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―Todos os argumentos para provar a 
superioridade do homem não podem 
quebrar essa dura realidade: no 
sofrimento, os animais são nossos iguais.‖ 
 

(Peter Singer).



 
 

 
 

RESUMO 

 

Os animais não são considerados sujeitos de direitos pelo ordenamento jurídico 
interno. O direito dos animais compreende um movimento de longa data, que tem 
por objetivo principal a luta contra a inserção dos animais como propriedade dos 
seres humanos. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978, é 
considerada um marco evolutivo na tutela dos direitos dos animais e tornou-se uma 
Carta de intenções base para a construção de inúmeras leis no mundo. O 
Ordenamento jurídico brasileiro evoluiu significativamente na tutela da proteção aos 
animais, mas ainda destina a esses a natureza jurídica de ser moventes. Alguns 
projetos de lei buscam a modificação de tal qualidade. De forma paralela, os estados 
construíram verdadeiros Códigos de Bem Estar Animal. Esse estudo assume como 
problemática: qual o impacto da referida Declaração na Lei Estadual nº 
11.140/2018? Assim, assume-se como pressuposto que o bem-estar animal diz 
respeito tanto ao físico quanto ao mental. Bem-estar dos animais é particularmente 
importante para os animais sensíveis - aqueles que podem ter sentimentos, incluindo 
sofrimento. Quanto ao objetivo geral, buscou-se analisar, a partir da Declaração 
Universal dos Direitos dos Animais, a construção das normas jurídicas internas no 
que diz respeito à tutela dos direitos dos animais e, em especial, seu reflexo para a 
construção do Código de Bem Estar do Animal da Paraíba. Assim, caracteriza-se 
como uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e utilização, 
eminentemente, do método hipotético-dedutivo. Ademais, os avanços na tutela dos 
direitos dos animais devem ser compreendidos como um marco social e, por tanto, 
com reflexos diretos no plano econômico e jurídico. Apesar disso, os animais ainda 
são sujeitos vulneráveis e necessitam desde o reconhecimento de direitos 
específicos e a construção de políticas públicas para que essas garantias sejam de 
fato concretizadas. 
 
Palavras-chave: Declaração. Ordenamento interno. Tutela animal. Código de Bem 

Estar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
Animals are not considered subject to rights under the domestic legal system. Animal 
law comprises a longstanding movement, whose main objective is to fight against the 
insertion of animals as the property of human beings. The 1978 Universal Declaration 
of Animal Rights is considered an evolutionary landmark in the protection of animal 
rights and has become a basic Letter of intent for the construction of numerous laws 
in the world. The Brazilian legal system has evolved significantly in the protection of 
animals, but still assigns them the legal nature of being mobile. Some bills seek to 
modify this quality. In parallel, the states have built true Animal Welfare Codes. This 
study is problematic: what is the impact of the aforementioned Declaration on State 
Law No. 11,140 / 2018? Thus, it is assumed that animal welfare concerns both the 
physical and the mental. Animal welfare is particularly important for sensitive animals 
- those who may have feelings, including suffering. As for the general objective, it 
was sought to analyze, based on the Universal Declaration of Animal Rights, the 
construction of internal legal norms with regard to the protection of animal rights and, 
in particular, their reflection for the construction of the Code of Good Being of the 
Animal of Paraíba. Thus, it is characterized as an exploratory research with a 
qualitative approach and use, eminently, of the hypothetical-deductive method. In 
addition, advances in the protection of animal rights must be understood as a social 
framework and, therefore, with direct effects on the economic and legal level. Despite 
this, animals are still vulnerable subjects and need since the recognition of specific 
rights and the construction of public policies so that these guarantees are actually 
realized.  
 
Keywords: Declaration. Internal planning. Animal guardianship. Wellness Code. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo da história humana a relação homem-animal passou por um 

processo ressignificação. Dentre essas mutações, está a definição dessa classe. No 

que tange a definição clássica de animais esse é conceituado enquanto um ser 

organizado, dotado de movimento e de sensibilidade. Já no que se refere ao aspecto 

figurado, a nomenclatura animal, por vezes, é destinada a seres irracionais com 

natureza brutal e, até mesmo, tola quando comparado aos seres humanos. As 

modernas definições compreendem que esses são seres passíveis de dor e dotados 

de uma consciência, ainda que limitada. 

Os direitos dos animais1 compreendem a combinação de norma2 e 

jurisprudência que se relacionam ou têm impacto em animais não humanos. 

Referem-se a um conjunto normativo construído de forma lenta e gradual que 

disciplinam a relação e a interação humana com os seres classificados como 

vertebrados3. Na acepção jurídica, o termo direitos dos animais significa dizer que os 

animais merecem certos tipos de garantias.  

De fato, há muita discordância sobre se os animais não humanos têm direitos 

e o que se entende por direitos dos animais. Todavia, a conceituação parece ser 

mais bem aceita pelos estudiosos e, até mesmo, pela sociedade do que pelo poder 

legislativo. Nesse sentido, apesar dos animais receberem uma tutela reflexa quando 

das normas de proteção ao meio ambiente, às normas destinadas a proteção do 

grupo dos vertebrados, que consideram as distinções de cada espécie, são 

diminutas e quase inexistentes. 

Atrelado as discussões sobre a importância e a viabilidade de normas 

específicas para a tutela animal, há um intenso debate na comunidade científica 

sobre os limites da capacidade cognitiva e do nível de consciência aos fenômenos 

externos e, até mesmo, a sensibilidade. Ao longo dos anos, filósofos e cientistas 

                                            
1 Para a construção desse trabalho compreende-se ―Animais‖ como todos aqueles 

pertencentes à classe dos vertebrados. 
2
 Para a construção desse trabalhado, consideramos normas em sentido amplo. Ou seja, 

normas em sentido de soft law. 
3
 Levamos em consideração que os animais invertebrados são tutelados em decorrência de 

uma norma protetiva ao meio ambiente. 
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buscaram compreender o limite do ser senciente atrelando a esse a auto percepção 

que o animal tem dos estímulos nervosos que causam dor. 

Autores como Schopenhauer e Kant buscaram compreender a existência de 

uma alma animal. Esse último, apesar de ser o precussor da construção de uma 

teoria da dignidade, afastava homens e animais, posto que, os considerava sujeitos 

que não eram dotados de razão. Apesar disso, a interação entre esses seres 

sempre foi dotada de um misticismo que ora cultuava a figura do animal, ora o 

delimitava ao status de coisa ou meio. 

De fato, as melhorias nos tratamentos dos animais contribuem para o 

desenvolvimento sócio ambiental como um todo. Isso faz parte de um entendimento 

mais amplo de interdependência de todos os seres vivos. Contudo, não existe um 

reconhecimento formal e global da importância do bem-estar dos animais. Todavia, 

é preciso pensar a construção de normas jurídicas que verifiquem o animal enquanto 

sujeito de direitos baseado as características que lhes são próprias.  

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 1978 (DUDA/1978) é 

considerada um marco histórico quando da tutela da proteção a esses seres. Apesar 

de ser uma carta de intenções, esse documento é considerado fundamental para o 

processo de racionalização da proteção específica dos animais. Ademais, é utilizada 

como alicerce para a fundamentação de inúmeras normas de proteção ao bem 

animal. 

O Brasil, que subescreveu a referida declaração, tem a primeira norma de fato 

que se destina aos animais em 1934. A chamada Lei Arouca foi um importante 

documento normativo, pois traz de forma expressa a vedação aos maus-tratos (ato 

que vem ser tipificado como crime na Lei de Contravenções Penais). A Constituição 

de 1988, ainda que tenha trazido uma tutela aos animais, o faz de forma 

condicionada aos recursos naturais. O Código Civil de 2002, por sua vez, dá ao 

animal o status de coisa ao classificá-lo como ser movente. 

Bem é verdade que desde o Código de 2002, ocorreram alterações na forma 

como o Estado verifica a categoria animal. A exemplo, tem-se as centenas de 

projeto de leis que estão em estágio de tramitação e requerem melhores condições 

de vida para os animais. Tal como, a forma com que o judiciário vem lidando quando 

do enfretamento da matéria ao conceder garantias como Habeas Corpus e o direito 

de guarda compartilhada. 
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Acompanhado esse movimento bem-estarista, a Paraíba editou um Código de 

Bem Estar animal considerado vanguardista. Reflexos de movimentos e intensa 

participação popular, o Código amplia a proteção a esses seres e reconhece que os 

maus-tratos são um rol amplo de ações que estejam em desconformidade com o 

bem estar físico e psíquico. Ademais, conceitua a figura do tutor e protetor.  

Atualmente, o Código paraibano está com seus efeitos suspensos em 

decorrência das articulações de classes que questionaram sua constitucionalidade. 

Ainda assim, esse documento é considerado, por estudiosos, de fundamental 

importância para a proteção dos animais. 

Diante disso, esse estudo assume como problemática: qual o impacto da 

DUDA/1978 na Lei Estadual nº 11.140/2018? Assim, admite-se como pressuposto 

que o bem-estar animal diz respeito tanto ao físico quanto ao mental. Bem-estar dos 

animais é particularmente importante para os animais sensíveis - aqueles que 

podem ter sentimentos, incluindo sofrimento. Há evidências científicas de 

senciência4 em todos os vertebrados e pelo menos em alguns invertebrados. 

Ademais, a referida Lei cria regras sobre Bem-Estar Animal e traz benefícios para 

pessoas e meio ambiente. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar, a partir da Declaração 

Universal dos Direitos dos Animais (DUDA/78), a construção das normas jurídicas 

internas no que diz respeito à tutela dos direitos dos animais e, em especial, seu 

reflexo para a construção do Código de Bem Estar do Animal da Paraíba. Para 

tanto, realizou-se uma investigação sobre a relação entre homens e animais; 

descreveu-se a história da construção dos direitos dos animais; analisou-se, de 

forma crítica, a DUDA/78; e por fim, estudou-se os impactos da DUDA/78 na 

construção de novas normas ordenamento jurídico interno. 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa do tipo descritiva e 

exploratória, com abordagem qualitativa. De acordo com Gil (2007), tais estudos têm 

como objetivo proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato e as 

descritivas características de uma determinada população ou fenômeno ou o 

                                            
4 Conforme Dawkins (1980) a senciência é a capacidade de ser afetado positiva ou 
negativamente. É a capacidade de ter experiências. Não é a mera capacidade para 
perceber um estímulo ou reagir a uma dada ação, como no caso de uma máquina que 
desempenha certas funções quando pressionamos um botão. A senciência, ou a 
capacidade para sentir, é algo diferente, isto é, a capacidade de receber e reagir a um 
estímulo de forma consciente, experimentando-o a partir de dentro. 
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estabelecimento de relações entre variáveis.  Para confirmação das hipóteses 

levantadas, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica e documental de caráter 

qualitativo, com uma abordagem dialética, tendo-se em vista que a política 

trabalhista brasileira reflete um complexo de contradições.  

Quanto à abordagem, por se tratar de uma interação com a realidade social 

baseada em hipóteses, optou-se pelo o uso do método hipotético dedutivo, de 

acordo com a acepção clássica, é o método que parte do geral e, a seguir, desce ao 

particular (LAKATOS; MARCONI, 2005). Uma objeção ao método refere-se ao 

caráter apriorístico de seu raciocínio. De forma auxiliar, optou-se pela aplicação do 

método histórico comparativo para auxiliar na compreensão da construção histórica 

dos direitos dos animais nos diversos modelos de ordenamento jurídico.  

Ademais, enfatiza-se que todo processo de pesquisa parte de uma base 

teórica implícita ou explícita. Evidentemente, é muito melhor explicitar o quadro 

teórico utilizado, pois sobre o que fica implícito não se pode exercer qualquer tipo de 

controle, como a formulação das hipóteses depende bastante das escolhas em 

matéria de teoria. 

No presente estudo, com fulcro nos trabalhos de Immanuel Kant (1987), Peter 

Singer (2002; 2012; 2013), Heron GordIlho (2009; 2011; 2019) e Tom Regan (2016), 

buscou-se aduzir uma teoria moral capaz de afirmar os animais como seres 

depositários de uma ―quase-dignidade‖. Esta expansão do conceito antropológico-

moral de dignidade permite entender, ao menos em termos de uma teoria dos 

direitos subjetivos, os animais como seres dignos de possuírem certos direitos 

fundamentais. 

