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“Talvez chegue o dia em que o restante da criação 
animal venha a adquirir os direitos que jamais 
poderiam ter-lhe sido negados, a não ser pela mão 
da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro 
da pele não é razão para que um ser humano seja 
irremediavelmente abandonado aos caprichos de um 
torturador. É possível que um dia se reconheça  que 
o número de pernas, a vilosidade da pele ou a 
terminação do osso sacro são razões igualmente 
insuficientes para abandonar um ser senciente ao 
mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha 
intransponível? A faculdade da razão, ou, talvez, a 
capacidade de linguagem? Mas um cavalo ou um 
cão adulto são incomparavelmente mais racionais e 
comunicativos do que um bebê de um dia, de uma 
semana, ou até de um mês. Supondo, porém,  que 
as coisas não fossem assim, que importância  teria 
tal fato? A questão não é "Eles são capazes de 
raciocinar?", nem "São capazes de falar?", mas sim: 
"Eles são capazes de sofrer?"” 

 
(BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios 
da Moral e da Legislação; tradução Luiz João 
Baraúna. In: Os Pensadores. São Paulo: Nova 
Cultural, 1989. cap.17) 
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RESUMO 

O estudo foi desenvolvido para examinar os modos e as causas dos maus- 

tratos perpetrados em animais não-humanos. O homem aproximou-se deles 

para garantir o seu sustento, para o seu entretenimento para sua companhia, 

levando-os para o interior de seu lar, sem estar psicológica e financeiramente 

preparado para fazê-lo. Constata-se um aumento nos índices de casos e das 

formas de maus-tratos em uma crescente alarmante. Neste contexto, os 

animais não-humanos merecem total atenção e proteção do Direito, pois 

convivem diariamente com o homem. Todavia, ainda existe preconceito quando 

se fala em Direito dos Animais, o especismo, pois apesar de o Direito estar em 

permanente construção social, a legislação protetora não é suficiente, não 

sendo pacífico o entendimento em relação a natureza jurídica dos animais não- 

humanos. para que possam ser considerados sujeitos de direitos e deixem de 

ser considerados mera propriedade do homem. Por serem portadores da 

maioria dos atributos do homem, a legitimação dos Direitos dos Animais deve 

ser concretizada, para que deixem de ser considerados mera propriedade do 

homem. O estudo apresenta os principais fundamentos ético-filosóficos, 

ressaltando a importância do abolicionismo animal e está sendo norteado pela 

pesquisa teórico analítica bibliográfica. A temática aborda as várias formas de 

maus tratos na indústria da alimentação, do entretenimento, da moda e do 

ambiente familiar identificando, a relação direta com a violência doméstica, 

dificuldade financeira e cultura em relação aos maus-tratos em animais não- 

humanos. A pesquisa aqui apresentada identifica os índices e modos de 

violência, verificando o comportamento da sociedade, pois não está preparada 

para coibir este tipo de violência. Aponta para a necessidade na mudança da 

legislação com a possibilidade de elaboração de um estatuto próprio de 

proteção, pois não é pacífico o entendimento de que os animais não-humanos 

possam ser sujeitos de direitos. A legitimação dos Direitos dos Animais pode 

ser concretizada com a conscientização, educação da sociedade, com a 

mudança da legislação e com a ampliação de legitimados, meios e modos de 

proteção. 

Palavras Chaves: Animais não-humanos. Maus-tratos. Modos de exploração. 

Proteção.  Legislação. Casos emblemáticos. 



 

ABSTRACT 

The study was designed to examine the modes and causes of maltreatment in 
nonhuman animals . The man approached them to ensure their livelihood , for 
your entertainment for your company , taking them to the inside of your home, 
without being psychologically and financially prepared to do so . There was an 
increase in rates of cases and forms of ill-treatment in a growing alarmingly . In 
this context , nonhuman animals deserve full attention and protection of the law 
because live daily with the man . However , there is still prejudice when  it 
comes to Animal Rights , speciesism , because despite the law being in 
permanent social construction, protective legislation is not enough , not being 
peaceful understanding regarding the legal status of nonhuman animals . so 
they can be regarded as subject of rights and no longer considered mere 
property of men . Therefore , the legitimacy of Animal Rights should be 
implemented . For bearing most of the attributes of man , the legitimization of 
Animal Rights should be implemented , so no longer considered mere property 
of men . The study presents the major ethical and philosophical foundations , 
emphasizing the importance of animal abolitionism and is being guided by the 
theoretical literature analytical research. The subject covers the various forms of 
abuse in the food , the entertainment , fashion and family environment 
identifying , industry directly related to domestic violence , financial hardship 
and culture in relation to abuse in nonhuman animals . The research presented 
here identifies the contents and modes of violence , verifying the behavior of 
society as it is not prepared to curb such violence . Points to the need in 
changing legislation with the possibility of drafting a separate status of 
protection, it is not disputed the view that nonhuman animals can be subjects of 
rights . The legitimation of Animal Rights can be realized with awareness , 
education society , with changing legislation and the expansion of legitimate , 
ways and means of protection. 

Keywords: Non-human animals. Mistreatment. Modes of operation. Protection. 
Law.  Cases emblematic. 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO. ................................................................................................ 12 

CAPÍTULO 1 

A LEGITIMAÇÃO DOS ANIMAIS NÃO-HUMANOS COMO SUJEITOS DE 
DIREITO .......................................................................................................... 17 

1.1- O reconhecimento dos animais não-humanos como sujeitos de direito – 
Teorias Éticas ................................................................................................... 17 

1.2 –O reconhecimento dos animais não-humanos como sujeitos de direito - 
Aspectos Específicos ....................................................................................... 26 

CAPÍTULO 2 

MAUS TRATOS AOS ANIMAIS NÃO-UMANOS ............................................35 

2.1 – Os maus-tratos provocados nos animais na indústria ... da 
alimentação       ................ 38 

2.1.1 – O Sofrimento dos animais bovinos – Da criação ao abate e a 
exploração da indústria leiteira ......................................................................... 38 

2.1.2 – O sofrimento dos animais suínos na indústria de alimentos – Da 
criação ao abate ...............................................................................................48 

2.1.3 – O sofrimento das aves na indústria da produção de alimentos de 
origem animal ...................................................................................................45 

2.2 – Maus-tratos na indústria do entretenimento e da cultura ....................... 52 

2.2.1 – Os maus-tratos provocados nos animais na indústria dos rodeios – 
Esporte, espetáculo ou extermínio de animais? ............................................... 52 

2.2.2 – Maus-tratos na indústria da diversão – Os horrores dos 
circos          59 

2.2.3 – Os zoológicos – Cultura, educação ou prisão de animais 
?.........................................................................................................................64 

2.3 – Os maus-tratos aos animais domésticos ou domesticados no ambiente 
familiar ..............................................................................................................67 

2.4. – Os maus-tratos na indústria das pesquisas em animais vivos – Os 
horrores da vivissecção .................................................................................... 73 



2.5 – Os maus-tratos provocados pela indústria da moda – O Fetiche do uso 
da pele animal  .................................................................................................  80 

 
CAPÍTULO 3 

 
 
O ANIMAIS NÃO-HUMANOS NO DIREITO BRASILEIRO 
...........................................................................................................................84 

3.1 – A evolução legislativa de proteção aos animais não- 
humanos         .. 84 

3.2 – A legislação específica contra maus-tratos aos animais não- 
humanos         .. 92 

CAPÍTULO 4 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE MAUS-TRATOS EM FACE DE ANIMAIS NÃO- 
HUMANOS .................................................................................................... 99 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...........................................................................111 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 114 



12 
 

INTRODUÇÃO 

A legitimação dos Direitos dos Animais vem sendo buscada ao longo da 

História1 e deve ser concretizada. Contudo, sabe-se que esta afirmação é 

controvertida, não sendo plenamente aceita pela sociedade e pelo Direito. Se a 

sociedade contemporânea incorporou a presença dos animais, dos pets, a História 

registra um tormentoso caminho de dominação e violência do homem sobre os 

animais2. 

Na sociedade contemporânea, o reconhecimento do tratamento jurídico aos 

animais desperta muita polêmica, visto que o homem se sente ameaçado e não 

aceita a possibilidade de que um outro animal de uma outra espécie possa vir a ter 

iguais ou mais direito do que ele mesmo. 

O homem, de uma maneira geral, afirma ser diferente das outras espécies 

animais, por entender ser mais racional que elas, orgulhando-se em dizer que é 

um ser que destaca-se de todo o resto do Reino Animal. Acredita nisso por possuir 

um sistema nervoso mais desenvolvido, com maior capacidade de raciocínio. O 

homem atual tem uma visão antropocêntrica, entendo ser o centro da natureza, 

que pode e deve fazer o que lhe convier com os outros animais3. 

Muito em razão do exposto acima, os índices de maus-tratos contra os 

animais vêm em uma escala crescente. O homem está agredindo cada vez mais  

os animais não-humanos e as agressões domésticas, antes perpetradas em 

humanos, agora são transferidas aos animais, acarretando agressões cada vez 

mais cruéis, como por exemplo na área científica e educacional quando, em 

                                                           
1
 Ainda que as raízes do atual movimento pelos direitos e bem-estar dos animais tenham origem na 

década de 50, com os esforços de alguns indivíduos para aprovar a lei nacional de proteção aos 
animais1, não foi antes da publicação de Animal Liberation (1977), do Professor Peter Singer, e de 
A Case for Animal Rights (1983), do Professor Tom Regan, que a reivindicação filosófica pelos 
direitos dos animais ganhou força e o movimento ganhou respaldo intelectual. FAVRE, David. The 
gathering momentum for animal rights (O ganho de força dos direitos dos animais). Revista 
Brasileira de Direito Animal. v.1, n.1.  Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 2006, p.13. 
2
BERTI, Silma Mendes; NETO, Edgard Audomar Marx. Proteção jurídica dos animais. Revista 

Brasileira de Direito Animal.  Ano 2, n. 2. Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 2007, p. 107. 
3
MAZZOCHI, Fernanda; PEREZ, Pablo Luiz Barros. O abolicionismo animal e a participação do 

poder público através da tributação passiva. Revista Brasileira de Direito Animal. Ano 5. Vol. 7. 
Salvador: Evolução, 2010. p. 139. 
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determinados procedimentos, os pesquisadores não têm escrúpulos para lograrem 

êxito em suas pesquisas;  na indústria da alimentação, em que os animais são 

cada vez mais explorados para corresponder ao consumo de produtos de origem 

animal; no entretenimento, os animais sofrem cada dia mais para divertirem o 

público, configurando assim a “era do especismo”. 

Nos dizeres de Naconecy4, “entende-se como especismo a discriminação 

preconceituosa baseada na noção de espécie (biológica), notadamente contra os 

animais (não-humanos), acarretando sua opressão. O termo especista foi cunhado 

para comunicar a ideia de que os praticantes do especismo exibem uma 

insensibilidade moral tão ou mais tosca e brutal que a dos racistas”. O especismo5 

deve ser deixado de lado, devendo a sociedade estar aberta ao diálogo com os 

Novos Direitos, reconhecendo principalmente os Direitos dos Animais6.  

O Direito, com a nova roupagem constitucional, tem como principal ramo a 

regulamentação das relações sociais. Absorveu essa funcionalização, portanto 

deve ter total preocupação com a sua função social, sua operabilidade, sendo que, 

em razão da regulação das principais práticas sociais, tem a missão de 

harmonizar as relações sociais intersubjetivas.  

Deve-se, portanto, criar um sistema de proteção, preocupando-se com a 

conscientização da sociedade para garantir aos animais não-humanos direitos e 

                                                           
4
 NACOMECY, Carlos M. As (des)analogias entre racismo e especismo. Revista Brasileira de 

Direito Animal. ano5, v.6. Salvador: Evolução, 2010. p. 169.  
5
 A concepção antropocêntrica embala o especismo. Especismo é o preconceito alicerçado na 

espécie, discriminação contra as outras espécies, atribui direitos aos membros de uma espécie em 
detrimento das demais, ou seja, o critério é o pertencimento ou não a espécie. Espécie humana, 
claro. Desconsideram-se os interesses dos outros seres, tornados objetos, instrumentos do 
homem. Desconsideram-se fatores de igualdade, como à capacidade de sofrer, de sentir dor, o 
direito a vida, à liberdade. É binário, simplista: dentro (da espécie humana, titular de direitos) ou 
fora (da espécie humana, não titular de direitos). OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza; LOURENÇO, 
Daniel Braga. Em Prol dos Direitos dos Animais: inventário, titularidade e categorias. Juris Poiesis: 
Revista do Mestrado e Doutorado do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. Rio de 
Janeiro: Universidade Estácio de Sá, ano12, nº 12, 2009.p.113. 
6
 A tese é a de que a negação de direitos não-humanos está baseada em uma postura especista.  

Especismo, termo cunhado, em 1970, por Richard Ryder, pode ser traduzido como o preconceito 
ancorado no pertencimento ou não a uma espécie, nomeadamente a humana, para a admissão ou 
negação de direitos. Encontra paralelo no racismo, sexismo, nacionalismo. Se integrante da 
espécie humana, não é titular de direitos. Critérios simples, taxativo, biunívoco: dentro, fora. 
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garantias básicas fundamentais, elementares, necessárias ao exercício da própria 

existência, garantindo proteção a sua vida, integridade física, merecendo proteção 

total do ordenamento jurídico. Deve essa proteção ser encarada como uma tutela 

especial, respeitada e protegida por toda a coletividade. Portanto, deve-se buscar 

a inclusão do homem com a natureza, uma convivência de equilíbrio, Chalfun7 

destaca que  

(...) com as novas preocupações ambientais, há o surgimento do 

ecocentrismo, que se opõe mais veementemente em relação ao 

antropocentrismo, uma concepção mais preocupada com a vida de 

forma ampla e não apenas com o homem, evidencia-se, assim, a 

ideia do todo. Dentro desta concepção, há uma divisão de ideias, 

isto é, a ecologia profunda ligada à vida de forma ampla, um 

biocentrismo global, e a ecologia superficial, rasa ou biocentrismo 

superficial, uma vertente mais branda. Destaca-se no ecocentrismo, 

uma ética ecológica, a ética da vida, que o meio ambiente é 

fundamental, independente do homem A comunidade jurídica, de 

uma maneira geral, não deve ter preconceito(...). 

Os animais não-humanos possuem a maioria das características dos 

animais humanos, têm muitas das sensações do homem, como capacidade de 

pensar e  sentir dor, agonia, nervosismo, medo, raiva, com algumas poucas 

diferenças8. Dessa forma, nada impede que os animais não-humanos tenham a  

                                                                                                                                                                                 
OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza. Direitos Humanos e Não Humanos. Direito público e evolução 
social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, (2010) 2011. 
7
 CHALFUN, Mery. Paradigmas filosóficos - ambientais e o direito dos animais. Revista Brasileira 

de Direito Animal. ano 5, v.6.  Salvador: Evolução, 2010a. p.218. 
8
 É que tanto os homens quanto os animais possuem uma sequência de estruturas nervosas 

responsáveis pela recepção e condução dos estímulos nociceptivos (causadores de dor) até 
determinadas regiões do cérebro. No tronco encefálico dos mamíferos há de ser ressaltada a 
atuação do sistema ativador reticular ascendente (SARA), que faz a passagem pelo tronco 
encefálico dos estímulos de sensibilidade geral (dor, pressão, calor etc), da visão do que está 
ocorrendo (através do nervo óptico), dos estímulos sonoros (via nervo vestíbulo coclear) e dos 
estímulos da sensibilidade geral da cabeça (via nervo trigêmeo). Essa complexa organização 
morfofuncional é indicativa de que o animal tem condição de avaliar e interpretar a adversidade da 
situação a que se encontra submetido, disso resultando dor física e sofrimento mental. TUGLIO, 
VÂNIA. Espetáculos públicos e exibição de animais. Revista Brasileira de Direito Animal. v.1, n.1 ). 
Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 2006.p.231. 



15 
 

proteção jurídica, uma proteção existencial, isto porque hoje a proteção jurídica vai 

muito mais pela ótica do “ser” do que do “ter”.  

Esses animais estão mais perto do homem do que se imagina. A evolução 

dos sentidos cresce de uma forma muito rápida, apresentando muitas 

características em comum, tais como a estrutura neurológica e o comportamento9. 

Os animais não-humanos, em muitos aspectos, têm semelhanças com os seres 

humanos, pois em muitos animais constata-se as qualidades humanas. Portanto, 

é preciso estender a noção de proteção para além dos homens, da pessoa, 

corrigindo uma injustiça, visando modificar o cenário deprimente em que vivem os 

animais10.  

No primeiro capítulo, são apresentados os aspectos referentes à  

legitimação dos animais não-humanos como sujeitos de direito. Em um primeiro 

momento, serão abordados os aspectos éticos, destacando as teorias bem-

estaristas com destaque para os argumentos de Peter Singer e a teoria 

abolicionista, com destaque aos argumentos de Tom Regan e por fim Gary 

Francione. Em um segundo momento, serão abordados os argumentos 

específicos, trazendo a discussão do fato de os animais serem sujeitos de direito 

ou não, apresentando as correntes do Direito Civil, a Corrente Intermediária e a 

corrente da Teoria dos Entes Despersonalizados. 

No segundo capítulo, serão apresentadas as principais formas de maus-

tratos aos animais não-humanos, começando pela indústria da alimentação e 

distribuição de carnes bovinas, suínas e de aves, abordando os tipos de maus-

                                                           
9
Como exemplo, cientistas concluíram recentemente que o Mapa genético do macaco Bonobo é 

98,7% igual ao humano. Disponível em : <http://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2012/06/mapa-genetico-do-macaco-bonobo-e-987-igual-ao-humano-diz-nature.html.> 
Acesso em: 01 ago. 2012. 
10

(...) uma posição equilibrada não significa colocar a natureza, ou, principalmente os animais 
acima dos homens, mas sim em situação de equilíbrio, no mesmo patamar de igualdade, no que 
diz respeito ao direito à vida digna e sadia, respeito pelos animais por sua condição de ser vivo 
sensível, e não apenas proteger a harmonia como forma de bem estar e vida humana. Deve-se 
modificar assim o paradigma de que o homem é a única e principal preocupação, e de que todas 
as proteções concedidas giram sempre a seu redor. Afinal, a natureza já existia antes no mundo, 
bem como os animais; e o homem, o ser mais egoísta e cruel, vem destruindo a vida, como se 
fosse o dono do planeta(...). CHALFUN, Paradigmas filosóficos op. cit., 2010a. p.217. 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/06/mapa-genetico-do-macaco-bonobo-e-987-igual-ao-humano-diz-nature.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/06/mapa-genetico-do-macaco-bonobo-e-987-igual-ao-humano-diz-nature.html
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tratos, que vão da criação ao abate. Depois, será feita a abordagem da indústria 

do entretenimento e da cultura, abordando os aspectos dos maus-tratos nos 

rodeios, nos circos e nos zoológicos. No desenvolvimento, serão abordados os 

maus-tratos no ambiente doméstico, com destaque a sua relação com os crimes e 

com a violência doméstica. Após, serão explorados os aspectos relacionados aos 

maus-tratos na indústria da educação e pesquisa, com destaque a vivissecção. 

Por fim, serão apresentados os aspectos relacionados ao tema na indústria do 

comércio de peles. 

No terceiro capítulo serão trazidos os aspectos relacionados aos animais 

não-humanos no Direito Brasileiro, apresentando a evolução legislativa e de 

proteção aos maus-tratos contra os animais, trazendo o destaque dos aspectos 

específicos da Lei de Crimes Ambientais.  

No quarto capítulo serão apresentados os casos emblemáticos que 

motivaram o estudo e que foram amplamente divulgados nas mídias e rede 

sociais. 

 

Neste panorama apresentado, o estudo conclui que é preciso mudar todo o 

cenário referente à proteção dos animais não-humanos,  reconhecendo-os como 

sujeitos de direito, visando assim assegurar a sua proteção, o mínimo existencial, 

igualar o seu status moral com os humanos, a partir do momento em que os 

animais não-humanos possuem a maioria dos atributos da personalidade dos 

humanos, deve-se, por questões morais, reconhecê-los como sujeitos 

merecedores de direitos. Deve-se ainda buscar uma evolução social, 

conscientizando toda a coletividade sobre a importância em reconhecer os 

animais como sujeitos de direito, promovendo a proteção na legislação brasileira 

no sentido de proibir as principais práticas que provocam os maus-tratos.  

O estudo foi norteado pela pesquisa teórico-analítica bibliográfica, com 

fontes de livros, artigos científicos, publicações periódicas especializadas sobre o 

tema, legislações e pesquisas de notícias sobre o assunto nos sítios de internet. 
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CAPÍTULO 1 

1.0 – A LEGITIMAÇÃO DOS ANIMAIS NÃO-HUMANOS COMO SUJEITOS DE 

DIREITO 

1.1 – O reconhecimento dos animais não-humanos como sujeitos de 

direito –Teorias éticas 

A relação do ser humano com os animais sempre foi regida pela noção de 

domínio. Acostumado à ideia de legitimidade da exploração dos animais e da 

natureza11, o homem tem agido, muitas vezes, com arbitrariedade, torpeza e 

irresponsabilidade12, muitas das vezes influenciado pela religião13, conforme 

destaca Chuahy14 

                                                           
11

 A visão bíblica muito contribuiu para o entendimento de superioridade humana e subjugação dos 
animais, pois segundo seu entendimento o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, 
possuindo assim uma posição de destaque e domínio em relação às demais criaturas. CHALFUN, 
Paradigmas filosóficos, op. cit., 2010a. p. 214. 
12

 DIAS, Edna Cardoso. A Defesa dos animais e as conquistas legislativas do movimento de 
proteção animal no Brasil. Revista Brasileira de Direito Animal. ano 2, n. 2. Salvador: Instituto de 
Abolicionismo Animal, 2007.p.149. 
13

As tradições Janistas e Budistas haviam em comum um profundo respeito por animais e uma 
crença que animais e humanos são parte da mesma família. De fato, sua crença na reencarnação 
sugere que humano pode ter sido, ou ainda ser, animais em outra vida.  Dada esta perspectiva, é 
fácil entender o respeito e a significante proteção de animais adotados por essas tradições. 
Janistas e Budistas instam que humanos não devem comer animais, ou usá-los como vestimenta, 
trabalho, ou entretenimento. E eles instam humanos a ter compaixão, e tomar a responsabilidade, 
pelo bem estar dos animais. Alguns estudiosos pensam que os Budistas e os Janistas 
desenvolveram em parte como uma resposta às praticas religiosas dos seus tempos, incluindo 
aquela dos Hindus, uma religião que se desenvolveu da antiga religião Veda. Os Hindus tanto 
veneravam animais quanto os sacrificavam, fazendo difícil identificar uma filosofia única clara a 
respeito dos animais. Não obstante, é mais indicativo do que ambivalente continuarmos com 
experiências a respeito desta questão. Diversas religiões antigas visavam manter humanos em 
harmonia com a natureza e os animais, ao invés de como mestres sobre eles. Um exemplo é o 
Taoísmo. Esta tradição não divide animais do ambiente em que eles e humanos vivem. Isso é 
similar a muitas tradições religiosas, nativo americanas, que sancionavam matar animais apenas 
quando eram extremamente necessárias para as necessidades humanas. Uma aproximação mais 
holística às relações humanas com animais resulta-se dessas tradições, enquanto eles mantêm o 
papel de humanos como principais tomadores de decisões neste relacionamento. Em contraste 
com essas tradições estão as crenças Judaica, Cristã, e Islâmica. Nessas tradições religiosas, 
animais são considerados de terem sido explicitamente criados para uso pelos humanos, assim 
garantindo aos humanos o direito de usar animais de qualquer jeito que lhes seja adequado, com 
algumas obrigações de tratá-los bem e evitar dor e sofrimento desnecessário em algumas 
circunstancias. Animais nessas tradições caem completamente sobre o controle dos humanos. 
Muitas, ainda que não todas, das diretivas de tratar animais humanamente são mais para 
preservação da alma humana ou bem estar, ao invés de prover exclusivamente o interesse pelo 
bem estar dos próprios animais. HESSLER, Katherine. Philosophical Foundations and Animals in 
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a interpretação dominante na Bíblia (Gênesis) é de que Deus 

autorizou os humanos a dominá-los. Aristóteles, Santo Agostinho e 

Santo Tomás de Aquino acreditavam que os animais não tinham 

alma e que por isso seria impossível para os humanos cometerem 

qualquer pecado contra eles. De acordo com Aristóteles, os animais 

desfrutavam da função sensitiva, mas não da racionalidade, sendo 

inferiores a humanos na hierarquia natural. No mesmo sentido, 

salientava que o homem era o único animal político. 

 Para Aristóteles15 e São Tomás de Aquino, o homem ocupava um lugar 

superior na pirâmide; os vegetais ocupavam a base e serviam aos animais e estes 

serviam ao homem, seres dotados de razão e superioridade. Nesse sentido, a 

natureza estava à disposição humana e os animais eram considerados seres 

inferiores, desprovidos de razão16.  

Já para Kant17, a pessoa seria o ser racional. Assim, os demais seres sem 

racionalidade seriam seres inferiores, com valores meramente instrumentais. 

Nessa linha, somente as pessoas racionais é que deveriam ter dignidade, que 

mereciam respeito,“ como se percebe, toda a retórica kantiana no campo da moral 

se fundamenta na racionalidade humana e somente nela. As demais criaturas 

estariam, assim, alijadas, ab initio, de quaisquer consideração de ordem ética ou 

moral”18. 

A condição de ser considerado pessoa merecedora de proteção moral, que 

tenha condição de terem direitos, estava ligada a sua capacidade de produzir e 

transmitir conhecimento, o que só seria possível por meio da razão. Por isso que a 

filosofia kantiana reconhece que a moralidade e os princípios éticos seriam 

                                                                                                                                                                                 
Testing: Concerns and Consequences (Fundamentos Filosóficos e animais em testes: 
preocupações e consequências). Revista Brasileira de Direito Animal. v. 6, n.8.  Salvador: 
Evolução, 2011. p. 65. 
14

CHUAHY, Raffaela. Manifesto Pelos Direitos dos Animais. Rio de Janeiro: Record, 2009.p.11. 
15

 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: Editora Martin 
Claret, 2012. 
16

 CHALFUN, Paradigmas filosóficos, op.cit., 2010a. p.209. 
17

 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Tradução: Edison Bini. São Paulo: Edipro, 2003. 
18

LOURENÇO, Daniel Braga. Direito dos Animais: fundamentação e novas perspectivas. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000, p.234. 



19 
 

atributos exclusivos do homem. Assim, “o mundo engendrado por Kant é, neste 

sentido, um mundo marcado pela dominação, em que a razão deve enfrentar a 

natureza”19. Portanto, conforme salienta Mac Dowell20 

Durante muito tempo na história do pensamento ocidental o animal 

foi considerado um objeto de reflexão menor. Se nas sociedades 

antigas, desde a pré-história, o animal sempre esteve presente de 

forma positiva nas artes decorativas, na literatura e mais tarde na 

filosofia, com o triunfo do cristianismo a imagem do animal só vai se 

integrar na cultura dominante sob a forma da negatividade, isto é, 

como o negativo do homem. Valendo-se do dualismo platônico, o 

cristianismo vai levar ao paroxismo a oposição imanência-

transcendência, instaurando definitivamente um abismo entre o 

mundo dos homens - seres dotados de alma e razão - e o mundo 

dos animais, mundo obscuro, inferior, irracional, onde o animal, 

desprovido de alma, só terá lugar como objeto de utilidade para o 

homem. O monoteísmo judeo-cristão, aliado ao racionalismo grego, 

é o principal responsável pela introdução dessa ruptura inaudita 

entre o homem e o animal, entre uma transcendência 

antropomórfica e uma natureza terrestre. O sentimento panteísta 

antigo vai desaparecer para dar lugar a um humanismo metafisico 

que vai situar o homem acima e além do restante da criação. Ao 

contrário das religiões pagãs, o monoteísmo é um longo processo 

de dessacralização da natureza e do seu correlato: um sistema de 

sacralização do homem. 

O homem deve tratar o seu próximo como gostaria de ser tratado. Nesse 

sentido, o homem deve ter um tratamento ético para com os animais não-

humanos, Lourenço21  destaca que  

(...) podemos agrupar as teorias éticas relacionadas à nossa 

interação com os animais em três categorias básicas distintas. A 

                                                           
19

ibid p.234 
20

 MAC DOWELL, Beatriz, Pensar o animal. Revista Brasileira de Direito Animal. v.3, n.4. Salvador: 
Evolução, 2008. p.29. 
21

 LOURENÇO, op. cit. p. 296. 
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primeira delas é a dos chamados abolicionistas. Seus defensores 

são favoráveis à interrupção de toda a sorte de práticas que utilizam 

os animais como meros instrumentos para fins humanos. A posição 

reformista/protecionista aceita, via de regra, grande parte de tais, 

práticas, mas entende que devam ser alvos de constantes melhorias 

e aprimoramentos. Os conservadores, por sua vez, são, sem 

reconhecer a necessidade de alterá-las em quaisquer de seus 

aspectos. 

Uma segunda distinção que podemos traçar do ponto de vista 

didático diz respeito à resposta que se à indagação relativa à 

justificativa para a possibilidade de limitação da esfera dos 

interesses humanos quando em confronto com os interesses dos 

não-humanos. Uma corrente sustentará que a justificativa para a 

limitação encontra-se no fato de que as práticas humanas afetam 

diretamente os próprios animais que, sob esse prisma, possuiriam 

valor intrínseco, próprio, sendo portadores de interesses que devem 

ser protegidos (...) chamá-la-emos de “concepção do deveres 

diretos”.  Outra posição – a que denominaremos de “concepção dos 

deveres indiretos”, defenderá que as restrições morais às condutas 

humanos têm por fundamento, não os animais em si, mas tão 

somente o próprio interesse humano de não ser cruel com elas. 

A Teoria do Bem-estar animal tenta solucionar as questões morais pelo 

pensamento utilitarista22. Peter Singer23 24 é um dos principais pensadores 

modernos do utilitarismo, trabalhando a moral como uma questão de fornecer a 

maior utilidade possível, prazer ou felicidade para o maior número de pessoas. 

                                                           
22

 O Utilitarismo se apresenta como uma filosofia positiva para a ação humana, onde a felicidade e 
o prazer são os principais objetivos do homem, tendo como principal lema possibilitar o prazer ou 
felicidade para o maior número de pessoas. Nesse sentido, a ação moralmente correta seria 
aquela que proporciona a felicidade para o maior número de indivíduos. 
23

 Ver: SINGER, Peter. Libertação Animal. Tradução Marly Winckler, Marcelo Brandão Cippola; 
revisão técnica Rita Paixão. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
24

 O Direito dos Animais vai ter forte impulso, ganhando maior adesão e atenção acadêmicas, a 
partir da década de 70 do século passado. Provavelmente, o livro mais notório no mundo acerca 
da questão é libertação animal, publicado em 1975, autoria de Peter Singer, Prof. da Universidade 
de Princeton, ele mesmo utilitarista (utilitarismo de interesses). OLIVEIRA, Fábio Côrrea de. 
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Singer foi muito influenciado por Jeremy Bentham25, um dos principais filósofos do 

século XVIII, que sustentava que os seres são moralmente significativos e 

merecem o reconhecimento do status moral não pela capacidade de pensar, mas 

se esse ser é capaz de sofrer e sentir dor. Neste sentido, à medida em que muitos 

animais são sencientes, ou seja, podem sentir dor, os seus interesses deveriam 

portanto ser levados em consideração e assim ser reconhecida a igual 

consideração aos interesses dos animais. Conforme salienta Chuahy26 esse grupo 

acredita que 

É aceitável que animais sejam utilizados por humanos, desde que 

de maneira responsável, com o menor sofrimento possível, e que os 

benefícios a outros (animais ou humanos) sejam maiores que o 

sofrimento do animal. O bem-estar da maioria deve ser considerado 

em detrimento do bem-estar do animal. O utilitarismo não requer 

tratamento igual, mas sim consideração igual a todos os interesses 

dos indivíduos envolvidos. 

Para o bem-estar animal, os animais poderiam ser utilizados para o 

benefício do homem, contudo, não poderiam ser levados ao sofrimento, pois tem a 

capacidade de sentir dor e tem capacidade de consciência daquilo que os leva a 

sentir dor.  

