo, onde ele defendia que toda criatura viva, 

humana ou não-humana, tem mais direito de usar seu próprio corpo do que qualquer 

outro ser, e é dever do homem promover felicidade e igualdade a todos os seres.  

Com a chegada ao poder do partido nazista na Alemanha,21 em janeiro de 

1933, foram aprovadas diversas leis de proteção animal. Criou-se uma nova 

hierarquia; os arianos no topo, seguidos por lobos, águias e porcos. Os judeus eram  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponível em http://www.artigos.com/artigos/sociais/etica/a-evolucao-da-consciencia-humana-  

sobre-a-protecao-animal acesso em 29/04/2014  
19  
20  

21  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Ward consulta em 23/04/2014  
http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Gompertz consulta em 23/04/2014  

Disponível em http://www.artigos.com/artigos/sociais/etica/a-evolucao-da-consciencia-humana-  
sobre-a-protecao-animal acesso em 29/04/2014  
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equiparados a ratos. Meses mais tarde, Hitler ao promulgar a lei de proteção animal, ele 

um vegetariano, declarou que no novo reich, nenhuma crueldade contra os animais 

seria permitida. Mais tarde, ao saber que teria prejuízo em suas pesquisas, Hitler 

permitiu experimentos com animais. Hoje existe na Constituição alemã, após dez anos 

de discussão no parlamento, uma finalidade de "proteção aos animais", desde 21 de 

junho de 2002. Essa finalidade visa que o legislador ordinário crie normas de proteção 

animal e que não haja retrocesso nas que já existem.  

Na Suíça,22 os animais tem direitos constitucionalmente garantidos,  

estabelecido constitucionalmente "a "dignidade das criaturas" , o que confere um valor 

inerente a todos os seres vivos não-humanos.  

         Em 2008, o Equador23 aprovou uma Constituição que em seus artigos 71 e 72 

reconheceu a natureza como sujeito de direitos. Interessante ressaltar que a 

aprovação do texto ocorreu por consulta popular, via plebiscito e que o próprio 

preâmbulo da Constituição ressalta a relação harmônica do homem com a Natureza, 

vejamos:  
 

 

Nosotras e nosotros, El pueblo soberano do Ecuador, 
reconociendo nuetras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de 
distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos 
parte y que ES vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y 
reconociendo nuetras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando 
a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como  

sociedad (...)  
 

 

Para no artigo 71 declarar:  

 
 

Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza La vida, 
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y El 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estrucutura, funciones y 
processos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidade podrá 
exigir a La autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos, para 
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos  
los elementos que forman un ecosistema.24  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
22  

 

 

 

 

 
 
 
 
Disponível em http://www.anda.jor.br/22/06/2010/advogados-para-animais-analise-comparativa-  

e3ntre-os-modelos-suico-e-brasileiro acesso em 29/04/2014  
23 Disponível em http://www.institutocarbonobrasil.org.br/artigos/noticia=729437 acesso em 29/04/2014 

24 (http://en.wikipediaorg/wiki/Constitution _of_Ecuador)
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Vê-se que mudou no texto constitucional a visão antropocêntrica, atribuindo a 

Mãe Terra, o direito de ter respeitada a sua existência e manutenção, ou seja, a 

natureza é um sujeito de direitos.  

 

4 CONCEITOS CONSTITUCIONAIS SOBRE PROTEÇÃO ANIMAL E MAUS  

TRATOS CONTRA ANIMAIS  

 

A nossa Constituição de 1988 trata os animais como mera propriedade do 

homem, que deve ser protegida por seu valor patrimonial, assim como grande parte do 

nosso ordenamento jurídico e da doutrina. Ao ser questionado sobre a possibilidade 

de ter ou não um animal em condomínio cuja convenção proíbe , quase todos os 

juízes declaram, e há vasta jurisprudência para confirmar tal afirmação, que tal 

convenção está a ferir o direito extensivo de propriedade.Se o animal é uma coisa da 

qual sou dono, ninguém pode me impedir de ter em casa, certo?  

Essa coisificação do ser ocorre na Constituição Brasileira de 1988 de forma 

cristalina em seu artigo 225, ao declarar que é direito do homem um meio ambiente 

equilibrado, e como decorrência desse direito é que não se deve praticar crueldade 

contra animais. No entanto também foi estabelecido por essa mesma Constituição a 

função social da propriedade, o que acabou por restringir o uso dos bens em razão de 

sua função ecológica, haja vista a supremacia do interesse publico, já que este é um 

bem de natureza difusa.  

O artigo 5º da Constituição federal de 1988 enumera os direitos 

fundamentais aos humanos, no entanto não inclui os animais deixando que este 

entendimento seja o da Lei 6938/81, já que é a citada lei que dispõe sobre a proteção 

de outras formas de vida.Essa visão não é ecológica, é econômica e humanista, pois 

não se tem uma visão ecológica como na ótica de Fritjof Capra que diz que a "ecologia 

profunda reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivo e concebe os seres 

humanos apenas como um fio particular na teia da vida".(CAPRA, Fritjof. 1996, p. 26.)  

No caso, o texto Constitucional, continua pautado no antropocentrismo, pois 

o interesse na proteção ambiental é todo do homem, não interessando aos demais 

seres vivos. Na medida do dano, crueldade, ou morte de outros seres, o valor e o  
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prejuízo tem referencia no homem, pois ele é simbiota, e depende do ecossistema para 

sobreviver.  