O Capítulo I dedicou-se a compreensão da construção histórica da relação 

homem e animal não-humano e das contribuições que tal interação ofertou para o 

desenvolvimento de cada espécie. Discute-se a construção da dignidade animal 

baseada no critério da senciência e da consciência da dor; Tal como, é possível 

verificar a construção normativa das tutelas dos animais. 

O Capítulo II buscou analisar os pressupostos sociais que levaram a 

DUDA/78, verificando essa como uma norma principiológica do direito internacional 

e seus impactos na construção das regras do ordenamento jurídico interno. 

Ademais, buscou-se uma verificação crítica da tutela dos animais em seus artigos. 

Por fim, o Capítulo III teve por finalidade descrever a construção das normas 

de proteção aos direitos dos animais no ordenamento jurídico interno e, 
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principalmente, através da focalização nas constantes mutações normativas. De 

forma a exemplificar os impactos da DUDA/78 nas normas brasileiras, buscou-se 

uma análise profunda do Código de Bem Estar dos animais do Estado da Paraíba. 

Tem havido pouco debate nos círculos acadêmicos sobre o impacto que a 

DUDA/78 terá sobre o tratamento de animais nos países que a adotam. Dentre as 

atuais evoluções normativas, a proteção dos direitos dos animais vem ganhando 

cada vez mais destaque no âmbito da construção legal e no estudo doutrinário. 

Atualmente, algumas espécies animais são consideradas seres sencientes e dessa 

forma, sujeitos de direitos específicos. Ademais, os avanços na tutela dos direitos 

dos animais deve ser compreendido como um avanço social e, por tanto, com 

reflexos diretos no plano econômico e jurídico. Esses fatos justificam a relevância 

social e jurídica desse estudo. Por fim, a escassez de produção sistematizada é um 

dos pontos que norteiam a relevância científica dessa pesquisa.  
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2 O PAPEL SOCIAL DOS ANIMAIS  

 

A priori é preciso pensar quais são as características que aproximam e 

afastam homens e animais não humanos. A construção desse trabalho não leva em 

consideração discussões epistemológicas ligadas aos vocábulos homens e animais, 

e parte do pressuposto que homem é aquele ser que integra a espécie homo 

sapiens e animas não humanos os demais seres que compõe o reino animal; 

 

2.1 RECONHECIMENTO DA DIGNIDADE ANIMAL  

 

De acordo com a teoria clássica evolucionista, a princípio idealizada por 

Carolus Linneaus, os seres podem ser classificados na seguinte e gradativa ordem: 

reino, filo, classe, ordem, família, gênero, e espécie. Cada uma dessas categorias 

admite subdivisões que fazem com que as espécies se aproximem ou se afastem de 

acordo com eventuais atributos individuais.  

Sobre a inter-relação entre homens e animais, Regis (2018) esclarece que: 

 

Os seres vivos habitam e se inter-relacionam no planeta Terra (e a 
quantidade total de seres vivos existentes no planeta é incerta, 
havendo uma estimativa, bastante elástica e imprecisa, da existência 
entre 3 e 100 milhões espécies e, das conhecidas, apenas um 
percentual restou devidamente pesquisado. E, desde o ano de 1993, 
já foram descritas mais de 408 novas espécies apenas de mamíferos 
(REGIS, 2018, p. 17). 
 

Ou seja, por dividirem um mesmo espaço físico é natural que as espécies se 

relacionem entre si e desenvolvam relacionamentos, até mesmo, de dominação. 

Trata-se, portanto, de uma situação esperada entre aqueles, cujas características 

são tidas como preponderantes frente outras classes. Todavia, nem sempre a 

dominação pode ser compreendida pelo o uso da força bruta. Por vezes, ela é 

oriunda do desenvolvimento de determinadas habilidades cognitivas. 

Como uma decorrência direta do processo de adaptação, cada ser vivo 

possui um ambiente específico para perpetuar sua espécie. Tal espaço físico é 

escolhido por renuir as melhores condições e elementos para que a sobrevivência 

seja garantida.  

O processo de adaptação, por sua vez, pode ser considerado, para além de 

um atributo individual, uma forma de classificar as espécies de acordo com suas 
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características. Assim, os seres vivos habitam os mais diversos ambientes do globo 

terrestre: glaciais, desérticos, secos, úmidos, águas doces, águas salgadas, etc. 

(REGIS, 2017). 

Obviamente que cada local em que esse irá se desenvolver também receberá 

forte influência das características específicas dos animais. Trata-se de uma 

constante simbiose e, em larga escala, são classificados como ecossistemas. Assim, 

Regis (2018) os classificam como:  

 

Os principais tipos de ecossistemas existentes no planeta são: 
Tundras (Árticas e Alpinas), Floresta Setentrional de Coníferas, 
Florestas Decíduas Temperadas, Campos Temperados, Campos 
Tropicais e Savanas, Chaparral e Bosque Esclerófilo, Desertos, 
Florestas Tropicais Sazonais Subperenifólias, Florestas Tropicais 
Úmidas, Caatingas, Zonação em Montanhas, Ecossistemas Lênticos 
(Lagos e Tanques), Ecossistemas Lóticos (Riachos e Rios), 
Alagados de Água Doce (Brejos e Pântanos), Regiões Oceânicas, 
Região da Plataforma Continental, Regiões de Ressurgência e 
Estuários (REGIS, 2018, p. 17). 
 

Nesse sentido, homens e animais não humanos estão ligados por questões 

naturais. Todavia, para além de comporem grupos específicos que se 

correlacionam, a relação homem e animal não humano sempre foi imprescindível 

para o desenvolvimento e a continuidade de cada espécie de forma singular.  

Assim, a história do ser humano e do seu desenvolvimento é marcada pela 

constante interação com os animais, podendo-se citar a sua importância como 

alimento, fonte de energia e matérias-primas (REGIS, 2018). Quer seja pela 

utilização como instrumentos e meios de sobrevivência, quer seja a como seres que 

coabitam um mesmo espaço, o contato do homem com as demais espécies foi 

essencial para o desenvolvimento das relações sociais.  

Bem é verdade que algumas espécies animais desenvolveram uma 

aproximação maior com os seres humanos. Tal como, atualmente, é possível uma 

classificação dos animais dentro de alguns nichos e que são fundamentais, 

principalmente, no que diz respeitos aos deveres jurídicos dos homens para com 

esses seres.  

 Tamanha é a importância da relação homem e animal que nos inúmeros 

museus de cultura rupestres é possível encontrar imagens que retratam essa 

convivência. Nessas imagens era possível verificar a utilização também do animal 
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como meio para a obtenção de alimentos, combustível, vestuário e, em algumas 

religiões, como oferendas aos deuses em rituais de sacrifícios.  

 Todavia, nem sempre esses seres são retratados como meio para 

subsistência humana. Por vezes, figuram como criaturas alegóricas e místicas que 

refletem aspectos da história, sociedade, materialidade humana, culturais, religiosos 

e símbolos do folclore de uma determinada região. 

 Nesse sentido, é comum que determinadas espécies passem a ser 

correlacionadas a ambientes físicos e passem a se tornar símbolos regionais 

expressos nos mais variados nichos sociais e aspectos da cultura como o processo 

de comunicação.   

O processo de comunicação então vai agir como um divisor que estabelecerá 

uma posição de superioridade do homem se comparado as demais espécies 

animais. A fala vai agir permitindo o dom do discurso e consequentemente da 

política. Valle (2014) faz esta análise entre o homem e as demais espécies da 

natureza com os seguintes destaques. 

 

A vida, como quer que ela se manifeste – espécies animais, funções 
orgânicas, atividades cognitivas, virtudes, concepções de felicidade e 
de regimes políticos – revela a grande exuberância do real, a 
desafiar a capacidade humana organizadora. Por essa razão, o 
problema do ser e da existência é crucial. Mas isso não significa, 
como equivocadamente se propôs, que a obra aristotélica possa ser 
limitada à filosofia natural, tanto quanto não autoriza a imaginar que 
as posições do autor caracterizem um irresoluto ―empirismo‖: longe 
de lá, o estudo das coisas humanas marca de uma ponta a outra a 
reflexão aristotélica, forçando-a a uma complexidade e sutileza que, 
presentes já em sua análise do vivente em geral, ganham aí toda sua 
amplitude. (VALLE, 2014, p.264). 
 

Tal superioridade pode ser comprovada a partir da capacidade exclusiva de 

raciocínio da raça humana. Somado a isso existia também a supervalorização da 

forma estética do homem, considerada complexa, comparada aos demais animais e 

seres (DOWELL, 2008). 

 Se a linguagem ainda é tida por muitos estudiosos como atributo específico 

da raça humana, não é incomum a utilização de animais como símbolos idiomáticos 

e referenciais de linguagem para expressar determinado sentimento ou pensamento. 

Nesse ponto, mais uma vez os animais não humanos misturam-se com os 

elementos regionais e colaboram para a caracterização da identidade de um povo 

de determinada região.  
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 Regis (2018) descreve algumas dessas expressões idiomáticas brasileiras: 

 

Há também a utilização de expressões e simbologias populares nas 
quais existe relação direta com os animais: ―ovelha negra‖ 
(significando que está à margem dos padrões sociais), ―astuto como 
uma raposa‖, ―forte como um touro‖, ―a pomba da paz‖, ―burro‖ (como 
símbolo de falta de conhecimento), o termo ―cachorro‖ é utilizado 
para designar o homem infiel, a palavra ―gata‖ usada para elogiar 
uma mulher bonita, ―fedido como um gambá‖, ―com a pulga atrás da 
orelha‖ (que significa uma situação de desconfiança), dentre outros. 
(REGIS, 2018, p. 20). 
 

 Não há que duvidar que na maior parte das falas em que o animal aparece 

em seu sentido figurado, esse possui suas características naturais desvirtualizadas e 

tomam acepções humanizadas ou, até mesmo, objetificadas. Trata-se de mais uma 

marca do antropocentrismo e do pensamento especista que leva a uma supremacia 

humana. 

Há ainda aqueles animais que caem na graça da humanidade e recebem 

tratamento diferenciado dos demais. Retratando algumas narrativas em que o 

animal não é tratado como meio ao longo da história, Regis (2018) descreve: 

 

Os animais presentes na gruta de Lascaux (trata-se de pinturas 
rupestres pré-históricas), a serpente do paraíso (diretamente 
relacionada ao pecado original), os animais presentes na arca de 
Noé, o minotauro da ilha de Creta (criatura mítica que possuía o 
corpo humano e a cabeça de um touro), a coruja da deusa Atena 
(símbolo de sabedoria), a loba romana (responsável por alimentar os 
gêmeos Rômulo e Rêmo), os elefantes de Aníbal (utilizados como 
elementos de guerra), o boi e o burro no presépio de Jesus, o rei 
inglês Ricardo Coração de Leão, os cães do rei francês Carlos IX, os 
animais das fábulas de La Fontaine – também presentes 
anteriormente nas fábulas de Esopo –, as abelhas de Napoleão 
Bonaparte, o urso de pelúcia Teddy. (REGIS, 2018, p. 20). 
 

Trata-se de animais que, na maior parte das vezes, não são retratados 

destacando suas características ontológicas. Ao contrário, é comum que quando 

escrito em históricas lúdicas ou folclóricas esses seres recebam uma espécie de 

―Up-grade‖ evolutivo e passem a ter características humanizadas. 

Assim, ao humanizar personagens como o camundongo Mickey ou Ursinho 

Bilu, o homem demonstra sua supremacia frente às demais espécies, no sentido em 

que, para ao dá seus atributos humanos tenta engradecer tais seres os retirando de 

sua essência natural. Trata-se da concretização da teoria especista ainda que em 

um contexto lúdico. 
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Uma análise superficial dos elementos culturais de um povo pode demonstrar 

que, embora em momentos históricos distintos, há transição do sentimento de 

superioridade para uma determinada espécie e aproximação para outras. Todavia, 

ao passo que domestica, humaniza e cria ambientes artificiais para a natureza 

animal, o homem demonstra ainda a raiz do seu pensamento especista. 