No Brasil, percebe-se uma grande influência do bem-estar animal desde a 

década de 60, principalmente na legislação brasileira, pois ainda atualmente 

                                                                                                                                                                                 
Direitos da natureza e Direito dos Animais: um enquadramento. Juris Poiesis- Revista do Curso de 
Direito da Universidade Estácio de Sá. Rio de Janeiro, ano 15, n. 15, 2012. 
25

 Uma das principais passagens de BENTHAM (1789), foi “Talvez chegue o dia em que o restante 
da criação animal venha a adquirir os direitos que jamais poderiam ter-lhe sido negados, a não ser 
pela mão da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é razão para que um 
ser humano seja irremediavelmente abandonado aos caprichos de um torturador. É possível que 
um dia se reconheça que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do osso sacro 
são razões igualmente insuficientes para abandonar um ser senciente ao mesmo destino. O que 
mais deveria traçar a linha intransponível? A faculdade da razão, ou, talvez, a capacidade de 
linguagem? Mas um cavalo ou um cão adulto são incomparavelmente mais racionais e 
comunicativos do que um bebê de um dia, de uma semana, ou até de um mês. Supondo, porém, 
que as coisas não fossem assim, que importância teria tal fato? A questão não é "Eles são capazes 
de raciocinar?", nem "São capazes de falar?", mas sim: "Eles são capazes de sofrer?"” BENTHAM, 
Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação; tradução Luiz João Baraúna. 
São Paulo: Nova Cultural, 1989. cap.17 - (Os Pensadores) 
26

 CHUAHY, op. cit. p.19. 



22 
 

existem leis que permitem a utilização dos animais, que vão desde a indústria do 

entretenimento com nos rodeios, na alimentação, na vivissecção, etc. 

O bem-estarismo é, de certa forma, insatisfatório em relação à proteção dos 

animais não-humanos, pois permite a utilização dos mesmos pelo homem, 

levando tão somente em consideração o caráter da dor, portanto, não se mostra 

tão satisfatória.  

Por outra ótica, existe a teoria abolicionista, decorrente dos trabalhos 

pioneiros de Tom Regan. A maioria dos animais não-humanos possui vários 

atributos do animal humano e, consequentemente, por se tratarem de seres vivos 

com capacidade de sentir dor, sencientes e por terem certo grau de consciência, 

merecem direito à proteção da vida e integridade física. Neste sentido Regan27  

destaca que 

Apesar de todas das nossas diferenças, existem alguns aspectos 

sob os quais todos os seres humanos com direitos são iguais. Não é 

porque pertencemos todos a mesma espécie (o que é verdade, mas 

não é relevante). E não é porque todos nós somos pessoas (o que 

talvez seja relevante, mas não é verdade). O que quero dizer é que 

todos somos iguais em aspectos relevantes, relacionados aos 

direitos que temos: nossos direitos à vida, à integridade física e a 

liberdade. 

Os animais não-humanos, portanto não poderiam ser explorados ou 

utilizados em favor do homem. Os animais seriam merecedores do 

reconhecimento de alguns direitos em razão de terem a maioria dos atributos do 

ser humano. Estão sendo reconhecidos moralmente como sujeitos de direito, não 

apenas pelas suas características intrínsecas, mas pelo simples fato de existirem, 

de terem uma vida, sentirem dor, etc.  

                                                           
27

REGAN, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos dos animais. Tradução Regina 
Rheda; revisão técnica Sonia Felipe, Rita Paixão. Porto Alegre, RS. Lugano, 2006, p.60. 
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Neste sentido, os animais não-humanos merecem respeito, tem o direito de 

viver, direito à integridade física, ao direito à vida, portanto merecem ser 

reconhecidos como sujeitos de direito.  

O sofrimento dos animais não-humanos deve ser analisado em igualdade 

com o sofrimento dos humanos, ou seja, deve ter igual consideração. Desta forma, 

independente do reconhecimento legal dos animais como sujeito de direitos, estes 

devem ser protegidos e reconhecidos.  

Portanto, os animais não-humanos, também possuem o direito à proteção 

moral, direito este que antecede a qualquer ordenamento jurídico positivado, não 

havendo necessidade de reconhecimento de sua proteção pela legislação vigente, 

e sim por serem entes moralmente protegidos, Regan28, salienta 

Como sujeitos de uma vida, somos todos iguais porque estamos 

todos no mundo. Como sujeitos de uma vida, somos todos iguais 

porque somos todos conscientes do mundo. Como sujeitos de uma 

vida, somos todos iguais porque o que acontece conosco é 

importante para nós. Como sujeitos de uma vida somos todos iguais 

por que o que acontece conosco (com nossos corpos, nossa 

liberdade ou nossas vidas)é importante para nós, quer os outros se 

preocupem com isso ou não. Como sujeitos de uma vida, não há 

superior nem inferior, não há melhores nem piores. Como sujeitos 

de uma vida, somos moralmente idênticos, Como sujeitos de uma 

vida, somos moralmente iguais. 

Outrossim, os animais não-humanos, sujeitos de uma vida, possuem um 

valor inerente, pois devem ser analisados de forma semelhante, ou seja, possuem 

o mesmo direito de serem tratados com respeito, estão intimamente unidos ao 

próprio ser humano, fazendo parte do mundo humano. Logo, os animais não-

humanos e os humanos são inseparáveis por natureza. Nesta linha, Lourenço29, 

analisando os ensinamentos de Tom Regan, salienta que 

                                                           
28

 ibid., p.62. 
29

 LOURENÇO, op. cit., p. 423. 
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Regan acredita que todos os indivíduos possuem valor inerente e 

que é totalmente inapropriado tratá-los meramente como meios para 

o fim de maximizar o que venha a ser considerado como  

substancialmente valioso por terceiros. Sustenta que vasto material 

empírico e teórico indica com segurança que, ao menos alguns 

animais, sentem dor e prazer, possuem desejos, memória, 

percepção, intenção, autoconsciência, e certo sentido a respeito do 

tempo e do futuro. 

Nesse contexto, de acordo com o reconhecimento moral, os animais não-

humanos passam a ter o direito fundamental de serem tratados com respeito, com 

igualdade, de terem reconhecidos direitos básicos como direito à vida, à liberdade 

e à integridade física. 

Os direitos morais devem ser entendidos como uma proteção, 

proporcionando o reconhecimento da titularidade de direitos, com propósito de 

coibir a violação de interesses. Nessa linha, Gary Francione traz a interpretação 

de que os animais não deveriam ser considerados como propriedade, objeto, 

coisa, pois com isso ocorre a sua coisificação acarretando sua exploração 

econômica. Nesse sentido, deve ser abolido o status de propriedade que as 

legislações atuais atribuem aos animais, pois as leis autorizam e regulamentam a 

utilização desses, não estando interessadas na abolição da exploração animal30. 

“Para evitar essas consequências indesejadas, Francione postula pela concessão 

de personalidade aos animais, o que tornaria sua vida um bem jurídico realmente 

ponderável com os interesses humanos”31. Para valorizar a proteção aos animais 

não-humanos, Francione defende a concessão do Conceito de Personalidade aos 

animais, valorizando-os como um bem jurídico relevante. Merece destaque a 

advertência de  Francione32 

                                                           
30

 Ver críticas as posições de Gary Francione em: NACONECY, Carlos. Bem-estar animal ou 
libertação animal? uma análise crítica da argumentação antibem-estarista de Gary Francione.   
Revista Brasileira de Direito Animal.  v.4, n.5 . Salvador: Evolução, 2008. p.235.  
31

 RODRIGUES, Diogo, op. cit., p. 281. 
32

 FRANCIONE, Gary. The Great Ape Project: Not so Great. Disponível em 
Http://www.garyfrancione.blogspot.com. Acesso em: 15 de janeiro de 2007 apud LOURENÇO, op. 
cit., p. 492. 
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Há diferença entre chipanzés e ratos com existem diferenças entre 

os próprios seres humanos. Essas diferenças podem ser relevantes 

para alguns propósitos, mas não totalmente irrelevantes para o fim 

de tratarmos de um ser senciente exclusivamente como instrumento 

de outros, tidos como superiores. (...) Devemos interromper a 

exploração  de todos os seres sencientes. Podemos escolher 

começar com os grandes símios, mas devemos deixar claro que 

essa opção nada tem haver com o fato de serem similares aos 

seres humanos, exceção feita ao fato de serem, tal como nós, 

sencientes (...) . O risco de projetos como o GAP e de campanhas 

similares, que são baseadas na noção de que o status moral e legal 

dos primatas depende no reconhecimento de serem “como nós”, 

reside no fato de que corroboram um paradigma especista ao 

assegurarem que 99,9999% dos não-humanos continuem 

pertencendo à categoria de coisa no esquema da dicotomia 

pessoa/coisa. Alguns argumentam que uma campanha que conecte 

a valoração moral à proximidade das características humanas seria 

aceitável na medida em que o reconhecimento da personalidade 

dos grandes símios conduziria, progressivamente, ao 

reconhecimento da personalidade de outros animais não-humanos. 

Todavia, centrar a discussão em capacidades cognitivas similares 

às dos humanos possuída por alguns não humanos, tidos 

“especiais”, é como termos uma campanha de direitos humanos 

focada em conferir direitos aos humanos mais “espertos” em 

primeiro lugar na esperança de que tal fato implicasse mais tarde; 

ou, em tratar aqueles com apenas ascendentes negro como mais 

privilegiados por se aproximarem mais dos brancos. Devemos 

certamente rejeitar esse etilismo onde humanos estejam envolvidos. 

Devemos igualmente rejeitar o mesmo raciocínio no caso de não-

humanos. 

Assim, acredita-se que um dia os animais não-humanos serão 

reconhecidos como seres próximos dos homens e legitimados na maioria de seus  

direitos, pois o Direto encontra-se em plena evolução e, desta forma, deve 
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acompanhar a evolução de proteção e de consolidação dos Direitos dos animais 

não-humanos, garantindo para as gerações futuras um meio ambiente equilibrado. 

1.2 – O reconhecimento dos animais não-humanos como sujeitos de 

direito - Aspectos Específicos 

Os índices de violência contra os animais vêm crescendo a cada dia. O 

homem transfere o seu estresse diário para os animais não-humanos, as 

agressões estão cada vez mais cruéis; em determinados procedimentos, os 

pesquisadores não têm escrúpulos para lograrem êxito em suas pesquisas. Nas 

fazendas-fábricas, os animais destinados ao consumo são obrigados a sofrerem 

procedimentos dolorosos visando aumentar a produção em razão do lucro 

desenfreado. Infelizmente, para parte da doutrina, os animais não-humanos ainda 

são considerados como entes inferiores aos humanos. Consequentemente podem 

ser explorados de diversas maneiras, visando principalmente o benefício e prazer 

do próprio homem. Conforme salienta Levai33 

O Direito, diante de situações como essas, acaba servindo como 

instrumento de salvaguarda de interesses particulares, por mais 

supérfluos, torpes ou mesquinhos que sejam. Submetidos à tirania 

humana do ter e do poder – imposta por uma lógica civilista insana 

– os animais transformam-se em bens móveis, a Moral sucumbe e o 

Direito se torna injusto.  Ligado à ideia de domínio e de exploração, 

o conceito jurídico de propriedade possui conotação estritamente 

econômica. 

 A humanidade encontra-se diante de uma visão antropocêntrica, onde o 

homem é o centro do Universo, principal destinatário de direitos e de proteção, 

como um ser superior aos demais seres vivos. Outrossim, essa visão sofreu 

influência da Bíblia, pois no livro de Gênesis, capítulo 1 - versículos 24 a 2634, 
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LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais. 2.ed. Revista, ampliada e atualizada. Campos do 
Jordão, SP. Editora Mantiqueira, 2004.p.136. 
34

 Genesis capítulo 1, versículos 24: E disse Deus: "Produza a terra seres vivos de acordo com as 
suas espécies: rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada 
um de acordo com a sua espécie". E assim foi. 25 Deus fez os animais selvagens de acordo com 
as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres 
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onde destaca-se que homem tem domínio sobre peixes do mar, sobre aves dos 

céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a Terra e sobre todos os répteis 

que rastejam pela terra. No mesmo sentido, no versículo 30, ordena que os 

animais serviram como mantimento. O Jardim do Éden era um paraíso criado por 

Deus, em que o homem tinha o domínio sobre todas as criaturas. 

Embora o direito encontra-se em plena evolução, ainda existe preconceito 

quando se fala em Direito dos Animais, pois os animais não-humanos não são 

considerados sujeitos de direitos, já que tidos como propriedade do homem, 

apenas objetos, semoventes35 para a maioria da comunidade jurídica. Nessa linha, 

Lourenço destaca que “a maior parte dos nossos juristas, vinculados à dogmática 

civilista clássica, abraça a arcaica noção de que a natureza jurídica dos animais 

seja a de coisa, de bem móvel”36. Diante da polêmica no cenário jurídico 

contemporâneo, Oliveira e Lourenço destacam que “desta feita, os animais não-

humanos, de acordo com o pensamento comum, interpretação do direito positivo, 

ocupam um limbo jurídico: nem são sujeitos de direito e nem são objetos no 

significado clássico, com os seus caracteres tradicionais”37. Na mesma Linha 

Francione38 salienta que  

                                                                                                                                                                                 
vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. 26 Então disse Deus: 
"Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os 
peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os 
pequenos animais que se movem rente ao chão". Bíblia Sagrada. Tradução João Ferreira de 
Almeida. 29ª ed. Rio de Janeiro. Imprensa Bíblica Brasileira, 2008. 
35

 Dentro dessa ética antropocêntrica, o homem é o sujeito de direito, aquele que pode, tem 
direitos e é capaz, e os animais, ao revés, estão do outro lado da balança: são vistos como coisas; 
bens móveis (semoventes), nos termos do art. 82 do Código Civil, suscetíveis de apreensão pelo 
ser humano, que deles pode se assenhorear e tornar-se proprietário, exercendo os poderes de 
uso, fruição e disposição. O Direito já ultrapassou, na maior parte do mundo, essa primeira fase de 
total desamparo dos animais, para encontrar uma nova ética conservacionista e utilitarista, que 
enxerga os não humanos com outra finalidade, mais relevante para a sociedade: sob esse ponto-
de-vista moderno, o homem continua com papel de acentuado destaque, pois é o guardião da 
natureza e deve zelar pelo próprio futuro da espécie e dos recursos naturais do planeta. Trata-se 
da proteção dos animais sob a ótica do direito ambiental. MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. 
Direito deles ou nosso dever? O sofrimento animal sob a perspectiva da bioética. Revista Brasileira 
de Direito Animal.  ano 5, v.6 . Salvador: Evolução, 2010. p. 111. 
36

 LOURENÇO, op. cit. p. 482 
37

 OLIVEIRA; LOURENÇO Em Prol dos Direitos dos Animais, op. cit., p.121. 
38

 FRANCIONE, Gary. Animais como propriedade. Revista Brasileira de Direito Animal.  V. 2, n.2 . 
Salvador: Evolução, 2007. p. 13. 
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Animais são coisas que possuímos e que têm apenas valor 

extrínseco ou condicional como meios para nossos fins. Podemos, 

por uma questão de escolha pessoal, agregar mais valor aos 

nossos animais de companhia, como os cães e os gatos, mas, no 

que concerne à lei, mesmo esses animais não são nada mais do 

que mercadorias. De um modo geral, não consideramos os animais 

como seres com valor intrínseco, e protegemos seus interesses 

apenas até onde nos beneficiamos fazendo isso. 

 

Assim, por serem considerados como coisas, os animais não-humanos 

podem ser explorados, consumidos, comprados e vendidos como propriedades, 

experimentados nos setores da pesquisa e da medicina. A utilização dos animais 

não-humanos sem critérios de proteção, medição da senciência, na maioria das 

vezes acarreta em um sofrimento desnecessário.  

Outra dificuldade enfrentada é a proteção dos animais em juízo, pois por 

não serem considerados pessoas, por não terem capacidade de serem parte39, 

capacidade de estarem em juízo, não poderiam ser considerados sujeitos de 

direito40 dificultando o acesso. Todavia, as demandas envolvendo a proteção dos 
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 A clássica concepção de que apenas o ser humano – capaz de assumir direitos e obrigações - 
pode figurar como sujeito de direito, vem sendo substituída pela ideia de que os animais também 
possuem direitos. Embora alguns juristas reconheçam a existência de um direito especial de 
proteção aos animais, a ideia de considerar o animal não apenas como bem móvel ou coisa, mas 
como sujeitos de direito, se consolida à  medida que se reconhece que os direitos não devem ser 
atribuídos a um ser somente pela sua capacidade de falar ou pensar mas também pela sua 
capacidade de sofrer. NOIRTIN, op.cit., p. 136. 
40

 Por outro lado, o direito dos animais está em uma evolução, como exemplo do aumento de 
reconhecimento dos interesses dos animais na área do Direito civil é “Uniform Trust Act of 2000”, 
que tem sido adotado em mais de uma dúzia de estados. Com esta adoção, outra barreira legal, há 
muito existente, foi derrubada em prol dos animais, tomando outro rumo. A visão tradicional nos 
Estados Unidos evitava que os animais fossem sujeitos legais de cláusulas em um testamento ou 
fidúcia. Esta inabilidade de indivíduos de assegurarem o futuro dos seus animais de estimação 
depois de suas mortes foi tratada pelos peritos da “Uniform Trust Act of 2000” com a minuta da 
seção 408. Sob esta seção, um fundo para o cuidado do animal foi, especificamente, permitido e 
os juízes do tribunal estão também autorizados a apontar alguém para reforçar o acordo. Uma 
linguagem similar tem sido também parte da Lei Uniforme de Autenticação do Testamento. Dessa 
forma, os animais se tornam seres relevantes legalizados, com rendas e espólios que devem ser 
protegidos e considerados dentro do sistema legal. FAVRE, David. S.. Reconhecimento judicial dos 
interesses dos animais: um novo tipo de ato ilícito. Revista Brasileira de Direito Animal. v.6, n.8. 
Salvador: Evolução, 2011.p. 29. 
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animais não-humanos estão em uma crescente, como exemplo, o Poder Judiciário 

do Rio de Janeiro que teve a oportunidade de enfrentar esse questionamento no 

julgamento do habeas corpus impetrado em favor do chimpanzé Jimmy. Contudo, 

o julgamento não foi favorável, pois o Desembargador relator entendeu que o 

habeas corpus somente seria cabível para seres humanos e não para animais 

não-humanos41. 

Contudo, ainda que o entendimento de que os animais não-humanos são 

propriedade do homem, devemos destacar que os animais pertencem ao meio 

ambiente, à fauna e neste sentido, são considerados bem de todos e portanto 

merecem total proteção da sociedade. Outrossim, segundo salienta Castro42 

mesmo que um animal fosse considerado propriedade do homem, a 

própria Constituição Federal estabelece no inciso XXIII, do artigo 5º, 

que a propriedade atenderá a sua função social. Qual é a função 

social de um animal, senão o de tornar a vida do homem mais fácil, 

quando criado para fins utilitários, e mais saudável, quando criado 

para fins de companheirismo? Assim, mesmo que o animal fosse 

uma propriedade, estaria o homem obrigado a respeitá-lo, e 

protegê-lo. 
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Merece destaque parte do referido acórdão: “(...) O problema não está apenas em identificar a 
natureza dos animais na ordem jurídica, notadamente a brasileira, ou seja, se são bens móveis, 
meras coisas, semoventes etc.. A questão que se coloca é se um chimpanzé, especificamente, 
pode ser considerado alguém para efeitos de ser utilizado o habeas corpus em seu favor quando 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder, nos exatos termos em que disposto na Constituição do Brasil (vide 
art. 5º, inciso LXVIII) (...) Diante disso, há que se admitir, ao menos em tese, que a lexicografia 
distingue o homem na sua condição de animal racional dos demais animais considerados 
irracionais e, no mesmo sentido, que não se contém no vocábulo alguém ou ninguém outra pessoa 
que não a humana. Aliás, parece ter sido exatamente esse o intuito do legislador constituinte 
quando dispôs nos artigos iniciais da Constituição do Brasil de 1988 sobre os direitos 
fundamentais. (...) Portanto, considerando o histórico constitucional brasileiro, a primeira ideia e, 
pode-se afirmar, hermenêutica jurídica possível de se fazer, é que à exceção do homem, na sua 
condição de humano, nenhum outro ser vivo pode ser beneficiado ou sujeito do habeas corpus”. 
(Habeas Corpus nº 0002637-70.2010.8.19.0000 – Des. José Muinos Pinheiro Filho). BRASIL, 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http:/http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201005900611>. Acesso em 01 de 
out. de 2013. 
42

CASTRO, João Marcos Adede Y. Direito dos Animais na Legislação Brasileira. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 2006.p.47. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201005900611
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Por outro lado, outros estudiosos consideram que os animais não-humanos 

são sujeitos de direitos sui generis. Rodrigues43 destaca que “o homem não pode 

ser proprietário de animais, mas sim responsável por aqueles que estejam sob a 

sua tutela. Dessa forma, o correto, o coerente e o sensato seria aceitar a natureza 

jurídica sui generis dos animais, a fim de que sejam compreendidos como sujeitos 

de direitos”. Em uma outra visão, analisando esse aspecto, Lourenço44 salienta 

que se estaria diante de uma categoria intermediária situada entre coisas e 

pessoas, como um tertium genius45. 

Outro posicionamento, mostra-se melhor na proteção dos animais não-

humanos, pois estes seriam considerados como sujeitos despersonalizados, 

sendo assim elevados à condição de sujeitos de direito, podendo ser suprida a 

sua legitimação na forma da legislação em vigor. Nesta linha, Oliveira e 

Lourenço46 sintetizam a discussão nos seguintes termos : 

a utilização da teoria dos entes despersonalizados pode sinalizar 

um caminho mais suave e efetivo no que diz com a alteração do 

estatuto jurídico dos animais não humanos. Esta opção consiste, 

portanto, na utilização da teoria dos entes despersonalizados para 

fundamentar a concessão de direitos subjetivos fundamentais para 

os animais. 

Nessa linha, para o Direito Civil contemporâneo, personalidade e 

capacidade são conceitos distintos, pois a capacidade é a aptidão para ser sujeito 

de direitos, ligada à ideia de subjetividade, de ser sujeito de direitos.  Por outro 
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RODRIGUES, Danielle Tetu. O Direito & Os Animais: uma abordagem ética, filosófica e 
normativa. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2012.p.121. 
44

 LOURENÇO, op. cit. 485. 
45

 Poder-se-ia cogitar também na alternativa da inserção dos animais não-humanos em uma 
categoria intermediária situada entre as coisas e as pessoas, como um tertium genus. Esta parece 
ter sido a solução legislativa encontrada por alguns países europeus, com a retirada expressa dos 
animais da categoria de coisa, tal como se verifica na legislação civil alemã. Todavia, ao que tudo 
indica, a construção de um estatuto jurídico animal como um meio termo entre as classificações de 
sujeito de direito e objeto (...) parece recuar no sentido de um bem-estarismo alargado, o qual se 
basearia meramente na atribuição de deveres ao homem para com os animais, porém não 
concessão de direitos fundamentais. OLIVEIRA; LOURENÇO, Em Prol dos Direitos dos Animais 
op. cit., p.127. 
46

 Ibid. p.128 
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lado, a personalidade seria um valor que emana da pessoa47, um valor inato, 

valores que dizem respeito aos atributos existenciais da pessoa humana, que 

antecedem ao ordenamento jurídico48. Portanto, para ser titular de direitos e de 

obrigações, seria preciso ter reconhecida a personalidade jurídica. No 

ordenamento jurídico brasileiro, temos algumas exceções49, e dentre elas estão os 

chamados entes despersonalizados. 

Nem todos os sujeitos de direito são pessoas físicas, pois no ordenamento 

jurídico brasileiro é admitido a pessoa jurídica e os entes despersonalizados e 

“assim sendo, a categoria sujeito de direito seria um gênero que abarcaria de um 

lado, sujeitos personalizados (que seriam as pessoas propriamente ditas: naturais- 

seres humanos- e jurídicas) e, de outro, sujeitos não-personificados”50. 

Outrossim, por uma razão política legislativa, o ordenamento jurídico atribui 

a esses entes despersonalizados a possibilidade do exercício de alguns direitos e 

obrigações, inclusive processuais. Desta forma, considerar os animais não-

humanos como entes despersonalizados, garantiria o mínimo de proteção. Desta 

forma, a “teoria dos entes despersonalizados, baseando-se na distinção conceitual 

entre pessoa e sujeito de direito, permite, portanto, que se prescinda da 

qualificação do ente como pessoa para que ele venha a titularizar direitos 
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O Código Civil atual, por sua vez, ao dispor sobre a personalidade civil, conformando-se aos 
parâmetros constitucionais, modificou seus artigos iniciais e deles retirou o vocábulo “homem” para 
colocar em seu lugar o de pessoa, indicando com clareza que pessoa natural e ser humano são 
conceitos jurídicos distintos. Assim é que, de acordo com o artigo 1º do diploma civil, “toda pessoa 
é capaz de direitos (...)”. Pelo artigo 2º, “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento 
com vida (...)”. Ao assim proceder, dado que todas as leis infraconstitucionais devem ser 
interpretadas em conformidade com a Constituição, o Código Civil, ao adotar a forma genérica 
“pessoa”, preterindo a específica “pessoa humana”, aderiu expressamente a um conceito extensivo 
de personalidade, abarcando todas as pessoas, sejam elas humanas ou não. LOURENÇO, op. cit.. 
p. 493-494. 
48

Proposição I Carta de Curitiba “Integra o elenco dos desafios contemporâneos do Direito Civil 
brasileiro a análise crítica do conceito de personalidade jurídica, distinguindo, de um lado, os 
valores da pessoa humana que fundamentam os direitos da personalidade; e, de outro, a 
subjetividade, noção associada à capacidade, atribuída pelo ordenamento para o exercício de 
direitos de modo a abranger, nesse âmbito, titularidades coletivas de bens”. Carta de Curitiba. 
Disponível em:<http://www.flaviotartuce.adv.br/index2.php?sec=artigosc&id=189>. Acesso em: 21 
jun. 2012. 
49

Os exemplos aqui são os exemplos clássicos: a massa falida, o espólio, a sociedade de fato e 
tradicionalmente também se coloca o condomínio. 
50

OLIVEIRA; LOURENÇO, Em Prol dos Direitos dos Animais op. cit, p.129. 
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subjetivos”51. Resumindo, Lourenço destaca que “haveria dois caminhos básicos a 

trilhar consistentes na: (1) personificação dos animais (animais integrariam a 

categoria jurídica de “pessoa”, equiparados aos absolutamente incapazes); (2) 

utilização da teoria dos entes despersonalizados (animais fariam parte da 

categoria jurídica de “sujeitos de direito” tal como os entes despersonalizados)”52. 

Reconhecendo os animais não-humanos como entes despersonalizados, a 

proteção judicial seria facilitada, pois através de ações judiciais de proteção, os 

animais poderiam ser protegidos em juízo. Nesse sentido, o acesso ao Juízo 

poderia se dar de duas formas, pois deve-se sanar a incapacidade processual dos 

animais não-humanos. Em um primeiro posicionamento, a incapacidade53 dos 

sujeitos de direito não-humanos de postular em juízo seria sanada através da 

representação processual, instituto jurídico através do qual aqueles considerados 

incapazes de exercer os atos da vida civil, poderiam exercer seus direitos através 

de seus representantes legais54,ou então, em um segundo posicionamento os 

legitimados legais nas causas envolvendo os animais não-humanos poderiam 

atuar em nome próprio na defesa direitos dos animais como substituto55, podendo 

a substituição56 ser exercida pelo Ministério Público5758, Organizações não 
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Ibid p.133. 
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  LOURENÇO, op. cit. p.484. 
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 Pode ser parte em um processo judicial quem tem a possibilidade de ser titular de direitos. 
Nesse sentido, a legislação processual concede a capacidade de ser parte aos entes 
despersonalizados. A capacidade processual é a capacidade de figurar no processo judicial por si 
mesmo sem o auxilio de outrem. 
54

NOIRTIN, op. cit., p. 139. 
55

 SILVA, Tagore Trajano de Almeida. Capacidade de ser parte dos animais não-humanos: 
repensando os institutos da substituição e representação processual. Revista Brasileira de Direito 
Animal.  v.4, n.5. – Salvador: Evolução, 2009.p. 330. 
56

 No presente trabalho substituição e legitimação extraordinária estão sendo tratadas como 
sinônimos, embora seja reconhecida a controvérsia existente entre os estudiosos de Processo 
Civil. 
57

Declara a Constituição da República, em seu artigo 129, inciso III, ser função institucional de o 
Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio 
ambiente. Também o artigo 103 , inciso VIII , da Lei Orgânica do Ministério Público a essa função 
se refere, mencionando não só a proteção, mas a prevenção e reparação do dano ao meio 
ambiente. O Ministério Público ocupa posição fundamental na defesa do meio ambiente, também , 
por ser o único autorizado a promover o inquérito civil ( C F ,art. 129,III, c/c o art. 8°, § 1º da Lei 
7.347/85 ) e com poderes de notificação e requisição ( C F, art.129, VI e VIII ). Já o artigo 2°, § 3° , 
do Decreto 24.645 de 1934 atribui aos promotores de justiça a obrigação de assistir os animais em 
juízo, por serem seus substitutos legais. Apesar da impropriedade técnica dos termos utilizados, é 
incontroverso que a defesa dos animais em juízo incumbe ao Ministério Público, e não só às 
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governamentais de proteção, Associações de proteção59, contudo, para tanto 

deve-se promover a mudança legislativa autorizando a referida substituição 

processual60. 

Portanto, deve ser rejeitada a ideia de que os animais não-humanos são 

meros bens capitais, propriedade do homem, bens meramente econômicos, como 

semoventes ou coisas sem dono61. Os animais devem ser incluídos nessa 

perspectiva de proteção sendo considerados entes despersonalizados de modo a 

garantir que seus interesses básicos sejam respeitados, facilitando a sua defesa 

pelos meios processuais em Juízo, bem como, facilitando a sua proteção pelo 

Estado e pelos demais entes legitimados. É preciso reconhecer o Direito à 

                                                                                                                                                                                 
entidades protetivas, que não podem realizar as investigações necessárias, nem possuem 
legitimidade para firmar compromisso de ajustamento de conduta. Uma vez que compete 
privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública, na forma da lei, como 
assevera o artigo 129, inciso I da Constituição da República, cabe aos seus representantes 
reprimir os procedimentos que incidem na norma punitiva do artigo 32 da Lei 9.605/98. ORLANDI, 
Vanice Teixeira. Da eliminação de animais em centros de controle de zoonoses. Revista Brasileira 
de Direito Animal.  v.6, n.8. Salvador: Evolução, 2011. 
58

Segundo o art. 127 da Constituição de República Federativa do Brasil de 1988: “O Ministério 
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis”. Portanto, a iniciativa processual de proteção cabe ao Ministério Público, 
independentemente de qualquer manifestação de vontade alheia. O Ministério Público possui o 
dever de ofício, podendo utilizar a Ação Civil Pública, nos termos da Lei 7.347/85 ou  o Inquérito 
Civil e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 
59

A clássica maneira de defender interesses em juízo dá-se por meio da chamada legitimação 
ordinária, ou seja, é o próprio lesado que defende seu interesse (...) se o indivíduo é lesado, ele 
próprio busca a defesa de seu interesse em juízo (...) Assim sob o sistema da legitimação ordinária, 
que constitui regra no Direito, aquele que invoca ser titular do direito material é que cabe pedir sua 
proteção em juízo. (...) A legitimação extraordinária é a possibilidade de alguém, em nome próprio, 
defender interesse alheio. Chama-se essa legitimação de extraordinária por ser excepcional e 
depender de expressa autorização legal. Quando ela ocorre, configura-se verdadeira substituição 
processual inconfundível com a representação. Na representação processual, alguém em nome 
alheio , defende o interesse alheio (como é o caso do procurador ou mandatário); já na substituição 
processual, alguém, que não é procurador ou mandatário, comparece em nome próprio e requer 
em juízo a defesa de um direito que admite ser alheio. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos 
interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e 
outros interesses. 15ª ed.. rev .ampl. e atual. São Paulo. Saraiva, 2002.p.53. 
60

No Brasil, desde o Governo Provisório de Getúlio Vargas existem medidas de proteção aos 
animais, tanto na esfera civil, como penal, que concede a associações de proteção animal e ao 
Ministério Público o direito de ir a juízo representar os direitos dos animais. Em seu artigo primeiro, 
parágrafo 3º, o decreto nº 24.645/34 dispõe: “os animais serão assistidos em juízo pelos 
representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das Sociedades de 
Protetora de Animais”. SILVA, op. cit., 2008. p. 329. 
61

 O fato de ser considerado como sujeito de direito não está na afirmativa de que somente 
pessoas naturais poderiam ter direitos, ser consideradas sujeitos de direito, afinal os animais não-
humanos são seres vivos e assim, merecem respeito e proteção. 
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proteção dos animais não-humanos, visando garantir a sua dignidade, coibir 

abusos e crueldades. 
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CAPÍTULO 2 

2.0 – MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS NÃO-HUMANOS 

  Maus-tratos a animais não-humanos podem ser considerados como as 

imposições humanas se os sofrimentos ou danos aos animais, principalmente nos 

casos em que estes não podem se defender ou lutar pela sua sobrevivência. A 

submissão desses animais aos caprichos do homem implica, necessariamente, na 

prática de maus-tratos, revelando, no mais das vezes, tratamento cruel62. 

