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RESUMO

Dissertar-se-á no decorrer do presente artigo a questão dos maus tratos e direitos dos animais, além de identificar as legislações vigentes no 
combate aos maus tratos, tendo como base a nossa Carta Magna, demais artigos de leis e a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, 
ratificada pelo Brasil.  Ter-se-á por objetivo analisar qual a abrangência da proteção aos animais no Brasil, buscando entender como ocorrem 
tantos maus tratos aos animais, sendo que estes são tutelados pelo Estado, são passíveis de dor e sofrimento e protegidos por lei, mas muitos dos 
seus direitos são violados diariamente em prol dos humanos.  Importa referir que serão utilizados objetivos específicos para se chegar ao objetivo 
geral e para que o presente artigo cientifico possa contribuir para a sociedade e para a comunidade acadêmica. Assim, analisar-se-á as legislações 
que tratam dos direitos dos animais, a eficácia das leis de proteção através das punições aplicadas, as principais correntes que buscam garantir os 
direitos dos animais e os abusos e maus tratos cometidos contra os animais.  No decorrer da pesquisa, se faz necessário um breve relato da 
evolução da relação dos seres humanos com os animais, que desde o início dos tempos sempre foram classificados como inferiores e objetos a 
serem usados pelo homem para as mais diversas finalidades. No entanto, a partir do século XVII, alguns pensadores, mesmo quando não havia 
nenhum resquício de zelo pelos animais, revolucionaram o pensamento predominante e se punham contrários a eles, expondo suas próprias 
visões e impondo seus ideais. A partir desse momento começaram a surgir opiniões e correntes antagônicas a respeito dos animais. Assim, na 
presente pesquisa, abordar-se-á as principais correntes que versam sobre os direitos dos animais, o antropocentrismo e biocentrismo, que 
conflitam entre si, pois enquanto o antropocentrismo acredita que os animais devem servir aos humanos, o biocentrismo visa abolir a exploração 
animal.  Decorrentes dessas duas visões, surgem a linha bem-estarista, que aborda a necessidade de regulamentação das práticas de exploração 
animal para que haja um tratamento mais digno e com o menor sofrimento possível, e a linha abolicionista, que acredita na elaboração de leis 
que proíbam o uso de animais para benefício humano.  Adentrar-se-á também nas leis vigentes que buscam combater os maus tratos ou, ao 
menos, diminuí-los. O número de normas com este objetivo no Brasil evoluiu após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que reservou 
um capítulo para tratar do meio ambiente. A Carta Magna impôs a obrigação de cuidado, respeito e penalidades para aqueles que praticam as 
condutas descritas como crimes ambientais.  O direito dos animais vem sendo cada vez mais questionado e há uma busca incessante por garantir 
os seus direitos ou de lhes conferir direitos que ainda não foram garantidos, embora, a legislação ainda siga uma linha antropocentrista.  As 
punições aplicadas em quem comete crimes contra animais também serão discutidas durante o artigo, principalmente aquelas previstas na Lei 
9065/98. Procura-se mostrar, neste ponto, as penalidades ínfimas impostas pela Lei a crimes tão graves e a necessidade da conscientização da 
população quanto ao sofrimento animal e o dever de proteger aqueles que não sabem se defender sozinhos.   Por fim, far-se-á a análise de 
condutas que caracterizam maus tratos, crueldade e causam sofrimento físico e/ou psicológico aos animais, sendo algumas destas condutas 
consideradas crimes e, outras,  permitidas.  A presente pesquisa é de extrema relevância, tanto para a sociedade quanto para o direito e 
comunidade acadêmica, pois os direitos dos animais vêm sendo amplamente discutidos e, qualquer atitude que tenhamos em relação a eles, 
estão sendo questionadas como jamais foram.
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