A construção desse estudo reconhece que há uma classificação jurídica dos 

animais não-humanos e que essa limita, não apenas ao poder de disposição do 

homem para com o animal, mas como a sua interação para com esses. Dentre os 

documentos que delimitam a relação homem e animais a partir da classificação 

especista, destaca-se o estabelecido pelo Código de Direito e Bem-estar animal do 

Estado da Paraíba Lei nº 11.140, de 08 de junho de 2018, que em seu art. 7º vai 

definir e classificar os animais de acordo com características que lhes são 

peculiares. Trata-se de uma aplicação da isonomia também ao direito animal. Neste 

sentido, dispõe que: 

 

I - animal: todo ser vivo pertencente ao Reino Animal, excetuando-se 
o Homo Sapiens, abrangendo inclusive (...) V - animais silvestres: 
aqueles encontrados livres na natureza, pertencentes às espécies 
nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres, que tenham o ciclo de 
vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas 
jurisdicionais brasileiras ou, ainda, em cativeiro, desde que sob 
autorização federal; XVI - animais exóticos: aqueles não originários 
da fauna brasileira; XVII - animais domésticos ou domesticados: 
aqueles de convívio do ser humano, dele dependentes e que não 
repelem o jugo humano ou, ainda, aqueles de populações ou 
espécies advindas da seleção artificial imposta pelo homem, a qual 
alterou características presentes nas espécies silvestres originais, 
passando a ser domesticados; XVIII - animais em criadouros: 
aqueles nascidos, reproduzidos e mantidos em condições de manejo 
controladas pelo homem e, ainda, os removidos do ambiente natural 
e que não possam ser reintroduzidos, por razões de sobrevivência, 
em seu habitat de origem; XIX - animais soltos: todo e qualquer 
animal errante encontrado perdido ou fugido em vias e logradouros 
públicos ou em locais de acesso público; XX - animal abandonado: 
todo animal não mais desejado por seu tutor e retirado por ele, 
forçadamente, de seus cuidados, guarda, vigilância ou autoridade, 
inclusive aqueles deixados nas residências após mudança de 
domicílio de seus tutores ou decorrente de viagem prolongada, 
ficando assim incapaz de se defender dos riscos resultantes do 
abandono; XXI - animais apreendidos: todo e qualquer animal 
capturado pela polícia, ambiental ou civil, pelo delegado ou outra 
autoridade competente ou, ainda, pelo órgão responsável pelo 
controle de zoonoses, compreendendo-se a apreensão desde a sua 
captura e correspondente transporte e, ainda, respectivo alojamento 
nas dependências do órgão capturador; XXII - animais de estimação: 
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animal doméstico, tendo valor afetivo, passível de coabitar com o 
homem, selecionado para o convívio com os seres humanos por 
questão de companheirismo; XXIII - animais de uso econômico: as 
espécies domésticas, criadas, utilizadas ou destinadas à produção 
econômica e/ou ao trabalho (PARAÍBA, 2018, p. 01). 
 

Ainda que fundamental, a classificação acima deve ser vista como um limite 

positivado para a interação do homem com o animal não humano. Todavia, há 

outras formas de classificar os animais, dentre essas se destaca o critério ontológico 

que está intimamente ligado com a domesticação dos animais pelos humanos. 

Trata-se de uma forma de delimitar o manejo com cada animal de acordo com as 

características que são próprias de cada espécie.  

O processo de humanização dos animais nunca foi tão nítido na história. 

Atualmente, é comum ver animais domésticos5 a quem são dispensados status de 

mini rei. O mercado de produtos para animais nunca faturou tanto. Os artigos 

comercializados, ao passo que buscam uma espécie de humanização, também 

imprimem o caráter antropocêntrico, visto que, tem, como objetivo, torná-los 

próximos aos homens6. 

Todavia, parte dos estudiosos e, até mesmo da sociedade, não concebe o 

animal como um ser inferior ao ser humano. Para esses, os animais podem ser 

considerados sujeitos de direitos, ainda que não possuam personalidade humana. 

Nesse sentido, para Gordilho (2009): 

 

Podem existir sujeitos de direito personificados e não-personificados, 
assim como sujeitos de direito humanos e não humanos. A teoria dos 
entes despersonalizados busca fundamentar a concessão de direitos 
subjetivos fundamentais para os animais (GORDILHO, 2009, p. 15). 
 

Com base neste entendimento, Gordilho afirma que o conceito de sujeito de 

direito é maior do que o conceito de pessoa. Assim, para ter direito apenas seria ter 

a capacidade de adquirir direitos, mesmo quando o sujeito não pode exercê-la 

diretamente. Trata-se de um conceito que, para o autor, se baseia na acepção 

                                            
5
 Conforme O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 

o IBAMA, fauna doméstica é Todos aqueles animais que através de processos tradicionais e 
sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se domésticas, 
apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência do 
homem, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os 
originou. 
6 Processo semelhante ocorreu com o eurocentrismo e ocidentalismo. 
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Kantiana de dignidade e recebe guarita em teorias jusfilosóficas que repudiam o 

utilitarismo.  

Ademais, guardar os direitos aos animais é a aplicação da igualdade7 em sua 

perspectiva formal, ou seja, tratar os iguais na medida de suas igualdades. Não se 

busca equiparar a pessoa humana ao animal não humano, mas compreender que 

ambos guardam intima semelhança inclusive na sensibilidade a dor. Nesse sentido, 

Felipe (2008) leciona que: 

 

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 
porque o que acontece conosco (com nossos próprios corpos, nossa 
liberdade ou nossas vidas) é importante para nós, quer os outros se 
preocupem com isso, quer não. Como sujeitos-de-uma-vida, não há 
superior nem inferior, não há melhores nem piores. Como sujeitos-
de-uma-vida, somos todos moralmente idênticos. Como sujeitos-de-
uma-vida, somos todos moralmente iguais (FELIPE, 2008, p. 62). 
                                                                                                                

A filosofia kantiana ainda é marcada por uma imensa preocupação no estudo 

e na percepção da bondade de um ser humano para com outro. Se a priori o filósofo 

preocupou-se com o estudo com a distinção entre homens e animais não humanos, 

o qual estabelece a partir da racionalidade do conhecimento; em um segundo 

momento, esse busca compreender a tutela da bondade humana, originada na ética, 

para com os animais. 

Todavia, como as demais teorias éticas, sofre forte questionamento por parte 

dos estudiosos. O pensamento racional do conhecimento kantiano é colocado em 

conflito quando da própria mutabilidade da realidade social. Ainda que o autor tente 

extrair dos fatos sociais uma razão pura, recebe fortes críticas por desconsiderar a 

mutabilidade que é natural do conhecimento humano. 

O conhecimento, nesse ponto, retrata a concepção de mundo e explica 

cientificamente a natureza e a as relações sociais ao estabelecer leis que concebem 

seu desenvolvimento e delimitam a maneira como os fenômenos se apresentam 

para o mundo externo. Conhecer é, portanto, reconhecer e explicar um determinado 

objeto. Para Triviños (1987) o conhecimento é produto da consciência e, portanto, 

poderia ser definido como: 

                                            
7
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A grande propriedade da consciência é a de refletir a realidade. 
Assim surgem as sensações, as percepções, representações, 
conceitos, juízos. Todos eles são imagens. Reflexões adequadas, 
verdadeiras, da realidade objetiva. Estas imagens são produtos 
ideais. (TRIVIÑOS, 1987, p. 62). 
 

É Indubitável que a capacidade de reflexão da consciência depende não só 

das características da realidade material que deve ser refletida, mas também das 

condições próprias, peculiares, inerentes à mesma consciência (TRIVIÑOS, 1987). 

Nesse sentido, o processo de consciência está para além dos aspectos físicos 

biológicos com que o ser se apresenta. 

Para Kant (1987) o conhecimento está ligado a racionalização do saber. Fato 

que passa necessariamente sobre a noção de fazer o uso da razão de forma 

consciente, da capacidade de racionalizar e processar os fatos experimentados. 

Logo, o estar consciente depende da atribuição do pensar e da ciência das 

consequências de suas ações físicas e das suas atribuições mentais. 

Para o autor, ser consciente deve ser um estado fixo na existência humana e, 

portanto, dotados de dignidade. Por consequência, aqueles que possuem sua 

capacidade cognitiva limitada não seriam considerados pessoas dignas. Ademais, o 

exercício do atributo a consciência estaria diretamente ligado com existência da 

pessoa no mundo, no sentindo em que, implica na forma como se conduz a vida e, 

especialmente, as ligações emocionais interpessoais cotidianas.  

Tal capacidade é o que distinguiria os animais humanos dos não humanos, 

isso porque, o desenvolvimento da faculdade da consciência implicaria 

necessariamente na possibilidade do ser sentir emoções como a dor e o prazer. 

Nesse ponto, para o autor a consciência é algo que o individuo pode sentir e, 

portanto, possibilitaria ao homem o desenvolvimento de ações pautadas até mesmo 

na empatia. 

Tal fato pode ser considerado um marco na cadeia evolutiva. Todavia, não 

deve ser utilizado como único critério para a sustentação das teorias especistas, 

uma vez que, como já mencionado, a dor também possibilita ao ser humano se 

afastar de situações perigosas e, por consequência, a racionalização dos seus atos 

ainda que de forma primitiva.  

Kant ainda se preocupou em desenvolver um estudo da consciência 

assentada em uma crítica da razão pura. Esse atributo está para além da 

capacidade racional, uma vez que, durante o processo consciente de escolhas 
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humanas, o individuo pode tomar decisões que venham a ser consideradas 

irracionais por seus semelhantes. 

Ainda que Kant seja reconhecido como um autor antropocêntrico, esse 

desenvolve uma consideração moral que pode ser estendida aos animais não 

humanos no sentido em que esses são considerados sercientes e, principalmente, 

no elo com o ser humano que se estabelece na sensibilidade a dor. 

Para esse autor, o que separa homens e animais é a sensibilidade. Assim, as 

características estariam para além da dor e se estabelece na capacidade de 

conhecimento. Assim, dispõe que: 

 

Na medida em que o objeto nos for dado; a nós homens pelo menos, 
isto só é por sua vez possível pelo fato do objeto afetar a mente de 
certa maneira. A capacidade (receptividade) de obter representações 
mediante o modo como somos afetados por objetos denomina-se 
sensibilidade (KANT, 1987, p. 39). 
 

Apesar de Teoria Kantiana não tratar diretamente sobre a questão animal não 

humana, é possível aplicar uma fundamentação moral à própria perspectiva moral. 

Conforme Ferreira (2005), apesar de existir um sistema normativo que tutela 

garantias mínimas aos animais, não há uma tutela moral para com esses seres e, 

que, portanto, poderia ser extraída da perspectiva kantiana. 

Se para Kant (1987) a ética depende necessariamente do conhecimento, a 

questão moral da tutela animal estaria na dependência também desse conhecer, ou 

seja, quanto mais o homem se aproxima de um conhecimento racional sobre a 

perspectiva da vida animal, maior a propensão de superar os conflitos éticos que o 

fazem relegar tratamentos inferiores a esses seres. 

No campo da definição, Singer (2006) define a capacidade de raciocínio como 

um atributo peculiar, podendo levar-nos a conclusões que não desejávamos. A 

razão é uma escada rolante sempre a subir, até perder de vista, uma vez entrados 

nela não sabemos onde ir parar. Ou seja, trata-se de uma faculdade individual, mas 

que reflete diretamente sobre o espaço em que a pessoa está inserida. 

Outro ponto é que o conhecimento resulta da recriação, ou seja, da 

reprodução da realidade no pensamento, o que ocorre através atividade humana; é 

através desse processo que a realidade adquire significado para os seres humanos 

(KUENZER, 2016). Ainda no que tange ao processo de conhecimento por parte do 

ser humano, Marx e Engels (2007): 
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Homens e mulheres só conhecem aquilo que é 200 de sua atividade, 
e conhecem porque atuam praticamente; por isso, a produção ou 
apreensão do conhecimento produzido não pode se resolver 
teoricamente através do confronto dos diversos pensamentos, ou 
seja, pelo trabalho intelectual, e sim através do confronto entre teoria 
e prática, do qual emergem novas sínteses com potencial 
transformador da realidade. (MARX; ENGELS, 2007, p. 200). 
 

O materialismo histórico marxista está diretamente ligado à filosofia 

racionalista kantiana que estabelece, em seu procedimento, o individuo racional 

como agente e um sujeito como objeto/ paciente. Ou seja, para Kant o ser racional 

seria o centro de todas as decisões. Ademais, para esse autor o sujeito racional 

seria o digno o sujeito de valor. 