Os maus-tratos tanto podem ser de ordem ativa, quando efetivamente o 

agressor tem o interesse em cometer alguma crueldade com o animal, quando o 

ato é intencional e o comete através de uma ação. Por outro lado, podem 

acontecer de forma passiva, quando por omissão, o animal acaba sofrendo maus-

tratos, ou seja, quando a crueldade é gerada por uma negligência, principalmente 

nos casos em que o animal deixa de receber os cuidados necessários para 

garantir a sua sobrevida, Levai63 apresenta que  

MAUS TRATOS, por sua vez, é um vocábulo que se subsume na 

moldura da sevícia, relacionando-se ao ultraje, ao insulto, e à 

violência capaz de expor o animal a uma situação de sofrimento. 

Consuma-se com a ocorrência de um ato agressivo em relação ao 

animal, independente da causação de lesões físicas ou a morte. 

 

Os maus-tratos aos animais não-humanos são muito comuns na história da 

humanidade. Há séculos os animais servem e satisfazem o homem. Na 

antiguidade64, os animais não-humanos disputavam os alimentos com o próprio 
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TUGLIO, op. cit.. p. 231. 
63

LEVAI, Direito dos Animais,  op. cit., p. 39. 
64

 Com o passar dos tempos muitos animais não-humanos também passaram a serem 
considerados símbolos religiosos e divinos, o homem atribuía significados sobrenaturais aos 
animais fazendo sua pintura em rochas. 
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homem. Passaram a servir aos humanos como auxílio a serviços e trabalhos, 

principalmente pós-revolução industrial e no ambiente rural, Lourenço 65 

A relação homem-animal possui raízes bastante remotas, 

confundindo-se com a própria origem do ser humano. Os 

historiadores e antropólogos geralmente estipulam que o período 

denominado “caçador-coletor” das sociedades humanas tenha se 

iniciado com os nossos primeiros antecessores diretos (Homo 

erectus – 2/1,5 milhões de anos atrás) e tenha persistido até o 

desenvolvimento da agricultura, há cerca de 10.anos atrás. 

Com a colonização do Brasil pelos portugueses66, muitos animais 

domésticos ou domesticados foram trazidos, contribuindo para a domesticação 

dos animais não-humanos,  segundo Levai67 

(...) teria sido no início do século XVI, período colonial, que os 

primeiros animais domésticos desembarcaram no Brasil, quando 

Ana Pimentel, esposa de Martim Afonso de Souza, trouxe a São 

Vicente vários ruminantes na caravela Galga. Tal primazia também é 

atribuída a Tomé de Souza, ao introduzir em nosso país gado vacum 

proveniente da ilha de Cabo Verde. 

Neste sentido, o homem se aproximou dos animais não-humanos. Com os 

hábitos de civilização, o avanço e o crescimento das cidades, o homem se 

aproximou da natureza e consequentemente dos animais. O homem passou a 

conviver com os pássaros, passou a criar os animais para consumo próprio. No 
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 LOURENÇO, op. cit., p.43. 
66

 No momento da ocupação territorial do Brasil pelos colonizadores, muito da natureza foi 
danificado. Ao ter seus habitats destruídos pela conquista, muitos animais sofreram danos 
indiretos. Mas, nesse mesmo processo de devastação ambiental, houve caça e aprisionamento de 
inúmeros outros animais para que fossem expostos na metrópole, e/ou também serem 
comercializados como raridades o que gerou danos diretos a outras espécies. Nesse mesmo 
momento de tráfico de animais para a Europa, o caminho reverso foi traçado, no contexto em que 
animais domésticos desembarcaram no Brasil, para executar serviços em variadas atividades as 
quais eram necessárias à construção da nova “civilização”. Alguns deles foram usados nas 
lavouras, na pecuária, nos transportes, enquanto outros foram usados para o sustento da 
sociedade emergente. ALVIM, Mariana Spacek. A experimentação animal na nova Lei 11.794/08 à 
luz da interpretação conforme a Constituição.  Revista Brasileira de Direito Animal. ano 5, v.7 .  
Salvador: Evolução, 2010. p.221 
67

 LEVAI, Direito dos Animais , op. cit., p. 25. 
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ambiente familiar, passou a utilizar sua pele para vestimenta, passou a utilizá-los 

para o auxílio no trabalho, para o seu entretenimento. Buscou a domesticação dos 

animais não-humanos, levando-os para o interior de seu lar, o cachorro passou a 

ser considerado o melhor amigo do homem. 

O Brasil experimentou um grande crescimento populacional e 

consequentemente esse convívio aumentou, acarretando um crescimento nos 

conflitos em sociedade seja em razão das diferenças, seja em razão dos 

interesses. Esses conflitos aumentaram no ambiente domiciliar, no convívio do 

homem com os animais domésticos e domesticados, pelo fato destes estarem 

cada vez mais próximos e no interior das residências, das moradias.  

Em razão do aumento do consumo de alimentos de origem animal e em 

razão da busca pelo lucro máximo nas vendas de carnes e seus derivados, os 

animais destinados ao abate sofrem inúmeros abusos, desde o seu confinamento 

até o abate final, que não são informados a sociedade. Insta salientar que “o art. 

5º, inc. XIV da Constituição Federal estabelece que é assegurado a todos o acesso à 

informação. Este direito também é um dos objetivos e um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/81), de forma que a sociedade possa ser informada 

para ter uma participação ativa na defesa do nosso patrimônio ambiental”
 68

. 

Deve-se proteger o animal não-humano dos maus-tratos pelo que ele é, em 

sua dignidade e direitos, pois nada impede que possa haver novos direitos, em 

novas situações ainda que não tipificados. Essa proteção deve e pode ser 

estendida aos animais não-humanos. Deve ser levado em consideração para que 

seja efetivada a proteção aos animais não-humanos  a sua  capacidade de sentir 

dor, a senciência, bem como a sua consciência.  

Portanto, hoje o homem convive mais de perto com os animais e nem 

sempre essa convivência é harmônica. Quando ocorre o conflito de interesses 

entre o homem e os animais, é que fica caracterizado o especismo,  sofrendo 

inúmeros modos de maus-tratos, na maioria dos setores da sociedade. 
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 MOULIN, Carolina Corrêa Lougon. Consumo de animais: o despertar da consciência. Revista 
Brasileira de Direito Animal. v. 4, n.5.  Salvador: Evolução, 2008, p.221 
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2.1 - Os Maus-tratos provocados nos animais na indústria da 

alimentação 

2.1.1 – O Sofrimento dos animais bovinos – Da criação ao abate e a 

exploração da indústria leiteira 

Na antiguidade, o homem consumia a maioria dos produtos de origem 

animal e a criação e o abate eram realizados no ambiente rural e/ou na criação 

familiar.  

Com o aumento da população, houve uma necessidade de ampliação da 

produção.  A industrialização ampliou a produção, modificando os procedimentos, 

acarretando na multiplicação dos abates e nos modos de produção ocasionado 

em novas técnicas, ou seja, com a modernidade e com o desenvolvimento dos 

modos de vida, as formas de trabalho mudaram. Nesse sentido, até meados no 

século XX vacas e bois ainda costumavam ficar soltos no pasto, enquanto porcos 

e galinhas viviam no quintal do produtor. Depois da II Guerra Mundial, com a 

chamada industrialização das atividades agropecuárias, houve uma ruptura com o 

sistema tradicional de criação de animais69. 

Na sociedade contemporânea, o momento principal de contato do homem 

com os animais seria no momento das refeições diárias. Quando o homem se 

alimenta, não pensa como aquele alimento chega até a sua mesa, como o mesmo 

é processado industrialmente; não pensa no processo de produção, como aquele 

produto chegou até o mercado, não tem o conhecimento dos maus-tratos que são 

realizados nos animais não-humanos na linha de produção, Singer70  destaca que  

Para a maioria dos seres humanos, sobretudo os que vivem em 

centros urbanos e suburbanos modernos, a maneira mais direta de 

contato com os animais não humanos ocorre nas refeições, quando 

os comem. Esse simples fato está no cerne de nossas atitudes para 

com os outros animais. 
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 LEVAI, Direito dos Animais , op. cit, p.73. 
70

 SINGER, op. cit. p.139 
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A indústria da carne é uma das maiores do mundo, o setor pecuário 

apresenta-se em plena expansão em razão do consumo pela sociedade 

contemporânea. O crescimento da população humana e a elevação da expectativa 

de vida, também fizeram com que a demanda por carne e por outros produtos de 

origem animal impulsionasse a atividade produtiva nas fazendas industriais71. 

A sociedade contemporânea consome bilhões de quilos de carne por ano e, 

para sustentar esse mercado, as fazendas-fábricas não se preocupam com o 

tratamento dispensado aos animais, visando o aumento na produção, pois o lucro 

está em primeiro lugar72. Aumentar a produção é a principal missão. Atualmente, 

as linhas de produção visam um sistema que consiga produzir a maior quantidade 

de carne da forma mais rápida e barata possível (O horário para se alimentar está 

cada vez mais reduzido, com isso, as cadeias de alimentos rápidos, fast food, cujo 

cardápio é basicamente constituído de carne, contribuem para o aumento gradual 

no consumo mundial de carne73. 

Nos últimos cinquenta anos, grandes empresas e métodos de linha de 

montagem transformaram a agricultura em agronegócio.74Nesse sentido, Regan75 
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 LEVAI, Direito dos Animais , op. cit., p.73. 
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O valor de mercado de um objeto aumenta com a comercialidade, que acaba conduzindo a um 
maior desejo de aliená-lo. Quanto maior o valor de um objeto, maior o sofrimento de privar-se dele. 
Logo, a realidade do mercado torna tanto difícil, quanto contraproducente a formação de um 
relacionamento com a mercadoria, acontecimento esse que acaba facilitando uma maior 
coisificação. No caso de animais, isso permite maus tratos. A mercantilização de animais confere 
um valor de troca, que no caso de animais de corte, é realizado através da morte e separação dos 
membros. Para os animais produtores (vacas leiteiras, porcas matrizes, etc.), o valor surge por 
elevar ao máximo a produtividade buscando o mínimo de custo. Em nenhum dos exemplos a 
qualidade da vida dos animais é cogitada. Pelo contrário, em ambos os casos, o incentivo 
econômico (que é, afinal, o que impulsiona o valor de troca) encontra-se em reduzir as despesas 
associadas com a coisa e ao mesmo tempo aumentar o seu rendimento. É muito fácil observar 
como essa lógica conduz a fábricas agrícolas desenvolvidas para maximizar a eficiência 
econômica, independentemente do impacto sobre os animais. CASSUTO, David N.. Owning what 
you eat – the discourse of food (Dominando o que você come: o discurso da alimentação). 
Trabalho  apresentado tanto na Conferência sobre “O Animal no Âmbito das Necessidades 
Humanas”, patrocinado pela Universidade de Quebec em Montreal, Grupo de Investigação 
Internacional em Direito Animal, Montreal, Canadá, em Maio de 2009, quanto na Conferência sobre 
Soberania do Estado, Direito Internacional e Integridade Ecológica patrocinado pelo Grupo de 
Integridade Ecológica Global (Global Ecological Integrity Group), Florência, Itália, Junho de 2009.  
Revista Brasileira de Direito Animal. v..4, n.5.  Salvador: Evolução, 2008. p.77 
73

 NOGUEIRA, Vânia Márcia Damasceno. Direitos fundamentais dos animais: a construção jurídica 
de uma titularidade para além dos seres humanos. Belo Horizonte: Arraes Editores. 2012 p. 204. 
74

SINGER, op. cit., p. 141. 
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salienta que “não é difícil achar as razões por trás da proliferação das granjas 

industriais . O lucro, auxiliado pelos subsídios do governo e sua política de preços 

move a indústria. Afinal de contas, a produção animal é um negócio e tem o 

objetivo de maximizar o retorno financeiro”. 

A exploração dos animais pelas indústrias é protegida pelo próprio poder 

econômico gerado dessa exploração, que informa o consumidor apenas do que 

lhe interessa economicamente76. 

Neste sentido, na produção da carne bovina, com o manejo do gado, o 

animal sofre diversos maus-tratos, pois os seus chifres são arrancados77, o seu 

corpo é marcado a ferro quente, são castrados78, sendo que todos os atos são 

realizados sem anestesia. Além disso, o gado em um primeiro momento pasta a 

céu aberto, sendo expostos a diversas condições climáticas, vão desde calor 

insuportável até tempestades e secas. Depois o gado é transportado para currais 

de engorda, o que é feito através do fornecimento de grãos, que (junto com fortes 

doses de estimulante do crescimento) aceleram a engorda79. Nesse local, milhares 

de animais são amontoados em pequenos currais com lamas, estrumes, 

infestados de moscas, sendo que a maioria do gado de corte passa grande parte 

da vida em currais de engorda. 

No momento em que são levados ao abate, são encaminhados em 

caminhões, onde dezenas de bovinos são colocados no mesmo espaço, ficam 

amedrontados com o movimento do veículo, são obrigados a conviverem sem 
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 REGAN, op. cit., 110. 
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NOGUEIRA, op. cit., p.184. 
77

 Quase todos os produtores de carne bovina retiram os chifres, marcam  e castram os animais. 
Todos esses processos provocam intensa dor física. Os chifres são retirados porque, com eles, os 
animais ocupam mais espaço nos comedouros ou quando transportados, e podem ferir uns aos 
outros quando apinhados (...) Os chifres não são apenas ossos insensível. Quando extraídos, são 
cortados artérias e outros tecidos, fazendo o sangue jorrar, sobretudo se a prática não é realizada 
em bezerros logo após o nascimento. SINGER, op. cit., 2010.p. 214. 
78

 A castração é realizada porque se considera que os novilhos engordam mais do que os outros – 
embora, de fato, aparentemente apenas acumulam mais gordura – e porque se tem que os 
hormônios masculinos alterem a carne. Além disso, é mais fácil lidar com animais castrados. (...) 
Anestésicos em geral não são utilizados. O procedimento consiste em imobilizar o animal e 
decepar o escroto com uma faca, expondo os testículos. Ibid. p.214. 
79

REGAN, op. cit., p. 117 



41 
 

alimentos, com o dos outros animais, são expostos a condições drásticas de 

temperatura em razão do transporte em caminhões abertos, quando transportados 

em longas distâncias podem sofrer com a denominada “febre do transporte”80, que 

pode ser fatal. No tempo frio, em razão da combinação com o vento, algumas 

partes do corpo podem até congelar, causando dores terríveis. Os animais não 

recebem alimento nem água, ficando desnutridos.  

Ao chegarem ao local destinado, são encaminhados em um pequeno 

corredor, onde são molhados e sofrem o atordoamento elétrico81, sendo obrigados 

a percorrer um verdadeiro corredor da morte. Ao notarem que o animal a sua 

frente se caminha para a morte, pois têm a capacidade de percepção, sentem o 

cheiro do sangue e tentam retornar se debatendo de um lado ao outro, todavia, 

em razão do estreitamento do corredor, não tem a opção de retorno, sendo 

obrigados a continuar seguindo no corredor até o encontro de uma pequena baia, 

onde se localiza o responsável pelo abate que pode ser de forma manual ou , 

quando o abatedouro é aparelhado industrialmente coma pistola pneumática82, 

todavia, nem sempre o abate é realizado dessa forma, sendo adotado o 

procedimento da marretada83 na cabeça do animal. Depois disso, são suspensos, 
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 Há duas reações principais: “emagrecimento” e “febre do transporte”. Todos perdem peso 
durante o transporte(...) A febre do transporte, uma forma de pneumonia que faz o gado 
emagrecer, é outro indicador do estresse extremo. SINGER, op. cit., 2010. p. 219. 
81

Atordoamento Elétrico, os animais são conduzidos molhados a um corredor e dali tangidos com 
choques elétricos de 240 volts. Ver documentário “A Carne é Fraca”. Produzido pelo Instituto Nina 
Rosa. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=IKIBmppiIvM&list=PL84CA7BAC8418D665&feature=c4-
overview-vl&hd=1> Acesso em 01 de out. de 2013. 
82

 Pistola Pneumática é uma pistola que é apontada para a cabeça do animal e uma vara de metal 
é disparada para dentro do cérebro, a pistola é projetada de modo que a haste jamais sai 
completamente, ela simplesmente vara a cabeça do animal e depois é puxada pelo açougueiro 
enquanto o animal desmaia. Este disparo, como o animal se agita muito, nem sempre é certeiro e, 
frequentemente, atinge o olho ou resvala na cabeça do animal, gerando ainda mais dor.  Ver 
documentário “A Carne é Fraca”. Produzido pelo Instituto Nina Rosa. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=IKIBmppiIvM&list=PL84CA7BAC8418D665&feature=c4-
overview-vl&hd=1> Acesso em 01 de out. de 2013. 
83

 Utilizando-se de um martelo específico golpeia-se a cabeça do gado quebrando o seu crânio. 
Nem sempre o martelo acerta com precisão a região que causa a inconsciência, podendo rasgar 
os olhos ou o nariz do gado. Ver documentário “A Carne é Fraca”. Produzido pelo Instituto Nina 
Rosa. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=IKIBmppiIvM&list=PL84CA7BAC8418D665&feature=c4-
overview-vl&hd=1> Acesso em 01 de out. de 2013. 
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muitos ainda vivos, por uma das patas traseiras84. Seus músculos se rompem em 

virtude do peso, após os responsáveis cortam a garganta de cada animal, na veia 

jugular e carótida, deixando-o sangrar até a morte, pendurando-os de cabeça para 

baixo85.  

Um aspecto geral a ser destacado na indústria do abate de animais é a 

situação dos animais que, em razão dos diversos maus-tratos gerados, não 

conseguem sequer ficar de pé, ficam “caídos” nos ambientes e a sua situação fica 

agravada em razão de não terem condições de sem se alimentar ou beber água, 

Regan86 destaca que 

Um símbolo do tratamento “humanitário” que os animais recebem 

nos abatedouros é a situação terrível dos chamados “caídos”. Estes 

animais são doentes ou tão machucados que não conseguem ficar 

de pé nem andar. Dependendo das condições do estabelecimento, 

os caídos podem ficar largados no chão por um dia ou mais, sem 

agua, comida nem atendimento veterinário. Mortos ou vivos, 

finalmente são puxados para dentro do abatedouro por correntes, 

ou erguidos com uma empilhadeira. 

Portanto, como podemos observar, até a carne bovina chegar à mesa das 

famílias, sofrem inúmeros maus-tratos nas linhas de produção, os quais não são 

do conhecimento dessas pessoas, pois nas embalagens não constam qualquer 

tipo de informação ou alerta, pelo contrário, as embalagens apresentam os 

animais em desenhos demonstrando alegria ou satisfação, em atividades normais, 

etc., sendo que o sofrimento continua.  
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 Ver documentário “A Carne é Fraca”. Produzido pelo Instituto Nina Rosa. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=IKIBmppiIvM&list=PL84CA7BAC8418D665&feature=c4-
overview-vl&hd=1> Acesso em 01 de out. de 2013. 
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 De fato, em determinados matadouros-frigoríficos, como o de Bauru e o de Araçatuba, o abate 
ritual impede que os bovinos recebam prévia insensibilização. Suspensos em correntes e 
sangrados vivos, segundo os preceitos religiosos que regem a jugulação cruenta, esses animais 
experimentam atroz sofrimento até que lhes sobrevenha a morte. LEVAI, Laerte Fernando. 
Crueldade Consentida: A Violência Humana Contra os Animais e o Papel do Ministério Público no 
Combate à Tortura Institucionalizada. Disponível em: 
http://www.forumnacional.com.br/crueldade_consentida.pdf> Acesso em 01 de dez. de 2013. 
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 REGAN, op. cit. p.119. 
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Como setor da exploração da carne bovina, a indústria da carne de vitela é 

a mais cruel87.Por ser uma carne mais clara e macia, é considerada uma carne 

nobre e que gera muitos lucros. Os bezerros ainda muito jovens são confinados 

em pequenos espaços, que impedem a sua movimentação e, na maioria das 

vezes, são amarrados em correntes sendo alimentados de leite desnatado com 

vitaminas, não tendo contato com o ar livre, sofrendo com o distanciamento da 

mãe, principalmente pela carência da amamentação. Singer88 afirma que “Os 

produtores de vitela transferem os bezerros diretamente da arena de leilões para 

uma unidade de confinamento. Ali, num estábulo adaptado ou especialmente 

construído, são colocados em baias ripadas de cerca de 56 centímetros de largura 

por 1,40metro de comprimento. O piso é ripado, afastado do chão de concreto. Os 

bezerros são presos por uma corrente em volta do pescoço para impedir que se 

virem”. 

Portanto, aos bezerros criados nas baias para produção de vitela é negado 

simplesmente tudo que responda à sua natureza89. Chuahy90 salienta que 

Os novilhos, privados dos cuidados maternos apenas com alguns 

dias de vida, são trancados num espaço pequeno onde ficam 

impossibilitados de se mexer. Sem tomar leite, pegar sol ou pastar. 

Eles são alimentados com um substituto do leite, preparado para 

engordá-los pelo menos 800 gramas por dia. Os fazendeiros evitam 

dar agua aos animais para que, com sede, eles comam mais. A 

dieta dos novilhos não contém ferro (causando-lhes diarreia crônica) 

para que se tornem anêmicos. Nada no estábulo é feito de ferro 

para evitar que o animal entre em desespero e lamba o material. A 

anemia e a falta de exercício levam o novilho a produzir uma carne 

de cor clara e macia, quase sem sangue. O animal é morto antes de 

completar um ano. 
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 A vitela é conhecida também como a carne de bezerros. 
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 SINGER, op. cit., p. 191. 
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 REGAN, op. cit., p. 109. 
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 CHUAHY, op. cit., p.40. 
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Como visto, os bezerros criados para vitela sofrem fisicamente, porque 

ficam confinados na mesma posição enfrentando a dor e o desconforto nas 

articulações, problemas digestivos e diarreia crônica. Sofrem psicologicamente, 

porque suas vidas de confinamento solitário são caracterizadas pela privação mais 

abjeta. Nunca lhes é dada a oportunidade de mamar e pastar, de esticar as 

pernas, de respirar ar fresco e aproveitar a luz do sol, que eles apreciam91. 

Uma outra exploração dos bovinos é a indústria leiteira. O sofrimento 

começa igualmente com o afastamento prematuro da mãe de sua cria92. As vacas 

leiteiras são verdadeiras máquinas de produção93, produzindo dez vezes ou mais 

litros de leite que o normal, ficam confinadas sem contato com a natureza, são 

impedidas de amamentar os seus filhotes, recebem doses de hormônios, sentem 

muitas dores nas tetas, pois essas ficam ligadas diretamente à tubos de sucção. O 

ambiente é controlado: são alimentadas com quantidades calculadas de ração, a 

temperatura é ajustada para maximizar a produção de leite e a iluminação é 

regulada artificialmente94. Geralmente são criadas em instalações com piso de 

concreto, em que os animais não se adaptam anatomicamente95. Nesse sentido, 

Regan96 destaca que  

Em média, as vacas leiteiras ficam prenhes uma vez por ano 

durante três ou quatro anos, depois dos quais muitas são vendidas 

para serem transformadas em produtos de carne baratos (quarenta 

pro cento dos hambúrgueres vendidos nos mercados e restaurantes 

vêm da carne de vacas leiteiras descartadas). Como resultado da 

manipulação genética e do cruzamento seletivo, algumas vacas 

leiteiras produzem 44 litros de leite por dia, dez vezes sua 

capacidade normal. 
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 REGAN, op. cit., p.109 
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NOGUEIRA, op. cit.. p. 208. 
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 Passam a vida inteira num alojamento de concreto, ligadas à maquina de ordenhar, que não raro 
lhes provoca dolorosos e repentinos choques elétricos estressando ainda mais o animal. Ibid. p. 
210. 
94

 SINGER, op. cit.. p.201. 
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 REGAN, op. cit,, p.116. 
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Ibid. 
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Portanto, a vaca leiteira moderna foi desenvolvida para produzir o máximo 

possível de leite. Produz mais do que três vezes o leite de uma vaca normal e o 

resultado é um estresse considerável no corpo do animal97. 

Como pode-se observar, um dos animais mais explorados no setor 

industrial de alimentos são os bovinos, já que a maioria da população mundial 

consome este tipo de carne, os fast foods têm em seus cardápios a maioria dos 

alimentos com carnes desta origem. O setor não tem o interesse em acabar ou 

diminuir com a produção de carne bovina para o consumo, bem como não tem 

interesse em investir nos procedimentos para minimizar o sofrimentos dos animais 

e os impactos ao meio ambiente. Conforme observado, todos os procedimentos 

adotados violam diretamente o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais98. 

2.1.2 – O Sofrimento dos animais suínos na indústria de alimentos – 

Da Criação ao abate 

Na indústria do consumo da carne de suínos, os porcos sofrem maus-tratos 

muito similares aos bovinos, contudo a sua situação é agravada em razão de 

serem animais extremamente sensíveis, com capacidade mais elevada de 

consciência99, por isso têm mais condições de reconhecer o ambiente de 

sofrimento em que vivem.  

No manejo, os maus-tratos começam com a castração do animal, para que 

possam ter ganho de peso. Porcos recém-nascidos têm seus rabos removidos e 

as orelhas mutiladas sem anestesia100. São forçados a uma vida sedentária, 
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 SINGER. PETER; MANSON, James. A ética da alimentação: como nossos hábitos alimentares 
influenciam o meio ambiente e o nosso bem-estar. Tradução Cristina Yamagami. Rio de Janeiro, 
Elselver, 2007. p.61. 
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 (...) as atuais leis portuguesas sobre o tema – o Decreto- Lei nº 28/96 e a Lei de Proteção aos 
Animais – dispõem, respectivamente, que “os animais devem ser manuseados de forma a evitar 
qualquer excitação, dor ou sofrimento durante o encaminhamento, estabulação, imobilização, 
atordoamento, abate e occisão” (art. 3º, Anexo A) e que “são proibidas todas as violências 
injustificadas contra animais, considerando-se como tais os atos consistentes em, sem 
necessidade, se infligir a morte, o sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a um animal” 
(art. 1º, nº 1).  MIGLIORE, op. cit. p. 113. 
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 De todos os animais normalmente consumidos no mundo ocidental, o porco é o mais inteligente, 
Sua inteligência é comparável – e talvez até superior – à de um cão. SINGER, op. cit, 2010. P. 176. 
100

 REGAN, op. cit., p.112. 
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reclusa101. Na criação familiar, são alimentados com todo o tipo de resto de 

comida. Na produção industrial, são alimentados com rações e alimentos próprios 

visando a engorda. No abate em pequenas fazendas ou em ambientes 

domésticos, os animais são abatidos com uma faca afiada e longa que é cravada 

diretamente no coração, sendo comum, em razão de sua sensibilidade escutar o 

“grito” de dor do animal102.  

Nas fazendas-fábricas, as porcas são obrigadas a terem ciclos contínuos de 

gravidez103 e, quando grávidas, são mantidas em um tipo de cercado que, pelo 

tamanho, não lhes possibilita muita locomoção104 e é desta forma que têm os seus 

filhotes. Durante o parto, é comum escutar os gritos de dor, em razão do ambiente, 

do desconforto pelas contrações105. 
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 Os porquinhos são mantidos em espaços apertados com outros filhotes desde 4 semanas de 
idade. Quando atingem 22 quilos, são transferidos para um cercado minúsculo, com chão de 
concreto (mais fácil de limpar) e sem nenhuma palha ou terra. Apesar de inteligentes e sociáveis, 
os porcos são separados uns dos outros por barras de aço. Sua única atividade nessa época é 
comer, levantar, deitar e dormir. CHUAHY, op. cit.. p. 41. 
102

 Ver o procedimento no documentário  “A Carne é Fraca” produzido pelo Instituto Nina Rosa. 
Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=IKIBmppiIvM&list=PL84CA7BAC8418D665&feature=c4-
overview-vl&hd=1> Acesso em 01 de out. de 2013 
103

 No rigoroso programa de produção de um sistema de criação industrial, elas devem produzir 
ninhada após ninhada o mais rapidamente possível, o que significa que são mantidas prenhes pela 
maior parte de sua vida. Durante a gravides são mantidas confinadas em “baias de gestação” –
baias individuais com barras de metal ou pequenos cercados de metal com largura de cerca de 30 
cm a mais que seus corpos e tão estreitos que as porcas não conseguem nem se virar. SINGER; 
MANSON, op. cit., 2007.p. 49. 
104

Porcos podem ser os mais inteligentes e sensíveis dentre os animais que geralmente comemos 
e podem exercer essa inteligência explorando variados ambientes. Antes de dar à luz, as porcas 
utilizam palhas e galhos para construir um confortável e seguro ninho, que funcionam como uma 
cama. Mas hoje, as porcas grávidas são mantidas em jaulas tão estreitas que mal podem se virar 
ou ficar em pé. Os leitões são retirados da porca o mais rapidamente possível, para que ela possa 
engravidar novamente, sem nunca deixar o galpão, até que sejam levadas para o abate. 
GORDILHO, Heron José de Santana. O consumo de carne e o aquecimento global. Revista 
Brasileira de Direito Animal. v.4, n.5 . Salvador: Evolução, 2008. p.356.  
105

 As porcas reprodutoras pesando até 180 quilos ficam confinadas em baias de 61 cm de largura 
durante a maior parte de sua vida de sucessivas gestações, que pode chegar a quatro anos. 
Prendê-las com coleiras à parte frontal de suas baias, por meio de barras de contenção, diminui 
mais ainda sua mobilidade. Um behaviorista animal holandês descreve a reação das porcas: elas 
moviam-se violentamente para trás, tencionando a coleira. Sacudiam e batiam a cabeça, 
contorcendo-se na tentativa de se libertar. Muitas vezes gritavam alto; ocasionalmente algumas se 
chocavam contra as laterais das baias individuais. Como resultado, às vezes, desabavam no chão. 
REGAN, op. cit...p. 112. 
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Os porcos, quando nascem, são forçados a ficar em um ambiente industrial. 

São castrados sem anestesia, de modo cruento e são afastados de suas 

genitoras. Imediatamente são encaminhados para a engorda, vivem amontoados 

em pequenas áreas, geralmente em piso não apropriado106. Em razão disso, pela 

disputa de espaço, costumam agredir-se e, em alguns casos, mutilam-se, 

podendo até chegar a morte. 

Os porcos são abatidos de forma muito similar aos bovinos, do mesmo jeito 

chegam em transportes lotados, expostos às intempéries. Após isto são 

“supostamente” anestesiados e muitas das vezes desacordados por choques. 

Depois, são pendurados em correntes pelas patas traseiras e encaminhados ao 

sangramento, onde seus pescoços são cortados, sendo  imergidos a seguir  em 

água fervente, muitos ainda conscientes. Imediatamente, são esfolados para a 

retirada da pele e, por fim, são encaminhados à mesa de corte107. 

Portanto, os suínos sofrem maus-tratos em toda a linha de produção, 

similares aos bovinos; as porcas reprodutoras ficam confinadas em pequenos 

espaços, sem capacidade de locomoção; os filhotes, depois de castrados e 

mutilados, são amontoados em pequenos espaços inapropriados; no abate, 

sofrem ainda mais por serem mais sensíveis. Da mesma forma, quando as carnes 

suínas são comercializadas, a sociedade não é informada de todo o procedimento 

pelo qual passa, não tem o conhecimento dos horrores da produção industrial, não 

conhece o “grito” de um suíno em sofrimento na linha de produção.  
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 Neste ambiente os cascos sofrem maior tensão, provocando a abertura do ângulo e fissura 
central, muitas vezes com ferimentos hemorrágicos, seguidos de infecção. Para amenizar, são 
aplicados antibióticos em grande quantidade, para evitar a morte dos animais. 
107

 O abate de porcos representa uma variação do tema principal da indústria do abate e preparo 
de carne para consumo. Os porcos são conduzidos a um estreito compartimento onde o 
“atordoador” lhes dá um choque elétrico que, supõe-se, deixa-os inconscientes (...) Inconscientes, 
os porcos tem as pernas traseiras presas por correntes, pelas quais são pendurados de cabeça 
para baixo, e são colocados na esteira rolante, onde encontram o “lanceiro”, cuja tarefa é cortar 
lhes as gargantas. Depois, de sangrarem até a morte, os porcos são submersos em um tanque de 
agua escaldante. Em seguida, são depilados e esviscerados, sem recobrarem a consciência. 
REGAN, op. cit., p. 118. 
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2.1.3 – O Sofrimento das aves na indústria da produção de alimentos 

de origem animal 

Um dos primeiros animais a serem levados para as fazendas-fábricas foram 

as aves. Singer108 afirma que “O primeiro animal a ser removido das condições 

relativamente naturais da fazenda tradicional foi a galinha. Os seres humanos 

usam-na de duas maneiras: para obter a carne e para obter ovos”.  