Desta forma fica clara a orientação antropocêntrica da nossa Constituição, que 

proíbe a crueldade contra animais sem, no entanto atribuir, em qualquer momento, valor 

intrínseco aos animais ou à natureza, ou seja, longe de considerá-los sujeitos de direitos.  

Para nosso ordenamento jurídico, sujeito de direitos é aquele titular de direitos e 

deveres em uma relação jurídica, sendo a personalidade inerente ao ser humano. Visto 

desta ótica o animal é objeto de direito, pois não possui personalidade própria, é 

propriedade de alguém que seja sujeito de direitos.  

Qual é a grande questão que não permite à Constituição reconhecer outras 

formas de vidas, que não a humana, como sujeitos de direitos?  

 

5 A NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITOS  

 

Paramos para analisar que os fins a que se destinam o artigo 225 da CF/88 

são meramente antropocêntricos, e que na leitura deste compreende-se que é o ser 

humano um simbiota e que portanto precisa conservar a natureza para existir.Só que 

desta forma cria-se um paradoxo, afinal se todos temos o dever de proteger a natureza, 

incumbindo ao poder público a proteção da fauna e da flora, tem-se que a natureza é 

um bem jurídico Constitucionalmente tutelado, portanto como pode não ser um sujeito 

de direitos? Ao mesmo tempo questiona-se que se a natureza é detentora de valor 

intrínseco, como pode os animais que nela habitam e coexistem não serem sujeitos de 

direitos?  

Resta comprovado que todos somos descendentes de ancestral comum, e que 

estamos apenas em um estado mais adiantado da evolução, a grande pergunta é: temos 

direito de consideramo-nos seres divinos, privilegiados, com poderes para  

decidir a vida e a morte, os direitos e a falta deles , aos animais não humanos?  

Interessante como o homem tenta manter-se nesse pedestal onde ele mesmo se 

colocou. Para isso, Lourenço esclarece:  

 

 

"A teoria da evolução comprova, portanto, que o lugar especial dos homens no 
mundo é uma grande falácia. No entanto, por meio de uma argumentação 
igualmente falaciosa, a própria teoria evolucionista foi usada de forma 
absolutamente deturpada para justificar a colocação do homem como entidade 
superior às demais, na medida em que o mecanismo da  
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"sobrevivência dos mais aptos" conduziria o homem a ocupar lugar de 
destaque. Em realidade, tal retórica pretende, mais uma vez, retornar ao 
arcaico esquema teórico de "Grande Cadeia do" Ser", onde todos os seres  
vivos são vistos como "inferiores" ao homem e colocados como meros 
instrumentos das suas finalidades. O mais incrível é que pessoas 
supostamente esclarecidas ainda sancionam tal posicionamento que, do ponto 
de vista biológico, constitui verdadeira aberração." (LOURENÇO,  

Daniel Braga. 2008. p. 276-277)  
 

Portanto, não há que se sentir superior as demais espécies pois resta caída a 

argumentação de superioridade para que os animais não humanos sejam 

considerados sujeitos de direitos.  

Mas o argumento especista não é o único a atrapalhar a interpretação que se 

dá ao texto constitucional, creio que o pior obstáculo é a indiferença. Não aquela 

gerada pela ignorância, pois esta é compreensível, pois quem nada sabe dá-se ao luxo 

de ser indiferente. Falamos da indiferença gerada pelo medo de mudanças, de 

convicções intimas que obrigatoriamente teriam que ser revistas, do medo de ter que 

fazer escolhas.Esta escolha, a confrontação entre homens e animais, onde há uma 

necessidade de optar pelos direitos de um em prol dos de outro, é uma falácia, dado 

que somos simbiotas, portanto proteger a natureza é proteger a si mesmo.  

Para que esta mudança ocorra o caminho é Constitucional, ou seja, 

dialogando constituição com leis infraconstitucionais, fortalecendo a interpretação 

constitucional pela visão holística entre as diversas ordens jurídicas em defesa dos 

direitos dos animais.  

A nossa Constituição é predominantemente bem-estarista, pois busca apenas 

proibir o sofrimento desnecessário, procurando oferecer um tratamento humanitário 

aos animais. O problema disto é que os animais continuam a ser tratados como 

coisas cuja saúde e bem estar depende do senso de humanidade de seu dono, do juízo 

de valor que este faça sobre que tipo de sofrimento é necessário ou não. Nossa 

Constituição não busca abolir o sofrimento dos animais, apenas reduzi-los.  

Ao colocar o representante do Ministério Publico como porta-voz dos animais 

para representá-los juridicamente, a preocupação é com o meio ambiente que deve 

ser ecologicamente equilibrado para o homem, e não para proteger sujeitos de 

direitos que tais como crianças não têm como defender-se juridicamente.  

Ou seja, constitucionalmente falando, o bem jurídico a ser protegido pelo artigo 

225 da Constituição é o homem e não os animais.  
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Como a proteção ao animal na verdade é a proteção ao homem nota-se que os 

atos de maus tratos contra animais domésticos são tolerados com bastante 

freqüência, pois somente quando o crime se enquadra na modalidade de crime 

ecológico é que existe uma punição mais eficaz e rápida. Portanto nota-se que não 

existe uma política séria de proteção aos animais domésticos, pois o extermínio de 

uma vida neste âmbito é tolerado, pois se prioriza o direito econômico antes da vida 

animal. Eis que os animais domésticos são considerados pelo direito civil como 

objetos passiveis de direitos reais.Independente da natureza jurídica dos animais, a 

Constituição instituiu a natureza como objeto de direito, para que se efetivasse a 

preservação do meio ambiente.Desta forma foi extinta a noção de propriedade 

absoluta e exclusiva para dar ênfase ao uso condicionado ao bem estar social, o que por 

si só gerou a tutela do meio ambiente, e a proteção da fauna.  