 A teoria kantiana, por assim, para a defesa dos direitos animais parte do 

pressuposto que, apesar desse autor colocar o ser humano como um ser racional e 

responsável, não pode levar a uma interpretação stricto sensu, pois se assim fosse 

teríamos um retrocesso no ordenamento jurídico ao ponto de deixar de fora todas as 

pessoas que possuem limitação em sua capacidade racional. 

Ademais, é preciso definir quais os parâmetros para a identificação do que 

seria racionalidade humana e, até que ponto, os animais não possuiriam tal 

capacidade. Assim, para Barroso (2015), o sofrimento, por si só, basta para se 

conferir dignidade aos animais. Logo, a capacidade de uma possível racionalidade 

seria uma proposição secundária.  

Trata-se de um princípio moral a tutela de direitos específicos dos animais e, 

portanto, uma retomada do princípio kantiano de tutela da dignidade intrínseco a um 

ser. No sentindo em que para o autor: 

 

As leis morais com seus princípios, em todo conhecimento prático, 
distinguem-se, portanto, de tudo o mais em que exista qualquer coisa 
de empírico, e não só se distinguem essencialmente, como também 
toda a Filosofia moral assenta inteiramente na sua parte pura, e, 
aplicada ao homem, não recebe um mínimo que seja do 
conhecimento do homem (Antropologia), mas fornece-lhe como ser 
racional leis a priori. E verdade que estas exigem ainda uma 
faculdade de julgar apurada pela experiência, para, por um lado, 
distinguir em que caso elas têm aplicação, e, por outro, assegurar-
lhes entrada na vontade do homem e eficácia na sua prática. O 
homem, com efeito, afectado por tantas inclinações, é na verdade 
capaz de conceber a ideia de uma razão pura prática, mas não é tão 
facilmente dotado da força necessária para a tornar eficaz in 
concreto no seu comportamento. (KANT, 1987, p. 16, sic). 
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Ainda conforme o voto do Ministro Barroso, a questão pode ser verificada 

para além da capacidade racional do ser. Para esse, se vedamos a dor em um ser 

humano não haveria explicações plausíveis para aceitar que outro ser passe por tal 

aflição para satisfazer as necessidades humanas. O caso em que o voto é posto, 

trata-se do julgamento da ADIN 4983 que trouxe ao judiciário a constitucionalidade 

da prática da vaquejada.  

A dor deve ser vista enquanto um objeto de inúmeros estudos nos mais 

vastos campos do saber. Todavia, quando no campo da igualdade moral, parece ser 

um item latente e que perturba os filósofos principalmente quanto a sua 

naturalização ou permissão pela sociedade e, até mesmo, por agentes estatais.  

No que tange a sua acepção fisiológica, conforme Oliveira (2016) pode ser 

compreendida como: 

 

Um sinal fornecido por tecidos corporais alterados. A dor existe 
sempre como manifestação de alterações fisiológicas, cuja causa 
técnicas auxiliares de diagnóstico usualmente identificam. A maior 
parte das vezes em que isso não acontece, é dito às pessoas que se 
queixam de dor que ela não decorre de acontecimento no seu corpo, 
mas de ―fatores psicológicos‖ (OLIVEIRA, 2016, p. 01). 
 

É, portanto, um fenômeno inerente a um vasto grupo de seres vivos cuja 

ocorrência pode dar-se através da interação de fatores físicos e químicos. Assim, foi 

fundamental para a evolução das espécies, uma vez que, desperta um mecanismo 

de defesa que tenta afastar o ser das situações de perigo. A dor, em seu fim, é um 

mecanismo de defesa. 

Trata-se de uma sensação que já despertava o senso de estudo em 

Aristóteles. Para esse autor, a dor está intrinsecamente ligada ao prazer que é 

definido como certo movimento da alma e um regresso total e sensível ao estado 

natural, ou seja, as dores seriam o que impedem e destroem os prazeres da vida. 

Nesse sentido, afirma ainda que: o prazer e a dor prolongam-se por toda nossa vida, 

e são de grande importância para a virtude e a vida feliz, uma vez que as pessoas 

decidem fazer o que lhes é agradável e evitam o que lhes é penoso. 

(ARISTÓTELES, 2016). 

Epicuro de Samos (341-270 a.C), que floresceu pouco depois da morte de 

Aristóteles, fundou uma escola de filosofia que se reunia em sua casa e jardim em 

Atenas. Chamada 'o Jardim', esta escola se dedicou a alcançar a felicidade através 
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do exercício da razão e dos princípios racionais em uma sociedade altamente 

estratificada e sexista, admitiu mulheres e escravos. 

Segundo Epicuro, a razão ensina que o prazer é bom e a dor é ruim, e que o 

prazer e a dor são as medidas definitivas do bem e do mal. Isso muitas vezes foi mal 

interpretado como um apelo ao hedonismo desenfreado, e não a ausência de dor e 

tranquilidade mental que Epicuro realmente tinha em mente. De fato, esse autor 

alertou explicitamente contra a indulgência excessiva, porque a indulgência 

excessiva muitas vezes leva à dor. 

Assim, o homem seria inclinado na busca pelo prazer, uma vez que esse 

sentimento estava diretamente ligado com a felicidade e, portanto, a busca e o 

sentido da vida. Dessa forma, o indivíduo passa toda sua vida refutando situações 

que possam lhe causar dor e, por consequência, lhe trazer a tristeza. Trata-se assim 

de uma fuga constante de quaisquer situações que possam ser consideradas 

dolorosas. 

Outro fator que distingue animais não humanos dos indivíduos, conforme a 

lógica aristotélica, é que apenas nos segundos as sensações são transcendentais. 

Isso porque compõe a chamada alma. Assim, afirma que: 

 

Viver é, para aqueles que vivem, o seu próprio ser, sendo a alma a 
sua causa e o seu princípio, possuindo, além disso, o ser em 
potência a enteléquia como forma. Todos os corpos naturais são 
simples instrumentos da alma, assim sucedendo com os animais e 
com as plantas, demonstrando que eles possuem a alma como fim 
(ARISTÓTELES, 2001, p. 60). 
 

Já para Descartes (2004), as dores são sensações específicas dos seres 

humanos. Assim, o autor exclui qualquer ser, que não seja humano, de experimentar 

a sensação. Ainda assim, o autor reconhece que a sensação é produto de uma 

perturbação que passa pelas fibras nervosas e chega ao cérebro. Posteriormente, o 

autor vai compreender a dor em uma acepção metafísica ligada a experiência 

espiritual e mística. 

Durante a Idade Média e os avanços do cristianismo, a dor foi explicada como 

uma forma de punição e, até mesmo de purificação do indivíduo. Nesse sentido, era 

uma sensação capaz de conectar o homem com o transcendente e, por muitas 

vezes, explicado enquanto um fenômeno originado de uma vontade divina. Cumpre 

ressaltar que durante esse período da história, a humanidade foi acometida de 
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inúmeras moléstias que resultavam em um alto índice de mortalidade e baixa 

expectativa de vida.   

Apesar de autores como Schopenhauer não tratarem diretamente da questão 

dos direitos dos animais, esses irão se debruçar sobre a compreensão desse 

sentido e, principalmente sobre os seus reflexos na vida humana. Para esse autor, o 

sentido mais próximo e imediato da nossa vida é o sofrimento e, se não fosse assim, 

nossa existência seria o maior contrassenso, pois é absurdo imaginar que a dor 

infinita é sem sentido (SCHOPENHAUER, 2001). 

Nietzsche, considerado um dos sucessores da filosofia de Schopenhauer, 

discorda de seu antecessor ao passo que considera a dor uma sensação, em seu 

fim, classificada como boa, uma vez que, pode ser uma força capaz de libertar o 

homem e o conectar com a felicidade de real. Descrevendo a reação dos indivíduos 

a dor e ao consequente sofrimento,  

 
O homem, o animal mais corajoso e mais habituado ao sofrimento, 
não nega em si sofrer, ele o deseja, ele procura inclusive, desde que 
lhe seja mostrado um sentido, um para quê no sofrimento. A falta de 
sentido do sofrer, não o sofrer, era a maldição que até então se 
estendia sobre a humanidade- e o ideal ascético lhe ofereceu um 
sentido! (NIETZSCHE, 2002. p. 149). 
 

Retomando o pensamento de Schopenhauer, tem-se que a receptividade 

humana a dor é quase que infinita, mas o mesmo não ocorreria com as sensações 

ligadas ao prazer.  Em contraponto, no animal, o sofrimento do presente, mesmo 

que repetido muitas vezes, permanece sempre como se estivesse acontecendo pela 

primeira vez (SCHOPENHAUER, 2001). 

O citado autor desconsidera a capacidade de memorização do animal em 

relação a quaisquer sensações. Singer (2011) refuta tal compreensão ao passo que 

afirma que já não é mais possível considerar que os animais não humanos, 

principalmente os mamíferos, sejam desprovidos dos atributos da memória. 

Em 2012, a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, divulgou uma 

pesquisa fruto de um proeminente grupo internacional de especialistas das áreas de 

neurociência cognitiva, neurofarmacologia, neurofisiologia, neuroanatomia e 

neurociência computacional que avaliou os substratos neurobiológicos da 

experiência consciente e comportamentos relacionados a ela, em animais humanos 

e não humanos. 
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Tamanha a importância da pesquisa, que essa ficou conhecida como 

Declaração sobre a Consciência de Cambridge e constatou que: 

 

Animais humanos e não humanos jovens sem neocórtex retêm essas 
funções cérebro-mente. Além disso, circuitos neuronais que tornam 
possíveis os estados comportamentais e eletrofisiológicos 
relacionados à atenção, ao sono e à tomada de decisões parecem 
ter surgido muito cedo na evolução, ainda na radiação dos 
invertebrados, sendo evidentes em insetos e moluscos cefalópodes 
(como, por exemplo, os polvos).(DECLARAÇÃO SOBRE A 
CONSCIÊNCIA DE CAMBRIDGE, 2012, p. 01). 
 

O estudo se consolida como um importante objeto científico oponível a 

corrente negativista da dor animal. Ademais, é fruto de um vasto estudo em vários 

campos da ciência que conseguiu compreender o fenômeno da dor animal levando 

em consideração vários pressupostos e hipóteses. 

A seriedade e o reconhecimento institucional de Cambridge é um fator 

singular que ressalta o comprometimento do estudo que concluiu que: 

 

A ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo 
experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que 
animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, 
neuroquímicos e neurofisiológicos dos estados de consciência 
juntamente com a capacidade de exibir comportamentos 
intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que 
os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos 
que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os 
mamíferos e aves, e muitas outras criaturas, incluindo os polvos, 
também possuem esses substratos neurológicos (DECLARAÇÃO 
SOBRE A CONSCIÊNCIA DE CAMBRIDGE, 2012, p. 01). 
 

Bem é verdade que a Declaração se preocupa com os aspectos físicos, 

químicos e biológicos. Ainda assim, deixa clara a capacidade natural do animal de 

desenvolver estímulos à dor e ao prazer ainda que limitados. Assim, ao passo que 

afasta humanos de animais não humanos cria um critério de ligação entre as classes 

do reino animal. 

 A dor seria, portanto, o elemento de ligação ente homens e animais não 

humanos e uma espécie de vetor para que seja inaceitável o sofrimento animal em 

benefício de meras atividades humanas. Ademais, se o homem é um ser racional e 

que busca distância da dor, por uma questão de princípio moral deve evitar que 

outros passem por esse encalço.  
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Para maioria dos humanos, sejam especistas ou não, não há dúvidas que os 

animais não humanos sentem dor exatamente como nós. Obviamente, não se 

pretende equiparar o quanto ou como dessa aflição cada espécie sente, mas sim a 

verificação de quem ambos compartilham desse sofrimento. 

 

A capacidade de sentir dor aumenta obviamente as possibilidades de 
sobrevivência de uma espécie, uma vez que permite que os 
membros dessa espécie evitem as fontes de danos físicos. Não é 
com certeza razoável supor que os sistemas nervosos que são 
virtualmente semelhantes do ponto de vista fisiológico têm uma 
origem comum, têm uma função evolucional comum e conduzem a 
formas semelhantes de comportamento em circunstâncias 
semelhantes, deverão na verdade operar de modos completamente 
diferentes ao nível das sensações subjetivas. (SINGER, 2013, p. 17). 
  