As aves são criadas em cativeiro, impedidas de ciscar e, na maioria das 

vezes, são criadas em gaiolas lotadas, sem liberdade109ou em pequenas gaiolas 

individuais (no caso das botadeiras)110, sem a claridade do sol, expostas à luz 

artificial constante111. Deste modo pensam que o dia é contínuo, o que mantém o 

seu metabolismo ativo na produção de ovos. Além de tudo, isso, consomem 

hormônios para aumentar o peso em curto prazo112. Segundo Nogueira 
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 SINGER, op. cit., p. 144 
109

 A Grande maioria das poedeiras fica amontoada dentro das baterias, que são um enorme 
conjunto de gaiolas de metal, colocadas umas em cima das outras. As galinhas de baixo vivem sob 
uma torrente ininterrupta de excrementos produzidos pelas de cima. Qualquer que seja a posição 
delas na hierarquia do galinheiro industrial, o ambiente em que vivem é superlotado. REGAN, op. 
cit., p. 115. 
110

 O espaço alocado por galinha poedeira, na verdade, é até menor do que o alocado para os 
frangos de corte, variando de uma folha de papel sulfite formato carta, de cerca de 21cmx28cm. 
(...) As gaiolas ficam em longas filas, algumas vezes empilhadas em prateleiras de três ou quatro 
andares. Dessa forma, em um só galpão, dezenas ou milhares de galinhas podem receber 
alimento, água e ter seus ovos coletados, tudo por máquinas. SINGER; MANSON, op. cit., 
2007.p.39-40. 
111

 A iluminação é ajustada (...) deve haver luz bem clara, 24 horas por dia, na primeira e na 
segunda semanas, para estimular os frangos a ganhar peso rapidamente; então, a intensidade da 
luz é diminuída, as lâmpadas são acessas e apagadas a cada duas horas, pois se acredita que os 
frangos, após um período de sono, estejam prontos para comer; finalmente, por volta da sexta 
semana, quando as aves tiverem crescido tanto que o espaço começa a ficar apertado, as luzes 
são mantidas bem fraquinhas , o tempo todo. O objetivo é reduzir a agressividade causada pela 
superlotação. SINGER, op. cit. 2010.p.145. 
112

 O passo essencial para transformar as galinhas em itens manufaturados foi confiná-las em 
galinheiros fechados, ou aviários. Um produtor de frangos recebe das chocadeiras um lote de 10 
mil a 50 mil ou mais pintinhos de um dia e os coloca no piso forrado de um galinheiro comprido, 
sem janelas, embora alguns produtores utilizem gaiolas empilhadas, com vistas a criar um número 
maior de aves no mesmo galpão. Dentro do aviário cada aspecto é controlado para provocar um 
crescimento mais rápido, com menos alimento. Ração e água são supridos automaticamente de 
comedouros e bebedouros suspensos no teto. A iluminação é ajustada de acordo com os 
conselhos dos pesquisadores: por exemplo, deve haver luz bem clara 24 horas por dia, na primeira 
e na segunda semana, para estimular os frangos a ganhar peso rapidamente, então, a intensidade 
da luz é diminuída, as lâmpadas são acessas e apagadas a cada duas horas, pois acredita que os 
frangos, após um período de sono, estejam prontos para comer; finalmente, por volta da sexta 
semana, quando as aves tiverem crescido tanto que o espaço começa a ficar apertado, as luzes 
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Se a produção de ovos cai, as galinhas botadeiras passam por um 

processo de “muda forçada”. Forçam-se os processos fisiológicos de troca 

de plumagem. As aves ficam dias sem alimento e luz e sem agua por 24 

horas. Há uma seleção natural das mais fortes que voltam a produção de 

ovos, embora muitas morram.113 

Em razão do stress provocado pela superlotação do local e pelas condições 

em que são criadas, tendem a se bicar e a se dilacerar, por isso os criadores 

criaram a técnica da debicação114, ou seja, a técnica de cortar a ponta do bico das 

aves ao nascerem, ainda pintinhos. Insta salientar que esta prática acarreta muitas 

dores aos animais, o que é facilmente verificado com o encolhimento das pernas 

da ave. Ademais, a ponta do bico da ave tem um grau de sensibilidade e após a 

debicação, o animal ainda sofre com a cauterização do bico115. 

Além disso, as galinhas poedeiras ficam a maior parte de suas vidas presas 

nas gaiolas de metal, com isso os seus pés crescem pelos espaços das gaiolas, 

causando anomalias e contusões. Normalmente galinhas podem procriar e viver 

mais de 10 anos, todavia, em razão dos maus-tratos, após 2 anos passam a ter 

dificuldades de colocar ovos e por isso são abatidas.116Os frangos de corte são 

mortos quando atingem sete semanas de vida ( a expectativa de vida natural de 

uma galinha é de cerca de 7 anos)117. 

                                                                                                                                                                                 
são mantidas bem fraquinhas, o tempo todo. O objetivo é reduzir a agressividade causada pela 
superlotação. Ibid, p. 145. 
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 NOGUEIRA, op. cit., p. 209. 
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 Para evitar o canibalismo, os pintinhos são submetidos à “debicagem” na guilhotina quente. Ao 
introduzir-se o bico do animalzinho na lâmina incandescente de forma muito rápida, provoca-se 
feridas e deformidade dos bicos, impedindo-os de alimentar-se até a morte. Ibid. p. 209. 
115

 Utilizada pela primeira vez em San Diego, na década de 1940, a debicagem costumava ser 
realizada com maçarico. O criador queimava a parte superior do bico das galinhas para que elas 
não pudessem bicar as penas uma das outras. Essa técnica rudimentar foi logo substituída pela 
aplicação de um ferro de soldar adaptado a função, e hoje, se preferem instrumentos semelhantes 
à guilhotina, com lâminas incandescentes, especialmente projetadas para isso. O bico do pintinho 
é inserido no instrumento e a lâmina incandescente corta lhe a ponta.  O procedimento é realizado 
muito rapidamente, cerca de 15 pintinhos são debicados por minuto. Essa pressa significa que a 
temperatura e a afiação da lâmina podem variar, resultando em corte malfeitos e graves ferimentos 
nas aves. SINGER, op. cit. .p. 148. 
116

 CHUAHY, op. cit., p.37. 
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 SINGER. op. cit., p.145 
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As aves destinadas ao corte começam a sofrer ainda quando são pintinhos, 

pois ocorre a seleção pela sexagem e depois são destinadas ao confinamento de 

engorda desde o momento em que nascem, sofrendo os mesmos males das 

galinhas poedeiras, ou seja, sofrem com a debicagem, com a superlotação das 

gaiolas, sufocamento118, com o canibalismo, com o controle de iluminação, etc.  

No abate, são encaixotas para o transporte e depois são colocadas em um 

sistema de ganchos, onde também sofrem uma descarga elétrica para 

supostamente provocar a inconsciência para o abate. Depois, sofrem a degola, 

que nem sempre é automática (as aves penduradas passam por uma máquina 

que vai degolando o pescoço). Depois disso tudo, são imersas em um banho de 

agua fervente e, por fim, passam pelo processo de depenação para limpas, 

chegarem às embalagens. Singer119 descreve o sofrimento das aves 

As aves são capturadas, encaixotadas e transportadas para um 

abatedouro (...)para fazer o trabalho mais rapidamente, os 

funcionários da granja pegam apenas uma perna de cada ave, de 

forma que conseguem quatro ou cinco frangos em uma só mão.(...) 

Penduradas de uma perna só, as aves aterrorizadas, batem as asas 

e se contorcem de forma que muitas vezes sofrem de quadris 

quebrados ou deslocados, asas quebradas e hemorragia interna. 

Apinhadas nos engradados, as aves são transportadas até o 

abatedouro, em uma viagem que pode levar várias horas. Quando 

finalmente chega a hora de serem removidas das caixas, os pés das 

aves são presos em ganchos de metal e elas são penduradas de 

uma cinta transportadora que se movimenta em direção ao local do 

abate. A velocidade é essencial, já que o abatedouro é pago pela 

quantidade em quilos de frango processado. Hoje em dia, uma linha 
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 Nos abatedouros a ventilação é adequada para mantê-las vivas em circunstâncias normais, 
mas se houver alguma falha mecânica, logo sufocam. (...) Entre outras maneiras pelas quais as 
aves podem sufocar num galinheiro, há um fenômeno conhecido como “empilhamento”. As 
galinhas confinadas em aviários se tornam criaturas nervosas e agitadas. Não habituadas à luz 
intensa, a ruídos fortes ou a outras fontes de perturbação, podem entrar em pânico em função de 
alguma alteração súbita e correr para um canto do aviário. Na corrida aterrorizada para um lugar 
seguro, empilham-se umas sobre as outras. SINGER, op. cit. p.152. 
119

 SINGER; MANSON, op. cit., p.27. 
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de abate normalmente transporta 90 aves por minuto e a velocidade 

pode chegar a 120 por minuto, ou 7.200 aves por hora. (...) À 

medida que as aves são transportadas para a linha de abate, ainda 

de cabeça para baixo, suas cabeças são mergulhadas em uma 

cuba de água eletrificada, chamada pela indústria de 

“atordoador”.(...) Em virtude da alta velocidade da linha de corte dos 

pescoços, que se segue à cuba eletrificada pula algumas aves e 

elas prosseguem vivas e conscientes para a próxima fase do 

processo, um tanque de água escaldante.(...) Os funcionários 

cortam as cabeças dos frangos ainda vivos que não foram atingidos 

pela lâmina.(...)  

O Ganso também é uma ave que, apesar de não ter a sua carne apreciada, 

sofre maus-tratos para se obter o Foie-Gras120. Os maus-tratos são identificados 

principalmente durante o período de sua alimentação. São forçados, entre duas a 

quatro semanas, a ficarem presos em pequenos compartimentos, não podendo se 

mexer, sem poder buscar o seu próprio alimento, por isso são forçados a engolir, 

mais de duas vezes por dia, através de um funil uma mistura de alimentos 

extremamente gordurosa, inadequada e em quantidade muito superior à normal. 

Em razão dessa técnica nutricional, se garante uma degeneração das células do 

fígado, que tem um aumento de tamanho muito superior ao normal121. 
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 A criação de animais para a produção do patê de fígado de ganso, conhecido como foie-gras, 
também causa arrepios. Aproveitando-se do fato de que patos e gansos são onívoros e têm seus 
esôfagos flexíveis, podendo ali armazenar grande quantidade de alimento, e de que o 
armazenamento de gordura no fígado desses animais é um processo natural preparatório para a 
fase migratória, o homem abuso e intensifica esse processo nos híbridos estéreis de patos e 
gansos, denominados mulard, utilizados na produção do foie-gras. Os híbridos são forçados a se 
alimentar por um tubo largo de 30 centímetros, que lhes é introduzido pelo esôfago até o 
estômago, em quantidades inimagináveis. Os animais engordam além do esperado e sofrem com 
um índice de mortalidade 20% superior ao normal, nessas condições. Parte dos animais morre 
durante o processo de alimentação (cerca de 10% deles). A crueldade é inegável e, muitos países 
não só proibiram a fabricação do foie-gras, como também restringiram o consumo pela população 
e a comercialização local do produto. MIGLIORE, op. cit.. p.105. 
121

 Os animais são postos em gaiolas pequenas e forçados a comer através de um tubo de metal 
ou de plástico colocado diretamente na garganta e conectado a um sistema de pressão que fica 
injetando alimento. A pressão é tão forte que, as vezes, chega a romper órgãos internos do animal 
e a causar dor, impedindo-os de ficar em pé e andar. Os patos são submetidos ao procedimento 
duas vezes por dia por duas semanas; em gansos, ocorre até quatro vezes por dia em 28 dias. No 
final desse regime alimentar, o fígado do animal fica oito a 10 vezes maior do que o de um animal 
normal. CHUAHY, op. cit. 2009. p. 42. 
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A maioria da população que consome produtos de origem animal não tem o 

conhecimento das atrocidades, dos maus-tratos que os animais sofrem nas 

fazendas-fábricas. As embalagens dos produtos, na grande maioria, apresentam 

um contexto de alegria e harmonia, apresentam animais felizes nas embalagens, 

não demonstrando o significado verdadeiro das palavras122. A maioria dos 

consumidores não procura saber como os animais são tratados; se interessam 

somente pelas informações de calorias, carboidratos, etc. O produto, ao chegar 

embalado na prateleira do mercado, não informa em suas embalagens a 

advertência de como ocorre o processo de produção daquele produto. Em geral, 

ignora-se os maus-tratos cometidos contra as criaturas vivas que estão por trás 

dos alimentos que ingeridos123. A ignorância por seu sofrimento é algo comum e, 

sem que se perceba seu sofrimento ou se reflita sobre o assunto, os animais 

permanecem sendo usados diariamente124. 

2.2– Maus-tratos na indústria do entretenimento e da cultura 

2.2.1 – Os maus-tratos provocados nos animais na indústria dos 

rodeios – Esporte, espetáculo ou extermínio de animais? 

Segundo o Artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais125, 

nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do homem, pois as 

exibições e os espetáculos que os utilizem são incompatíveis com a dignidade do 

mesmo. A indústria do entretenimento, para manter a exploração financeira sobre 

os animais, principalmente no Brasil, utiliza-se do argumento democrático 

constitucional do direito ao lazer (artigo 6º) e à livre manifestação cultural do povo 
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 A compra desses alimentos, num mercado ou restaurante, é a culminância de um longo 
processo, do qual tudo, exceto os produtos finais , é delicadamente afastado de nosso olhos. 
Compramos carne e aves em embalagens limpas de plástico. Quase não sangram. Não há por que 
associar essa embalagem a um animal vivo, que respira, caminha e sofre. As próprias palavras que 
usamos escondem, muitas vezes, sua origem: comemos bife, e não boi; vitela e não bezerro, 
costelas e pernil e não porco. SINGER, op. cit, 2010.p, 140. 
123

 SINGER, op. cit., p.140 
124

 CHALFUN, Mery. Animais humanos e não-humanos: princípios para solução de conflitos.  
Revista Brasileira de Direito Animal. ano 4 n. 5.  Salvador: Evolução, 2010b. 
125

 Artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais – “Nenhum animal deve ser usado 
para divertimento do homem. A exibição dos animais e os espetáculos que utilizem animais são 
incompatíveis com a dignidade do animal”. 
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(artigo 215). No entanto, é esquecido que o mesmo texto constitucional, que 

preserva os direitos ao lazer e às manifestações culturais, veda práticas cruéis 

contra os animais126. 

Uma da principais práticas de entretenimento com os animais é a prática do 

rodeio127que foi muito difundida e desenvolvida nos Estados Unidos da América, 

pois os boiadeiros do século XIX se exibiam ganhando dinheiro em apostas, 

ganhando status social, etc. Da mesma forma, influenciados pelo Rodeio norte- 

americano, no Brasil, a prática ainda é difundida em alguns Estados, 

principalmente no interior, se transformando-se em uma das maiores indústria do 

entretenimento nacional. 

Animais bovinos, equinos e caprinos são utilizados nos rodeios brasileiros, 

estimulados de várias maneiras, por diversos instrumentos, para que sejam 

dominados pelo homem. A prática vem acontecendo de várias formas, variando as 

maneiras de maus-tratos aos animais não-humanos, que provocam ferimentos de 

várias formas, que são ignorados pelo público que assiste aos espetáculos. Nesse 

sentido, ignorar o sofrimento animal que permeia todas essas exibições é conduta 

que pode evoluir para a insensibilidade em relação ao semelhante.128 

Uma das modalidades é a montaria em touro, conhecida como bull riding, 

em que o homem monta no animal e este é estimulado a pular por esporas na 

região abaixo do ventre, ainda sofre com a colocação do sedém129, peiteiras, 
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NOGUEIRA, op. cit., p. 197. 
127

 Montaria sobre o dorso dos animais, na qual os peões se propõem à disputa de manter-se o 
maior tempo possível montado sobre os animais, enquanto estes pulam e dão pinotes na arena. É 
a uma competição composta por diversas atividades de montaria em dorso de equinos, bovídeos e 
caprinos, bem como de captura desses animais. 
128

TUGLIO, op. cit., p.231.  
129

 O Sedém é uma espécie de cinta, de crina e pelo, que se amarra na virilha do animal, onde tem 
a pele mais fina e que faz com que ele pule. O Sedém é puxado com força, comprimindo ainda 
mais a região provocando muita dor, já que nessa região existem órgãos, como parte dos 
intestinos, bem como a região do prepúcio, onde se aloja o pênis. O sedém macio (como o trazido 
pela Lei n.º 10.519/02), não evita o sofrimento dos animais, já que a região onde são colocados é 
extremamente sensível. Outrossim, o Sedém não fica apenas por  8 segundos de montaria (oito 
segundos é o tempo que o peão deve permanecer no dorso do animal). O Sedém é colocado e 
comprimido tempos antes do animal ser colocado na arena, no brete.  
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choques elétricos e mecânicos que geram estímulos produzindo dor nos animais, 

além do sofrimento mental130. 

Temos ainda, a laçada de bezerro, calf roping, em que um animal bem 

jovem é perseguido por um cavaleiro e é laçado e levado ao chão. Na maioria das 

vezes ocorre a quebra da coluna espinhal do animal, ocasionando a sua morte 

instantânea ou até mesmo lenta, tendo em vista que, com a queda, ocorre o 

rompimento de vários órgãos internos do animal. Outrossim, nas duas 

modalidades, muitas das vezes o animal é amarrado e puxado pela arena 

agravando ainda mais os ferimentos. Quando sobrevivem, ficam na maioria das 

vezes paraplégicos131. Segundo Regan,  

Bezerros podem atingir velocidades até quarenta e oito quilômetros 

por hora, antes de serem laçados; frequentemente sofrem 

solavancos para trás e são atirados com força contra o chão. 

(Embora esse resultado seja tecnicamente ilegal, as penalidades 

raramente são aplicadas). Quanto maior a velocidade em que eles 

estão correndo, mais forte é u puxão que eles sofrem para trás. E 

quanto mais forte esse puxão, mais intensa é a torção sofrida pelos 

seus pescoços, e maior é a força com que eles batem no chão. 

Alguns bezerros não dão bis. É uma apresentação só e pronto. Ou 

morrem na poeira do chão o morrem logo depois.132 

Em uma outra modalidade muito parecida, há a laçada em dupla, team 

roping, em que um cavaleiro deve laçar a cabeça do animal e o outro deve laçar 

as pernas traseiras e logo após devem esticar o animal ocasionando o 

rompimento de ligamentos, tendões, dilacerando patas e orelhas, quando o 

mesmo também não é levado a morte. O buldogging consiste em dois cavaleiros 

laçarem o animal em velocidade e depois, um deles seguram o chifre do animal 

dominando-o, torcendo o seu pescoço e levando-o até o chão, causando lesões 
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 MARTINS, Renata de Freitas Martins. Parecer: utilização de animais em rodeios. Revista de 
Direito Animal. ano 4. n. 5 . Salvador: Evolução p. 373. 
131

ibid 
132

 REGAN, op cit. p. 188. 
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nos ligamentos do pescoço, quando o mesmo não é quebrado levando o animal a 

morte133. 

Também existem as modalidades em que o objetivo é marcar o animal. 

nessas modalidades temos o bareback e o saddle bronc. O bareback que consiste 

em um estilo que nasceu nos Estados Unidos e há necessidade do competidor 

executar o mark-out. Usa-se um equipamento - bareback - que consiste em uma 

alça de couro que é feita sob medida para cada competidor, que é colocada na 

altura da cernelha do animal e o mesmo "monta" diretamente sobre o dorso do 

animal. As esporas são puxadas no sentido do pescoço para o bareback, o que 

faz com que o competidor fique praticamente "deitado" sobre o dorso do animal. 

Portanto, é uma montaria em cavalo que o cavaleiro no primeiro pulo deve colocar 

as esporas134 no pescoço do animal e marcá-lo (mark out). Uma outra modalidade 

que consiste em uma evolução do bareback é a sela americana, saddle bronc, em 

que após o cavaleiro realizar os mesmos movimentos desse, deve puxar a espora 

da paleta do animal até a sela135. Tem ainda o cutiano, estilo de montaria em 

cavalos praticado apenas no Brasil, originada em Barretos no ano de 1956. O 

nome cutiano provém do formato do arreio de um "v" ao contrário. O competidor 

segura a rédea com apenas uma das mãos, sendo que a livre também não pode 

tocar em nada como na montaria em touros. A espora tem que ser "puxada" do 

pescoço para a alça do arreio na frequência do pulo do animal. Nesta modalidade, 

o cavaleiro fica apoiado em uma corda-peiteira136, que é amarrada no animal e 

tem puxadas as esporas entre o pescoço e a paleta. Quanto mais esporadas 

forem dadas, mais pontos o cavaleiro ganha137. 
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MARTINS, Parecer, op. cit. p. 373. 
134

As esporas são objetos pontiagudos ou não colocados nas botas dos cavaleiros, com o objetivo 
de golpear o animal, fazendo, em conjunto com o sedém e outros instrumentos, com que o animal 
corcoveie de forma intensa. Além disso, quanto maior o número de golpes com as esporas, mais 
pontos são contados na montaria. 
135

 MARTINS, Parecer, op. cit. p. 373 
136

 É uma corda ou faixa de couro amarrada e retesada ao redor do corpo do animal, logo atrás da 
axila. A forte pressão que este instrumento exerce no animal acaba causando-lhe ferimentos e 
muita dor. 
137

 MARTINS, Parecer, op. cit. p. 373. 
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Por fim, tem a prova dos Três Tambores. É a única prova feminina do 

rodeio, em que a competidora tem que contornar 3 tambores dispostos de forma 

triangular no menor tempo possível. Caso venha derrubar algum tambor, ela será 

penalizada. No final da apresentação, o animal é vistoriado e se tiver alguma 

marca proveniente de chicote/espora fora dos padrões, a competidora será 

automaticamente desclassificada. Desta forma, é comum os animais nessa 

competição sofrerem lesões, pois devem realizar a prova no menor tempo 

possível, então são levados à exaustão em poucos segundos138.  

Além dos maus-tratos apontados acima, os animais ainda sofrem com 

golpes de objetos pontiagudos, como pregos, alfinetes e arames em forma de 

anzol que são colocados nos sedenhos ou sob a sela do animal e ainda sofrem 

com choques elétricos e mecânicos aplicados em suas partes sensíveis antes da 

entrada na arena. Substâncias que causam ardência e pimentas são colocadas no 

corpo do animal para que esses pulem ainda mais. Os animais sofrem golpes de 

madeira, tudo para estimular a agressividade. Os animais ainda ficam nos bretes, 

locais destinados à espera da entrada na arena, que por si só já causa um 

estresse no animal. Portanto, para que o rodeio se realize com vários atos de 

montaria sobre o dorso dos referidos animais, estes são submetidos à dor intensa 

em regiões vitais de seu corpo, a fim de parecerem naturalmente furiosos. 

A Lei 10519/2002 dispõe sobre a fiscalização sanitária dos animais em 

rodeios, permitindo os espetáculos e proibindo o uso de instrumentos que possam 

ferir a integridade física dos animais. Contudo, embora em pleno vigor, os rodeios 

continuam acontecendo na maioria dos Estados e os maus tratos continuam 

sendo realizados. A população que participa desses eventos não recebem a 

devida informação sobre os maus-tratos em relação aos animais não-humanos, 

pois os organizadores insistem em informar que os animais são tratados como se 

“fossem atletas”, recebendo os melhores tratamentos à disposição dos 

treinadores. 
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No mesmo sentido, os organizadores insistem em tratar os rodeios como 

um evento cultural, uma manifestação cultural, todavia tudo o que acontece nos 

rodeios sofre grande influência dos rodeios realizados nos Estados Unidos, desde 

a vestimenta, pois os cavaleiros se vestem como os “Cowboys americanos”, até 

as modalidades, que não têm nada a ver com as montarias realizadas nas 

fazendas brasileiras. Os eventos são realizados em grandes arenas, com shows 

de artistas famosos, com marketing e publicidade de grandes anunciantes, com 

objetivo estritamente econômico. Da mesma forma, o rodeio não pode ser tratado 

como esporte, embora a lei 10.220/01 trate o cavaleiro como atleta139. 

Portanto, deve-se atentar que a prática de rodeios, pode ser considerada  

inconstitucional140 por violar o exposto no artigo 225, § 1º, VII da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, pois é obrigação do Estado primar pelo 

ambiente sadio e equilibrado, vedando-se práticas que submetam os animais a 

crueldades e esta por ferirem especialmente a Lei de Crimes Ambientais que 

considera esses atos como crimes de maus-tratos conforme artigo 32 da lei 

9.605/98, artigo 32. Nesse sentido, Nogueira141 destaca que  

A indústria do entretenimento, para manter a exploração financeira 

sobre os animais, principalmente no Brasil, utiliza-se do argumento 

democrático constitucional do direito ao lazer (artigo 6º) e a livre 

                                                           
139

 A Lei nº. 10.220/01, em seu artigo 1º, "Art. 1o Considera-se atleta profissional o peão de rodeio 
cuja atividade consiste na participação, mediante remuneração pactuada em contrato próprio, em 
provas de destreza no dorso de animais equinos ou bovinos, em torneios patrocinados por 
entidades públicas ou privadas. Parágrafo único. Entendem-se como provas de rodeios as 
montarias em bovinos e equinos, as vaquejadas e provas de laço, promovidas por entidades 
públicas ou privadas, além de outras atividades profissionais da modalidade organizadas pelos 
atletas e entidades dessa prática esportiva. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10220.htm>. Acesso em 06 jan. 2014. 
140

 Parte da doutrina entende que as normas Estaduais e Municipais anti-rodeios seriam 
inconstitucionais sob o argumento de que “Eventual legislação estadual, ou mesmo municipal, 
deve “adotar os princípios e os fundamentos genéricos estabelecidos pela legislação federal”, não 
podendo desvirtuá-la ou contrariá-la. Assim é que, no caso em tela, se possuímos uma lei federal 
que permite a atividade dos rodeios (Lei n.º 10.519/02), não poderiam os Estados e Municípios 
editar validamente normas que vedassem ou proibissem essa prática, pois, ao assim agirem, 
estariam usurpando e invadindo a esfera de atribuições legislativas da União, discriminadas no art. 
24 da Constituição Federal”. Ver o desenvolvimento dos entendimentos em LOURENÇO, Daniel 
Braga. Federalismo e repartição da competência legislativa ambiental no Brasil. Revista Brasileira 
de Direito Animal. v.4, n. 5 . Salvador: Evolução, 2008.p. 293. 
141

 NOGUEIRA, op. cit., p.197. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10220.htm
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manifestação cultural do povo (artigo 215). No entanto, é esquecido 

que o mesmo texto constitucional, que preserva os direitos ao lazer 

e às manifestações culturais, veda práticas cruéis contra os animais. 

Por se tratar de direito fundamental, relacionado à integridade e 

preservação da vida com dignidade (artigo 225, § 1º, VII), em um 

eventual conflito de normas constitucionais, esse dispositivo possui 

maior relevância que os anteriores. 

Outra deprimente demonstração pública de violência, embora restrita às 

regiões influenciadas pela cultura espanhola é a Tourada142, que confronta a 

agonia do touro com a vaidade de seu algoz.143 No Brasil, não existe a prática da 

Tourada como na Espanha, entretanto, tempos atrás existia a tradição da Farra do 

Boi, que era uma prática típica no estado de Santa Catarina.  Na prática, o boi era 

torturado144, ficava sem alimento por dias antes de ser solto, sofria maus-tratos 

similares aos da indústria dos rodeios, em que o animal é espancado e lhe são 

aplicados produtos como pimenta para irritar a sua pele e depois solto pelas ruas 

da cidade. As pessoas nas ruas ficavam correndo atrás do boi, dando pauladas, 

tacando pedras. Geralmente o animal corria em direção ao mar, e na maioria das 

vezes, acabava morrendo afogado. O Supremo Tribunal Federal proibiu145 a 

prática da manifestação no Estado de Santa Catarina146. 
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O mais recente avanço dos direitos dos animais no cenário mundial foi, sem dúvidas, a 
aprovação da lei que proíbe as touradas na região da Catalunha, na Espanha. Embora não seja 
inédita no país – as Ilhas Canárias proíbem desde 1991 – esta teve destaque mundial 
principalmente por dois motivos. As touradas seriam consideradas uma tradição cultural (?) nessa 
região que é visitada por milhões de turistas – o principal público-alvo. Outro motivo é a questão 
política. A Catalunha quer emancipar-se do restante da Espanha e assim demonstra mais um 
tópico da demonstraria a diferença em relação ao restante do país e seria mais um argumento para 
justificar o movimento separatista. O resultado da votação foi de 68 votos a favor, 55 contra e 09 
abstenções. A justificativa para o resultado tão equilibrado envolve também a questão econômica, 
pois o país atravessa uma crise econômica e as touradas geram aproximadamente 40 mil 
empregos no país e gera bilhões de euros por ano. MAZZOCHI; PEREZ, op. cit.. p.147. 
143

LEVAI, Direito dos Animais ,op. cit., p. 54. 
144

 Na farra do boi, o couro é arrancado, a perna cortada, o olho furado, o chifre serrado e o bicho  
perseguido, sem chance de sobreviver, em uma brutal analogia à malhação de Judas traidor de 
Jesus, conquanto pregue a Igreja o perdão incondicional e a não violência contra todas as 
criaturas, humanas e não-humanas. Nas touradas também não há chance. O touro entra fadado a 
morrer. Aquele é o seu destino, com uma espada cravada no coração pelas costas, sob a ovação 
dos espectadores. MIGLIORE, op. cit. p. 102. 
145

 Em 1997 o Supremo Tribunal Federal havia julgado inconstitucional a farra do boi, não obstante 
os argumentos sociológicos invocados para que se reconhecesse a pretensa legitimidade dessa 
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Como visto, os maus-tratos provocados nos animais são justificados em 

detrimento da diversão do público, que aplaude o domínio do homem sobre os 

animais. Todavia, o público, que muitas das vezes aplaude aos espetáculos, é 

influenciado pelos shows, pela pirotecnia, pela persuasão do apresentador de 

rodeios. Todas essas técnicas disfarçam os maus-tratos. Da mesma forma, deve-

se informar à sociedade dos maus-tratos que são provocados nos animais, deve-

se mostrar como os animais são tratados antes e depois dos rodeios. No mesmo 

sentido, em uma ponderação de interesses, deve-se prevalecer o interesse dos 

animais sobre o interesse das manifestações culturais. 

2.2.2- Maus-tratos na indústria da diversão – Os horrores dos circos 

Os circos são considerados uma forma de manifestação cultural, uma 

tradição ou lazer e, desde longos tempos, utiliza-se de animais em seus 

espetáculos147. Martins148 destaca que  

No Brasil, há registro da existência de pequenos espetáculos 

circenses a partir do final do século XVIII, provavelmente trazidos 

por ciganos expulsos da Europa. Em suas apresentações, esses 

artistas utilizavam doma de animais, números de ilusionismo e até 

                                                                                                                                                                                 
carnificina legada pelos imigrantes açorianos a seus filhos brasileiros. Desrespeitando a decisão 
Suprema, assembleia Legislativa de Santa Catarina, fazendo tabula rasa dos princípios 
elementares da moral e do direito, promulgou, em 4 de abril de 2000, a Lei 11.365, que „dispõe 
sobre a regulamentação da tradição açoriana conhecida como farra do boi‟, desde que se realize 
em fazendas cercadas denominadas mangueirões e sem ocasionar maus tratos aos animais. 
LEVAI, Laerte Fernando. Crueldade Consentida: A Violência Humana Contra os Animais e o Papel 
do Ministério Público no Combate à Tortura Institucionalizada. Disponível em: 
http://www.forumnacional.com.br/crueldade_consentida.pdf> Acesso em 01 de dez. de 2013. 
146

 O Supremo Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário número 153.531-8/SC; RT 
753/101, proibiu a prática em território catarinense por força de acórdão, no julgamento da Ação 
Civil Pública de nº 023.89.030082-0 “COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - 
RAZOABILIDADE - PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS - CRUELDADE. A 
obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a 
valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII 
do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à 
crueldade. Procedimento discrepante da norma constitucional denominado "farra do boi".  BRASIL, 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em : 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=RE.SCLA.+E+153531.NUM
E.+E+19970603.JULG.&base=baseAcordaos> Acesso em 07 de dez. 2013 
147

 CHALFUN, Animais humanos e não-humanos Mery. op. cit. , 2010b. 
148

MARTINS, Renata de Freitas. O respeitável público não quer mais animais em circos!. Revista 
Brasileira de Direito Animal. v..3, n.4. Salvador: Evolução, 2008. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=RE.SCLA.+E+153531.NUME.+E+19970603.JULG.&base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=RE.SCLA.+E+153531.NUME.+E+19970603.JULG.&base=baseAcordaos
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teatro de bonecos. O circo moderno, no entanto, só chegou ao país 

no século XIX. Incentivadas pelos ciclos econômicos do café, da 

borracha e da cana-de-açúcar, grandes companhias europeias 

vieram apresentar-se nas cidades brasileiras. Foram essas 

companhias que ajudaram a formar as primeiras famílias de circo, 

responsáveis pelo progresso da arte circense no Brasil. 