Veja-se então que os animais são protegidos constitucionalmente como parte 

dos bens difusos, embora o código civil continue a considerá-los como coisas. Portanto, 

conclui-se que os animais têm sua proteção ligada sua função ecológica, pois não são 

considerados sujeitos de direito. Isso nota-se claramente ao registrar que o SISNAMA, 

o sistema nacional de meio ambiente apesar de ser o responsável pela proteção dos 

animais, não conta em seus quadros com um órgão ou departamento de fiscalização 

de animais domésticos.  

 

6 VISÃO HOLÍSTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

Na nossa constituição, é possível empreender de sua hermenêutica uma 

visão holística. A nossa Constituição,quando se trata do meio ambiente, pode ser 

considerada uma norma matriz que estabelece o direito fundamental ao meio 

ambiente  ecologicamente  equilibrado  assim  como  o dever 

constitucional representado por obrigações de fazer para o poder publico.  

E por que não interpretar a norma de maneira mais favorável aos animais não 

humanos, por que centrar a visão num antropocentrismo sem sentido?  

O artigo 225 da Constituição pode ser interpretado de maneira mais ampla, leis 

que ao referir-se a todos, está dizendo todos sem discriminação de humanos e não 

humanos, sim todos tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Para que se preserve para as futuras gerações, acostumamo-nos a pensar que estas 

futuras gerações seriam apenas humanas, mas não. Essas futuras  
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gerações referem-se a toda forma de vida, já que por ser um ecossistema é, como diz 

o próprio texto constitucional, essencial a sadia qualidade de vida. Então, se é 

necessário interação para que se tenha um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, como pode não referir-se aos animais também? Não pode.  

Da mesma forma, deve-se aplicar o principio da proibição do retrocesso, o que 

impediria o operador do direito de modificar para pior as leis que já existem ou de criar 

novas leis que suprimam os direitos dos animais. Desta forma, nota-se este princípio é 

uma garantia da máxima efetividade e que, portanto não autorizam ao legislador, ao 

Judiciário e Executivo ou quem quer que seja a retirar direitos já garantidos. Isto visa 

garantir que os animais não sejam explorados pela crença de que constituem um meio 

para se chegar a finalidades humanas. Os direitos humanos, por exemplo, decorrem do 

valor que temos enquanto indivíduos, eles estão antes da personalidade e capacidade, 

qualidades estas que são restritivas de direitos no nosso ordenamento jurídico.  

Somos sujeitos de uma vida, tais como os animais domésticos, temos 

consciência de nossa presença no mundo, é isso que nos torna igual de maneira que 

essa moralidade dos seres humanos tenha algum sentido. Por isso temos que deixar 

de lado a teologia fundada na escolástica, para qual os animais não tem estatura 

moral por não serem seres racionais. Ora, o direito moral antecede o direito positivo, e a 

este influencia, pois já  que o homem é um ser moral,  como tal tem deveres para 

com os animais, o que faz deles sujeitos de direito despersonalizados. Por isso, o 

Ministério Publico é quem deve representá-los, pedindo instauração de inquérito 

policial, se necessário, designar audiência preliminar e oferecer denuncia.  

Portanto, em nossa visão, há sim sujeitos de direitos, e não objetos por trás 

desta incumbência do Ministério Público. É o princípio protetor dos animais (vida) que 

prevalece sobre o direito de propriedade. Ambos, direitos humanos e direito animal são 

direitos morais.  

A hermenêutica jurídica deve estar a serviço de um direito prático, de justiça, 

não mais calçado em tradições. Deve ser aquele cujas conclusões derivam de 

discussões com a sociedade que busca resolver problemas, fazer com que a justiça e a 

ética prevaleçam sobre aculturações. Por isso é impossível ao falar na hermenêutica 

jurídica, não compreender que nossa Constituição deve ser holística ao garantir direitos 

aos animais  
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7 DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS SOBRE PROTEÇÃO ANIMAL  

 

Então, chegamos ao ponto crucial, a doutrina majoritária é enfática ao afirmar 

que nunca se deu status jurídico de pessoa a outros seres, na Constituição.  

Laurence Tribe25 afirma que isto é um mito, já que constantemente 

atribuímos status de pessoa a entes que não são seres humanos, tais como 

empresas, família, sindicatos, corporações, entre tantos outros exemplos de ficção 

jurídica, e é enfático ao afirmar que a concepção de direitos não será afastada ao se 

atribuir direitos aos animais.Ou seja, não se prejudica os direitos do homem ao 

garantir direitos aos animais. Destarte, nota-se que não há argumento válido, apenas 

contrários aos interesses dos animais, assim são todos os fundados no 

antropocentrismo.  

São meramente culturais as idéias antropocêntricas e por desrespeitar o meio 

ambiente como um todo devem ser abolidas. Mesmo que o homem seja o único ser 

capaz de atribuir valor aos demais seres deve mudar sua atitude, valorizando a vida, 

por simplesmente existir enquanto ser vivo, que independente do que possa ter como 

utilidade para o ser humano, deve ser preservada.  