Apesar dos animais não humanos não terem interesses de acordo com as 

típicas visões humanas, isso não os faz incapazes de passar pelo martírio da dor. 

Trata-se de maneiras distintas de vivenciar o mesmo experimento e que, por vezes, 

pode ser visível a partir de uma simples observação do outro.  

Ainda assim, há uma forte corrente negativista quanto a possibilidade dos 

animais sentirem dor. Para Singer (2013) não se trata apenas da negação da dor 

dos animais, mas sim do fato que não podemos experimentar diretamente a dor dos 

outros, seja este ―outro‖ o nosso melhor amigo ou um cão de rua. E, assim, 

complementa o autor que a dor é um estado de consciência, ―um evento mental‖ e, 

como tal, não pode ser observado.  

 Nesse sentido, a capacidade de sofrimento, deverá ser digna de consideração 

moral, ou seja, o sujeito ético, a partir do interior, sente, entra na dor do mundo que 

o envolve. Assim lida o autor com esse aspecto do sofrimento: 

 

Nas plantas ainda não há sensibilidade, e, por conseguinte, não há 
sofrimento: ele está presente em graus fracos ou com um ligeiro 
despontar de sofrimento nos animais como os infusórios ou os 
radiários. Mesmo nos insectos a aptidão para sentir e sofrer é ainda 
muito restricta: só aqueles que têm sistema nervoso completo, como 
os vertebrados, apresentam um alto grau de sofrimento que aumenta 
à medida do maior desenvolvimento do intelecto. O aumento do 
sofrimento está directamente correlacionado com o aumento da 
clareza do conhecimento e o aumento da consciência; 
consequentemente o sofrimento atinge o seu mais alto grau nos 
seres humanos; e este continua a crescer proporcionalmente ao 
conhecimento e inteligência (...)" (SCHOPENHAUER, 2005, p. 336, 
sic). 
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 Singer (2002) resgata o estudo sobre a capacidade de sofrimento e a 

considera enquanto um critério essencial para a moral dos seres, no sentido em que, 

mesmo que estas tentativas para traçar fronteiras entre os seres humanos e animais 

correspondessem à verdade da situação, não teriam ainda assim, qualquer peso 

moral (SINGER, 2002). Ainda, analisando a visão humana sobre a dor do animal, 

Singer (2013) esclarece que: 

 

Se um ser sofre, não pode haver justificação moral para recusar ter 
em conta esse sofrimento. Independentemente da natureza do ser, o 
princípio da igualdade exige que ao seu sofrimento seja dada tanta 
consideração como ao sofrimento semelhante - na medida em que é 
possível estabelecer uma comparação aproximada - de um outro ser 
qualquer. (SINGER, 2013, p. 14). 
 

Cumpre ressaltar que não se trata de delimitar uma igualdade formal entre 

homens e animais não humanos e sim uma isonomia em seu campo material. Ou 

seja, é preciso reconhecer que essas duas espécies são distintas em sua natureza, 

mas não por isso pode-se deixar de reconhecer uma dignidade a tal classe apenas 

pela justificativa de que esses não saberiam racionalizar determinadas ações. 

Para Comparato (2006) a questão de estabelecer uma igualdade entre 

homens e animais não humanos perpassa, acima de tudo ,por uma questão ética. 

Nesse sentido leciona o autor que: 

 

Se os filósofos não fizerem a inclusão de todos os seres sencientes 
no âmbito da comunidade moral, jamais conseguirão refinar-se 
moralmente, pois, embora os princípios da igualdade, da liberdade e 
da fraternidade só possam ser concebidos e seguidos por quem é 
capaz de fazer um raciocínio abstrato, a moralidade que 
fundamentam não visa atender apenas aos interesses egoístas de 
sujeitos racionais (COMPARATO, 2006, p. 506-507). 
 

Levai (2004) vai para além do pensamento de Comparato e esclarece que o 

reconhecimento de um rol de direitos para os animais é uma questão moral. Nesse 

sentido, o autor dispõe que somente o fato de animais serem criaturas sencientes já 

lhes deveria assegurar nossa consideração moral impedindo a inflição de maus-

tratos8 ou a matança advinda de interesses humanos.   

                                            
8 Atualmente, tramita na Câmara Projeto de Lei 4564/2016 que entende por maus tratos: I – 
o abandono; II - o espancamento; III – o uso indevido ou excessivo de força; IV–mutilar 
órgãos ou membros; V – machucar ou causar lesões; VI – golpear involuntariamente; VII - 
açoitar ou castigar; VIII – envenenar; IX - deixar o animal sem água e/ou comida por mais de 
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Ao contrário, tamanha a distinção entre homens e animais não humanos que 

são catalogadas em variantes clássicas que vão de reino a espécies. Ademais, é 

notório que a capacidade mental superior de seres humanos adultos normais faz a 

diferença em muitas situações. Todavia, não se pode negar certa margem de 

racionalidade aos animais não humanos. 

Lembra Singer (2013) que a discussão sobre a racionalização não é nova. 

Quando da luta pelos direitos das mulheres, muito se foi questionado a capacidade 

de raciocínio feminino, inclusive, ao ponto de inferiorização dessas em um discurso 

de serem incapazes de dirimir suas ações sozinhas e, portanto, necessitando da 

figura masculina para decidir sobre sua vida. 

Obviamente, que não restam mais dúvidas de que homens e mulheres são 

seres semelhantes e devem ter direitos semelhantes, ao passo que seres humanos 

e seres não humanos são seres diferentes e seus direitos não devem ser iguais 

(SINGER, 2013). Logo, se para homens e mulheres deve-se aplicar uma igualdade 

em seu sentido formal e material, entre homens e animais não humanos essa 

aplicação seria apenas em sua acepção material. 

Nesse sentido de promulgar uma discussão entre a extensão da isonomia, 

Singer (2013) leciona que: 

 

Uma forma possível de resposta consistiria em afirmar que a causa 
da igualdade entre homens e mulheres não pode ser validamente 
ampliada aos animais não humanos. As mulheres têm o direito de 
votar, por exemplo, porque são tão capazes de tomar decisões 
racionais acerca do futuro como os homens; por outro lado, os cães 
são incapazes de compreender o significado do voto, portanto não 
podem ter direito a votar. Há muitos outros aspectos óbvios em que 
os homens e as mulheres se assemelham muito, enquanto humanos, 
e os animais diferem consideravelmente. Portanto, poderia dizer-se 
que os homens e as mulheres são seres similares e deverão ter 
direitos similares, ao passo que os humanos e os não humanos são 
diferentes e não deverão ter direitos iguais. (SINGER, 2013, p. 04). 
 

                                                                                                                                        
dia; X – deixar o animal preso em espaço que lhes obstem a respiração, o movimento ou o 
descanso, ou os privem de ar ou luz; XI–deixar o animal em local insalubre ou perigoso; XII 
– privar de assistência veterinária o cão doente, ferido, atropelado, impossibilitado de andar 
e/ou comer; XIII – sujeitar o animal a confinamento e isolamento contínuos; XIV - deixar o 
animal preso, sem condições de se proteger do sol e da chuva; XV – obrigar animais a 
trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento 
para deles obter esforços; XVI – expor, nos locais de venda, por mais de 12 horas, animais, 
sem a devida limpeza, privando os de alimento e água (CÂMARA LEGISLATIVA, 2016). 
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Ou seja, são inegáveis as distinções biológicas entre homens e mulheres. 

Ainda assim, é preciso admitir que haja uma vastidão de características similares o 

que é suficiente para a criação de direitos iguais para ambos.. 

Ademais, as diferenças entre humanos e os animais não humanos, são, em 

importantes aspectos diferenças de grau, e não de tipo (SINGER, 2013). Logo, os 

critérios que se unem em semelhantes tais espécies assinalam o primeiro ato de 

oficio de aceitação das implicações morais e jurídicas. 

Tal distinção parece também ser adotada por Schopenhauer (2010) que 

afirma que todos os animais, mesmo os mais imperfeitos, possuem entendimento: 

todos eles têm conhecimento dos objetos e o seu conhecimento, sob a forma de 

motivo, determina os seus movimentos. Logo, a questão central de um possível 

raciocínio animal estaria na sua própria percepção de enxergar e analisar 

determinado objeto e, portanto, em sua reação a esse fenômeno.  

O princípio da igualdade dos seres humanos não constitui uma descrição de 

uma suposta igualdade fatual existente entre os humanos: trata-se de uma 

prescrição do modo como devemos tratar os seres humanos (SINGER, 2013). 

Assim, cumpre ressaltar que: 

 

A extensão do princípio básico da igualdade de um grupo a outro não 
implica que devamos tratar ambos os grupos exatamente da mesma 
forma, ou conceder os mesmos direitos aos dois grupos, uma vez 
que isso depende da natureza dos membros dos grupos. O princípio 
básico da igualdade não requer um tratamento igual ou idêntico; 
requer consideração igual. A consideração igual para com os 
diferentes seres pode conduzir a tratamento diferente e a direitos 
diferentes. (SINGER, 2013, p. 05). 
 

Não se pretende negar as diferenças entre espécies e sim promover uma 

igualdade que se baseia em um princípio moral entre ambos. Assim, tal como 

racismo e sexismo parecem considerações absurdas no tempo moderno, chegará 

um momento em que a distinção pautada em uma dignidade moral entre homens e 

animais também será considerada ultrapassada. 

 

 

2.2 DA POSSE AO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS 
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A relação dos animais com o homem tem início já na pré-história, quando os 

animais eram utilizados como forma de proteger o território em que o homem vivia, 

dando auxílio a caças e transporte de cargas e humanos (CAETANO, 2010). Assim, 

surge uma relação hierarquizada que se sustenta em uma condição baseada na 

supremacia da raça humana e na utilização do animal como instrumento e meios a 

satisfazer as necessidades daqueles. 

Já o modelo de convivência ocidental entre esses sujeitos tem sua origem na 

cultura e tradição judaico-cristã e na antiguidade clássica, sobretudo na Grécia. Na 

Europa em países colonizado por esses, há uma forte influência dos dogmas e 

ideologias do cristianismo, sobretudo daquelas ligadas ao Novo Testamento.  

De forma didática, esse estudo optou por dividir a construção histórica dos 

direitos dos animais e, por consequência a percepção do Estado sobre esses, em 

quatro momentos distintos: pré-cristão, cristão, iluminista e pós-iluminismo. Trata-se 

de uma divisão meramente estratégica a fim de colaborar para uma melhor 

compreensão, sabendo-se que os fatos sociais não possuem barreiras temporais 

fixas e indissociáveis. 

Ao passo em que ocorre o chamado período do Renascimento e, portanto, o 

processo de laicização dos Estados, surge uma visão mais esclarecida do reino 

animal. Cumpre lembrar que no período denominado Idade Média, a igreja era 

detentora das maiores fontes de conhecimento e, portanto, manipulava tais 

informações para os fins que lhe eram específicos. 

Tradicionalmente, a espécie humana ao longo dos anos tem submetido à 

natureza às suas necessidades e imposições, tendo sempre em vista o 

desenvolvimento econômico, o seu próprio bem-estar, alimentação e entretenimento 

(LIMA, 2008). Dessa forma, o bem-estar humano tornou-se justificativa para a 

utilização desmedida e desregulada dos animais em experimentos de laboratório, 

em práticas esportivas cruéis ou como instrumentos de trabalho (SINGER, 2012). 

O primeiro documento escrito que surgiu para tratar do direito dos animais foi 

o Código de Hamurabi, datado de XVIII a.C. Existiam artigos que garantiam a 

proteção de animais contra danos causados, obrigando o dono a pagar pelos danos 

e impedindo a morte do animal (CASTRO, 2016). 

 

Os animais também permeiam a pré-história, o folclore e os contos 
brasileiros, conforme demonstram os registros arqueológicos (artes 
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rupestres, adornos, vasos cerâmicos etc.), existindo uma grande 
quantidade de sítios arqueológicos com variados registros rupestres 
no Parque Nacional da Serra da Capivara (no estado do Piauí, no 
Brasil). (REGIS, 2017, p. 21). 
 

Na antiguidade clássica, de acordo com os pensamentos de Pitágoras VI a. 