Os circos que utilizam animais em exibições e espetáculos públicos 

constituem, ainda hoje, uma forma de celebrar o triunfo brutal do homem sobre a 

natureza149. A maioria dos animais usados nos circos é animais, que foi capturada 

ainda filhotes do seu ambiente natural e traficada, levada aos circos para ficarem 

cativa em jaulas minúsculas150. Nesse sentido, Regan151 destaca que  

A privação sistemática sofrida pelos animais selvagens é inerente à 

própria natureza do empreendimento circense. Circos não são 

lugares apropriados para esses animais. O lugar certo para animais 

selvagens é o ambiente onde eles podem expressar livremente 

aquilo que são, tanto como indivíduos quanto como membros de um 

grupo social móvel (no caso dos elefantes, por exemplo). Nenhum 

circo pode oferecer esse ambiente. As limitações de espaço, a 

perda da estrutura social e o comportamento anormal ajudam as 

dimensões da privação sofrida pelos animais no circo. 

Após a captura, são treinados a executarem determinados números de 

espetáculos, tais como andar de bicicleta, ficar de cabeça para baixo, equilibrar 

objetos, atravessar círculos de fogo com uma rotina excessiva de exercícios 

violentos e diários, com espancamentos, açoitamentos, choques, penetração de 

objetos pontiagudos, queimadura das patas, não recebem a alimentação 
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adequada em razão dos custos, etc., o que caracteriza uma verdadeira tortura152. 

Portanto, os animais sofrem diversos tipos de maus-tratos153 nos treinamentos154, 

para conseguirem apreender os números artísticos do picadeiro. Além disso, 

sofrem com pressões psicológicas, chegando a ficar em pânico, nas jaulas 

andando de um lado para o outro em um comportamento originado pelo estresse 

do confinamento155 e dos treinamentos. Não há como treinar animais selvagens 

para fazerem números sem atacar a sua integridade como criaturas selvagens.156 
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 Na maioria das vezes os animais são retirados de seu meio selvagem ou de zoológicos para 
atuarem em circos, separados de suas famílias, que talvez tenham sido mortas para este fim, 
obrigados a uma vida de tratamento sem qualquer piedade, valendo toda sorte de maus tratos no 
processo de adestramento, de forma que aprendem que, ao desobedecerem sofrerão severos 
castigos. Assim, sua essência é destruída, e muitos deles, antes acostumados a longas corridas e 
caminhadas em liberdade, passam a ter suas vidas dentro de minúsculas jaulas ou acorrentados. 
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 CHALFUN, Mery. Animais humanos e não-humanos, op. cit. , 2010b. 
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 Suportam mudanças climáticas bruscas e viajam milhares de quilômetros sem descanso. Os 
cavalos são açoitados constantemente para aprender e confinados sem direito a caminhadas. Os 
leões, tigres e outros felinos são acorrentados a seus pedestais e as cordas são enroladas em 
suas gargantas para que tenham a sensação de estarem sendo sufocados. São dominados pelo 
fogo e pelo chicote, golpeados com barras de ferro e queimados na testa pelo menos uma vez na 
vida, para que não se esqueçam da dor. Muitos têm suas garras e presas arranhadas, passando a 
maior parte de suas vidas dentro de pequenas jaulas e sendo alimentados, muitas vezes, com 
cães e gatos abandonados. Os ursos têm o nariz quebrado durante o treinamento. Suas patas são 
queimadas para forçá-los a ficar sobre duas patas apenas. São obrigados a pisar em chapas de 
ferro incandescentes ao som de uma determinada música para que, no picadeiro, ao ser 
reproduzida a mesma música usada durante o “treinamento”, passem a movimentar-se de modo a 
sugerir que estejam dançando. Muitos sofrem mutilação parcial da língua e têm as garras e presas 
arrancadas. Os ursos cativos apresentam comportamento atípico, como andar de um lado para o 
outro; outros se automutilam, batendo com a cabeça nas grades da jaula e mordendo as próprias 
patas. Os elefantes são animais extremamente inteligentes, comunicam-se com os outros da 
espécie e vivem em grupos com papéis sociais definidos. Além disso, ficam de luto por seus 
mortos e são capazes de reconhecer um familiar mesmo tendo sido separado dele quando filhotes. 
Antes de chegar ao circo passam por meses de tortura. São amarrados sentados numa jaula onde 
não podem se mexer para que o peso comprima os órgãos internos e cause dor. Levam surras 
diárias e ficam sobre seus próprios excrementos, até que “seu espírito seja quebrado”, passando a 
obedecer. Nos circos, sofrem de problemas nas patas por falta de exercício, pois na natureza 
andam dezenas de quilômetros diariamente. Além disso, permanecem acorrentados o tempo todo, 
adquirindo características de neurose do cativeiro, como mexer constantemente a cabeça. 
TUGLIO, op. cit., p.231. 
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Como exemplo, os elefantes ficam acorrentados durante a maior parte do 

tempo, acarretando a sua atrofia, pois pela sua natureza são acostumados a 

andarem quilômetros157. Os animais selvagens, têm suas presas e garras 

arrancadas para não machucarem os treinadores. Segundo Levai,  

Tamanhos abusos não se limitam aos picadeiros ou aos treinos, 

mas envolvem as continuas viagens das companhias intinerantes, 

sob chuva e sol, calor e frio, atravessando estradas adversas e 

desconhecidas. Privados de liberdade e de respeito, os animais 

mantidos no circo formam um triste comboio de resignados 

                                                                                                                                                                                 
para lá e para cá, indo e vindo, nunca se desviando de sua rota circunscrita. Elefantes sacudindo 
para lá e para cá. REGAN, op. cit., p. 159 
156

ibid.,p.161 
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Nos circos, para que o animal se apresente manso e obediente, cada espécie é treinada de uma 
determinada forma a seguir explicitada: ELEFANTES -  “Como fazer para conseguir a atenção de 
um elefante de 5 toneladas. Surre-o. Eis como.” (Saul Kitchener – diretor do San Francisco 
Zoological Gardens) Antes de chegarem no circo, passam por meses de tortura. São amarrados 
sentados, numa jaula onde não podem se mexer para que o peso comprima os órgãos internos e 
causem dor;  Levam surras diárias, ficam sobre seus próprios excrementos até que passem a 
obedecer; Elefantes se comunicam, vivem em grupos com papéis sociais definidos, são 
extremamente inteligentes, ficam de luto por seus mortos e são capazes de reconhecer um familiar 
mesmo tendo sido separado dele quando filhote; Sofrem de problemas nas patas por falta de 
exercícios, pois na natureza elefantes andam milhares de quilômetros todos os dias;  No circo os 
elefantes permanecem acorrentados o tempo inteiro. Mexer constantemente a cabeça é uma das 
características da neurose do cativeiro. LEÕES, TIGRES E OUTROS FELINOS -  De acordo com 
Henry Ringling North, em seu livro “The Circus Kings”, os grandes felinos são acorrentados em 
seus pedestais e as cordas são enroladas em suas gargantas para que tenham a sensação de 
estarem sendo sufocados; São dominados pelo fogo e pelo chicote, golpeados com barras de ferro 
e queimados na testa pelo menos uma vez na vida para que não esqueçam da dor; Muitos têm 
suas garras arrancadas e presas extraídas ou serradas; Passam a maior parte de sua vida dentro 
de jaulas apertadas.  URSOS - Tem o nariz quebrado durante o treinamento;  Suas patas são 
queimadas para forçá-los a ficar sobre duas patas; São obrigados a pisar em chapas de metal 
incandescente ao som de uma determinada música. No picadeiro, os ursos escutam a mesma 
música usada durante o “treinamento” e começam a se movimentar, dando a impressão de 
estarem dançando; Muitos têm garras e presas arrancadas. Já foi constatado um urso com 1/3 de 
sua língua arrancada; Alguns ursos se auto mutilam, batendo a cabeça nas grades e comendo 
suas próprias patas. MACACOS Apresentam o mesmo comportamento de crianças que sofrem 
abusos; até 98% do DNA dos chimpanzés é igual ao DNA humano; Apanham para obedecer e 
obedecem apenas por medo; Roer unhas e auto-mutilação são comportamentos frequentemente 
encontrados em macacos cativos;  Os dentes são retirados para que o animal possa ser 
fotografado junto às crianças. CAVALOS - São açoitados e confinados sem direito a caminhadas; 
Apanham para aprender; Muitas vezes, por terem que fazer os números em pisos inadequados, 
especialmente escorregadios, acabam adquirindo lesões irreversíveis, com fortes dores. TODOS 
OS ANIMAIS EM CIRCO - Estão sujeitos aos instrumentos dos clássicos “treinamentos”: choques 
elétricos, chicotadas, privação de água e comida; Ficam confinados sem a mínima condição de 
higiene, sujeitos a diversas doenças; O confinamento não lhes fornece o mínimo de condições de 
bem-estar, sendo, aliás, totalmente contrário à vida que teriam em seus habitats;  Não têm 
assistência veterinária adequada; São obrigados a suportar mudanças climáticas bruscas e viajar 
milhares de quilômetros sem descanso. MARTINS, O respeitável público op. cit., p.123. 
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prisioneiros. O aplauso do público, ao fim de cada apresentação 

deles, representa – na realidade – um inconsciente estímulo a 

insensibilidade humana.158 

Além disso, muitos animais após anos de exploração são abandonados, 

pois como estão velhos e doentes, o custo com o seu tratamento veterinário na 

maioria das vezes é caro e economicamente não é viável para o circo. Muitos 

adquirem um comportamento agressivo e neurótico em razão do estresse vivido. 

Dessa forma, os administradores preferem abandonar os animais, geralmente no 

momento em que vão se deslocar para outra cidade. Todavia, quando capturados 

pelas autoridades competentes não têm destino certo, pois outro problema a ser 

enfrentado seria onde colocar esses animais, já que na maioria das vezes não têm 

condições físicas e de saúde para serem levados ao seu habitat natural. Muitos 

têm o seu fim confinados em zoológicos, que compram os animais a preços vis e 

os confinam até a sua morte. Segundo Nogueira159 

Como o circo está sempre deslocando-se, os animais já perderam o 

senso de orientação. Além de ficarem confinados em pequenas 

jaulas, sob a ação das intempéries do clima (frio e calor intenso), a 

má alimentação, não raro, leva os animais à morte lenta e dolorosa 

(pneumonia, inanição, desidratação). Na verdade, animais de circo 

não dão lucro aos seus proprietários, porque muitos morrem devido 

aos maus-tratos. Se bem tratados, na medida do possível, gastam 

muito dinheiro e tempo, com alimentação adequada e tratador, o 

que os tornam por demais onerosos. 

Portanto, os animais têm sido usados em nome do entretenimento humano 

por milhares de anos. Não importa onde ou quando esse uso ocorra, sua lógica 

básica é a mesma. Humanos treinam animais para fazerem vários truques ou 

números que as plateias acham divertidos160.  Todavia, a plateia não tem a 

informações dos maus-tratos que são realizados nos animais não-humanos, não 
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tem o conhecimento de como se deu a sua captura, como é a sua alimentação. O 

público não conhece os horrores da indústria circense, não conhece o sofrimento 

e a aniquilação do animal como espetáculo de forma massacrada161, razão pela 

qual deveriam ser veiculados na mídia os procedimentos adotados com os 

animais. 

2.2.3 – Os Zoológicos – Cultura, educação ou prisão de animais não-

humanos? 

Os zoológicos são os espaços públicos em que animais são expostos e 

exibidos com a finalidade de recreação ou educação162, pelo fato da maioria dos 

humanos não terem coragem ou oportunidade de procurarem os animais no seu 

habitat natural, então vão até lá na expectativa de conhecerem os animais 

selvagens e silvestres. Esses espaços surgiram em um primeiro momento como 

coleções de animais ou para a sua utilização em jogos com animais, Jamielson163 

destaca que  

Os Romanos, por exemplo, mantinham animais como isca viva para 

os jogos. Seu entusiasmo para os jogos era tanto que até os 

primeiros tigres levados a Roma, presente para Augustos César de 

um governante indiano, iriam para arena. O imperador Trajan durou 

123 dias consecutivos de jogos para celebrar a conquista de Dácia. 

Durante os jogos, onze mil animais foram sacrificados, incluindo, 

leões, tigres, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, girafas, búfalos, 

renas, crocodilos e serpentes. Os jogos eram populares em todas 

as partes do Império. Quase todas as cidades tinham uma arena e 

coleções de animais para colocar nela. Na França do século V, 

havia vinte e seis arenas que continuaram a triunfar até o final do 

século VIII. Na antiguidade, os governantes mantinham grandes 

coleções de animais para mostrar seu poder, o qual eles 
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demonstrariam em ocasiões em que destruiriam a coleção inteira. 

Isso aconteceu até 1719, quando Elector Augustos II de Desdren 

abateu pessoalmente toda sua coleção de animais selvagens, que 

incluía tigres, leões, búfalos e ursos. 

Os animais selvagens ficam mantidos no cativeiro em pequenos viveiros, 

em locais muito inferiores aos locais naturais, privados de sua liberdade e de 

buscar o seu próprio alimento164. Muitos dos animais que chegam aos zoológicos, 

são resgatados do tráfico ou são reproduzidos em cativeiro e alguns são 

capturados no seu habitat natural e desta forma, são forçados a trocar a liberdade 

pelo confinamento. 

No zoológico, os animais vivem em constante sofrimento em razão do 

confinamento e de ficarem perto demais de outros animais também confinados, 

desenvolvem traumas, estresse. Em razão das visitações, têm um comportamento 

parecido com os animais do circo, ficam nas jaulas circulando de um lado para o 

outro. Alguns animais desenvolvem feridas em razão de estarem na mesma jaula 

com outros animais ou pela mutilação, as quais não cicatrizam satisfatoriamente. 

Outrossim, em razão dos  maus tratos que estavam sendo realizados, pela falta de 

condições para os animais anteriormente, foi publicada a Lei 7.173/83, que 

deveriam ser devidamente registrados no IBAMA, serem classificados de acordo 

com dados previamente estabelecidos, tamanho, condições financeiras, bem 

como, ter instalações atendendo aos requisitos mínimos de habitabilidade, 

sanidade e segurança165 . 

Os principais argumentos para manter os zoológicos são basicamente 

quatro: diversão, educação, oportunidade para pesquisa científica e ajuda em 

preservar espécies166. Contudo, a maioria das pessoas que frequentam o 

zoológico estão mais preocupadas em satisfazer a sua própria curiosidade do que 

saber as questões educacionais daquele animal. Ademais a finalidade principal é 

de dar oportunidade às crianças de terem acesso aos animais que não 
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encontrariam no seu cotidiano167. Logo, a diversão prevalece sobre a educação. 

No que se refere às pesquisas científicas, embora realizadas e de certa forma com 

alguns resultados positivos, o estudo do animal em seu ambiente natural produz 

efeitos muito mais satisfatórios, pois o confinamento e a alimentação diversificada 

alteram o comportamento dos animais. Por fim, o confinamento para preservar a 

espécie não é justificável, pois vale muito mais preservar a espécie em ambiente 

natural, em áreas de preservação ambiental. 

Os chimpanzés talvez sejam os animais que mais sofram com o 

confinamento em ambientes artificiais, por terem o comportamento e o raciocínio 

aproximado com o do homem. No Brasil, já houve dois casos emblemáticos de 

maus-tratos aos chimpanzés em zoológicos, Suíça e Jimmy. Esse último merece 

destaque de trechos do laudo realizado pelo biólogo que prestou serviços no 

zoológico, constante na petição inicial do Habeas Corpus impetrado como 

tentativa a proporcionar a liberdade ao animal, 

De acordo com o relato do biólogo Pedro de Jesus Menezes, que 

prestou serviços junto ao ZooNIT neste ano de 2009, (doc.5), o 

paciente “mostra sinais de distúrbios comportamentais que podem 

ter como causa a solidão do confinamento artificial e a ausência de 

relações afetivas específicas à vida em grupo” Do teor do laudo 

encartado extrai-se ainda que: “O chimpanzé apresenta um 

comportamento alterado se comparado a outros animais da mesma 

espécie que convivem em grupo e em situação de cativeiro mais 

semelhante à vida natural. A ocorrência de desajuste psicológico 

pode ser atribuída à falta de estímulos deflagrados pela experiência 

individual e social do animal. Alguns detalhes da observação podem 

ser destacados: alheamento e carência afetiva, sinais de privação 

de vida em grupo, como também pela monotonia do cativeiro que 

além de ser inadequado, carece de brinquedos e outros atrativos 

materiais. Merece destaque também, o estresse causado pela 
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exposição pública; frequentemente quando crianças de escola 

começam a gritar em frente ao recinto do chimpanzé Jimmy, 

observa-se um comportamento agressivo e irritadiço do primata, 

claramente deflagrado pelo excessivo barulho e o alvoroço 

generalizado da turma, bastando que elas deixem o local para que 

Jimmy volte à sua condição de calma natural. Também pode ser 

considerada evidência de desajuste psicológico quando Jimmy 

copula frequentemente com um cobertor que é colocado no recinto 

e serve para cobri-lo nas noites mais frias”168 

Portanto, como exemplificado acima, a manutenção de animais em 

cativeiro, sem a devida alimentação, com a divisão de jaulas com outros animais, 

configura maus-tratos violando também o art. 32 da Lei n. 9.605/98. 

2.3–Os maus-tratos aos animais domésticos ou domesticados no 

ambiente familiar 

O homem cada vez mais leva os animais não-humanos para o interior de 

seus lares, seja para satisfazer uma vontade pessoal, seja para satisfazer a 

vontade de familiares, em geral dos filhos. Há uma relação de afeto entre o animal 

e o homem, onde na maioria das vezes o animal passa a ser considerado um ente 

da família169, fazendo parte inclusive do orçamento familiar, da alimentação. 

Contudo, nem sempre o vínculo afetivo é despertado na relação do homem 

com o animal. Por diversas vezes, o homem não está preparado para essa nova 

fase, para os novos gastos com alimentação e medicamentos, para os cuidados 

que são necessários ao animal. Muitas das vezes lhe falta informação.  A 
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aquisição de animais ocorre em petshops170, sem estes forneçam qualquer 

orientação ao futuro cuidador do animal. Portanto “na vida doméstica, das casas e 

apartamentos, observamos pessoas extremamente interessadas na posse de um 

animal, mas absolutamente despreparadas para a função. Um animal não é um 

brinquedo, que podemos abandonar quando dele cansamos ou quando não temos 

mais condições econômicas, ou físicas, de cuidá-lo”171.   

Os animais não-humanos sofrem vários tipos de maus-tratos172, desde as 

agressões físicas, tais como pauladas, queimaduras, ações que comprometem a 

sua integridade física. Também são privados de alimentos e água. Por fim, sofrem 

o abandono. Os animais, por serem inferiores, na maioria das vezes não têm 

como se defender das agressões do homem no ambiente doméstico. Quando 

eventualmente se defendem, seus donos os abandonam nas ruas, são jogados à 

própria sorte. Após serem abandonados, o sofrimento do animal continua no 

centro de zoonoses. Todas essas situações configuram o crime de maus-tratos 

estipulado no artigo 32 da Lei de Crime Ambientais ( lei 9605/98) que  tipifica como 

crime a conduta de quem praticar qualquer ato de abuso, maus-tratos em animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos173. 
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que se acha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, seja privando de alimentação ou cuidados 
indispensáveis, seja impondo-lhe trabalho excessivo ou impróprio, seja abusando dos meios 
corretivos disciplinares. Significa, em resumo, expor ao sofrimento, por ultraje ou violência,  
independentemente de lesão visível ou morte. O ato de ferir refere-se à produção de ferida, ou 
seja, fratura ou contusão. Por fim, a mutilação é uma privação de membro ou parte do corpo. Além 
disso, o sofrimento gerado por todas essas condutas pode ser de natureza física ou psicológica 
para estar abarcado pela regra. ALVIM, op. cit., p. 221 
173

 O Animal Welfare Act britânico, de abril de 2007, que prevê a posse responsável, por meio de 
abrigo em local adequado, alimentação correta, e a proteção contra quaisquer maus-tratos, dor, 
lesão física, sofrimento ou tratamento contra doenças que o animal não-humano contrair. Qualquer 
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A maioria dos maus-tratos provocados em animais no ambiente doméstico, 

é realizados por crianças e adolescentes, em que essas assistem as agressões 

entre pais e depois transferem as agressões para os animais. A Humane Society 

of the United States (HSUS) conduziu um estudo nacional examinando a 

predominância de violência humana em situações que envolvem crueldade contra 

animais174, destacando que  

Os resultados de um ano de estudo, (...) mostram que um número 

extremamente alto de casos de crueldade intencional foram 

cometidos por adolescentes do sexo masculino, com idade inferior a 

18 anos. Além disso, a pesquisa mostra que grande número de 

casos de crueldade intencional contra animais, também envolvem 

algum tipo de violência familiar, seja violência doméstica, maus 

tratos contra crianças ou idosos.   

No referido estudo ficou comprovado que, o principal agressor é do sexo 

masculino, sendo responsável por 76% dos casos no geral e 94 % dos casos de 

crueldade intencional (enquanto mulheres são responsáveis por apenas 24% do 

total e por 24% dos casos de severa negligência). No mesmo sentido, nos casos 

de crueldade proposital contra animais, a maioria dos infratores era do sexo 

masculino e a maioria estava na faixa de menos de 18 anos: 31% cometido por 

adolescentes com idade inferior a 18 anos ( 94% por adolescentes do sexo 

masculino); 4 % cometido por crianças com idade inferior a 12 anos175.  

Outrossim, restou constatado uma conexão entre a violência doméstica 

com a violência em relação aos animais, a maioria dos casos de agressões em 

animais era provocado em residências com casos de violência doméstica176. Da 

                                                                                                                                                                                 
um que cometer atos cruéis contra animais ou não prover suas necessidades básicas pode ser 
proibido de ter outro animal ou multado em até 20 mil libras, estando sujeito, inclusive, à prisão. 
MIGLIORE, op. cit. p.113. 
174

Conexão: violência contra animais e violência contra humanos.Humane Society of the United 
States. Disponível em :<http://www.anda.jor.br/29/06/2013/conexao-violencia-contra-animais-e-
violencia-contra-humanos> Acesso em 01 de dez. 2013. 
175

Ibid. 
176

 Entretanto, recentes estudos e pesquisas constatando a incidência de crueldade contra animais 
onde há casos de violência familiar, nos provê com evidências mais concretas. Em 1995 
pesquisadores entrevistaram uma pequena amostra de vítimas de violência doméstica que 

http://www.anda.jor.br/29/06/2013/conexao-violencia-contra-animais-e-violencia-contra-humanos
http://www.anda.jor.br/29/06/2013/conexao-violencia-contra-animais-e-violencia-contra-humanos
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mesma forma, a violência doméstica, muitas vezes, começa com o abuso ou 

maus-tratos de animais177, deparando-se com uma via de mão dupla178. 

                                                                                                                                                                                 
procuravam abrigo em Utah e descobriram que 71 % das que tinham animais domésticos 
receberam ameaças de seus agressores maltratarem ou matarem os animais da família. Estudos 
mais completos em 1997 e 2000, nos EUA e Canada, corroboraram essas descobertas e 
examinaram o efeito que essas ameaças têm no sentido de evitar que a vítima saia dessa relação 
familiar abusiva. Pesquisas relacionadas a esses estudos revelam que mais de 20% das vítimas de 
violência doméstica afirmam terem adiado sair de uma relação afetiva abusiva, temendo a 
segurança dos animais domésticos. Em resposta a essa constatação, associações de bem estar 
animal começaram a fazer parcerias com as agências que atendem casos de violência doméstica, 
no sentido de desenvolver programas que propiciam abrigo emergencial temporário para os 
animais domésticos de vítimas de violência doméstica. Similar aos casos de violência doméstica, 
os que abusam de crianças frequentemente o fazem com animais para exercitar seu poder de 
controle sobre a criança. Em alguns casos forçam crianças a atos sexuais com animais ou exigem 
que elas matem o animal doméstico favorito , a fim de chantageá-las para que mantenham os 
abusos como um segredo de família. Geralmente apenas a ameaça de machucar um animal da 
criança é suficiente para fazer com que ela se cale em relação às agressões que sofre. Conexão: 
violência contra animais e violência contra humanos. Humane Society of the United States. 
Disponível em: <http://www.anda.jor.br/29/06/2013/conexao-violencia-contra-animais-e-violencia-
contra-humanos> Acesso em: 01 de dez. 2013. 
177

 (...) Ainda antes dos resultados científicos – de credibilidade – pesquisados estarem 
abertamente disponíveis, a ligação entre abuso animal e violência humana já fazia sentido.(...)  
Ainda hoje, nosso conhecimento deste fenômeno tem mais do que uma base anedótica ou 
intuitiva. Sociólogos, criminalistas, psicólogos e outros estudiosos e profissionais têm analisado e 
documentado a ligação, e há agora inúmeros estudos igualmente revisados explorando a “ligação” 
e suas várias permutas. A primeira evidência bem documentada da ligação resultou do estudo de 
oitenta e quatro presos. O estudo, realizado nos anos 1960, descobriu que setenta e cinco por 
cento dos que tinham sido condenados por crimes violentos possuíam um registro anterior de 
crueldade contra animais. Vinte anos depois, outro estudo descobriu que 25% de 152 condenados 
agressivos tinham cometido cinco ou mais atos envolvendo crueldade aos animais quando eram 
crianças, comparado com somente 6% dos condenados não-agressivos. Em um segundo estudo, 
os mesmos pesquisadores entrevistaram criminosos para obter o histórico de descrições de atos 
violentos contra animais. Os resultados propiciaram mais base para a conclusão deles de que 
crueldade em animais na infância está associada com comportamentos agressivos no futuro contra 
pessoas. Um estudo de 1988, sobre assassinos seriais em crimes sexuais (e o maior estudo até 
então), descobriu que 36% admitiram ter cometido crueldade em animais quando crianças, 46% 
admitiu ter cometido crueldade em animais em adolescentes e 36% quando adultos. Há também 
uma alta correlação entre violência familiar e crueldade em animais. Um estudo de 1983, em 
famílias de Nova Jersey, assistidas por serviços sociais por terem um histórico de abusos e 
violência, mostrou que 60% dos casos tinham, pelo menos, um membro da família que abusou 
fisicamente de não-humanos. Um estudo na Inglaterra resultou em descobertas similares: 83% das 
famílias que tinham um histórico de abuso aos animais eram consideradas como famílias com 
tendência a abusos a crianças e outras violações. (...)Mais recentemente, o Departamento de 
Polícia de Chicago investigou 322 prisões por crueldade em animais e descobriu que 70% 
daqueles presos tinham outras acusações de delitos (incluindo homicídios), 86% tinham múltiplas 
prisões, 70% tinham acusações por narcóticos, 65% tinham sido acusados por ofensas violentas, 
27% tinham anterior acusação por porte de armas, 13% tinham sido presos por crimes sexuais e 
55% eram membros de gangues. Mais recentemente, o Departamento de Polícia de Chicago 
investigou 322 prisões por crueldade em animais e descobriu que 70% daqueles presos tinham 
outras acusações de delitos (incluindo homicídios), 86% tinham múltiplas prisões, 70% tinham 
acusações por narcóticos, 65% tinham sido acusados por ofensas violentas, 27% tinham anterior 
acusação por porte de armas, 13% tinham sido presos por crimes sexuais e 55% eram membros 

http://www.anda.jor.br/29/06/2013/conexao-violencia-contra-animais-e-violencia-contra-humanos
http://www.anda.jor.br/29/06/2013/conexao-violencia-contra-animais-e-violencia-contra-humanos
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Vários fatores influenciam as agressões no ambiente doméstico179, como as 

questões culturais, pois dependendo da localidade, em razão dos costumes locais, 

é normal o homem utilizar os animais em vários aspectos, que vão desde a sua 

utilização em rituais culturais e religiosos, como a utilização na alimentação, até a 

sua utilização no transporte de pessoas e objetos. Portanto, nessas situações, o 

especismo vai sendo passado de pai para filho e esses crescem vendo o animal 

como um ser inferior, que pode ser utilizado e maltratado, portanto, o animal nada 

mais é do que objeto.  

O aspecto econômico também apresenta um dos principais fatores, pois em 

um primeiro momento a exploração do animal doméstico acontece em razão da 

expectativa de lucros dos exploradores, ou seja, nos canis, as matrizes são 

exploradas a terem filhotes em vários ciclos e na maioria das vezes os cuidados 

não são adequados, os animais ficam amontoados em pequenos espaços, quando 

não ficam em gaiolas. Ao serem encaminhados para os petshops ficam confinados 

em pequenos locais até que um novo dono lhe compre. 

Outrossim, nos dias atuais, criar um animal demanda grande investimento, 

que vai desde a alimentação ao tratamento veterinário,  e por vezes chega um 

momento que o homem gasta com o animal não-humano quase a mesma coisa 

que gasta consigo. Às vezes, a situação econômica da família fica comprometida, 

por exemplo, com o desemprego gerando então o abandono do animal.  

Com o abandono dos animais, esses acabam nas ruas e depois na grande 

maioria capturados e encaminhados para os centros de zoonoses. Nos CCZ‟s os 

maus-tratos continuam, pois ficam em pequenos espaços, convivendo com outros 

                                                                                                                                                                                 
de gangues. FRASH, Pamela D.. LUND, Hollie. The unequal treatment of animals by species and 
practice in the United States: a moral and legal dilemma. (O tratamento desigual de animais por 
espécie e prática nos Estados Unidos: um dilema moral e legal). Revista Brasileira de Direito 
Animal. v.4, n .5.  Salvador: Evolução, 2008. 
178

 A crueldade contra os animais está presente como uma característica comum nos registros de 
estupradores e assassinos em série. O abuso contra animais aparece de forma clara nas histórias 
de pessoas com comportamento violento.(FBI, 1998; Alan Brantley, 1996). Disponível em: 
<http://leb.fbi.gov/1999-pdfs/leb-september-1999>. Acesso em 01 de dez. 2013. 
179

DELABARY, Barési Freitas.  Aspectos que influenciam os maus tratos contra animais no meio 
urbano. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. REGET/UFSM. 2012. 
n°5, p. 835. 

http://leb.fbi.gov/1999-pdfs/leb-september-1999
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animais. Dependendo do município, sofrem com a má alimentação, a população 

de animais abandonados não é devidamente controlada180, etc. Por fim, em razão 

da super população, em muitos casos são sacrificados, na grande maioria em 

câmaras de gás181 ou por via injetável182. 