Um ponto que se tem debatido muito é sobre a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, sobre isto divergem os doutrinadores. René Ariel Dotti, entre outros diz 

que é inconstitucional a Lei 9605/98 que adotou tal dispositivo, e afirma:  

 
 
 
 
 
A Constituição veda a hipótese de se levar a pessoa jurídica para o banco dos 
réus criminais.(......) a melhor compreensão da norma nos leva à conclusão de 
que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica podem responder nas ordens 
civil, administrativa e tributaria pelos seus atos; mas a responsabilidade penal 
continua sendo de caráter estritamente humanos.(DOTTI, René Ariel. 2001. 
p.150).  
 

Enquanto isso, Laerte Fernando Levai afirma categoricamente que é crime 

comum os maus tratos contra animais, podendo ser praticado tanto por pessoa física 

quanto por pessoa jurídica26. Adotou-se a teoria da co-autoria necessária entre agente 

individual e a coletividade, sendo necessário para ensejar a responsabilização da 

pessoa jurídica nos termos da supracitada lei apenas :  

 

 
25  

 

 
Matéria disponível em: www.anda.jor.br/28/12/2009/direito-animal-constitucional-as-lições-de-  

laurence-tribe acesso em 28/04/2014  
26  Matéria disponível em: HTTP://www.forumnacional.com.br/crueldade_consentida.pdf acesso em  
28/04/2014  



 

 

 

 

a)  

b) 

c) 

d) 

e)  

 

 

 

 

deliberação do ente coletivo  

vinculação do autor material a pessoa jurídica  

pratica da infração no interesse ou beneficio da pessoa jurídica  

natureza privativa da pessoa jurídica  

atuação do autor material sob o amparo da pessoa jurídica  

26  

f)  que tal atuação ocorra na esfera das atividades da pessoa jurídica ou que 

essas atividades se prestem a dissimular a verdadeira forma de intervenção da 

pessoa jurídica.  

Sobre a questão de os animais serem ou não sujeitos de direito há também 

divergência, como por exemplo: Fiorillo diz que os animais são bens sobre os quais 

incide a ação do homem, frisando ainda que animais e vegetais não são sujeitos de 

direitos, e a proteção do meio ambiente existe para favorecer o próprio homem e 

somente por via reflexa para proteger as demais espécies. (FIORILLO,Celso Antônio 

Pacheco. 2008.p.16). Já para Danielle Tetu Rodrigues, ao serem representados pelo 

Ministério Publico e terem leis de proteção eles torna-se sujeitos de direito. 

(RODRIGUES, Danielle Tetu. 2012. P.66).  

Nota-se que quando é aplicado a lei de crimes ambientais em defesa da 

função ecológica é aceito naturalmente tanto pala doutrina majoritária quanto pela 

crença dominante, no entanto quando o poder público aplica a mesma lei para inibir ou 

coibir maus tratos contra animais domésticos há resistência por parte dos mesmos, 

isso porque acreditam que o ser humano vale mais que um animal, conforme já 

discutido aqui, e neste caso o que se valora não é o meio ambiente, e sim apenas a 

vida do animal.  

Há outra discussão doutrinária importante para os defensores dos animais por 

ser mais especifica que qualquer outra lei no que tange a condutas tipificadas como 

maus tratos contra animais, o Decreto 24645 de 1934.O Decreto Federal n º11 de 1991 

que aprovou a estrutura do ministério da justiça, também revogou em seu artigo 4º 

todos os decretos relacionados em seu bojo, incluindo o acima citado. Alguns autores 

como Edna Cardozo Dias (DIAS, Edna Cardozo. 2008. p 155), afirmam não ter 

ocorrido revogação pois o referido decreto é equiparado a uma lei, já que foi editado 

em período de excepcionalidade política (o governo provisório, comandado por Getulio 

Vargas avocou para si a atividade legiferante), e portanto não pode haver a revogação 

de uma lei por decreto. Discute-se também por fim que o Decreto nº11 foi revogado em 

09/02/1993 pelo Decreto 761, portanto ocorreu o  



27  
 

 

 

fenômeno da repristinação.Enquanto isso ,outros autores acrescentam que a Lei de 

Contravenções Penais em seu artigo 64 tratava do mesmo assunto que os artigos 2º,8º 

e 15º e portanto, derrogou tacitamente os artigos citados do decreto 24645, os únicos 

com força de lei por tratarem de matéria reservada à lei no sentido estrito, e desta 

forma derrogados estes comandos específicos sobrou apenas a parte do  decreto 

que tratava de matéria típica de regulamento. Afirmam também que no Decreto de 

nº29, em que foram ressuscitados decretos antes revogados pelo Decreto nº11, o 

citado decreto não foi citado, não retornando desta forma ao mundo jurídico, logo não 

ocorrendo repristinação, já que esta não pode ser automática.A própria câmara dos 

deputados quando consultada afirma que a situação do Decreto 24645 é revogada, pelo 

Decreto 11 de janeiro de 1991.27  

 

8 LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA SOBRE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS E SUA  

APLICABILIDADE  

 

A ética não deve ser meramente formal, pois não é possível um 

enquadramento jurídico baseado em conceitos universais que é o que a ética busca. 

Infelizmente, o que vemos ainda é uma compreensão dogmática amarrada a 

tradição, a juízos pré-concebidos,que não se baseiam nos fatos cotidianos mas nos 

dogmas preestabelecidos.  

É chegado a hora ver que o direito é não mais um ordenador de condutas e 

punidor de arbítrios, mas uma ciência prática, de transformação da realidade.  

Passemos então a analisar a legislação ordinária, e a relação com a Lei 

Maior, no que tange aos maus tratos contra animais.  