C., a amabilidade de todos os animais ou criaturas não-humanas era um dever dos 

homens. Pitágoras, IV a.C foi um importante estudioso das ciências médicas e 

exatas que revolucionou seu tempo com a construção de teorias nesses campos do 

saber. 

Todavia, para além de um estudioso dos campos biológicos e matemáticos, 

Pitágoras foi um dos primeiros teóricos a colocar-se como vegetariano por acreditar 

que não havia uma justificativa plausível para que homens se alimentassem de 

animais, principalmente, aqueles da classe dos mamíferos. 

Ademais, em seu escrito há fortes críticas sobre esse conceito de dominação 

humana que justificaria a morte e os maus-tratos contra os animais. Nesse sentido, 

esse afirma que: 

 
Enquanto o ser humano for implacável com as criaturas vivas, ele 
nunca conhecerá a saúde e a paz. Enquanto os homens continuarem 
massacrando os animais, eles também permanecerão matando uns 
aos outros. Na verdade, quem semeia assassinato e dor não pode 
colher alegria e amor. (PITAGORAS S/D apud Arioch, 2017, p. 01). 
 

Cumpre ressaltar que embora as colocações do pensador clássico reflitam 

suas concepções ideológicas e, até mesmo um estilo de vida, apenas o fato de 

condenar a prática de matar animais já pode ser considerado um marco histórico 

para a vedação aos maus-tratos animais. Sabe-se que para o progresso, tais 

colocações devem ser interpretadas como contribuições mínimas, mas ainda assim 

devem ser analisadas como fontes históricas de tutela aos direitos dos animais. 

Na visão de Aristóteles, V a.C., existem semelhanças entre homens e animais 

quanto a sua forma animal. No entanto, existe a superioridade da espécie humana 

por deter a capacidade da fala e assim do processo de comunicação (GORDILHO, 

2009). Com o desenvolvimento da escola de Aristóteles, V a.C., a supremacia 

humana perante os animais fica mais evidente. Esse fará uma classificação da 

espécie humana de acordo com um conjunto de funções abstratas. Nesse sentido, 

Gordilho (2009) esclarece que: 

Segundo Aristóteles, os homens compartilham com as formas 
inferiores de vida algumas funções anímicas, uma vez que a alma é 
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constituída de pelo menos cinco faculdades: (1) a vegetativa 
(threptikón), comum a todos os seres vivos; (2) a locomotiva 
(kínesis), comum a todos os animais; (3) a sensitiva (aisthetikós); e 
(4) a imaginativa (phantasía), comum apenas ao homem e a alguns 
animais superiores. (GORDILHO, 2009, p. 187). 
 

Tais valores antropocêntricos se estabelecem, sobretudo, pelo homem ser 

dotado da habilidade da fala e, portanto, seria um reconhecimento natural de uma 

possível supremacia. Ou seja, ainda que este filósofo reconheça que o homem é 

também um animal em sua natureza, a fala é o critério que identifica a 

superioridade.  

Como já mencionado, Aristóteles não refuta que o homem é um animal. Ao 

contrário, esse o classifica como um animal apenas distinguindo-se dos demais por 

um conjunto de habilidades que lhes são próprias. Ao admitir que essas duas 

espécies compartilhem de uma natureza comum o autor deixa margem para a 

interpretação de uma igualdade entre os seres.  

Dentre a espécie humana, esse autor admite que há uma classificação entre 

os sujeitos de acordo com um rol de qualidade. Nesse sentido, ao refutar a isonomia 

material entre os sujeitos, o autor considera que conforme possui qualidades 

subjetivas que lhe dá direitos, estaria em um patamar superior aos seus demais. Por 

exemplo, o homem que nasce para ser escravo é tão capaz de sentir dor e prazer, 

todavia, possuiria uma capacidade inferior de raciocínio.  

Tamanha a objetificação de determinadas classes sociais, para Aristóteles, 

que considerava os escravos como uma espécie de ―instrumentos vivos‖, ou seja, 

sujeitos que, embora mantenha a forma humana, são mais semelhantes aos 

animais. Ao reconhecer tal característica há uma redução dos escravos ao status de 

coisa e, por consequência, artigo de propriedade. Nesse momento, o pensador traça 

mais uma vez, uma espécie de igualdade entre os indivíduos e os animais não 

humanos. Entretanto, para isso, inferioriza e subestima uma classe social. 

Distinguindo as classes humanas e, por consequência, a valorização de um 

determinado estamento, assim, o autor afirma: 

 

O homem é por natureza um animal social, e que é por natureza e 
não por mero acidente, não fizesse parte de cidade alguma, seria 
desprezível ou estaria acima da humanidade […] Agora é evidente 
que o homem, muito mais que a abelha ou outro animal gregário, é 
um animal social. Como costumamos dizer, a natureza não faz nada 
sem um propósito, e o homem é o único entre os animais que tem o 
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dom da fala. Na verdade, a simples voz pode indicar a dor e o 
prazer, os outros animais a possuem (sua natureza foi desenvolvida 
somente até o ponto de ter sensações do que é doloroso ou 
agradável e externá-las entre si), mas a fala tem a finalidade de 
indicar o conveniente e o nocivo, e, portanto, também o justo e o 
injusto; a característica especifica do homem em comparação com 
os outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do 
mal, do justo e do injusto e de outras qualidades morais, e é a 
comunidade de seres com tal sentimento que constitui a família e a 
cidade. (ARISTÓTELES, 1985, p. 1235). 
 

Logo, a supremacia do homem se justificaria diante de ser o único capaz de 

desenvolver sentimentos e, por consequência, a capacidade de desenvolver uma 

consciência de moralidade e justiça. Todavia, a realidade é que o ser humano se 

ajusta de forma criativa no meio com o objetivo de satisfazer as principais 

necessidades do momento, a partir do que esse ambiente tem como possibilidades 

(PERLS, HEFFERLINE e GOODMAN, 1997). 

Para o autor, o fato de sentir dor e prazer seria uma dádiva natural que 

conectaria o homem com sua essência pura. Ademais, apenas um grupo específico 

teria uma espécie de privilégios, explicado a partir de uma teoria mística, que os 

faria racionalizar os fatos naturais e, portanto, emitir um conhecimento sobre um 

determinado fenômeno ainda que derivado de um juízo de valor. 

A exclusão de classes sociais como escravos, mulheres e crianças, 

demonstra que apesar da evolução do pensamento aristotélico, seus escritos 

possuem uma característica sexista, especista e segregadora. Ainda que haja uma 

igualdade entre homens e animais, esses ainda são colocados como meios e 

instrumentos para que os indivíduos puros consigam atingir seus fins específicos. 

Ademais, lembra Gordilho (2009) que: 

 

É importante destacar que, nessa concepção, não só os animais, 
mas também as mulheres, os escravos e os estrangeiros eram 
considerados imperfeitos e destinados ao benefício do cidadão 
grego, enquanto a caça e a guerra eram vistas como formas naturais 
de conquista e domesticação de animais selvagens e de escravos 
que, destinados pela natureza a obedecer, às vezes se recusavam a 
fazê-lo. (GORDILHO, 2009, p. 188).  
 

A verdade é que a construção antropocêntrica do homem se estabelece a 

partir de que o homem se coloca como a referência absoluta e estabelece uma 

relação de poder em relação à natureza. Para Milaré (2007) é considerando-se o 
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centro de tudo que o homem se distancia de sua essência animal e se coloca em 

patamar de dono. Assim, dispõe o autor: 

 
Mesmo considerando-se ―centro‖, o Homem distancia-se dos demais 
seres e, de certa maneira, posta-se diante deles em atitude de 
superioridade absoluta, abertamente antagônica. Surgem assim as 
relações equivocadas (para não chamá-las às vezes perversas) de 
dominador x dominado, de razão x matéria, de absoluto x relativo, de 
finalidade última x instrumentalidade banal destituída de valor próprio 
(MILARÉ, 2007, p.97). 
 

Durante o Império Romano, era comum a realização de festivais com a 

participação de animais cuja finalidade era a diversão da população. Os espetáculos 

na realidade eram cenários para a barbárie e violência da humanidade contra 

aqueles que eram subjugados e utilizados como símbolos de ostentação e em lutas 

bárbaras (CHALFUN, 2018). Assim, homens e animais eram postos a lutar por suas 

vidas: 

 

Na Roma antiga, os gladiadores no Coliseu de Roma ofereciam um 
espetáculo sangrento ao público, prisioneiros, escravos, homens 
bárbaros, lutavam entre si, e com animais selvagens. Oferecendo 
através de lutas sanguinárias, diversão e questionável forma de 
lazer, cristãos eram oferecidos às feras, em Circos e Arenas os 
animais juntamente com o homem ofereciam divertimento através de 
espetáculos sangrentos e cruéis, de luta e morte. (CHALFUN, 2018, 
p.1-2). 
 

Ainda no século I d.C, Plutarco escreveu um importante documento sobre a 

relação entre homens animais. Retomando os estudos de Pitágoras, volta a 

condenar o sacrifício dos animais em espetáculos e, até mesmo, aqueles que são 

mortos para serem utilizados para as inúmeras formas de consumo humano. Em sua 

obra ―Do Consumo da Carne‖, esse rechaça completamente o consumo, por 

humanos, de quaisquer seres vivos.  

Destacando a relação homem e animal de consumo, o autor ressalta que: 

 
Aos inocentes, aos mansos, aos que não têm auxílio nem defesa – a 
esses perseguimos e matamos. Só para ter um pedaço da sua 
carne, os privamos da luz do sol, da vida para que nasceram. 
Tomamos por inarticulados e inexpressivos os gritos de queixume 
que eles soltam e voam em todas as direções (PULARCO, S/D, apud 
ARIOCH, 2017). 
 

 Ainda que, mais uma vez, os maus-tratos e morte animais sejam vedados por 

uma questão de ideologia e posição filosófica, tais escritos são fundamentais para a 
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reflexão de uma possível relação antropocêntrica do homem com os demais seres 

animais. Ademais, ao passo que reflete sobre o veganismo, esse cria uma reflexão 

indireta sobre tutela animal.  

Especificamente quando analisado a influência cristã sobre o tratamento 

dispensado aos animais, a história bíblica da Criação estabelece claramente a 

natureza da relação entre os homens e animais tal como concebia o povo hebreu 

(SINGER, 2013). Assim, inúmeras são as passagens que retratam a interação entre 

homens e animais. 

Leciona Singer (2013) que, nesse período, havia uma inter-relação entre os 

sujeitos pautados na dominação humana com uma espécie de despotismo 

benevolente. Ou seja, homens e animais não humanos interagiam, no mesmo 

espaço, apesar de haver uma ação humana sobre o animal. Essa relação ainda era 

dotada de um sentimento de empatia (SINGER, 2013). 

Em vários momentos do Velho Testamento é possível verificar passagens que 

tratam de animais. Assim, em Gênesis afirma que: 

 

Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e 
os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis 
da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 
(BIBLIA SAGRADA, 2020, p. 01). 
 

As escrituras afirmam que já na criação divina há uma classificação dos 

animais em seres de espécies semelhantes e que se agrupam de acordo com suas 

características. Logo, não haveria naturalmente uma supremacia entre classes ou 

espécies e sim distinções naturais. Todavia, a supremacia da espécie humana pode 

ser verificada na seguinte passagem: Gênesis afirma que todo e qualquer animal 

que está contigo, de toda carne, de ave, e de gado, e de todo réptil que se roja sobre 

a terra, traz fora contigo; e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se 

multipliquem sobre a terra. 

Após a queda do homem (pela qual a Bíblia responsabiliza uma mulher e um 

animal), matar animais passou a ser permitido (SINGER, 2013). Logo, para além da 

posse o homem agora passa a dispor sobre a vida de outros seres ainda que não 

seja para consumo próprio. Entretanto, o profeta Isaías condenava o sacrifício dos 

animais.  

Analisando as passagens da escritura, Levai (2004) afirma que a própria 

visão bíblica, ao considerar os animais como criaturas brutas e desprovidas de 
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alma ou intelecto, os afastam da esfera das preocupações morais humanas. 

Obviamente que a crítica aos ritos tidos como pagãos estão imersos há ideologias 

metafísicas e místicas, ainda assim é uma evolução no período histórico específico 

contra os maus-tratos em animais em face de oferendas aos deuses. Assim, em 

Isaias tem-se que os bebês brincarão tranquilos próximos ao esconderijo da cobra e 

a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem 

haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte (BIBLIA SAGRADA, 2020, 

p. 01). 