Diante do cenário apresentado, deve-se buscar promoção da guarda 

responsável183184, sendo um dever ético que o guardião deverá ter em relação ao 

animal tutelado, assegurando-se a este o suprimento de suas necessidades 

                                                           
180

Em maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde - OMS e a World Society for the Protection 
of Animals - WSPA publicam o “Guidelines for dog population manegement”, com o resultado de 
sete anos de pesquisa de campo sobre ecologia canina. O ponto fundamental do trabalho é a 
conclusão sobre a necessidade de se mudar a estratégia de controle desses animais: a prática de 
captura e sacrifício de cães demonstra não ser eficaz. Entre as razões da ineficácia, a pesquisa 
aponta: a) não atua na origem do problema – o excesso de nascimentos; b) origina melhores 
oportunidades de sobrevivência para os que escapam à captura, com isso aumentando taxa de 
reprodução e reduzindo mortalidade; c) provoca a imigração de animais de outras regiões, 
causando desequilíbrio na estrutura social da população canina local e promovendo a ocorrência 
de novos focos de doenças; d) é estratégia onerosa, quando comparada a outras de caráter 
preventivo; e) tem sido alvo frequente de manifestações de desacordo por parte da sociedade. 
SOUZA, Mariângela Freitas de Almeida e. Controle de populações caninas: considerações técnicas 
e éticas. Revista Brasileira de Direito Animal.  v.6, n.8. Salvador: Evolução, 2011. 
181

 A política de controle de zoonoses adotada por estes órgãos, além da captura, consiste no 
confinamento e extermínio dos animais, sendo que este é feito de diferentes maneiras em cada 
local, já tendo sido constatadas câmaras de gás, de descompressão, pauladas, ingestão de 
substâncias tóxicas, estrangulamento com o cambão no momento da captura, a chamada 
eutanásia humanitária, etc. MARTINS, Renata de Freitas. “Eutanásia humanitária” ética ou prática 
falaciosa visando-se ao pretenso controle da população de animais de rua e de zoonoses?. In: 
Revista Brasileira de Direitos dos Animais. v. 1, Instituto Abolicionismo Animal. Salvador, 2006, 
p.200. 
182

 Este verdadeiro extermínio de animais, em sua grande maioria sadios, quando realizado 
conforme certos procedimentos, tem sido denominado de eutanásia humanitária (morte por via 
injetável: pré-anestésico/anestésico + injeção letal), e é aceito como algo normal e necessário por 
muitos, inclusive justificando-se sua realização com base em uma mera Resolução do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária. MARTINS, “Eutanásia humanitária” op. cit.,, p.200. 
183

 É a condição na qual o guardião de um animal de companhia aceita e se compromete a assumir 
uma série de deveres centrados no atendimento das necessidades físicas, psicológicas e 
ambientais de seu animal, assim como prevenir os riscos (potencial de agressão, transmissão de 
doenças ou danos a terceiros) que seu animal possa causar à comunidade ou ao ambiente, como 
interpretado pela legislação vigente. SANTANA, Heron José de. Os crimes contra 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. 
184

Interessante notar que tal conceito já foi normatizado em alguns países como a República da 
Costa Rica, cuja Lei 7451/94, prevê em seu art. 3º que são condições básicas para o bem estar 
animal e promoção da guarda responsável, as, a seguir, enumeradas: Art. 3. Las condiciones 
básicas para el bienestar de los nimales son las seguintes: a. Satisfacción del hambre y la sed. b. 
Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento.\ c. Muerte 
provocada sin dolor y, de ser posible, bajo supervisión profesional.d. Ausencia de malestar físico y 
dolor. e. Preservación y tratamiento de las enfermedades. SANTANA; OLIVEIRA. op. cit.. p.86. 
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básicas e obrigando-se a prevenir quaisquer riscos que possam vir a atingir tanto 

o animal, como a própria sociedade185. Visando controlar os maus-tratos aos 

animais nos ambientes domésticos, deve-se promover a mudança legislativa 

186visando adotar o controle do comércio de animais com a regulamentação do 

setor, limitação e controle dos criadouros de animais e o registro público de 

animais domésticos; além de campanhas de educação nas escolas, nas mídias 

sociais, na televisão. 

2.4 – Os maus-tratos na indústria das pesquisas em animais vivos – 

Os horrores da vivissecção 

A exploração dos animais pelo homem não é recente, sua utilização em 

procedimentos experimentais remonta aproximadamente há 2000 anos, ou seja, 

desde a antiguidade os animais são utilizados em experiências na área da saúde, 

ensino, ciência187. 

A vivissecção, prática de se realizar intervenções em animais vivos ou 

recém-abatidos com propósitos científicos, é amplamente utilizada em 

experiências nos laboratórios pelos cientistas, nas universidades no meio 

acadêmico, na indústria dos cosméticos.  Portanto, a utilização de animais como 

instrumentos na ciência é dividida em três categorias: educação, testes e 

pesquisa188. Foi René Descartes189 o grande influenciador das pesquisas em 

animais, ao sustentar a teoria mecanicista, afirmando que os animais seriam 

simples máquinas e a única diferença em relação ao homem seria o fato desse 

possuir alma, enquanto os animais, por serem objetos mecânicos, não a 
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Ibid. p.  88 
186

 Na atualidade, observam-se legislações específicas tratando da guarda  responsável, como é o 
caso do Município de São Paulo, que, através da Lei Municipal nº 13.131, de 18 de abril de 2001, 
conhecida como Lei Trípoli, dispõe sobre o registro, vacinação, guarda, apreensão e destinação de 
animais, além de prever o controle reprodutivo de cães e gatos e a educação para a guarda 
responsável; devendo-se ressaltar que o infrator dessas normas está, também, sujeito a sanções 
administrativas sob a forma de multa. Ibid p. 86. 
187

 CHALFUN, Mery; OLIVEIRA, Fábio Corrêa  Souza. Experimentação Animal: Por um tratamento 
ético e pelo biodireito. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/anais/36/12_1350.pdf> Acesso 
em 01 de dez. de 2013. 
188

 REGAN op. cit., p. 200. 
189

 DESCARTES, René. Discurso do Método. Tradução de Paulo Neves. Porto Alegre. L&PM. 
2012. 

http://www.conpedi.org.br/anais/36/12_1350.pdf
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possuiriam, razão pela qual  seriam insensíveis a qualquer dor e sofrimento, pois 

estas sensações só residiriam na alma, qualidade exclusiva do ser humano190. 

Atualmente, é considerada uma prática normal e para a comunidade 

médica e científica é considerada indispensável. Contudo, nem sempre a 

experiência com animais é necessária e nem sempre a experiência é considerada 

satisfatória. Algumas pesquisas consideradas satisfatórias em animais foram 

reprovadas quando aplicadas em humanos191.Regan salienta que “há problemas 

em se extrapolar, para os seres humanos, os resultados obtidos com estudos em 

animais. Em particular, muitos remédios que não são tóxicos para animais de teste 

acabam se mostrando altamente tóxicos para humanos192.” 

Um dos argumentos dos cientistas que praticam a vivissecção é que esta 

prática já proporcionou a descoberta de diversas curas de várias doenças. 

Argumentam, ainda que se as experiências não fossem testadas em animais, 

poderiam comprometer a saúde de humanos e que os testes não seriam bem 

sucedidos em razão dos riscos que estes proporcionam. Portanto, a prática de 

                                                           
190

 Na Idade Moderna, os animais não humanos passaram a ser classificados como máquinas, 
principalmente devido à teoria do francês René Descartes, no século XVII, segundo a qual os 
animais não possuíam alma, bem como capacidade de comunicação. Assim, foi sustentada a ideia 
de que os animais não sentiam dor ou prazer, nem outro tipo de sensação e emoção (...) No século 
seguinte, Voltaire contestou esse pensamento cartesiano, reafirmando a percepção de que os 
animais possuíam a capacidade de sentir dor. À mesma época, o tema recebeu ainda a 
contribuição do filósofo alemão Immanuel Kant, cuja teoria afirmava que infringir sofrimentos inúteis 
aos animais acarretaria prejuízos à saúde moral dos seres humanos(...). SEIXAS, Mone Martins. 
et. al. Consciência na substituição do uso de animais no ensino: aspectos históricos, 
éticos e de legislação. Revista Brasileira de Direito Animal. ano5, v.6. Salvador: Evolução, 2010. p. 
74. 
191

É possível identificar pelo menos três vertentes de pensamento no que respeita à utilização de 
animais em experiências científicas. Iniciemos pelas duas mais radicais. Em uma margem estão 
aqueles que entendem que os experimentos são fundamentais para evolução da ciência, 
indispensáveis para o aprendizado, e que desconsideram ou emprestam pouca atenção aos 
animais, em função dos ganhos ou interesses humanos em questão. Em outra margem se colocam 
aqueles que não admitem nenhuma pesquisa com animais, que consideram os experimentos, em 
qualquer situação, antiéticos, imorais, injustificáveis. Uma terceira corrente, intermediária, não 
condena toda pesquisa com animais, admite a realização em algumas hipóteses, conquanto 
assuma, como regra, a interdição de tais práticas, bem como procure ter como baliza outros 
argumentos que não de cunho especista. CHALFUN, Mery; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza. 
Experimentação Animal, op. cit. 
192

 REGAN, op. cit,. p.219. 
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testes em animais como é feita hoje, em todo o mundo, revela as consequências 

do especismo193. 

Contudo, as experiências com animais são desnecessárias194 e em muitos 

casos são repetidas, causam nos animais extrema dor e sofrimento tanto físico 

quanto psicológico195. Os animais, na maioria das vezes, são confinados desde o 

nascimento, ficam presos em pequenos espaços e não têm qualquer tipo de 

companhia. 

Nas pesquisas, testes de toxidade diferentes usam métodos diferentes. As 

vezes, alguns animais são forçados a ingerir a substância testada; às vezes, são 

forçados a inalá-la; em outros casos, a substância é aplicada na sua pele196. Os 

testes mais conhecidos são o Teste de Dose Letal (DL 50197) em que cosméticos, 
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 SINGER, op. cit., p. 53 
194

 Dentre os mais conhecidos recursos capazes de livrar os animais dos experimentos, podem ser 
relacionados: 1) sistemas biológicos in vitro (cultura de células, tecidos e órgãos passíveis de 
utilização em genética, microbiologia, bioquímica, imunologia, farmacologia, radiação, fisiologia, 
toxicologia, produção de vacinas, pesquisas sobre vírus e sobre câncer); 2) Cromatografia e 
espectrometria de massa (técnica que permite a identificação de compostos químicos e sua 
possível atuação no organismo, de modo não-invasivo); 3) Farmacologia e mecânica quânticas 
(avaliam o metabolismo das drogas no corpo); 4) estudos epidemiológicos (permitem desenvolver 
a medicina preventiva com base em dados comparativos e na própria observação do processo de 
doenças); 5) estudos clínicos (análise estatística da incidência de moléstias em populações 
diversas); 6) necropsias e biópsias (métodos que permitem mostrar a ação das doenças no 
organismo humano); 7) simulações computadorizadas (sistemas virtuais que podem ser usados no 
ensino das ciências biomédicas, substituindo o animal); 8) modelos matemáticos (traduzem 
analiticamente os processos que ocorrem nos organismos vivos); 9) culturas de bactérias e 
protozoários (alternativas para testes cancerígenos e preparo de antibióticos; 10) uso da placenta e 
do cordão umbilical (para treinamento de técnica cirúrgica e testes toxicológicos); 11) membrana 
corialantóide (teste CAME, que se utiliza de membrana dos ovos de galinha para avaliar a toxidade 
de determinada substância); 12) pesquisas genéticas (estudos com DNA humano), etc. LEVAI, 
Laerte Fernando. Crueldade Consentida: A Violência Humana Contra os Animais e o Papel do 
Ministério Público no Combate à Tortura Institucionalizada. 
195

(...) como fartamente demonstra a literatura especializada, inúmeras experiências não revelam 
aptidão à passagem dos resultados para os humanos. Além disto, inúmeras outras são feitas por 
motivos reconhecidamente frívolos, desimportantes, para provar teses esdrúxulas. Outros tantos 
experimentos são seguidamente repetidos apesar de já efetuados e com os resultados 
documentados na bibliografia científica, práticas que se repetem meramente pela vontade de se 
fazer também, de se fazer de novo, embora já exauridas e/ou com conclusões notoriamente 
conhecidas. CHALFUN; OLIVEIRA, op. cit.  
196

 REGAN, op. cit., p. 208 
197

 O DL 50 oral funciona da seguinte maneira. A substancia é ministrada oralmente aos animais. 
Alguns deles a ingerem em formas mais concentradas, outros em formas menos concentradas. Em 
teoria, toda e qualquer coisa tem uma dose letal. (...) A observação dos animais pode levar até 
duas semanas, e durante esse tempo os 50 por cento requisitados normalmente morrem; depois, 
os animais que sobram são mortos, e seus corpos dissecados são examinados. Dependendo dos 
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pesticidas e produtos de limpeza são introduzidos nos estômagos de cães e 

roedores, para avaliarem o percentual aceitável dos produtos químicos utilizados. 

Ocorre também um Teste de Inalação, em que os animais são obrigados a inalar 

grandes quantidades de aerossóis para também avaliar o percentual de produtos 

químicos aceitável sem comprometer a saúde dos seres humanos. Contudo, boa 

parte dos cientistas criticam o teste DL 50, pois os resultados variam de um 

laboratório para o outro e de um dia para o outro198, Singer199 destaca que  

O teste de toxidade aguda mais conhecido é o DL 50, acrônimo para 

“dose letal para 50 por cento”: a quantidade de substância que 

matará metade dos animais do estudo. Para descobrir o nível dessa 

dose, são envenenados grupos de amostragem. Em geral, antes do 

ponto em que metade das cobaias morre, todas já estão muito 

doentes e com sinais evidentes de sofrimento. No caso de 

substâncias razoavelmente nocivas, considera-se um bom 

procedimento encontrar a concentração que leva metade dos 

animais à morte. Em decorrência, é preciso obriga-los a ingerir 

enorme quantidade de substância. A morte pode ser provocada pelo 

grande volume engolido ou pela alta concentração ministrada. Isso 

não tem nenhuma relevância para as circunstâncias em que os 

seres humanos usarão os produtos. 

Uma variação do DL 50 é o método Draize200, em que substâncias são 

pingadas nos olhos de animais, principalmente em coelhos vivos e conscientes 

para determinar o grau de toxidade do produto. Os animais ficam aprisionados em 

                                                                                                                                                                                 
resultados, a substância do teste é rotulada como mais ou menos tóxica se engolida pura ou 
diluída. REGAN, op. cit.,.p. 209. 
198

 Ibid., p.210. 
199

SINGER, op. cit., p. 79 
200

 Os testes Draize de irritação dos olhos foram usados primeiro, primeiro, na década de 1949, 
quando J. H. Draize, trabalhando para a Food and Drug Administration, desenvolveu uma escala 
para avaliar quão irritante era uma substância quando colocada nos olhos de coelhos. Os animais, 
são em geral, postos em dispositivos imobilizadores, ficando apenas com a cabeça de fora. Isso 
impede que cocem ou esfreguem os olhos. A substância a ser testada (como alvejante, xampu ou 
tinta) é, então, colocada no olho de cada coelho. O método utilizado consiste em puxar a pálpebra 
inferior e colocar a substância no “copinho” que se forma dessa maneira. O olho, é então, mantido 
fechado. Às vezes, a aplicação é repetida. Os coelhos são observados diariamente quanto a 
inchaço, ulceração, infecção e sangramento. Os estudos poder durar até três semanas. SINGER, 
op. cit. , 2010. P. 79. 
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local específico, sem a possibilidade de se mexerem, sem a possibilidade de 

coçarem os olhos, bem como, o Teste de Irritação Dermal, Testes de Colisão, 

dentre outros201. O especismo permite que pesquisadores considerem os animais 

sujeitos a experimentos como itens de equipamento, instrumentos de laboratório, 

e não criaturas vivas, que sofrem202. 

A população em geral, quando utiliza os produtos que são testados não tem 

o conhecimento dos testes que são realizados em animais, a maioria dos países 

não traz esta informação nos produtos comercializados, as grandes marcas de 

produtos de limpeza, cosméticos, etc., contratam laboratórios específicos para 

realizarem os testes. 

O art. 32 parágrafo da Lei de Crimes Ambientais (lei 9605/98), considera 

crime quem “realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para 

fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos”203. Contudo, 

                                                           
201

 Tom Regan, descreve outros tipo de pesquisas documentadas pelo Dr. Jeff Diner, que não são 
muito divulgadas: Pesquisa sobre o olho: São usados macacos, coelhos, cães, gatos e outros 
animais. Os olhos são queimados ou feridos de outras maneiras; às vezes, as pálpebras são 
fechadas com suturas, ou os olhos removidos. Pesquisa sobre queimaduras: Os animais (cobaias, 
ratos, camundongos e cães, por exemplo) são queimados usando-se químicas ou radiação, ou 
então sofrem “queimaduras térmicas”, desde amenas até de terceiro grau. As queimaduras 
térmicas são causadas imergindo-se todo o corpo do animal, ou parte dele, em água fervente, ou 
pressionando-se uma chapa quente sobre sua pele, ou usando-se vapor. Pesquisa sobre radiação: 
Todo o corpo de uma animal, ou parte dele, é submetido a radiação; em alguns casos, os animais 
de testes são forçados a inalar gases radioativos. Entre os animais usados estão cães, macacos, 
ratos, camundongos e hamsters. Pesquisa sobre o cérebro: A atividade e o comportamento do 
cérebro são estudados em gatos, cães, macacos, coelhos e ratos, por exemplo. Os animais sofrem 
o trauma experimental (normalmente produzido por um ferimento físico direto na cabeça), são 
submetidos à manipulação cirúrgica, ou são estimulados eletricamente (por exemplo, depois de 
sofrerem um implante cirúrgico). Pesquisa sobre choques elétricos: As reações fisiológicas e 
psicológicas ao choque elétrico são estudadas em vários animais, principalmente ratos. Choques 
elétricos em graus e intervalos variados são administrados principalmente pelo pé ou pelo rabo. 
Pesquisa sobre agressão: São investigados os efeitos, no comportamento agressivo, de fatores 
como isolamento social, disfunção cerebral induzida e privação de sono. Pesquisa sobre estresse: 
Os animais de teste são expostos ao frio e ao calor extremos, privados de sono REM, imobilizados 
ou mal nutridos, por exemplo, para se investigar fisiologia e comportamento. Pesquisa militar: Com 
verba do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, vários animais, incluindo primatas não-
humanos, são submetidos a armas convencionais, biológicas e químicas, assim como a radiação 
nuclear, raios laser e micro-ondas de alta potência. REGAN, op. cit.,. p.213-214. 
202

 SINGER, op. cit. p. 101 
203

 Já em uma análise jurídico-normativa especificamente quanto ao parágrafo 1º do artigo 32, 
pode-se afirmar que o bem jurídico ali protegido é a dignidade animal, sendo o sujeito passivo o 
animal individualmente considerado. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa (física ou jurídica), 
não se exigindo qualquer qualidade especial do agente, tratando-se de crime comum. A conduta 
descrita no tipo consiste em realizar (fazer, efetivar, satisfazer, efetuar) experiência (ato de 
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em razão de se tratar de crime de menor potencial ofensivo, os maus tratos nas 

pesquisas continuam sendo realizados nas pesquisas, pois além de seus 

ofensores não serem punidos, resta o argumento de que as pesquisas trazem 

benefícios para a humanidade. 

Visando regulamentar as pesquisas realizadas no Brasil, foi publicada a Lei 

nº 6.638/79, que estabelece as regras para a prática didático-científica, a qual em 

seu teor permite a pesquisa em animais vivos, a vivissecção de animais204, 

determinando em síntese que os procedimentos devem ser realizados com 

anestesia, os animais devem ser colocados em local adequado, após os 

procedimentos devem receber os cuidados necessários para minimizar as 

consequências das pesquisas, os laboratórios devem ter um conselho ético de 

avaliação e fiscalização.  

                                                                                                                                                                                 
exercitar, treinar para adquirir conhecimento) dolorosa (que causa dor ou sofrimento) ou cruel 
(comovente, desumano, infeliz) em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 
existirem recursos alternativos (métodos outros que dispensem o uso indevido, com a causação de 
dor ou sofrimento, de animais, como modelos e simuladores mecânicos e computacionais, filmes e 
vídeos interativos, método in vitro, utilização não invasiva e não prejudicial em animais, etc.). O 
objeto material é o animal vivo, individualmente considerado, submetido à experimentação. O tipo 
apresenta elementos normativos, quais sejam: “experiência dolorosa ou cruel”, “fins didáticos ou 
científicos” e “recursos alternativos”. Possui também elemento descritivo, representado pela 
expressão “animal vivo”. Trata-se de crime material, exigindo para a sua consumação, resultado 
naturalístico, o qual ocorre quando o bem jurídico “dignidade animal” é ofendido, através da 
causação de dor, sofrimento, mutilações e até morte do animal utilizado no experimento. É 
admitida a tentativa. Quanto ao resultado, pode ser classificado como crime de dano, sendo o fato 
punível apenas a título de dolo (direto ou eventual), consistente na vontade e consciência de 
praticar a conduta descrita no tipo objetivo. A ação penal é pública incondicionada (art. 26 da Lei nº 
9.605/1998).  FEIJÓ, Ana Maria Gonçalves dos Santos, et. al.  O animal não-humano e seu status 
moral para a ciência e o direito no cenário brasileiro. Revista Brasileira de Direito Animal. ano 5, 
v.6. Salvador: Evolução, 2010.p.163. 
204

 (...) no Brasil a vivissecção é permitida em todo o território nacional, de acordo com a Lei 
11.794/2008, que, revogando a Lei 6.638 de 1979, permite a criação e utilização de animais em 
ensino e pesquisas, restringindo-a aos estabelecimentos de ensino superior e educação técnica de 
nível médio na área biomédica. É importante considerar que essa Lei define, ainda no I Capítulo, 
Parágrafo único, que não é classificado como experimento “a profilaxia e o tratamento veterinário 
do animal que deles necessite”. Ainda, houve a criação, através da mesma lei, do “Conselho 
Nacional de Controle de Experimentação Animal”, o chamado CONCEA, responsável por zelar e 
formular as normas para a pesquisa humanitária, credenciar instituições de ensino e pesquisa. 
Dentre outras finalidades, em seu Capítulo II, art. 5º, a lei estabelece que o CONCEA deve “III - 
monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de animais em 
ensino e pesquisa”. No seu Art. 14, § 3º, a lei determina que “Sempre que possível, as práticas de 
ensino deverão ser fotografadas, filmadas ou gravadas, de forma a permitir sua reprodução para 
ilustração de práticas futuras, evitando-se a repetição desnecessária de procedimentos didáticos 
com animais”. SEIXAS et al, op. cit., p. 79. 
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Todavia, a regulamentação de biotérios, órgãos de fiscalização e controle 

de experimentação animal, ocorreu apenas com a Lei nº 11.794/2008, a chamada 

Lei Arouca, que regulamenta atualmente a prática da experimentação animal, seja 

com finalidade científica ou de ensino205. Contudo, a referida Lei, ao invés de 

regulamentar e minimizar os maus-tratos aos animais, acabou por estimular o seu 

uso, aumentando os índices de crueldades, violando o artigo 32 da Lei de Crimes 

ambientais206. 

Na educação, nas escolas, nas universidades, milhões de animais são 

dissecados, das diversas maneiras e técnicas possíveis. Os alunos são obrigados 

a realizarem o procedimento, sob pena de reprovação207. Esses animais, na 

maioria das vezes são capturados em seu habitat natural, são comprados em pet 

shops, são até furtados ou roubados. A maioria deles passa por uma empresa de 

suprimentos biológicos antes de terminar na sala de aula208. Além dos próprios 

animais, os experimentos criaram um mercado de equipamentos 

                                                           
205

CHALFUN, Mery; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza. Experimentação Animal, op. cit. 
206

 A lei ambiental brasileira, no que se refere ao exercício da experimentação, contém um 
dispositivo de suma importância que, se devidamente aplicado, poderia livrar milhares de animais 
da morte cruel e desnecessária. Trata-se do § 1o ao artigo 32 da Lei 9.605/98, que penaliza "quem 
realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 
quando existirem recursos alternativos". Ora, se hoje a lei condiciona os experimentos à 
inexistência de métodos alternativos ao uso do animal, isso significa – conforme Greif & Trez – que, 
ao menos no plano teórico, a vivissecção foi proibida no Brasil. Afinal, técnicas alternativas à 
experimentação animal existem dentro e fora do País, dependendo seu desenvolvimento e 
utilização da boa vontade dos pesquisadores, o que nem sempre se observa na prática. A busca 
de um ideal aparentemente utópico, o de abolir toda e qualquer forma de experimentação animal, 
tanto na ciência como nas salas de aula, não permite o comodismo e nem o preconceito. Isso 
porque, a exemplo do que vem ocorrendo em diversos países da Europa, alternativas ao uso do 
animal em experiências já existem, bastando um pouco de boa-vontade aos pesquisadores para 
que essa nova metodologia possa substituir, a contento, os tradicionais e cruentos métodos de 
pesquisa. LEVAI, Crueldade Consentida, op. cit. 
207

 Quando os futuros estudantes de medicina, psicologia ou veterinária chegam à universidade e 
descobrem que, para concluir o curso no qual depositaram tantas esperanças, precisam fazer 
experimentos em animais vivos , é difícil recusar-se a fazê-lo, sobretudo porque sabem que lhe é 
pedida uma prática corrente. Aqueles que se recusam a se envolver nessas pesquisas são 
reprovados e, muita das vezes, forçados a abandonar o campo de estudos que escolheram. 
SINGER, op. cit. .p. 102. 
208

REGAN, op. cit. p. 201 
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especializados209. A indústria de fornecimento de animais para vivissecção é um 

mercado milionário210. 

Contudo, o uso de animais não-humanos na academia para treinar a 

habilidade em procedimentos cirúrgicos ou para verificar o estado interno dos 

órgãos dos animais não se faz mais necessário. Com o avanço da tecnologia, com 

a criação de vídeos interativos, softwares, bonecos que têm a capacidade de 

copiar o organismo e sensações do animal, como acontece nos cursos de 

medicina, é possível implementar meios alternativos de estudos211.   

Portanto, deve ser abolida a pesquisa com animais212, bem como o seu uso 

no meio acadêmico, os principais problemas de saúde apresentados no homem 

não tem a sua cura no experimento de medicamentos em animais. A maioria dos 

testes de medicamentos em animais não tem o mesmo resultado em humanos. A 

legislação deve ser aprimorada para coibir o uso de animais em pesquisas e em 

estudos científicos. A sociedade precisa e deve ser informada como os testes são 

realizados e quais os medicamentos e produtos são testados em animais. 

2.5 – Os maus-tratos provocados pela indústria da moda – O Fetiche 

do uso da Pele animal 

A atividade industrial da era capitalista reduz o animal a pura matéria-prima, 

objeto de consumo como outro qualquer na produção desenfreada de 
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 SINGER, op. cit., p.57 
210

 REGAN, op. cit., p. 201 
211

 (...) hoje, de forma bastante eficiente, os conhecimentos podem ser adquiridos não com o uso 
de animais, e sim com os  métodos substitutivos. Existe uma grande gama de alternativas, entre 
elas, podem ser  escritos modelos e simuladores mecânicos, filmes e vídeos interativos, 
simulações computacionais e de realidade virtual, acompanhamento clínico em pacientes reais, 
auto-experimentação não invasiva. SEIXAS, op. cit.,. p. 83. 
212

 Na área científica, tende-se ao seguimento da “teoria dos 3R‟s”, proposta por Burch e Russel 
em 1959. Os 3R‟s referem-se às expressões reduction, refinement e replacement, que significam 
respectivamente reduzir, aperfeiçoar e substituir. (...)Essa teoria recebe críticas severas por parte 
de defensores dos animais que argumentam que os 3R‟s, na verdade, legitimam a experimentação 
animal, visto que seu princípio admite como válido o simples refinamento das experiências e a 
mera redução dos animais usados, quando o correto seria a aplicação da substituição dos testes 
em animais por métodos que não os utilizassem (...). É importante, porém, salientar que os 3R‟s 
não são uma teoria ética e sim uma proposta procedimental com vistas de estabelecer limites ao 
uso de animais. FEIJÓ,  et. al.  op. cit., p.157. 
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mercadorias213. O homem valoriza mais os bens materiais como, roupas, bolsas, 

automóveis, objetos de valor, pois têm a capacidade de satisfazer o homem. A 

busca pelas melhores mercadorias, pelas melhores roupas, pelo conforto 

corrompe o homem. 

Os animais são a matéria-prima de boa parte do vestuário dos humanos, 

pois a maioria utiliza cintos, casacos e sapatos de couro. Alguns utilizam casacos 

de lã e outros, vestimenta de peles de animais, que se tornou símbolo de status214. 

A insensibilidade humana chega a tal ponto que até mesmo as futilidades 

consumistas - como moda e diversão - são fortes argumentos para justificar as 

dores massivas e o sofrimento impostos aos animais215. 

Num passado não muito distante, os caçadores eram  a fonte principal do 

mercado de peles, mas anos mais recentes houve uma grande mudança nos 

métodos de obtenção do “produto”. Hoje a maioria dos animais destinados ao 

comércio de pele (2,5 milhões) é criada naquilo que a indústria chama de 

“fazendas de pele”216. 

Como na indústria destinada à alimentação, os animais destinados ao corte 

da pele ficam em jaulas minúsculas, longe do seu habitat, a arquitetura consiste 

em longas fileiras de jaulas de malha de arame erguidas a 60 cm ou mais do chão, 

todas ficam sob um teto e a estrutura inteira é cercada217. Como nos circos e nos 

zoológicos os animais confinados têm comportamento neurótico ficam circulando 

de um lado para o outro. Quando confinados com outros animais no mesmo 

espaço, têm o distúrbio do canibalismo. 

Muitos são capturados em armadilhas dolorosas que mutilam as suas patas 

e em algumas situações, roem o próprio osso para tentar escapar das armadilhas 
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MAC DOWELL, op. cit.,. p.31. 
214

CHUAHY, op. cit. p. 104. 
215

 FREIRE, Gilmar Miranda. Experimentação animal: um estudo de caso numa universidade 
baiana. Revista Brasileira de Direito Animal. v.4, n.5 . Salvador: Evolução, 2008. 
216

 REGAN, op. cit. p. 133. 
217

 Ibid, p. 133. 
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de chão218. Em alguns casos são capturados antes dos caçadores pelos seus 

predadores naturais, que aproveitam o fato da sua caça estar presa em uma 

armadilha, facilitando assim o ataque. 

O abate dos animais se mostra o mais cruel, pois há uma preocupação com 

a preservação da pele e, se possível, essa deve ser extraída inteira do animal. 

Para facilitar a extração, em alguns casos é retirada sem anestesia com o animal 

ainda vivo, ou seja, com o sangue quente circulando, fazendo com que o animal 

fique com o corpo mole para facilitar a extração. Nas fazendas clandestinas, os 

animais são espancados sem qualquer tipo de controle, a pele é retirada a 

“sangue frio” e depois os animais são jogados ainda vivos em grandes bacias, 

onde ficam se debatendo de dor219 até a morte. Em animais pequenos, como os 

minks e as chinchilas, a prática é quebrar o pescoço; animais grandes são 

asfixiados com dióxido ou monóxido de carbono e em alguns casos escolhe-se a 

eletrocussão anal220. Regan221 descreve com detalhes esse procedimento 

Primeiro prende-se uma cinta de metal ao redor do focinho do 

animal. Em seguida, enfia-se no ânus dele a extremidade de uma 

haste de metal eletrificada. Depois, liga-se uma chave  e ele é 

eletrocutado até a morte, “frito” de dentro para fora. Pode-se 

precisar repetir o procedimento algumas vezes até que o animal 

morra. Quando usado corretamente este método resulta em peles 

intactas. 

Muitos animais têm que ser mortos para produzir um peça de roupa, como 

exemplo, um casaco de aproximadamente um metro requer dependendo do 

animal, 16 coiotes, 18 linces, 60 minks, 45 gambás, 20 lontras, 42 raposas 

                                                           
218

 Ver vídeo “Animais sem pele” Disponível em: 
<http://www.youtube.com/results?search_query=animais%20sem%20pele&sm=3> Acesso em 15 
de dez. 2013.   
219

REGAN, op. cit. p.133 
220

 Ibid, p. 134 
221

Ibid. 

http://www.youtube.com/results?search_query=animais%20sem%20pele&sm=3


83 
 

vermelhas, 40 guaxinins, 50 zibelinas, 8 focas, 50 ratos almiscarados ou 15 

castores222. 

A indústria do couro também é muito rentável. Boa parte da vestimenta dos 

humanos é de origem animal, ou seja, cintos, sapatos, malas, bolças, etc, são 

fabricadas em couro legítimo. Portanto, os bovinos destinados a terem as suas 

peles extraídas têm o sofrimento equiparado aos animais destinados ao abate, 

quando na sua grande maioria são os mesmos animais, ou seja, a carne é 

destinada a alimentação e a pele é destinada a indústria do couro.  