Já foi visto que a Constituição é interpretada de forma antropocêntrica pela 

maior parte da doutrina, porém há outras formas de hermenêutica que são mais 

apropriadas a realidade, a qual deve -se curvar toda a interpretação feita, eis que o 

direito deve ser transformador de realidade.E a sociedade atual clama por esta 

mudança.Então concluímos que a Constituição determina que os animais devem ter 

seus direitos respeitados, que são sujeitos de direitos (estes são todos aqueles que 

tem interesse juridicamente tutelados), e qualquer norma que desrespeite estes  
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princípios é inconstitucional.Esta é a única interpretação condizente com a demanda 

fática atual.  

A maior parte das legislações ordinárias seguem a Constituição na proteção 

aos animais, porém algumas conceituam os animais meramente como coisas, 

propriedade do homem; o que na nossa visão é desrespeito a Constituição.  

Vejamos:  

CÓDIGO DE PESCA (Decreto-lei 221 de 1967).  

Restringe , porém não proíbe a pesca.  

 
CÓDIGO DE CAÇA (Lei de 1967 alterada pela lei 7653 de 1988)  

Conceituou fauna silvestre como propriedade do Estado e aboliu a 

concessão de fiança nos crimes cometidos contra animais.  

 

LEI DE PROTEÇÃO ANIMAL (Decreto-Lei Federal nº 24.645 de 1934)  

Traz um rol de condutas tipificadas e punidas com prisão e multas. Traz uma 

nova concepção de animal como sujeito de direito, em razão do Ministério Publico 

atuar como substituto legal em juízo. Há uma discussão citada acima sobre a validade 

desta lei atualmente.  

 
LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS (Decreto-Lei 3638 de 1941)  

No capítulo referente à polícia de costumes, em seu artigo 64 previa prisão 

simples de dez dias a um mês ou multa a quem praticasse crueldade contra animais. Na 

prática, fica considerado crime de menor potencial ofensivo, já que a pena não excede 

há dois anos, o que resulta na ineficácia da norma, já que no Brasil não há 

estabelecimentos específicos para cumprir estas penas, então normalmente são 

substituídas por restritivas de direito ou multa em forma de cestas básicas. Há 

também a possibilidade de suspensão condicional do processo já que a pena mínima 

não passa de um ano (sursis processual).  

 

LEI DE PROTEÇÃO À FAUNA (Lei Federal nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967)  

Apesar do nome, esta lei trazia proteção apenas à fauna silvestre, e não 

considerou especificamente os maus tratos, mas sim as restrições quanto à caça, ao 

transporte, cativeiro, comércio e utilização de materiais silvestres. Em 1988 houve 

mudanças em vários dispositivos desta lei, inclusive quanto a inafiançabilidade dos  
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crimes contra animais silvestres, incluída na lei.Assim como a previsão de reclusão de 

2 a 5 anos aos autores de tais crimes (o que gerou uma diferença de tratamento dado 

aos animais domésticos e os silvestres).  

 

CITES- Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna  

Selvagem em Perigo de Extinção  

Foi firmada em Washington em 1973, vinculou obrigações e foi 

exclusivamente voltada ao controle das transações com animais e espécies da flora. 

Ela foi recepcionada pelo Brasil oficialmente em 1975 através de decreto federal (Lei 

Federal nº 7.653, de 12 de fevereiro de 1988) que concordando com o acordo 

promulgaram-no, dando efeito jurídicos. Este acordo apresentou uma lista de espécie 

com risco de extinção, atualizadas periodicamente além de impor regras e condições 

para o comércio de animais silvestres.  

 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS  

Foi em janeiro de 1978, em Bruxelas que se proclamou tal declaração. Há 

muita crítica por parte dos defensores dos animais, pois essa declaração tem uma 

visão utilitarista dos animais, e não abolicionista conforme se esperava.Inclusive seu 

artigo 7º afirma que "animais destinados ao abate devem sê-lo sem sofrer ansiedade 

nem dor", ou seja,concorda com a possibilidade de violação de um direito básico (o 

direito à integridade física).O Brasil é signatário dela, porém a mesma não prevê 

punição, então vale como uma carta de intenções.  

 

LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (Lei 6938 de 1981)  

Definiu a fauna como sendo meio ambiente, disciplinou as ações 

governamentais, além de inserir a responsabilidade civil pelo dano ambiental.  

 
LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Lei 7347 de 1985)  

Tutelou a fauna como bem de natureza difusa e instituiu a ação civil pública 

por danos ambientais.  

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA (1988)  

Em seu artigo 225, dedicou-se a tutela do meio ambiente, e os bens 

ambientais, ai incluídos os animais. Porém regulamenta a caça e a pesca.  
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Outro ponto negativo, objeto de discussão neste trabalho é que esta 

Constituição continua a considerar os animais como propriedade, ora do Estado ora do 

particular de acordo com características deste, ou seja, são protegidos mediante o 

caráter do direito de propriedade e não por seu valor intrínseco. São objetos de direito.  

 
LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS (Lei Federal nº 9.605/98)  

Esta lei consolidou as normas harmonizando as penas das infrações 

relacionadas à fauna, que até então eram diferenciadas para quem cometia maus 

tratos contra animais silvestres e para aqueles que cometiam maus tratos contra 

animais domésticos. Em seu artigo 32 os crimes de maus tratos receberam nova 

tipificação, sendo objeto de tutela tanto silvestres quanto domésticos. Em que pese 

manter uma visão utilitarista (por exemplo, permite a caça, se devidamente 

autorizada, assim como a exportação de couro de anfíbios e repteis), foi um grande 

avanço na proteção aos animais, já que dispõe sobre sanções penais e 

administrativas àqueles que lesam o meio ambiente.  