Já no chamado Novo Testamento, o animal parece como uma espécie de 

figuras místicas que, por vezes, representa a passagem para a perdição (retratada 

na figura da besta) e, outrora, uma ponte para o transcendental (a exemplo da figura 

do cordeiro). Não custa lembrar que já no nascimento de Jesus, a figura animal está 

presente desde o parto (aqueles que estavam na manjedoura) aos primeiros 

visitantes. 

Todavia, a figura do animal também é colocada nos textos bíblicos através de 

uma imagem sacrossanta. Em inúmeras passagens do Novo Testamento, Jesus é 

retratado como um cordeiro cujo sangue é capaz de salvar a humanidade e 

estabelecer a paz em período de conflitos. Assim, em João eis que é simbolizado da 

seguinte forma: Eis o Cordeiro de Deus, Aquele que tira o pecado do mundo. A 

referência aqui é ao antigo culto judaico, quando um bode era sacrificado para 

purificar os pecadores. 

Em diversas passagens da obra bíblica, Jesus é comparado a figura de um 

cordeiro que possuidor da qualidade de ser imolado. Nesse sentido, verifica-se que 

há uma exaltação do animal.  Assim, em Êxodo tal figuração é retratada da seguinte 

forma: 

 

Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só 
com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas; 
cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao 
cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de um 
ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até 
ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da 
congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e 
pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em 
que são naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães 
ázimos; com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, 
nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os 
seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã; 
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mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim pois o 
comereis: Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e 
o vosso cajado na mão; e o comereis apressadamente; esta é a 
páscoa do Senhor. (BIBLIA SAGRADA, S/D, sic). 
 

Ainda que a orientação textual leve a uma espécie de sacrifício do animal, é 

possível verificar que nesse momento da história o animal volta a tornar-se uma 

espécie de figura mística e, principalmente, que possui uma correlação direta com a 

salvação humana sendo uma ponte para o descobrimento daquilo que é metafísico. 

Para Gordilho (2009), no Novo Testamento, por exemplo, não vamos 

encontrar nenhuma injunção reprovando os atos de crueldade praticados contra os 

animais. Logo, a evolução dar-se-á não pela tutela direta ao animal, mas como 

forma de vedar práticas de outras culturas religiosas que não fossem aquelas 

ligadas ao cristianismo. 

No Império Romano os animais passaram a ser objetificados, sendo então 

considerados como coisas e bens. Passaram então a ser enquadrados em dois 

grupos de acordo com a sua forma de utilidade. Existiam os res mancipi, 

considerados os que podiam ser apropriados para fins econômicos e socioculturais. 

O outro grupo era os res nec mancipi, os quais não podiam ser apropriados, 

enquadrando os animais silvestres (ALVES, 2017). 

Durante a chamada Alta Idade Média, o pensamento cristão absorveu ideias 

judaicas e gregas no tocante aos animais (SINGER, 2013). Com a queda do Império 

Romano e o avanço da dominação turca, houve uma grande modificação no estilo 

de vida europeu ocasionado pelo intenso êxodo rural e a vida campesina.  

Durante a idade média, após o fim do Império Romano, ocorreu uma 

modificação da visão do animal para a sociedade. Passaram a ser vistos com forte 

teor religioso. Assim, passaram a ser considerados como criação divina, passando 

estes a serem dotados de alma, inteligência, sensibilidade e emoções. Os animais 

passaram a ser observados para sua catalogação, criando as enciclopédias 

(RIBEIRO, 2013). 

A evolução do pensamento cristão relegou ainda mais as condições de maus-

tratos a que eram submetidos os animais da época, uma vez que, o ser humano 

passou a ser considerado à imagem e semelhança de Deus e, com exceção de São 

Francisco de Assis, a Igreja olhava para os demais seres com desprezo e 

indiferença (GORDILHO, 2009).  
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A Baixa Idade Média é conhecida pela transição da queda do modelo de 

produção feudal para o avanço do modelo de economia comercial. Trata-se de um 

período em que a Igreja Católica deixará de ter o monopólio do conhecimento e o 

surgimento das universidades. 

 Esse período, que ficou conhecimento como Renascimento – justamente em 

alusão ao retorno da difusão do conhecimento – foi essencial para se repensar o 

papel dos animais não humanos na sociedade. Todavia, ainda assim, com o 

surgimento do pensamento humanista, as teorias especistas voltam a segregar os 

animais em relações antropocêntricas.  

Descrevendo esse momento histórico, Singer (2013): 

 

A principal característica do humanismo renascentista é a sua 
insistência no valor e dignidade dos seres humanos e na posição 
central ocupada pelo homem no universo. "O homem é a medida de 
todas as coisas," foi uma frase recuperada dos gregos clássicos no 
Renascimento e constitui o tema deste período. Em vez de se 
centrarem, algo deprimentemente, no pecado original e na fraqueza 
dos seres humanos em comparação com o poder infinito de Deus, os 
humanistas do Renascimento sublinhavam a singularidade dos seres 
humanos, o seu livre arbítrio, as suas potencialidades e a sua 
dignidade; e contrastavam tudo isto com a natureza limitada dos 
"animais inferiores" Do mesmo modo que a insistência cristã original 
na santidade da vida humana, esta era, de certa forma, um 
progresso valioso nas atitudes para com os seres humanos, mas 
deixava os não humanos tão abaixo dos seres humanos quanto já 
tinham estado. (SINGER, 2013, p. 289). 
 

Apesar de o período ser marcado pela forte expansão do pensamento 

antropocêntrico, trata-se de um período singular quanto da pesquisa. Inúmeros são 

estudiosos que passam a ter a natureza como objeto de estudo e, principalmente, 

verificar o desenvolvimento das espécies. Nesse momento, surge inúmeras 

correntes chamadas de evolucionistas que tratam das espécies, sendo a humana o 

centro de todas essas.  

Um dos grandes precursores do pensamento ecológico moderno e amante 

dos animais e da natureza era Giovanni di Pietro di Bernardone (1182-1226), 

popularmente conhecido como São Francisco de Assis, assim dizia que todas as 

coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos 

aos animais, se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo 

direito a ser protegida. Leonardo Davinci (1452-1519), em sua frase, vê o direito 

animal da seguinte forma: desse modo Chegará o tempo em que o homem 
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conhecerá o íntimo de um animal e nesse dia todo crime contra um animal será um 

crime contra a humanidade. 

Os escritos de Santo Agostinho relatam um Jesus que tenta mostrar que os 

seres humanos não precisam moldar seus comportamentos de acordo com as 

relações animais (SINGER, 2013). Para esse, Cristo deixa um conjunto de regras 

morais que são fundamentais para que os seres humanos tenham um 

comportamento distinto de outros seres vivos. 

Após as cruzadas e a expansão marítima europeia, os animais passaram a 

ser submetidos a exposições, sendo considerados exóticos para fins de lazer e 

diversão da população da Europa. As mudanças ocorridas nas relações sociais por 

meio da expansão do capitalismo nos anos seguintes, com a migração em massa do 

campo para a cidade, a concepção de animais como coisas é retomada (SANTANA, 

2006). 

O bem-estar humano passa a servir de justificativa para o uso de animais de 

forma desregulada em experimentos de laboratório, esportes cruéis, ou como 

instrumentos de trabalho. Os animais agora vistos como coisas, não possuem mais 

valores próprios, sendo tratados ainda como objetos de pesquisa médica e científica, 

entretenimento, alimentação, esportes e vestuário (SINGER, 2013).   

O costume de aprisionar e de exibir animais selvagens e exóticos, a guisa de 

troféus, também era prática comum no século XV (LEVAI, 2004). Além da utilização 

como força motriz e matéria prima, neste período desenvolveu-se uma espécie de 

turismo de caça que era símbolo de ostentação e poder perante a sociedade. O 

sofrimento dos animais era a base para o desenvolvimento de várias atividades 

econômicas. Neste sentido dispõe Chalfun (2018): 

 

Expedições organizadas para capturar animais exóticos eram 
frequentes, animais eram aprisionados e transportados em porões de 
forma precária por navegações, de modo que muitos não 
sobreviviam ao cativeiro e aos maus-tratos, tudo para serem 
exibidos, utilizados como forma de ostentação, ornamentação pelas 
cortes, ou mesmo utilizados em circos que proliferavam aos montes 
e espetáculos (CHALFUN, 2018, p.4). 
 

Inserido nessa realidade social, Descartes, através da aplicação do método 

cartesiano, busca fazer uma análise ontológica entre a máquina, o animal e o 

homem. Para este, os animais são meros autômatos mecânicos, desprovidos de 

pensamento e de experiências sensoriais, ou seja, ao negar aos animais a 
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habilidade de sensação e de juízo de sensação, nega que estes sejam capazes de 

sofrer e, principalmente, de expressar sofrimento. Neste sentido, afirma que: 

 

(...) aqueles que me objetam afirmam que não acreditam que o modo 
como os animais funcionam possa ser explicado por meios 
mecânicos sem recurso a qualquer sensação, vida ou alma. Tomo 
isso como querendo dizer sem recurso a pensamento; pois aceito 
que os animais têm o que comumente se chama de "vida" e uma 
alma corpórea e sensação orgânica (...) (DESCARTES, 2004, p. 96). 

 

Logo, para o autor estabelece que o homem tem uma superioridade que se 

estabelece na capacidade de pensar. Essa especialidade é uma aptidão conferida 

tão somente aos seres humanos. Tal característica seria um fator central para a 

distinção dessa classe e dos animais não humanos. 

Com o advento da corrente filosófica contratualista, foi conferido ao animal um 

status de propriedade. Para Locke (1986), a pessoa é termo forense reservado para 

as ações e seus méritos; pertence, pois, somente aos agentes inteligentes e que 

sejam capazes de conceber uma lei, e de felicidade e infortúnio. Ou seja, a distinção 

entre homem e propriedade é a capacidade racional de buscar a felicidade. 

Ademais, a forma física do ser humano, por si só, já lhe torna 

hierarquicamente melhor do que qualquer outro animal. Para justificar tal hierarquia, 

o autor faz a seguinte comparação: 

 
Estou seguro de que qualquer homem que visse uma criatura feita e 
formada como ele, ainda quando não houvesse ela dado sinais de 
que possuía mais razão que um gato ou um papagaio, não deixaria 
de chamá-la homem; da mesma forma, quando escutasse um gato 
ou papagaio raciocinar, discursar ou filosofar, não lhes chamaria de 
modo diverso que não gato e papagaio, nem lhes tomaria por outra 
coisa que não gato e papagaio; do primeiro, diria que é um homem 
irracional; dos segundos, diria que são um gato e um papagaio 
racionais e muito inteligentes (LOCKE, 1986, p. 316). 
 

Outro aspecto é que todo homem nasce com dois direitos básicos: primeiro, o 

direito à liberdade para a pessoa, sobre a qual ninguém mais goza de poder, 

cabendo só a ele próprio dispor dela livremente. O outro que todos são iguais 

perante o Estado. (LOCKE, 2003). Logo, como ao animal cabe tão somente a 

classificação de propriedade, qualquer que seja o tratamento dispensado ao homem 

a este é legal e legitimo.  

Entre o medo e endeusamento, o descaso e o altar, a crueldade e a 

benevolência, entre ser caça e caçador; havia um conjunto de atitudes que 
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supunham um comportamento de propriedade irrestrita às atitudes de proteção 

(ALBUQUERQUE; MEDEIROS, 2013). Com o surgimento do movimento designado 

de iluminismo, desenvolve-se uma sensibilidade ao tratamento dispensado aos 

animais. Destaca-se a crítica de Voltaire (2002) àqueles que subestimavam a 

importância e a capacidade animal: 

 

Que ingenuidade, que pobreza de espírito, dizer que os animais são 
máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem 
sempre da mesma maneira, que nada aprendem, nada aperfeiçoam! 
(...). Vê com os mesmos olhos esse cão que perdeu o amo e 
procura-o por toda parte com ganidos dolorosos, entra em casa 
agitado, inquieto, desce e sobe e vai de aposento em aposento e 
enfim encontra no gabinete o ente amado, a quem manifesta sua 
alegria pela ternura dos ladridos, com saltos e carícias. Bárbaros 
agarram esse cão, que tão prodigiosamente vence o homem em 
amizade, pregam-no em cima de uma mesa e dissecam-no vivo para 
mostrarem-te suas veias mesentéricas. Descobres nele todos os 
mesmos órgãos de sentimentos de que te gabas. Responde-me 
maquinista, teria a natureza entrosado nesse animal todos os órgãos 
do sentimento sem objectivo algum? Terá nervos para ser 
insensível? Não inquines à natureza tão impertinente contradição. 
(VOLTAIRE, 2002, p 232, sic). 
 