Não há justificativas para o uso de animais na indústria da vestimenta, pois 

se trata de um fetiche da sociedade moderna. Ademais, atualmente é possível o 

uso do couro e de peles artificiais, não havendo o porquê de  caçar e matar os 

animais, estimulando seu o tráfico para sustentar o mercado de peles.   
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Ibid., p. 137. 
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CAPÍTULO 3 

3 – OS ANIMAIS NÃO-HUMANOS NO DIREITO BRASILEIRO 

3.1 – A evolução legislativa de Proteção aos animais não-humanos 

O ordenamento jurídico, conjunto de normas e princípios, tem como 

principal função manter a ordem e evitar os abusos de uma sociedade. Nesse 

sentido, a Lei tem esse papel principal, devendo principalmente regular o 

comportamento humano em uma sociedade, o dever ser do homem, realizar o 

controle social, orientar a conduta humana, evitar injustiças e abusos em uma 

sociedade e, nesse sentido, a norma deve ter um conteúdo ético, ter valores 

morais. Segundo Beccaria223“leis são condições sob as quais homens 

independentes e isolados se uniram em sociedade, cansados de viver em 

contínuo estado de guerra”. Por sua vez, Kelsen224destaca que  

A conduta humana disciplinada por um ordenamento normativo ou é 

uma ação por esse ordenamento determinada, ou a omissão de tal 

ação. A regulamentação da conduta humana por um ordenamento 

normativo processa-se por uma forma positiva e por uma forma 

negativa. A conduta humana é regulada positivamente por um 

ordenamento positivo, desde logo, quando a um indivíduo é 

prescrita a realização ou a omissão de um determinado ato. 

(Quando é prescrita a omissão de um ato, esse ato é proibido.) Ser 

a conduta de um indivíduo prescrita por uma norma objetivamente 

válida é equivalente a ser esse indivíduo obrigado a essa conduta. 

Se o indivíduo se conduz tal como a norma prescreve, cumpre a sua 

obrigação, observa a norma; com a conduta oposta, “viola” a norma, 

ou, o que vale o mesmo, a sua obrigação. A conduta humana é 

ainda regulada num sentido positivo quando a um indivíduo é 

conferido, pelo ordenamento normativo, o poder ou competência 

para produzir, através de uma determinada atuação, determinadas 
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consequências pelo mesmo ordenamento norma , especialmente - 

se o ordenamento regula a sua própria criação - para produzir 

normas ou para intervir na produção de normas. 

Portanto, a legislação aplicada em uma sociedade, estabelece as regras de 

conduta dos indivíduos, estipulando direitos, deveres e sanções, estabelecendo a 

conduta do homem, o dever ser, evitando eventuais conflitos. 

Embora em uma convivência muito próxima com os animais não-humanos, 

a legislação regulamentando essa relação quase não existia225, inclusive pelo fato 

de que em razão das expedições bandeirantes, o interesse era a exploração das 

terras brasileiras e de suas riquezas, portanto pouco importavam os animais não-

humanos, até pelo fato de que os exploradores atentavam diretamente contra os 

animais, ou seja, os animais de caça serviam para alimentação, vacas e cavalos 

para o transporte de mantimentos, aves eram capturadas para a mercantilização e 

para cativeiro, etc. 

Outrossim, na época da colonização os maus-tratos contra os animais eram 

visíveis, tendo em vista que com a utilização de cavalos, vacas, bois para o 

transporte de tração, de pessoas e mantimentos, eram constantes os abusos 

realizados pelos cocheiros. Neste sentido, em razão dessas atrocidades, em 1885 

foi editado o Código de Posturas de São Paulo226, que em seu artigo 220 proibia 
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todo e qualquer cocheiro condutor de carroça maltratar os animais com castigos 

bárbaros e imoderados. Mas, segundo Levai227 

somente duas décadas após a proclamação da República é que 

começaram a surgir, no cenário legislativo brasileiro, as normas de 

proteção aos animais. O primeiro deles, de âmbito nacional, foi o 

Decreto nº 16.590 de 10 de setembro de 1924 (regulamento das 

Casas de Diversões Públicas), cujo artigo 5º vedava a concessão de 

licenças para “corridas de touros, garraios, novilhos, brigas de galo 

e canários e quaisquer outras diversões desse gênero que causem 

sofrimento aos animais”. 

Anos mais tarde foi publicado o Decreto Federal número 24.645 de 10 de 

julho de 1934228, que para boa parte da doutrina seria equiparado à Lei e continua 

em vigor, com o propósito de coibir os maus-trados contra os animais e 

estabelecer medidas de proteção, destacando que o Estado passa a ter o dever 

de tutelar os animais defendendo os seus interesses. A referida legislação trouxe 

um grande avanço para a proteção dos animais não-humanos, sendo para muitos 

considerada o Código de Defesa dos Animais229, principalmente pelo fato de no 

seu artigo 3º apresentar um rol não exaustivos de práticas consideradas como 

maus-tratos. Outrossim, outro grande avanço que merece destaque foi a inovação 

trazida pelo artigo 2º parágrafo 3º em que destacou o fato dos animais serem 

assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos 

legais e pelos membros das sociedades protetoras de animais230. 
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Na evolução legislativa, a Lei de Contravenções Penais Decreto–Lei 

3.688/41 foi instituído em 1941231. Em seu artigo 64, estipulou as penas para 

quem tratasse um animal com crueldade ou o submetesse a trabalho excessivo, 

sendo certo que o referido artigo hoje encontra-se revogado pelo artigo 32 da Lei 

9605/98 que apresenta um tipo penal mais amplo e com penas mais graves232. 

Com efeito, o homem desde a antiguidade dividia espaço com os animais 

não-humanos, passando os animais a serem parte de sua subsistência de sua 

alimentação e do vestuário do homem, sendo a caça a sua principal forma de 

captura. Outrossim, o descontrole na atividade acabou por acarretar o extermínio 

de algumas espécies. Portanto, foi publicado a Lei Federal 5.197/67, Lei de 

Proteção da Fauna - Código de Caça, que estabeleceu medidas de proteção à 

fauna, visando coibir abusos que até a presente data são constatados, no sentido 

de captura de animais silvestres, venda de peles e de carnes exóticas. No mesmo 

sentido, o artigo 30 da Lei de crimes ambientais, trata do assunto, contudo na 

legislação anterior a exportação era proibida, agora a mesma é permitida desde 

que autorizada233. 

Outra prática envolvendo os animais no Brasil é a pesca, que ainda é 

permitida. Nesse sentido, no Código Civil de 1916, era lícito pescar em águas 

públicas ou particulares, desde que com autorização do dono, pertencendo o 

peixe ao pescador que lhe pescava. Outrossim, insta salientar que o Decreto Lei 

794/38 instituiu o Código de Pesca, que foi substituído pelo Decreto-Lei 221/67, 

dispondo pela proteção e estímulo da pesca, trazendo regras de tamanho de 

redes de pesca, conceito de pescas comercial, amadora, desportiva, esclarecendo 
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que são bens de domínio público todos os animais e vegetais que se encontrem 

nas águas dominiais234. 

Foi na Conferência do Meio Ambiente de Estocolmo de 1972, que ocorreu 

um dos maiores avanços na proteção dos animais não-humanos, em que os 

países signatários fixaram princípios para o fim de orientar os povos na 

preservação do Meio Ambiente. Em 1978, a Organização das Nações Unidas, em 

assembleia ocorrida em Bruxelas, editou a Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais, destacando que todos os animais têm direito à existência, nenhum 

animal será submetido a maus-tratos, destacou o direito de liberdade, de viver e 

crescer em seu habitat natural, duração de vida razoável, dentre outros235. 

No ano de 1979, foi editada a Lei 6.638/79, que estabelecia regras para a 

prática didático-científica da vivissecção de animais, ou seja, experiências 

científicas em animais vivos, visando assim coibir os abusos e maus-tratos nos 

animais236. Insta salientar que para descobertas de medicamentos e tratamentos 

medicinais, os cientistas realizam inúmeras atrocidades nos animais, provocando 

neles as mais diversas formas de tortura pelas técnicas utilizadas, tais como, 

Teste de Dose Letal (LD 50) em que cosméticos, pesticidas e produtos de limpeza 

são introduzidos nos estômagos de cães e roedores, Teste de Inalação em que os 

animais são obrigados a inalar grandes quantidades de aerossóis, além do 

método Draize em que substâncias são pingadas nos olhos de coelhos vivos e 

conscientes para determinar o grau de toxidade do produto, bem como, o Teste de 

Irritação Dermal, Testes de Colisão, dentre outros. Portanto, a referida lei destacou 

que os biotérios e centros de experiência e demonstrações com animais deveriam 

ser registrados em órgão competente, os animais só poderiam ser submetidos às 

intervenções recomendadas nos protocolos de experiências. E os animais 

deveriam ser sacrificados em obediência às prescrições científicas, proibição de 

pesquisas sem anestesia, sem supervisão, etc, além de cominar penas conforme 

o artigo 64 da Lei 3688/41. 
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Outra preocupação legislativa no Brasil foi em relação aos Jardins 

Zoológicos, estabelecimentos que tenham coleções de animais silvestres ou não, 

vivos em cativeiro ou em semi-liberdade, expostos à visitação pública. Portanto, 

diante de maus-tratos que estavam sendo realizados, bem como, pela falta de 

condições mínimas para os animais aprisionados nos Zoológicos, foi editada a Lei 

7.173/83, que deveriam ser devidamente registrados no IBAMA, serem 

classificados de acordo com dados previamente estabelecidos, tamanho, 

condições financeiras, bem como ter instalações atendendo aos requisitos 

mínimos de habitabilidade, sanidade e segurança237. 

Embora não sejam considerados sujeitos de direitos, os animais não-

humanos merecem proteção especial da legislação infraconstitucional brasileira. 

Contudo, mesmo diante da vasta normatização, os animais ainda sofrem abusos e 

crueldades nos dias atuais, razão pela qual foi preciso constitucionalizar essa 

proteção. 

3.2 – A legislação específica contra os maus-tratos aos animais não-

humanos 

Uma das maiores preocupações do mundo contemporâneo e da 

Constituição da República Federativa do Brasil é a preservação do meio ambiente, 

principalmente no que se refere a sua preservação para as gerações presentes e 

futuras. Neste sentido, o principal objetivo na preservação é combater a extinção 

dos animais não-humanos, bem como, o combate aos maus-tratos, que se tornam 

cada dia mais frequentes, mais danosos e impactantes ao meio ambiente. 

O Direito Contemporâneo tem como principal ramo a regulamentação das 

relações sociais. Absorveu essa funcionalização, devendo, portanto ter total 

preocupação com a sua função social, sua operabilidade, sendo que em razão da 
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regulação das principais práticas sociais, tem a missão de harmonizar as relações 

sociais intersubjetivas, ou seja, pacificar conflitos, solucionar a crise de 

identificação dos sujeitos, para o benefício das gerações presentes e futuras que 

merecem total proteção na sociedade em que vivem. 

Nessa perspectiva, não há mais que se falar em distinção entre direito 

público e direito privado, pois atualmente existe notória intervenção das normas de 

ordem pública no ramo do direito privado e vice-versa, ocorrendo uma 

complementação entre uma e outra, sendo este fato uma consequência lógica 

constitucionalização do Direito Civil. No mesmo sentido, Szaniavwski238 destaca 

que: 

as constituições passaram a regulamentar as instituições jurídicas 

fundamentais as quais, tradicionalmente, pertencem à área do 

denominado direito privado, como o direito de propriedade, o direito 

de família, o direito contratual, objetivando preencher as grandes 

lacunas deixadas pelo sistema fechado dos Códigos Civis. De outro 

lado vem ocorrendo o fenômeno da “Descodificação do Direito”, 

mediante a fragmentação da matéria civilista. 

O Direito deve promover um sistema de proteção, preocupando-se com a 

personalização para a evolução e valorização da pessoa humana e dos demais 

seres vivos. Nesse contexto, deve-se buscar a efetivação de direitos e garantias 

básicas fundamentais, elementares, necessárias ao exercício da própria 

existência, protegendo os atributos físicos, psicológicos, como vida, integridade 

física, merecendo proteção total do ordenamento jurídico. 

Essa proteção não deve estar presa ao homem. Pode e deve ser ampliado 

aos demais seres vivos, ou seja, deve ser encarada como uma tutela especial, 

que deve ser respeitada e protegida por toda a coletividade. Portanto, por que não 

estender essa valorização, essa proteção aos demais seres vivos, principalmente 

aos animais não-humanos que, por conseguinte, têm as principais características 
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do ser humano. Portanto, deve-se adotar um sistema aberto de proteção, dando 

uma proteção adequada aos animais não-humanos239. 

A Constituição da República Federativa do Brasil salienta, no artigo 225240, 

que todos os destinatários têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Neste sentido, todos os seus destinatários têm o dever de defendê-lo, 

preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Os animais não-humanos 

merecem uma tutela jurídica do Estado, em razão da necessidade de proteção, 

preservação. Ainda determina que o Estado e a sociedade têm o dever de 

respeitar e proteger esses animais, principalmente no que se refere a sua vida e 

integridade física, proibindo expressamente que se pratique crueldades e que 

proporcionem a extinção dos animais. Portanto, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e preservado, foi elevado ao nível de direito 

fundamental. 

Outrossim, o art. 225, §1º, VII da Constituição da República Federativa do 

Brasil, destaca que os animais não-humanos são dotados de sensibilidade, ou 

seja, são seres sencientes com capacidade de sentir dor,  impondo a todos, a 

coletividade, o dever de respeitar a vida e integridade física do animal, proibindo 

qualquer  prática que os coloque em risco. Portanto, todos os animais não-

humanos241, estão protegidos constitucionalmente contra qualquer prática de 
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maus-tratos, pois conforme destaca o parágrafo 3º do mesmo artigo as atividades 

e condutas lesivas ao meio ambiente sujeitará os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas às sanções penais e administrativas independente da reparação dos 

danos causados. 

Com efeito, para promover a proteção constitucional estabelecida e visando 

a proteção ao meio ambiente brasileiro como um todo, foi editado no Brasil, a Lei 

federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, apresentando diversos artigos de 

proteção, tentando ao máximo sistematizar diversas leis extravagantes até então 

existentes. Para Levai242, “após a aprovação da lei de crimes ambientais, os 

animais domésticos (até então inferiorizados do ponto de vista legal) passaram, 

enfim, a ter o mesmo tratamento jurídico dado aos silvestres”. 

Todavia, a referida legislação, embora represente um grande avanço para o 

direito ambiental, na maioria das tipificações penais, nas principais hipóteses 

criminosas, determinou a aplicação de penas restritivas de direito ou de prestação 

de serviços à comunidade, multa e dependendo do potencial ofensivo do crime 

praticado penas de detenção ínfimas para gravidade dos crimes tipificados. 

Outro detalhe é que apresenta como sujeito passivo a coletividade, em 

geral a sociedade,  e não o animal, que é objeto material da conduta. Desta forma, 

para garantir uma maior proteção deve-se reconhecer o animal como sujeito 

passivo do crime de maus-tratos Zaffaroni243 destaca que  
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A nuestro juicio, el bien jurídico en el delito de maltrato de animales 

no puede ser otro que la salud y el bienestar del propio animal. Se 

puede argumentar: ¿cómo el animal puede ejercer estos derechos? 

Tenemos varios seres que no pueden y que nunca podrán ejercer 

derechos y que sin embargo son objeto de tutela jurídico penal: 

oligofrénicos profundos, fetos, descerebrados, dementes en los 

últimos estadios, son seres que no podrán nunca ejercer sus 

derechos, pero no por eso les negamos esos derechos. Negarle ese 

derecho es el equivalente a aquel argumento que sirvió de ideología 

básica para la masacre nazi-fascista, o lo que ocurrió en Francia, en 

los manicomios, durante la Segunda Guerra Mundial. 

 Porém, mesmo assim, qualquer violação aos artigos tipificados na lei 

9605/98, passa a ser considerada crime ambiental e dano ao meio ambiente, 

conceituada como um fato típico. Assim, qualquer sujeito que violar este diploma 

legal, concorre para a prática dos crimes ambientais. 

A lei 9605/98, em seu artigo 32, tipificou como crime a conduta de quem 

praticar qualquer ato de abuso, maus-tratos em animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos. No que se refere ao abuso, fica caracterizado 

quando se exige do animal um esforço além de suas forças normais, extrapolando 

os seus limites naturais.  

A prática de maus-tratos consiste na agressão física ou psíquica, nos 

castigos excessivos, na privação da liberdade, na privação de alimentação no 

ambiente doméstico, no abandono, na exploração excessiva em eventos 

esportivos, artísticos, culturais, etc, no ato de mutilar, extirpando determinado 

membro ou órgão do corpo do animal, muitas das vezes supostamente justificados 

por interesses econômicos ou estéticos. Portanto, o referido artigo tem como 

objeto a preservação da integridade física, psíquica e do bem estar dos animais 

não-humanos, além da proteção da fauna e do meio ambiente. Na mesma linha, 

Levai244 destaca que 

                                                           
244

 LEVAI, Direito dos Animais, op. cit., p.40. 



94 
 

na hipótese do artigo 32 da Lei 9605/98 o bem jurídico 

preponderante é o respeito devido aos animais, figurando estes – 

criaturas sensíveis que sentem e sofrem – como sujeitos passivos 

do crime, não a coletividade causadora ou mesmo espectadora do 

mal. Mencionado dispositivo tem o objetivo de proteger os animais 

das agressões injustas cometidas pelas pessoas físicas ou jurídicas. 

Visando total proteção ao meio ambiente e consequentemente aos maus 

tratos aos animais não humanos, a lei de crimes ambientais no seu artigo 2º 

apresentou um rol ampliativo de sujeito ativo, podendo ser qualquer pessoa física 

ou jurídica. Outrossim, esta determinação foi em um primeiro momento 

apresentado com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, que em seu art. 225, §3º, dispôs no sentido de que as pessoas físicas e 

jurídicas passariam a ser responsáveis pelos danos causados ao meio ambiente. 

Com relação a pessoa jurídica, também se pode apresentar como sujeitos ativos, 

o diretor, o administrador, o membro de conselho ou de órgão técnico, o auditor, o 

gerente, o preposto ou mandatário, etc.  

A lei de Crimes Ambientais, também autoriza no artigo 4º a 

desconsideração da personalidade jurídica, quando esta constituir obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente. Portanto, tanto as 

pessoas físicas como as jurídicas podem ser enquadradas em qualquer tipificação 

da lei tanto por ação como por omissão, lembrando que a pessoa jurídica nesta 

situação pode ser responsabilizada de forma administrativa, civil e penal.  

A lei 9605/98 apresenta que, para a aplicação e imposição de penas ou 

gradação, devem ser considerados a gravidade do fato, a conduta pregressa do 

infrator em relação ao meio ambiente e, no caso de multa, sua situação 

econômica. Conforme salienta o artigo o art. 6º, da referida Lei para a imposição e 

a gradação da penalidade, a autoridade competente observará: a) a gravidade do 

fato, levando-se em conta os motivos que levaram à pratica da infração e as suas 

consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; b) os  antecedentes 
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do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental e c) a situação 

econômica do infrator, no caso de multa. 

Nesse aspecto, foi inserido no artigo 7º da lei de Crimes Ambientais penas 

restritivas de direito, que são autônomas e podem substituir as penas privativas de 

liberdade na seguinte hipótese: quando se tratar de crime culposo ou for aplicada 

pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, devendo ser avaliados ainda a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, 

bem como os motivos e as circunstâncias do crime, para assim indicar que a 

substituição vai ser suficiente. Contudo, o artigo 7º da Lei de Crimes Ambientais 

enfraquece em muito a aplicação do artigo 32 da referida lei, pois pode inibir nos 

casos mais graves a pena privativa de liberdade em razão da pena estipulada no 

referido artigo, fomentando, a violência em relação aos animais não-humanos, 

pois, conforme salienta o artigo 8º da lei, o agressor terá como penas restritivas de 

direitos que podem ser aplicadas a prestação de serviços à comunidade; 

interdição temporária de alguns direitos; suspensão parcial ou total de atividades; 

prestação pecuniária e, por fim o recolhimento domiciliar.  

Portanto, embora as penas restritivas de direito tenham um caráter 

educacional, visando educar o infrator, acaba por estimular o crime de maus-

tratos, pois são autônomas e não podem ser aplicadas em conjunto com as penas 

restritivas de direito245. 

                                                           
245

O Art. 9º da lei 9608/98 regula a prestação de serviços à comunidade, consistindo na atribuição 
ao condenado de tarefas gratuitas realizadas em parques e jardins públicos e unidades de 
conservação, e, no caso de dano ambiental praticado contra coisa particular, pública, ou tombada, 
a pena consiste na restauração desta, se possível. Desta forma a pena é executada em liberdade, 
e sem qualquer controle, fiscalização, ou vinculação com qualquer  estabelecimento prisional. Na 
mesma linha o Art. 10 trata da interdição temporária de direitos, consistindo na proibição do 
condenado de contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros 
benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes 
dolosos, e pelo prazo de três anos, no caso de crimes culposos. O Art. 11 se refere a suspensão 
parcial ou total de atividades, que  será aplicado quando estas não estiverem obedecendo às 
prescrições legais. Ainda o Art. 12 apresenta a prestação pecuniária consistindo no pagamento em 
dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância fixada pelo juiz, 
entre 1 e 360 salários mínimos, sendo que o valor da prestação pecuniária será deduzido do 
montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Por fim o art. 13 trata do 
recolhimento domiciliar, sendo baseado na autodisciplina e senso de responsabilidade do 
condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, 
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Desta forma, a aplicação da legislação contra os maus-tratos deve ser 

fortalecida, aplicando aos infratores penas civis, administrativas e penais em 

conjunto, promovendo a proteção dos animais não-humanos da forma mais eficaz 

possível, com uma aplicação multidisciplinar da legislação, tipificando e definindo 

as violências e maus-tratos contra os animais não-humanos, estabelecendo 

formas de violência tais como física, psicológica, aplicando penas pecuniárias 

elevadas, retirando o julgamento pelos  Juizados Especiais Criminais, criando 

juízos especializados em julgar os crimes ambientais e de violência contra os 

animais, determinando o comparecimento obrigatório dos agressores a programas 

de recuperação e reeducação, aumento das penas privativas para as situações 

mais graves,  medidas protetivas, etc. 

Visando um tratamento mais repressivo, está em tramitação no Congresso 

Nacional, o Projeto de Lei do Senado nº 236 de 2012246. A comissão de juristas 

responsáveis pela elaboração aprovou as propostas de aumento de pena para 

abuso ou maus-tratos a animais domésticos ou silvestres, nativos ou exóticos247.  

Com a aprovação da proposta, o agente ativo que praticar este crime 

poderá ser condenado à pena de um a quatro anos de prisão e multa. A pena 

ainda poderá aumentar de um sexto a um terço caso haja mutilação ou lesão 

grave permanente no animal e, no caso de gerar a morte do animal, a pena 

máxima poderá chegar a seis anos, pois será aumentada pela metade.  

                                                                                                                                                                                 
e permanecer recolhido nos dias e horários de folga na própria residência, ou em sua moradia 
habitual. 
246

 BRASIL. Projeto de Lei do Senado  nº 236, de 2012  (Anteprojeto do novo Código Penal). 
Disponível em :<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1>. Acesso 
em 10 de abr. ..2013 
247

 Art. 391. Praticar ato de abuso ou maus-tratos a animais domésticos, domesticados ou 
silvestres, nativos ou exóticos:  Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. Pena - prisão, 
de um a quatro anos.  
§ 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 lesão grave permanente ou mutilação 
do animal.  
§ 3º A pena é aumentada de metade se ocorre morte do animal. BRASIL. Quadro comparativo do 
Projeto de Lei do Senado  nº 236, de 2012 (projeto do novo Código Penal) Disponível em 
:<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1>. Acesso em 10 de abr. 
..2013 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1
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Outrossim, este Projeto de Lei também trata dos maus-tratos ocorridos no 

ambiente das pesquisas científicas, vivissecção, bem como, no ambiente 

acadêmico.  

O projeto criminaliza o transporte de animais em condições inadequadas ou 

quando coloca em risco sua saúde ou integridade física248. Inova também ao 

incriminar a conduta referente ao abandono de animais em qualquer espaço 

público ou privado249. Torna como crime a omissão na prestação de assistência ou 

socorro, quando possível fazê-lo, a qualquer animal que esteja em grave ou 

iminente perigo250. Por fim, incrimina a promoção, o financiamento, a organização 

e mesmo a participação em confronto entre animais de que possa resultar lesão, 

mutilação ou morte251. 

Portanto a proposta da Comissão de Reforma do Código Penal é propor o 

aumento das penas em relação aos maus-tratos aos animais não-humanos e a 

criminalização de novas condutas, pois  o abuso ou maus-tratos aos animais, 

assim como o mero abandono dos mesmos são considerados apenas 

                                                           
248

 Art. 392. Transportar animal em veículo ou  condições inadequadas, ou que coloquem em risco  
sua saúde ou integridade física ou sem a  documentação estabelecida por lei. Pena – prisão, de 
um a quatro anos. BRASIL. Quadro comparativo do Projeto de Lei do Senado  nº 236, de 2012 
(projeto do novo Código Penal) Disponível em 
:<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1>. Acesso em 10 de abr. 
..2013 
249

 Art. 393. Abandonar, em qualquer espaço público ou privado, animal doméstico, domesticado, 
silvestre ou  em rota migratória, do qual se detém a propriedade,  posse ou guarda, ou que está 
sob cuidado, vigilância  ou autoridade. Pena – prisão, de um a quatro anos. BRASIL. Quadro 
comparativo do Projeto de Lei do Senado  nº 236, de 2012 (projeto do novo Código Penal). 
Disponível em :<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1>. Acesso 
em 10 de abr. ..2013 
250

 Art. 394. Deixar de prestar assistência ou socorro,  quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, 
a qualquer animal que esteja em grave e iminente  perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro 
da  autoridade pública. 
Pena – prisão, de um a dois anos. Parágrafo único – A pena é aumentada de um terço a  um sexto, 
se o crime é cometido por servidor público  com atribuição em matéria ambiental. BRASIL. Quadro 
comparativo do Projeto de Lei do Senado  nº 236, de 2012 (projeto do novo Código Penal). 
Disponível em :<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1>. Acesso 
em 10 de abr. ..2013 
251

 Art. 395. Promover, financiar, organizar ou participar de confronto entre animais de que possa 
resultar lesão, mutilação ou morte. Pena – prisão de dois a seis anos. § 1º  A pena é aumentada de 
metade, se ocorre lesão  grave permanente ou mutilação do animal. BRASIL. Quadro comparativo 
do Projeto de Lei do Senado  nº 236, de 2012 (projeto do novo Código Penal). Disponível em 
:<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1>. Acesso em 10 de abr. 
..2013 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1
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comportamentos contravencionais. Desta forma, a proposta tem a intenção de 

reprimir com maior vigor as condutas, como também suas consequências, 

principalmente quando acarreta a morte do animal.  

Porém, o ordenamento jurídico brasileiro não reconhece os animais como 

titulares de direitos, contudo são reconhecidos como objeto de direitos, pois, não 

são apenas os seres humanos que necessitam da proteção do Estado. Toda forma 

de vida merece um mínimo de tutela estatal252. 
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 NOGUEIRA, Vânia Márcia Damasceno. A atuação da nova defensoria pública na defesa dos 
animais. In: Revista Brasileira de Direito Animal. – Ano5, Vol.6 (jan./jun. 2010). – Salvador, BA: 
Evolução, 2010, p. 48. 
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CAPÍTULO 4 

4.0 - CASOS EMBLEMÁTICOS DE MAUS-TRATOS EM FACE DE ANIMAIS 

NÃO-HUMANOS 

Vêm crescendo com certa frequência as denúncias de maus-tratos aos 

animais pela internet. Frequentemente, vídeos e fotografias que demonstram os 

maus-tratos têm sido divulgados em redes sociais, ampliando o número de 

pessoas que passam a ter o conhecimento dos casos. Vive-se um momento de 

mobilização de defensores e com a criação de diversas organizações de proteção. 

Vários casos ganharam destaque na imprensa e repercussão nacional e 

internacional. 

Em outubro de 2011, o Ministério Público do Paraná distribuiu uma  ação 

civil pública ambiental, com pedido de liminar, contra a Universidade Estadual de 

Maringá para suspender a utilização de cães para experimentos e outros 

procedimentos clínicos pelo curso de Odontologia. O Ministério Público do Paraná 

sustentou que os animais, cães da raça Beagle, eram mantidos em condições 

precárias de higiene no Biotério Central da UEM e utilizados em experimentos 

odontológicos dolorosos, sem anestesia adequada. As irregularidades foram 

confirmados por laudo do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-PR). 

Os cães eram sacrificados com overdose de anestésico (as carcaças são 

incineradas). Como resumiu a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio 

Ambiente, Fundações e Terceiro Setor de Maringá na ação, “a situação de maus-

tratos aos animais é evidente, eis que o biotério não apresenta condições 

satisfatórias de higienização, os cães estão vulneráveis a condições climáticas 

(frio) e submetidos a uma superfície imprópria (dura e áspera); há medicamentos 

vencidos (alguns há quase 10 anos), reutilização de agulhas e seringas 

contaminadas, potencialmente causadoras de abscessos e dor; sofrem intenso 

estresse, com alterações comportamentais e físicas; o protocolo de eutanásia em 

ao menos um dos procedimentos se mostrou absolutamente inadequado, além de 

a anestesia geral ser realizada por leigo, em afronta ao artigo 47 da Lei de 

Contravenções Penais (Dec.-Lei 3688/41), podendo os animais sentir dor”. De 

acordo com declarações da responsável pelo Departamento de Odontologia da 
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UEM, os cães Beagle eram utilizados “porque é uma raça cujos tecidos e 

respostas teciduais são amplamente conhecidos pelos pesquisadores e 

semelhantes aos dos seres humanos”253. Após a ação, as pesquisas na 

universidade foram suspensas.  

Conforme se observa, as pesquisas no âmbito educacional ainda continuam 

sendo realizadas, cada dia mais os maus-tratos no ambiente acadêmico são 

justificados em nome do aprendizado. Todavia, as pesquisas são repetidas em 

todos os semestres e não há justificativa plausível para as pesquisas continuarem, 

tendo em vista que os seus resultados já são conhecidos, ou seja, na maioria das 

vezes a vivissecção é realizada a cada turma nova. Outrossim, conforme já 

mencionados, os maus-tratos aos animais não-humanos nas pesquisas, 

caracterizam maus-tratos conforme salienta o artigo 32 da Lei de crimes 

ambientais. 

Em dezembro de 2011, foram divulgadas nas redes sociais as imagens de 

uma enfermeira agredindo um cachorro da raça Yorkshire na presença da filha. O 

vídeo mostra uma mulher arremessando o animal para o alto, chutando o animal e 

o batendo em sua cabeça com um balde vazio, prendendo-o lá dentro. Com a 

agressão, o cachorro não resistiu aos ferimentos e morreu254. Vizinhos filmaram o 

espancamento e denunciaram o caso no 2ª Distrito Policial de Formosa. Chamada 

para prestar esclarecimentos, a enfermeira relatou que bateu no cachorro para 

corrigi-lo. Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público de Goiás propôs 

ação civil pública contra a enfermeira por maus-tratos ao animal e por 

constrangimento de criança sob sua responsabilidade, delito previsto no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). O Ministério Público também requereu que a 

enfermeira fosse condenada a indenizar os interesses difusos e coletivos lesados, 

decorrentes do abalo à moral coletiva. O valor da multa, de R$ 20.000,00 (vinte mil 
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 Disponível em : <http://www.mp.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1935>. Acesso 
em 06 de dez. 2013. 
254

 Disponível em : http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1022288-video-mostra-maus-tratos-
contra-yorkshire-em-go-policia-investiga.shtml> .Acesso em 30 de nov. 2013.  

http://www.mp.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1935
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1022288-video-mostra-maus-tratos-contra-yorkshire-em-go-policia-investiga.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1022288-video-mostra-maus-tratos-contra-yorkshire-em-go-policia-investiga.shtml
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reais), seria revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente255. O Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou a 

enfermeira em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

O presente caso foi amplamente divulgado pelas redes sociais, vários 

ativistas acompanham o caso e divulgam informações do processo nas redes 

sociais. Ficou caracterizado o especismo salientado no presente estudo, pelo fato 

do ser humano se sentir superior ao animal, por considerar o animal como sua 

coisa, sua propriedade, entende que pode agredi-lo e que esta agressão é 

justificada. Na maioria das vezes, os agressores não entendem o motivo pelo qual 

estão respondendo a um processo criminal, pois não entendem a conduta como 

crime de maus-tratos. Segue registro fotográfico: 

256 
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 Disponível em :<http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/08/audiencia-de-enfermeira-filmada-
agredindo-yorkshire-e-adiada-em-go.html> .Acesso em 30 de nov. 2013. 
256

Disponível em: 
<http://camaraempauta.com.br/portal/artigo/ver/id/1587/nome/Policia_conclui_inquerito_de_maus_t
ratos_a_Yorkshire/termo/Judici%C3%A1rio> . Acesso em 30 de nov. 2013. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/08/audiencia-de-enfermeira-filmada-agredindo-yorkshire-e-adiada-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/08/audiencia-de-enfermeira-filmada-agredindo-yorkshire-e-adiada-em-go.html
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Também em dezembro de 2011, um cachorro foi salvo depois de passar 

mais de 24 horas agonizando com dois cortes profundos no pescoço em uma casa 

de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Após denuncia de vizinhos do 

local, o salvamento foi realizado pelo Centro Municipal de Controle de Zoonoses 

(CCZ).  Os maus-tratos faram provocados pelo fato do agressor decidir matar o 

animal, porque o choro dele o incomodava à noite. Com uma faca de serra de 

cozinha, o agressor desferiu golpes no pescoço do animal. O animal ainda teria 

passado mais de 24 horas agonizando, antes de ser resgatado257. Segue registro 

fotográfico: 

 

258 
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Disponível em :<http://noticias.terra.com.br/brasil/infograficos/maus-tratos-animais/>. Acesso em 
2 de dez. 2013. 
258

 Foto: Sergio Menezes/SCMS/Div 

http://noticias.terra.com.br/brasil/infograficos/maus-tratos-animais/
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Em abril de 2012, em Salvador, uma mulher foi flagrada em um vídeo 

postado na internet, agredindo cachorros com uma vassoura no interior de sua 

casa. Nesse caso, a Justiça Baiana determinou a apreensão dos cachorros, os 

oficiais de Justiça receberam autorização para arrombar o imóvel259. Os cães 

foram encaminhados para adoção para uma ONG260 de defesa dos animais261. 