Especificamente sobre os animais, os artigos 29 ao 37 da referida lei 

prevêem a modalidade dolosa e culposa nos crimes, além da possibilidade de co-

autoria e partícipe. Também como inovação é a introdução da responsabilização da 

pessoa jurídica, embora não tenha previsto as sanções cabíveis nos tipos penais.  

 
CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ANIMAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 

 
(Lei Estadual nº 11.977 de 2005)  
 

 
Prevê punições que vão de advertência e multa até a perda da guarda do 

animal ou a interdição de instituições e empresas quem maltratar animais. Consolida 

também o chamado "abate humanitário", já previsto numa lei anterior, a Lei Estadual 

10.470, de 20 de dezembro de 1999 de São Paulo, que determina que os animais 

sejam insensibilizados antes do abate e que este ocorra de forma mais rápida possível.  

 

LEI 13.908 /2011 DE CURITIBA- PARANÁ  

Prevê sanções administrativas para quem causar maus tratos contra animais, 

e estipula um rol de condutas consideradas maus tratos, tais como  
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abandono, não alimentar, entre outras. É uma das leis mais claras ao especificar 

condutas que causam maus tratos aos animais.  

Há também leis que tratam sobre a vivisseção de animais (Lei 6.638 de 

1979), estabelecimento e funcionamento de jardins zoológicos ( Lei 7.173 de 1983) 

sobre a pesca de cetáceos ( Lei 7.643 de 1987), sobre tartarugas marinhas (Decreto 

3842 de 2001 promulga a convenção interamericana para a proteção da tartarugas 

marinhas), realização de rodeios ( Lei 10.519 de 2002) entre tantas outras.  

 

9 NATUREZA JURÍDICA DO ANIMAL  

 

Para nossa legislação, a natureza jurídica do animal é de propriedade, se 

doméstico é propriedade privada, se exótico ou nativo, propriedade do Estado. O 

próprio Código Civil trata os animais como bens móveis, que se movem por si mesmo, 

os semoventes.  

Para Ana Maria Aboglio28 os animais são seres sencientes, tem sentimentos e 

sensações, porém igualam-se a escravos humanos num sistema sócio-econômico de 

escravidão, por serem considerados propriedades do homem.  

Há duas correntes que defendem os animais uma é o "bem-estarismo"  
 

29e  a 

outra é o "abolicionismo". O bem-estarismo, que influencia todo nosso ordenamento 

jurídico no que tange aos animais, prega que deve ser observado em todas as 

condutas humanas o bem estar animal, visando dar-lhe conforto e bem estar e em 

casos de condutas que possam causar-lhe dor que sejam a mínima possível. Prega em 

caso de necessidade para o consumo que o abate seja feito sem dor aos animais e 

de forma rápida. Note-se que para esta corrente os animais continuam sendo objetos, 

mera propriedade do homem a quem fica reservado o direito de dizer o que é 

"desnecessário" e o que é "necessário", em caso de aplicar-lhe algum tipo de 

sofrimento.  

Já o abolicionismo é totalmente contra o bem-estarismo a medida que 

determina que todos os animais sejam livres e sujeitos de direitos, que todas as 
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Artigo disponível em: www.olharanimal.net/pensata-animal/ana-maria-aboglio/614-bem-estarismo-e-  

d9ireitos-animais acesso em 24/04/2014  
29 Atribui-se a Peter Singer ( bem estarista) e Tom Regan ( abolicionista) a criação das correntes

respectivamente. Vide matéria em http://www.anima.org.ar/libertacao/abordagens/bem-estarismo-e-  
direitos-animais.html acesso em 29/04/2014  
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formas de sofrimento animal sejam abolidas. Que o animal humano não tenha mais o 

direito de propriedade sobre o animal não humano, que estes sejam livres para viver 

de acordo com sua natureza sem que sejam explorados pelo homem, sem que sejam 

mortos para virar roupas, comida, ou produtos. Para Sonia Felipe, o objetivo dos 

defensores de direitos animais deve ser a abolição da exploração de animais, não a 

busca de meios para reduzir sua dor durante os procedimentos.(FELIPE.2006. p 26). 

Ou seja, não se quer apenas que o animal sofra menos, ou sofra somente quando 

necessário, o que se quer na verdade é que os animais não sofram, não sejam usados 

como um fim.  

No atual nível de desenvolvimento que o mundo encontra-se é uma falácia 

acreditar que as pessoas vão deixar de comer carne e derivados, usar produtos de 

origem animal e explorar os animais comercialmente. O bem estarismo, portanto é um 

meio para alcançar um fim, o resultado de que todo animal possa ser livre e ter sua 

natureza e espécie respeitada,ele (o bem estarismo) é o caminho para chegarmos a 

este fim.Talvez seja uma utopia, porém é necessário acreditar que é possível viver em 

harmonia com a natureza sem tirar dela nada além daquilo que é estritamente 

necessário.  

 

10 TEORIA DO LINK: RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA HUMANA E VIOLÊNCIA  

CONTRA ANIMAIS  

 
Muito se tem debatido sobre violência humana e sua relação com a violência 

contra animais.Os próprios filósofos e pensadores citados anteriormente já deixavam 

claro sua preocupação com a relação entre violência com animais e violência com 

humanos. É estarrecedor concluir que existe sim uma relação de proximidade muito 

grande entre as duas.  

As crianças aprendem desde muito cedo a amar ou a odiar animais, e estas 

relações com outro animal não-humano vai definir sua relação com os demais seres 

humanos pala vida inteira. Há pesquisas que comprovam que crianças que agridem 

animais tem uma porcentagem muito maior de chance de serem violentas quando 

adultas. Há casos também de estudos que demonstram que da porcentagem total de 

sujeitos presos por agressividade e homicídios entre outros crimes violentos, a grande 

maioria começou na infância agredindo pequenos animais.  
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Há uma teoria chamada de link 30que faz um paralelo entre os agressores de 

animais e os criminosos violentos. Ela estabelece que há maus tratos contra animais 

como um comportamento anterior encontrado em pessoas adultas, adolescentes e 

crianças que cometeram crimes violentos contra pessoas. Esta embasada em estudos 

feito por diversos autores tais como Frank Ascione,Phil Arkow, Alan Felthous 

,Fernando Tapia e Maria Jose Sales Padilha, através de inúmeras entrevistas com 

criminosos, e vitimas de violência domestica.A Teoria do Link é usada inclusive pelo 

FBI, a polícia federal americana para identificar assassinos seriais, entre outros tipos 

de criminosos especialmente violentos, tais como estupradores e abusadores 

infantis.(Nassaro, Marcelo Robis Francisco.2013.p 18 )  

A teoria do link aplica-se a realidade brasileira ao analisarmos os dados 

coletados pala Policia Militar de São Paulo entre 2010 e 2012. Foram apreendidas 643 

pessoas por praticarem crimes contra animais. Destas 204 já tinham antecedentes 

criminais. 50% deles contra pessoas, num total de 110 lesões corporais, 21 

homicídios, 14 ameaças de morte, e 21 por roubo. Dentre estas pessoas, 90% eram 

homens com idade média de 43 anos, e em 62% dos casos o crime deu-se em local 

urbano.Comprovando a teoria do link, que a crueldade animal esta intimamente ligada a 

violência contra a pessoa.  

Já em 1987 a Associação Americana de Psiquiatria incluiu a crueldade contra 

animais como um dos sintomas indicados para transtorno de conduta, em seu Manual de 

Diagnósticos e Estatística de Transtornos Mentais.  

Analisando desta forma, percebe-se que o assunto maus tratos aos animais é 

de extrema importância, não apenas pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

mas também porque combatendo a violência contra animais combateremos a 

violência na sociedade como um todo, pois se conseguirmos evitar que alguém se torne 

um agressor de animais possivelmente estaremos construindo uma sociedade menos 

violenta para o futuro  
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Teoria baseada nos estudos de Frank  

 

 

 
 
 
 
R. Ascione e Phil Arkow Citado no livro : NASSARO,  

Marcelo Robis Francisco. Maus tratos aos animais e Violência contra pessoas. A aplicação da Teoria  

do Link nas ocorrências da Polícia Militar paulista. 1ºed - São Paulo:Edição do autor, 2013. p18.  
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CONCLUSÃO  
 

 

Percebe-se, pois, que enquanto a Lei Maior, a Constituição não muda 

suahermenêutica antropocêntrica, a sociedade clama por uma mudança nem que 

apenas de interpretação, que possibilite aos animais uma proteção mais ampla e 

garanta a plena eficácia do parágrafo único do artigo 225 da CF/88.  

Há que se falar nos princípios constitucionais que são feridos ao fazer uma 

hermenêutica de tal artigo meramente antropocêntrica, baseada em costumes e 

crenças antigas que hoje o próprio direito ambiental não reconhece, e mais o próprio 

texto constitucional reconhece no caput do artigo supracitado, ao reconhecer o ser 

humano como simbiota.  

É necessário mudar a mentalidade cientifica e a crença popular, mas também 

e sobretudo a organização dos poderes constituídos que fazem nossas leis e são 

responsáveis por fazê-las ser respeitadas, mudar a crença que uma vida vale mais que 

outra, a vida é bem genérico,tanto para animais humanos quanto para não humanos. 

Embora o animal não humano não tenha personalidade jurídica , tem personalidade, é 

um ser de uma vida, sencientes, de acordo com sua espécie, natureza biológica e 

sensibilidade.  

É necessário aceitar a natureza sui generis dos animais, para garantir que 

sejam sujeitos de direito, devidamente representados por quem tem este dever.  

A nossa Constituição precisa ser interpretada em sua viés holística, 

garantindo que todos os seres vivos tenham direito a uma sadia qualidade de vida, ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações de 

animais humanos e não humanos.  



35  
 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 

AGOSTINHO. A cidade de Deus.7º Ed. Trad. Oscar Paes Leme.Rio de Janeiro.Editora Vozes, 
2002. Parte I.  

AQUINO, Tomás de. Vida e obra, Ed. Nova Cultural, São Paulo, 1996.  

BENTHAM, Jeremy. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979.  

BOLLIGER, Gieri. Constitutional and Legislative Aspects of Animal Welfare in Europe. In Stiftung 
Für das Tier im Recht. Brussels, February 1st 2007.  

CAPRA, Fritjof, A Teia da Vida, Ed. Cultrix, São Paulo, 1996.  

DESCARTES, R. (1596-1650).IN: Os Pensadores. 4. Ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987.  
DIAS,Edna.Cardozo. Crimes Ambientais.Belo Horizonte: Editora Littera Maciel Ltda, 1999.  
DIAS, Edna Cardozo. Experimentos com animais na legislação brasileira. In Fórum de Direito 
Urbano e Ambiental - FDUA, Belo Horizonte. ano 4. n.24. 2005.  