Conforme se verifica, os casos acima caracterizam o fato dos donos 

inserirem o animal na sua vida cotidiana sem estarem preparados 

psicologicamente. Na maioria das vezes o homem transfere ao animal a raiva, o 

estresse vivido no dia a dia, com agressões, utilizando inclusive meios cruéis. Da 

mesma forma os casos descritos caracterizam crimes de maus-tratos punidos pelo 

artigo 32 da Lei de crimes ambientais. 

Em outubro de 2012, um caso emblemático que provocou grande 

repercussão, foi o caso dos maus-tratos na petshop Quattro Patas, no Rio de 

Janeiro. Um vídeo que circulou pelas redes sociais e pela imprensa mostrava o 

filho da dona do estabelecimento, agredindo cachorros enquanto dava banho/tosa 

nos animais. Nas gravações, é possível constatar tapas, socos e garrafadas na 

cabeça dos animais262, além de tentativas de afogamento com o direcionamento 

água abundante no focinho dos animais. Outra forma de maus-tratos constatadas 

eram que patas e focinhos eram amarrados com objetos inadequados. A Prefeitura 
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 Disponível em :<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/04/juiza-da-ordem-para-arrombar-casa-
e-retirar-cachorros-agredidos-por-dona.html>  Acesso em 05 de dez. 2013. 
260

 O animal mais novo era quem estava em estado mais crítico.  "O filhote gemia muito na hora 
que carregamos ele para tirá-lo de lá". Segundo informações da veterinária dada  o animal tinha 
sintomas de fraqueza e perda de peso acentuado.  O filhote, que foi batizado com o nome de 
Found --em inglês, "encontrado"--, também tinha febre alta e estava com sintomas de anemia. Ele 
foi encaminhado para uma clínica veterinária em Lauro de Freitas e deve ficar lá por pelo menos 
48 horas. O cão mais velho, que atende pelo nome de Lobo, foi diagnosticado com subnutrição. A 
veterinária recolheu sangue de Lobo e os resultados da análise devem sair ainda hoje, segundo a 
advogada da ONG. Tavares contou também que os cachorros estavam repletos de carrapatos. 
Disponível em :<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1074451-caes-agredidos-por-dona-na-ba-
estao-debilitados-diz-advogada.shtml> .Acesso em 05 de dez. 2013. 
261

 Disponível em :<http://www.vozdabahia.com.br/index/blog/id-
32740/mulher_filma_vizinha_espancando_cachorro_em_pau_da_lima__video_com_cenas_fortes> 
. Acesso em 05 de dez. 2013. 
262

As agressões também aconteceram com cachorros pequenos e tranquilos. As cenas mais 
chocantes, no entanto, são com um cachorro da raça labrador. O animal, mesmo dominado, 
recebe uma sequência de socos na cabeça. Ele apanha praticamente durante todo o banho, que 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/04/juiza-da-ordem-para-arrombar-casa-e-retirar-cachorros-agredidos-por-dona.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/04/juiza-da-ordem-para-arrombar-casa-e-retirar-cachorros-agredidos-por-dona.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1074451-caes-agredidos-por-dona-na-ba-estao-debilitados-diz-advogada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1074451-caes-agredidos-por-dona-na-ba-estao-debilitados-diz-advogada.shtml
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do Rio de Janeiro determinou a suspensão temporária do alvará de funcionamento 

da petshop, onde foram registradas cenas de agressões aos bichos263. Os réus 

estão respondendo264 por catorze acusações de maus-tratos a animais 

domésticos (art. 32 - Lei 9.605/98) e por construir/reformar/ampliar/instalar ou 

fazer funcionar serviços poluidores (art. 60 - Lei 9.605/98. Segue registro 

fotográfico: 

 

 

 

Outro caso que teve grande repercussão, tanto nas redes sociais como na 

imprensa, foi o caso de maus-tratos a um filhote da raça poodle que foi agredido 

por uma mulher e seu filho pequeno em um condomínio em Porto Alegre (RS). O 

                                                                                                                                                                                 
dura 15 minutos. Disponível em :<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/10/letreiro-do-pet-
shop-onde-caes-foram-agredidos-amanhece-no-lixo-no-rio.html> Acesso em 15 dez. 2013 
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vídeo mostra nas imagens, a mulher e o filho jogando o cão contra a parede da 

varanda do apartamento e dando vários chutes no animal265.  A agressora flagrada 

agredindo o cão foi indiciada por três crimes: maus-tratos contra animais, maus-

tratos contra crianças e constrangimento de menores266. Segue registro 

fotográfico: 

 

267 
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O caso da cadela Brigitty, em que o compartilhamento pelo facebook de 

imagens da cadela ferida gravemente no pescoço em Porto Alegre (RS), com 

perfuração na traqueia, que  devido à exposição dos tecidos internos, o animal 

desenvolveu um quadro de pneumonia, além da dificuldade na circulação do 

sangue pela área atingida que consequentemente provocou inchaço na cabeça268. 

Segue registro fotográfico: 

 

 

 

Em Santa Cruz do Arari, um arquipélago do Marajó, no Pará, o Prefeito da 

cidade propôs uma medida de saneamento de captura de animais mediante 

recompensa.  De acordo com denúncias, até mesmo animais com donos foram 

capturados, muitos animais morreram por maus-tratos. Alguns vídeos registram 

cachorros sendo laçados até por crianças. Animais foram encaminhados para um 
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curral e presos por cordas e outros levados até de canoas, amarrados e 

amontoados em um pequeno porão da embarcação. O vídeo registra também os 

animais sendo agredidos, outros mortos, sendo jogados no rio e alguns 

sobreviventes, que tentavam sair da água. O caso foi denunciado à Delegacia de 

Meio Ambiente (Dema), que afirmou que uma equipe será enviada até Santa Cruz 

do Arari para apurar a situação269. 

A população de Santa Cruz do Arari, na Ilha do Marajó, denunciou à caça a 

cães instituída pelo prefeito Marcelo Pamplona (PT) ao Ministério Público. 

Representantes do Ministério Público passaram dois dias no município e colheram 

depoimentos. Segundo o Ministério Público, foi constatada uma divulgação prévia 

na cidade de que em dois dias a prefeitura pagaria R$ 5 por cada cão macho e R$ 

10 pelas fêmeas que fossem capturadas. Também foram constatados indícios de 

que as pessoas que caçaram os cães seriam funcionários públicos. Diante dos 

fatos, o Ministério Público Estadual instaurou procedimento Investigatório Criminal 

(PIC) para apurar os crimes de maus-tratos, previstos na lei de crimes ambientais. 

Também foi instaurado um Inquérito Civil Público (ICP) para apurar o possível uso 

de dinheiro público na ação, o que caracteriza improbidade administrativa. O 

Ministério Público recebeu ainda denúncias de que o gestor municipal estaria 

tentando impedir as investigações com suborno à população e que também teria 

tentado evitar que as embarcações com ração doadas para os cães resgatados, 

após mobilização social, aportassem na cidade270. Segue registro fotográfico: 

                                                                                                                                                                                 
02 de dez. 2013. 
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No Rio de Janeiro, um médico ortopedista, jogou dois cachorros, sendo um 

da raça Poodle e outro da raça Pastor Alemão pela janela do apartamento. 

Analisando o caso, o  médico que praticou o ato alegou que viu um vulto passar e 

que depois os cães teriam caído da janela. Informou ainda que não se recordava 

de ter jogado os animais pela janela. Por outro lado, a família do médico informou 

que o mesmo tinha problemas de saúde, que recebia tratamento e tomava 

medicamentos específicos e que, inclusive, já teria praticado atos de maus-tratos 

contra o filho271. Segundo relatos de vizinhos, os cachorros eram dóceis e não 

atacaram, não investiram contra a vida do médico272. O médico foi identificado,  

detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado por abuso e 

maus-tratos contra animais, segundo o artigo 32 da lei 9.605/1998 (Lei de Crimes 

Ambientais)273. 

Recentemente, uma reportagem do jornal "Hollywood Reporter"274 

apresentou evidências de que a American Humane Association (AHA), 

organização responsável por supervisionar o tratamento dispensado a animais nas 

gravações de filmes e programas de TV, abafou sistematicamente, casos de 

maus-tratos e mortes nos filmes de Hollywood. A publicação, destaca que um 
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treinador deu socos em um cachorro no set de "Resgate abaixo de zero" (2006), 

um esquilo foi esmagado nas filmagens da comédia romântica "Armações do 

Amor" (2006), dezenas de ovelhas e cabras morreram em "O Hobbit: Uma jornada 

inesperada"; a morte de uma "girafa idosa" no set de "O zelador animal" (2011)275.  

Outro caso que ganhou as redes sociais, que mostrou para a sociedade os 

maus tratos provocados nos animais na indústria da vivissecção, foi o incidente de 

invasão ao Instituto Royal, onde um grupo de aproximadamente cem 

manifestantes ligados a organizações de  direitos dos animais invadiu por volta 

das 2h do dia 18 de outubro de 2013 e retirou cães do local. O local foi invadido 

por ser um laboratório que faz pesquisas em animais, entre eles cães da raça 

Beagle. Foram retirados do local cerca de 200 cães e alguns estariam feridos e 

com mutilações276. Em novembro, o instituto foi novamente invadido pelos 

mesmos motivos. Foram constatados que os animais ficavam confinados em 

ambientes inapropriados, alguns em pequenas gaiolas. Foram ainda constatados 

animais com a pele queimada e com mutilações. Segue registro fotográfico: 
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Conforme se verifica, todos os casos demonstrados acima, caracterizam o 

especismo em relação ao animal. O homem não leva em consideração a 

capacidade de sentir dos animais e a sua capacidade de consciência, assim 

agride cada vez mais os animais acarretando um aumento nos índices de maus-

tratos. Embora a legislação configure como crime os maus-tratos no artigo 32 da 

Lei de Crimes ambientais, bem como, outras legislações busquem uma certa 

proteção. As mesmas não são suficientes, para que o homem se sinta coagido 

pela legislação, razão pela qual continua a explorar e a maltratar os animais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a presente dissertação, buscou-se demonstrar as formas de maus-

tratos promovidos pelo homem em face dos animais não-humanos atualmente. O 

estudo buscou examinar as causas dos maus-tratos perpetrados em face dos 

animais não-humanos, as formas de exploração e a relação do homem com os 

animais. 

No decorrer da pesquisa, foi possível constatar que todos os institutos e 

ramos jurídicos devem promover a proteção dos animais não-humanos. A 

sociedade convive com o racismo, o sexismo e com o especismo. Os vícios 

antropocêntricos devem ser deixados, é preciso educar a sociedade 

contemporânea para ensinar desde cedo que os animais não-humanos devem ser 

respeitados. Nesse contexto, a partir do momento que os animais não-humanos 

forem reconhecidos como sujeitos que merecem uma proteção a dignidade 

desses animais restará resguardada. 

Nessa perspectiva, deve-se promover o abolicionismo, pois se mostrou 

mais efetivo para que ao animais não-humanos sejam respeitados em sua 

integridade. Por esta linha, os animas não-humanos devem ser considerados 

como sujeitos de direito pelo simples fato de nascerem com vida. Assim, deve-se 

reconhecer o status moral dos animais, sendo esses respeitados por todos os 

humanos. 

Foi constatado que deve-se buscar uma evolução social, conscientização 

da coletividade e da comunidade jurídica sobre a importância em reconhecer os 

animais como sujeitos de direito, como sujeitos morais. Nesse sentido, a teoria 

dos entes despersonalizados se apresentou como um instituto possível em 

possibilitar a proteção tanto na esfera administrativa como em Juízo. 

Ficou demonstrado também que os animais não-humanos sofrem inúmeros 

maus-tratos na indústria de produção de alimentos. A sociedade contemporânea 

deve ser informada sobre os maus-tratos que os animais sofrem nos 

procedimentos de abate, para assim evoluir para uma dieta com menos consumo 
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de carne ou até mesmo vegetariana ou vegana, sem o consumo de qualquer 

produto de origem animal.  

O consumo de carne animal deveria ser evitado. Contudo, no estudo restou 

configurado que esta tarefa é árdua.  No mesmo sentido, foi constatado que a 

maioria dos humanos, ao consumir a carne animal não tem o conhecimento do 

processo de abate do animal, não tem consciência dos maus-tratos provocados ao 

animal antes do produto ser consumido. Recomenda-se que as autoridades 

competentes deveriam promover a informação da sociedade através das mídias 

sociais, através da contrapropaganda televisiva, como acontece na indústria de 

fumos e seus derivados. Nas embalagens, deveriam constar campanhas de 

proteção, com fotos dos animais sofrendo os maus tratos, bem como, as 

informações do procedimento de abate. 

O comércio de animais de companhia acontece livremente sem qualquer 

controle das autoridades públicas. No estudo ficou caracterizado que o mesmo 

deve ser fiscalizado e regulamentado visando o seu controle, para inibir o 

confinamento de animais em canis ou em pequenos locais, as reproduções 

deveriam ser controladas para evitar o abuso das fêmeas matrizes, garantindo a 

integridade física e psicológica dos animais, que deveriam ser cadastrados, até 

para se obter um controle deles. 

Deve ser abolida a prática da vivissecção com o uso de animais vivos, não 

podendo  estes de forma alguma serem utilizados em experimentos científicos. A 

tecnologia está à disposição da medicina, da educação, dos laboratórios, portanto,  

deve ser promovido o uso de métodos alternativos ou com animais já mortos 

naturalmente. 

O uso de animais na indústria do entretenimento deve ser abolida, 

principalmente nos rodeios, circos e zoológicos. Nos rodeios, os animais são 

explorados desde a preparação até o suposto espetáculo, muitos animais ficam 

lesionados e alguns morrem após os maus-tratos provocados nas competições de 

rodeios. Os rodeios devem ser proibidos, como já ocorre em alguns Estados da 
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federação. A maioria dos circos não utiliza mais animais em seus espetáculos, 

desta forma, deve ser promovida a abolição de animais em qualquer espetáculos. 

No mesmo sentido, deve ser afastada a ideia de que os zoológicos são 

necessários para a educação da sociedade, os animais devem viver em liberdade, 

têm esse direito. Os estudos nos animais devem ser promovidos em seu habitat 

natural. Se o homem tem a necessidade de ver, de conhecê-los, deve fazê-lo no 

ambiente natural dos próprios animais. 

Deve ser proibido o comércio e uso de animais no setor da moda, de 

roupas, pois não há mais justificativas para a exploração animal. 

Foi constatado também que alguns homens, ao se aproximarem dos 

animais, levando-os para o interior de seu lar, não estão psicologicamente e 

financeiramente preparados para fazê-lo. Transferem a sua raiva do dia-a-dia para 

os animais não-humanos, agredindo-os e/ou os abandonando. Não têm condições 

de arcar com os cuidados necessários para o bem-estar do animal. Restou 

comprovado também que há uma relação direta da violência doméstica, cultura 

em relação aos maus-tratos em animais no ambiente doméstico. Verificou-se 

também que, pelo comportamento atual da sociedade, esta não está preparada 

para coibir este tipo de violência. 

O Brasil está avançando sobre a tutela jurídica dos animais não-humanos, 

embora não proteja diretamente os animais não-humanos dos maus-tratos, já que 

ainda permitem a utilização dos animais na vivissecção, na indústria dos rodeios, 

nos circos, na caça, na indústria da alimentação entre outros. Verifica-se uma 

mudança com um olhar mais expressivo para com os animais, prova disso é a 

inserção de um capítulo específico de proteção aos animais no projeto de lei do 

novo código penal, bem como a criação de Delegacias especializadas. Portanto, a 

necessidade na mudança da legislação com a possibilidade de elaboração de um 

estatuto próprio de proteção.  A legitimação dos Direitos dos Animais pode ser 

concretizada com a conscientização, educação da sociedade, com a mudança da 

legislação e com a ampliação de legitimados, meios e modos de proteção. 



114 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVIM, Mariana Spacek. A experimentação animal na nova Lei 11.794/08 à luz da 

interpretação conforme a Constituição. Revista Brasileira de Direito Animal,  ano 5, 

v. 7. Salvador: Evolução, 2010. 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: 

Editora Martin Claret, 2012. 

BECCARIA,Cesare Bonesana. Dos Delitos e das Penas. Tradução J. Cretella e 

Agnes Cretella. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1996. 

BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. 

Tradução Luiz João Baraúna. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1989.  

BERTI, Silma Mendes; NETO, Edgard Audomar Marx. Proteção jurídica dos 

animais. Revista Brasileira de Direito Animal.  Ano 2, n. 2.Salvador: Instituto de 

Abolicionismo Animal, 2007. 

BITTAR. Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 7ª.ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2008. 

BORGES, Roxana C. Brasileiro. Direitos de Personalidade e Autonomia Privada. 

2. ed. São Paulo: Saraiva 2007. 

BRASIL. Quadro comparativo do Projeto de Lei do Senado  nº 236, de 2012 

(projeto do novo Código Penal) Disponível em 

:<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114750&tp=1>. 

Acesso em 10 de abr. ..2013 

BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em : 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=RE.SCLA.+

E+153531.NUME.+E+19970603.JULG.&base=baseAcordaos> Acesso em 07 de 

dez. 2013 



115 
 

CASSUTO, David N.. Owning what you eat  the discourse of food (Dominando o 

que você come: o discurso da alimentação). Revista Brasileira de Direito Animal. v. 

4, n.5.  Salvador: Evolução, 2008.  

CASTRO, João Marcos Adede Y. Direito dos Animais na Legislação Brasileira. 

Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2006. 

CHALFUN, Mery. Animais humanos e não-humanos: princípios para solução de 

conflitos. Revista Brasileira de Direito Animal. ano 4, n. 5. Salvador: Evolução, 

2010. 

________________, Mery. Paradigmas filosóficos - ambientais e o direito dos 

animais. Revista Brasileira de Direito Animal.  ano 5, v. 6. Salvador: Evolução, 

2010. 

CHALFUN, Mery; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza. Experimentação Animal: Por 

um tratamento ético e pelo biodireito. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/anais/36/12_1350.pdf > Acesso em 01 de dez. de 

2013. 

CHUAHY, Raffaela. Manifesto Pelos Direitos dos Animais. Rio de Janeiro: Record, 

2009. 

DESCARTES, René. Discurso do Método. Tradução de Paulo Neves. Porto 

Alegre: L&PM. 2012. 

DIAS, Edna Cardoso. A Defesa dos animais e as conquistas legislativas do 

movimento de proteção animal no Brasil. Revista Brasileira de Direito Animal.  ano 

2, n.2.Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 2007. 

DELABARY, Barési Freitas.  Aspectos que influenciam os maus tratos contra 

animais no meio urbano. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia 

Ambiental REGET/UFSM. 2012. 



116 
 

FAVRE, David. The Gathering Momentum for Animal Rights (O ganho de força dos 

direitos dos animais). Revista Brasileira de Direito Animal. v. 1, n.1.  Salvador: 

Instituto de Abolicionismo Animal, 2006. 

______________, David. S.. Reconhecimento judicial dos interesses dos animais: 

um novo tipo de ato ilícito. Revista Brasileira de Direito Animal. v.6, n.8. Salvador: 

Evolução, 2011. 

FEIJÓ, Ana Maria Gonçalves dos Santos, et. al. O animal não-humano e seu 

status moral para a ciência e o direito no cenário brasileiro. Revista Brasileira de 

Direito Animal.  ano 5, v.6 . Salvador: Evolução, 2010. 

FELIPE, Sônia T..Ética e experimentação animal: fundamentos abolicionistas. 

Florianópolis: UFSC, 2007. 

FRANCIONE, Gary Lawrence. Animais como propriedade. Revista Brasileira de 

Direito Animal. v. 2, n.2. Salvador: Evolução, 2007. 

_____________, Gary Lawrence. Animals as Persons: Essays on the Abolition of 

Animal Exploitation. Comlumbia University Press. New York. 2009. 

____________, Gary Lawrence; GARNER, Robert. The animals rights debate: 

abolution of regulation? Comlumbia University Press. New York. 2010. 

FRASH, Pamela D; LUND, Hollie. The unequal treatment of animals by species 

and practice in the United States: a moral and legal dilemma. (O tratamento 

desigual de animais por espécie e prática nos Estados Unidos: um dilema moral e 

legal). Revista Brasileira de Direito Animal. v. 4, n. 5. Salvador: Evolução, 2008. 

FREIRE, Gilmar Miranda. Experimentação animal: um estudo de caso numa 

universidade baiana. Revista Brasileira de Direito Animal. v.4, n.5. Salvador: 

Evolução, 2008. 

GORDILHO, Heron José de Santana. Darwin e a Evolução Jurídica: Habeas 

Corpus para Chipanzés. Reflexões sobre a Tolerância: Direito dos Animais. Valéria 

Barbosa de Magalhães, Vânia Rall (orgs). São Paulo: Humanistas, 2010. 



117 
 

______________, Heron José de Santana. O consumo de carne e o aquecimento 

global. Revista Brasileira de Direito Animal. v..4, n.5. Salvador: Evolução, 2008. 

GROTIUS, Hugo. O Direito da Guerra e da Paz. Tradução Ciro Mioranza. In: 

Coleção Clássicos do Direito Internacional. Arno Dal Ri Júnior (coord.) . 2ª ed. v.1. 

Unijui, 2005. 

HESSLER, Katherine. Philosophical Foundations and Animals in Testing: 

Concerns and Consequences (Fundamentos Filosóficos e animais em testes: 

preocupações e consequências). Revista Brasileira de Direito Animal. v..6, n.8.  

Salvador: Evolução, 2011. 

HOGEMANN, Edna Raquel. Direitos Humanos e Cidadania em nome de quem?.  

Temas sobre Direitos Humanos em homenagem ao professor Vicente de Paulo 

Barreto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 

JAMIESON, Dale. AGAINST ZOOS (CONTRA ZOOLÓGICOS). Revista Brasileira 

de Direito Animal.  v.3, n.4.  Salvador: Evolução, 2008. 

KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Tradução: Edison Bini. São Paulo: 

Edipro, 2003. 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. 6. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 1998.  

LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais. 2.ed. Revista, ampliada e atualizada. 

Campos do Jordão, São Paulo: Editora Mantiqueira, 2004. 

___________,  Laerte Fernando. Cultura da Violência: Antropocentrismo e 

Subjugação de Animais. Reflexões dobre a Tolerância Direitos dos Animais. 

Valéria Barbosa de Magalhães, Vânia Rall (orgs.). São Paulo: Humanitas 2010. 

___________, Laerte Fernando. Crueldade Consentida: A Violência Humana 

Contra os Animais e o Papel do Ministério Público no Combate à Tortura 

Institucionalizada. Disponível em: 



118 
 

http://www.forumnacional.com.br/crueldade_consentida.pdf> Acesso em 01 de 

dez. de 2013. 

LOURENÇO, Daniel Braga. Direito dos Animais: fundamentação e novas 

perspectivas. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2008. 

______________, Daniel Braga. Federalismo e repartição da competência 

legislativa ambiental no Brasil. Revista Brasileira de Direito Animal. v..4, n.5 .  

Salvador: Evolução, 2008.  

MAC DOWELL, Beatriz, Pensar o animal. Revista Brasileira de Direito Animal.  v.3, 

n.4. Salvador: Evolução, 2008. 

MAGALHÃES, Valéria Barbosa de Magalhães, Vânia Rall (Orgs.). Reflexões sobre 

a tolerância: direitos dos animais. São Paulo: Humanitas, 2010. 

MARTINS, Renata de Freitas. Parecer: utilização de animais em rodeios. Revista 

Brasileira de Direito Animal. ano 4,n. 5. Salvador: Evolução. 2010. 

_____________, Renata de Freitas. “Eutanásia humanitária” ética ou prática 

falaciosa visando-se ao pretenso controle da população de animais de rua e de 

zoonoses?. Revista Brasileira de Direitos dos Animais. v. 1, Instituto Abolicionismo 

Animal. Salvador: 2006. 

_____________, Renata de Freitas. O respeitável público não quer mais animais 

em circos!. Revista Brasileira de Direito Animal. v. 3, n.4. Salvador: Evolução, 

2008. 

MARX, Karl; FRIEDERICH, Engels. A ideologia Alemã, 1º capítulo:seguido das 

teses sobre Feuerbach. Tradução Silvio Donizete Chagas. São Paulo: Centauro, 

2010. 

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 

consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 15. ed. 

edição. rev .ampl.e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. 



119 
 

MAZZOCHI, Fernanda; PEREZ, Pablo Luiz Barros. O abolicionismo animal e a 

participação do poder público através da tributação passiva.  Revista Brasileira de 

Direito Animal. ano 5. v. 7 Salvador: Evolução. 2010. 

MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito deles ou nosso dever? O 

sofrimento animal sob a perspectiva da bioética. Revista Brasileira de Direito 

Animal.  ano 5, v.6.  Salvador: Evolução, 2010. 

MOULIN, Carolina Corrêa Lougon. Consumo de animais: o despertar da 

consciência. Revista Brasileira de Direito Animal. v. 4, n.5. Salvador: Evolução, 

2008. 

NACOMECY, Carlos M. As (des)analogias entre racismo e especismo. Revista 

Brasileira de Direito Animal. ano 5, v.6. Salvador: Evolução, 2010.  

_____________, Carlos M.. Bem-estar animal ou libertação animal? uma análise 

crítica da argumentação antibem-estarista de gary francione.  Revista Brasileira de 

Direito Animal. v. 4, n.5. Salvador: Evolução, 2008. 

NOGUEIRA, Vânia Márcia Damasceno. Direitos fundamentais dos animais: a 

construção jurídica de uma titularidade para além dos seres humanos. Belo 

Horizonte.  Arraes Editores: 2012 

_____________, Vânia Márcia Damasceno. A atuação da nova defensoria pública 

na defesa dos animais. Revista Brasileira de Direito Animal. ano 5, v.6. Salvador: 

Evolução: 2010. 

NOIRTIN, Célia Regina Ferrari Faganello. Animais não humanos: sujeitos de 

direitos despersonificados. Revista Brasileira de Direito Animal. v.6, n.8. Salvador: 

Evolução, 2011. 

OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de; LOURENÇO, Daniel Braga. Em Prol dos 

Direitos dos Animais: inventário, titularidade e categorias. Juris Poiesis: Revista do 

Mestrado e Doutorado do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. ano 12, 

n. 12. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2009. 



120 
 

_____________, Fábio Corrêa Souza de; LOURENÇO, Daniel Braga. 

Sustentabilidade; Economia verde; Direito dos animais; Ecologia profunda: 

Algumas Considerações. Disponível em: 

<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/article/viewFile/8403/6021>. 

Acesso em 01 dez. 2013. 

______________, Fábio Corrêa Souza de; LOURENÇO, Daniel Braga. Parecer 

sobre a Constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 4.548/98. Disponível em: 

<http://www.olharanimal.net/campanhas/263-pl4548/121-parecer-sobre-a-

constitucionalidade-do-projeto-de-lei-n-4548-98>. Acesso em 10 de out. 2013.  

OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Direitos Humanos e Não Humanos, In: Direito 

público e evolução social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, (2010) 2011. 

______________,Fábio Corrêa Souza de. Direito dos animais. Função social do 

Direito Ambiental. 2008 

______________, Fábio Corrêa Souza de. Direitos da natureza e Direito dos 

Animais: um enquadramento. Juris Poiesis: Revista do Mestrado e Doutorado do 

Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. ano 15, nº15. Rio de Janeiro: 

Universidade Estácio de Sá, 2012. 

______________, Fábio Corrêa Souza de. Especismo religioso. Revista Brasileira 

de Direito Animal, n. 8. Salvador: Evolução, 2011. 

ORLANDI, Vanice Teixeira. Da eliminação de animais em centros de controle de 

zoonoses. Revista Brasileira de Direito Animal. v.6, n.8. Salvador: Evolução, 2011. 

REGAN, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos dos animais. 

Tradução Regina Rheda; revisão técnica Sonia Felipe, Rita Paixão. Porto Alegre: 

RS. Lugano, 2006. 

____________, Tom. Do animals have a right to life? (Os animais têm direito à 

vida?). Revista Brasileira de Direito Animal. v.3, n.4. Salvador: Evolução, 2008. 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/article/viewFile/8403/6021


121 
 

RODRIGUES, Danielle Tetu. O Direito & Os Animais: uma abordagem ética, 

filosófica e normativa. 2.ed. Curitiba: Juruá, 2012. 

RODRIGUES, Diogo Luiz Cordeiro. Legitimação dos direitos animais. Revista 

Brasileira de Direito Animal. ano 5, v.6. Salvador: Evolução, 2010. 

SANTANA, Luciano Rocha e Thiago Pires Oliveira. Guarda responsável e 

dignidade dos animais. Revista Brasileira de Direitos dos Animais, v. 1 Salvador: 

Instituto Abolicionismo Animal, 2006. 

SEIXAS, Mone Martins Seixas. et. al. Consciência na substituição do uso de 

animais no ensino: aspectos históricos, éticos e de legislação. Revista Brasileira 

de Direito Animal. ano 5, vol.6. Salvador: Evolução, 2010. 

SILVA, Targore Trajano de Almeida. Capacidade de ser parte dos animais não-

humanos: repensando os institutos da substituição e representação processual. 

Revista Brasileira de Direito Animal. v.4, n.5. Salvador: Evolução, 2009. 

SINGER, Peter. Libertação Animal. Tradução Marly Winckler, Marcelo Brandão 

Cippola; revisão técnica Rita Paixão. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

__________, Peter; MASON, James. A ética da alimentação: como nossos hábitos 

alimentares influenciam o meio ambiente e o nossos bem-estar. Tradução de 

Cristina Yamagami. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

STRECK, Lenio Luiz. Quem são esses cães e gatos que nos olham nus? 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-jun-06/senso-incomum-quem-sao-

caes-gatos-olham-nus> Acesso em 05 dez. 2013. 

SZANIAVWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua Tutela. São Paulo: RT, 

2005. 

TINOCO, Isis Alexandra Pincella; CORREIA, Mary Lúcia Andrade. Análise crítica 

sobre a declaração universal dos direitos dos animais. Revista Brasileira de Direito 

Animal. ano 5, v.7. Salvador: Evolução, 2010. 

http://www.conjur.com.br/2013-jun-06/senso-incomum-quem-sao-caes-gatos-olham-nus
http://www.conjur.com.br/2013-jun-06/senso-incomum-quem-sao-caes-gatos-olham-nus


122 
 

TUGLIO, VÂNIA. Espetáculos públicos e exibição de animais. Revista Brasileira 

de Direito Animal. v. 1, n.1. Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 2006. 

ZAFFARONI, Eugenio R..Los derechos de la naturaliza en la nueva Constitución 

ecuatoriana. In Justicia, soberanía, democracia e integración en América.Hernán 

Rivadeneira (editor).Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Ediciones 

La Tierra. Quito, 2011. 

ZAGNI, Rodrigo Medina. A Guerra, o homem e a besta: representações simbólicas 

da praça de touros na obra de Pablo Picasso. Reflexões sobre a intolerância. 

Valéria Barbosa de Magalhães, Vania Rall (orgs.). São Paulo: Humanitas, 2010. 