DIAS,Edna Cardozo.A Tutela jurídica dos animais. Belo Horizonte, Mandamentos, 2000.  
DOTTI, René Ariel. A incapacidade criminal da pessoa jurídica ( uma perspectiva do direito 
brasileiro) apud Silva, Ivan Firmino Santiago, 2001.  

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2000. 
FELIPE, Sonia T. Ética e experimentação animal: fundamentos abolicionistas .Ed. EDUFSC, 2006  
Goethe, Johann Wolfgang von (1992), Máximas e reflexões. Lisboa: Guimarães Editores [2ª ed.]. 
HOBBES, Thomas.Leviatã ou a matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. 4º Ed. 
São Paulo: Nova Cultural, 1988.  

LEVAI, Laerte Fernando, Direito dos Animais. O direito deles e o nosso direito sobre eles. 
Campos do Jordão: Editora Mantiqueira, 1998.  

LOURENÇO, Daniel Braga. Direitos dos Animais - Fundamentação e Novas Perspectivas, Porto 
Alegre: 2008, Sergio Antônio Fabris Editor.  

KANT, Immanuel .(1724-1804) Critica da razão pura IN: Os Pensadores. 3. Ed. São Paulo: Nova 
Cultural, 1988.  

MARQUES, Jordino. Descartes e sua concepção de homem. Edições Loyola. São Paulo, 1993 .  
MARTINS, R.F. Direitos dos Animais. (on line) Disponíveis na internet. URL: http:// 
www.amjs.org.br/artigos1.1.htm acesso em 05/01/2014  

MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura. Meio Ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004 .  

MONTAIGNE, Michel. Apologia de Raimond Sebond, Ensaio II.  

NASSARO, Marcelo Robis Francisco. Maus tratos aos animais e Violência contra pessoas. A 
aplicação da Teoria do Link nas ocorrências da Polícia Militar paulista. 1ºed - São Paulo:Edição 
do autor, 2013.  

PITÁGORAS DE SAMOS . Pré-Socráticos. IN: Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1989.  

PLATÃO. Diálogos de Platão. IN:Pensadores.  2º Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983.  
REGAN, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos dos animais.Porto Alegre: Lugano, 
2006.  
ROUSSEAU, J.-J., Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens, São Paulo: Martins Fontes, 2005,  

SAFRANSKI, Rudiger.Nietzsche: Biografia de uma tragédia.Tradução Lya Lett Luft.São Paulo: 
Geração:2001.  

SANTANA, Heron José. Os crimes a fauna e a filosofia jurídica ambiental. In  

BENJAMIN, Antônio Herman V. (org.). Anais do 6º Congresso Internacional de Direito 
Ambiental, de 03 a 06 de junho de 2002: 10 anos da ECO-92: O Direito e o Desenvolvimento 
Sustentável. São Paulo: IMESP, 2002.  

TRIBE, Laurence H. Ten Lessons Our Constitutional Experience Can Teach Us About the 
Puzzle of Animal Rights: The Work of Steven M. Wise. 7 Animal Law 1 (2001).  
YOLTON, John W. Dicionário Locke. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1996. 
 



                                                                                                                                    36  
 

 

 

 

www.anda.jor.br/28/12/2009/direito-animal-constitucional-as-lições-de-laurence-tribeacesso 
em 21/04/2014  
www.olharanimal.net/pensata-animal/ana-maria-aboglio/614-bem-estarismo-e-direitos 
animais acesso em 21/04/2014  

HTTP://www.forumnacional.com.br/crueldade_consentida.pdf acesso em 28/04/2014  

http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Ecuador acesso em 20/04/2014  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Ward  acesso em 23/04/2014  
http://francionetraduzido.blogspot.com.br/) acesso em 28/04/2014  

veja.abril.com.br/noticia/ciência/não-e-mai-possivel-dizer-que-não-sabiamos-diz philip-low 
acesso em 28/04/2014  

http://educacao.uol.com.br/biografias/galileu-galilei.jhtm acesso em 22/04/2014  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton acesso em 22/04/2014  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer acesso em 22/04/2014  

http://www.dicio.com.br/simbiose/ acesso em 29/04/2014.  

http://www.dicio.com.br/holistico/ acesso em 29/04/2014.  

http://www.cahiers-antispecistes.org/spip.php?article354 acesso em 29/04/2014).  
http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/especismo/8661/  acesso  em 
29/04/2014.  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senciencia acesso em 29/04/2014  

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Stephens_Salt pagina consultada em 22/04/2014  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_dos_animais acesso em 29/04/2014  

http://www.artigos.com/artigos/sociais/etica/a-evolucao-da-consciencia-humana-  

sobre-a-protecao-animal acesso em 29/04/2014  

http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Gompertz consulta em 23/04/2014  

http://www.artigos.com/artigos/sociais/etica/a-evolucao-da-consciencia-humana-  

sobre-a-protecao-animal acesso em 29/04/2014  

http://www.anda.jor.br/22/06/2010/advogados-para-animais-analise-comparativa-  

entre-os-modelos-suico-e-brasileiro acesso em 29/04/2014  

http://www.institutocarbonobrasil.org.br/artigos/noticia=729437acesso em 29/04/2014  

http:// 
HTTP://www.forumnacional.com.br/crueldade_consentida.pdf acesso em 28/04/2014  

www2.camara.leg.br  
www.olharanimal.net/pensata-animal/ana-maria-aboglio/614-bem-estarismo-e-direitos 
animais acesso em 24/04/2014  

http://www.anima.org.ar/libertacao/abordagens/bem-estarismo-e-direitos-  

animais.html acesso em 29/04/2014  
 
 



39 
 
 
 
  