O período conhecido como a Era das Revoluções, também possibilitou a 

reflexão sobre a suposta supremacia humana perante os animais. Se até então, a 

capacidade de ter sensações era utilizada como aspecto que validava uma 

coisificação do animal, neste período, será justamente o elemento que qualificará os 

discursos de defesa de garantia àqueles. 

Além disto, neste momento histórico, se intensifica o questionamento sobre a 

moralidade da escravidão. Diante dos ideais difundidos pela Revolução Francesa, 

essa forma de exploração do homem será questionada. Cumpre lembrar que já em 

1804, a França possuía leis que reconheciam que os animais são seres vivos 

dotados de sensibilidade (FRANÇA, 1804). Todavia, o ordenamento ainda 

considerava enquanto um bem. 

Aos poucos o processo de coisificação dos animais começa a ser 

desmitificado no âmbito jurídico. Em 1805, o Código Civil Chileno define que os 

animais são classificados como bens corpóreos – ou seja, têm uma existência 

material (CHILE, 1855). E assim, o art. 565 dispõe que: 

 

Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales 
son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 
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sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en 
meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas 
(CHILE, 1855, p. 01). 
 

Apesar de o referido Código ter poucos instrumentos de proteção, a 

consideração dos animais enquanto seres de existência própria deve ser 

considerado um avanço. Bem é verdade que o status de coisa ainda permite que 

esses seres sejam objetos de apropriação.  

Utilizando-se de tais críticas Bentham (2011), jurista expoente da corrente do 

Direito Utilitarista, faz a seguinte reflexão: 

 
Chegará o dia em que o restante da criação vai adquirir aqueles 
direitos que nunca poderiam ter sido tirados deles senão pela mão 
da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é 
motivo para que um ser seja abandonado, irreparavelmente, aos 
caprichos de um torturador. É possível que algum dia se reconheça 
que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do os 
sacrum são motivos igualmente insuficientes para se abandonar um 
ser sensível ao mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha 
insuperável? A faculdade da razão, ou talvez, a capacidade de falar? 
Mas, para lá de toda comparação possível, um cavalo ou um cão 
adultos são muito mais racionais, além de bem mais sociáveis, do 
que um bebê de um dia, uma semana, ou até mesmo um mês. 
Imaginemos, porém, que as coisas não fossem assim, que 
importância teria o fato? A questão não é saber se são capazes de 
raciocinar, ou se conseguem falar, mas sim se são passíveis de 
sofrimento (BENTHAM, 2011, p. 240). 
 

Para Bentham, contrariando os estudos de Descartes, a capacidade de 

utilizar uma linguagem não é relevante para a questão de como um ser deve ser 

tratado. Logo, o autor contribui para a superação do pensando de uma suposta 

superioridade humana que assentava no desenvolvimento de uma linguagem 

complexa.  

Cumpre destacar que, atualmente, existe um rol de estudos científicos que 

afirma que os animais possuem uma linguagem.9 O que se discute é o nível de 

consciências que esses teriam sobre o processo e apreensão da linguagem. 

Todavia, é inegável que há um processo de comunicação entre alguns animais, 

posto que, esses possuem um mundo em sentido circunscrito, ou seja, são 

atravessados pelos impulsos.  

                                            
9
 Para maiores informações verificar estudos da revista PNAS, principalmente a intitulada 

Monkeys are perceptually tuned to facial expressions that exhibit a theta-like speech rhythm. 
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Bentham foi o primeiro pensador a prever o reconhecimento de direitos dos 

animais e os animais das coisas. Todavia, esse reconhecimento não era estendido a 

todos os seres que pertenciam ao reino animal. Assim, o jurista deixa de fora várias 

espécies que voltam a ter o status de coisa. Ainda há que se destacar que em sua 

obra Theory of Legislislation: vol. II Princípios de um Código Penal, esse 

correlaciona a condição animal com a dos escravos.O trabalho de Bentham lançou 

importantes bases para o desenvolvimento gradual dos direitos dos animais. 

O século XIX também é marcado pela eclosão do pensamento racionalista. 

Conforme Singer (2013) a grande contribuição dessa acepção é afirmação 

categórica de Darwin de que não há grandes diferenças entre homens e animais, 

pois demonstram os mesmos sentimentos de dor, prazer, felicidade entre outros. 

Assim, Darwin refuta os fundamentos filosóficos que sustentavam o domínio do 

homem sobre os demais animais (GORDILHO, 2008). 

Analisando tal século Steffo (2007) descreve que o evolucionista desenvolveu 

duas ideias principais: a) as espécies evoluem e se adaptam às circunstâncias que 

encontram; b) a seleção natural favorece os organismos mais bem equipados para 

sobreviver e se reproduzir.  

É importante ressaltar que neste período que surgem os primeiros 

movimentos sociais que buscam a proteção dos animais, exemplo: a Society for de 

Preservation of Cruelty to Animals, na Inglaterra, em 1824, e Sociedade Americana 

para a Prevenção da Crueldade contra Animais, criada em 1866, nos Estados 

(ALMEIDA, 2011). 

Diante do exposto, a fundamentação dos direitos dos animais se estabelece 

como uma conquista histórica de longa data. Ao passo que sociedade modificou 

suas relações com os demais seres vivos, surge a necessidade de estabelecer 

regras jurídicas que determinam condutas humanas em face de animais irracionais. 

Após o trágico episódio do Cachorro Marrom, morte em praça pública por 

estudantes de Medicina, o Reino Unido edita sua primeira norma de tutela ao animal 

em 1911 (SINGER, 2012).  

O chamado Protection of Animals Act, 1911, é um notório marco para o 

avanço da normatização da tutela animal. Dente outros dispositivo, esse conjunto de 

normas veda de forma expressa as práticas de maus-tratos e é considerado um 

precedente de forte irradiação para construção de normas em diversos países. 
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Se, conforme Arendt (1979), os direitos humanos não são um dado, mas um 

construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e 

reconstrução, a conquista dos direitos e do reconhecimento da dignidade animal se 

faz a partir de um esforço ainda maior, posto que, o real sujeito do direito não dispõe 

dos meios de articulação para a organização de sua luta. Logo, depende 

necessariamente da articulação dos movimentos por terceiros. 

Lembra Regan (2016) os animais são sujeitos de uma vida, o que significa 

dizer que possuem direito a sua própria vida, e não aquela que lhes é imposta ou 

que se julga conveniente, devem ser respeitados em sua essência. Ademais, a 

relação de dependência dos homens com os animais contribuiu consequentemente 

para a formação de vínculos de afeto, no qual o animal em alguns casos enquadra-

se até como membro da família, como também contribuiu para a evolução de 

questões éticas relacionadas a esses seres (LIMA, 2008). 

Os animais que foram, por muito tempo, excluídos da esfera moral humana, 

sendo vistos como objetos, passaram a ser vistos por alguns como seres sensíveis e 

possuidores de interesses, de maneira que estas questões morais tem ganhado 

desenvolvimento, não apenas no campo filosófico, mas alcançando também o 

âmbito jurídico (CAMPELLO; SANTIAGO, 2016).  

Lembra Jesus (2018) que: 

 

O fato de o Homem ser um fim em si mesmo não o autoriza a utilizar 
livremente os meios, de acordo com o seu simples desejo e sem se 
ater ao imperativo categórico. A razão não é um cheque em branco: 
ela obriga o ser racional a buscar um princípio universalizável que 
justifique sua conduta (JESUS, 2018, p.183). 
 

Apesar dos direitos que conferido aos animais, há muita resistência por parte 

da sociedade em reconhecê-los. A cultura enraizada no pensamento antropocêntrico 

adota os animais como coisas, meros objetos de direito, não reconhecendo seus 

valores próprios; sendo tratados ainda como objetos de pesquisa médica e científica, 

entretenimento, alimentação, esportes e vestuário (SINGER, 2012). 

Os animais, desde os primórdios, foram objetos de disputas entre humanos, 

havendo discussões sobre a propriedade de determinadas espécies, crimes 

envolvendo animais, processos criminais pelas práticas de maus-tratos etc. (REGIS, 

2017). Ainda assim, a construção dos direitos dos animais não foi um processo 

linear, ao contrário, trata-se de um constante processo construtivo.  
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O século XIX e XX foi uma grande transformação na sociedade. Em grande 

parte da sociedade ocidental, os animais passaram a conviver mais próximos do ser 

humano. Essa relação fez com que o homem conseguisse enxergar o animal com 

outros olhos. Nesse momento, ainda há uma maior aproximação do homem com os 

cães. Não atoa que esses são considerados ―os melhores amigos‖ do homem. 

Trata-se de uma evolução do pensamento humano que começar se pautar no 

conhecimento e, até mesmo, em uma empatia que é construída a partir da 

aproximação do homem com o animal não humano. Tal proximidade provocou 

inúmeras modificações sociais e, por consequência, na construção de normas que 

tutelam certas integridades a esses seres.  

No discurso jurídico e na jurisprudência, o animal não parece ter o mesmo 

luxo de figuração, o mesmo refúgio alegórico da literatura. Parece que a 

jurisprudência, em vez de brincar com múltiplos significados e perspectivas 

ficcionais, cria um significado cada vez mais particular e definido para as coisas. Em 

certo sentido, ele cria um significado puramente técnico que não existe 

necessariamente fora da lei, mesmo que não seja redutível a ela.  

Essa tecnicidade é muitas vezes posta a serviço de um tipo de visão 

normativa que, longe de se basear principalmente no senso comum, na moralidade 

ou mesmo no costume, permite e sustenta notavelmente concepções bastante 

singulares que, de outra forma, poderiam parecer estranhas. Um cavalo, ovelha ou 

pombo pode ser considerado "gado" para fins de delito de transgressão de gado, 

embora não seja necessariamente uma "vaca" para fins de regulamentação da 

indústria de laticínios.  

Uma criatura como um porco pode ser considerada um animal "selvagem" na 

lei da propriedade por um motivo completamente diferente da lei que atribui a 

responsabilidade civil por danos. Mesmo que os significados criados aqui sejam 

peculiares, eles não são exatamente "ficcionais". No máximo, é uma questão de 

pragmatismo que acompanha as situações. 

Mas também pode demorar bastante para convencer a maioria das pessoas à 

primeira vista de que essas inovações pragmáticas improvisadas da lei também não 

constituem uma visão "não científica" do mundo, muito menos da realidade da vida 

animal, e que o significado peculiar que o animal adquirido na jurisprudência pode 

ser algo tão rigoroso quanto à classificação que recebe nas outras ciências. Em jogo 

na jurisprudência - talvez mais do que na filosofia e nas ciências filosóficas - sempre 
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houve a possibilidade de recorrer, antes de tudo, a uma linguagem e conhecimento 

técnicos capazes de explicar o que algo pode fazer e, apenas secundariamente, o 

tipo de conhecimento que investiga a verdade ou essência do que é. 

Naturalmente, o significado do animal e seu direito são tornados 

especialmente problemáticos pelo fato de o discurso contemporâneo de "direitos dos 

animais" ter estranhamente tendido a negligenciar a disciplina técnica da 

jurisprudência. Uma dessas formas contestadas é o conceito jurídico de "sujeito de 

direitos". Para o discurso dos direitos dos animais, o problema de quem é (ou pode 

ser) o sujeito dos direitos é veementemente, às vezes militantemente contestado.  

Mas as ferramentas para tal crítica do sujeito dos direitos (do "homem" ou do 

"humano" como sujeito natural dos direitos) e da correspondente questão técnica da 

personalidade jurídica, geralmente são deixadas sem endereço ou mal apropriadas. 

Não é que o ímpeto para esse tipo de crítica seja "radical" demais para ser aceito na 

jurisprudência.  

Pelo contrário: os tipos de sujeitos de direitos que foram sustentados e são 

capazes de se sustentar na jurisprudência são mais radicais do que normalmente 

pensamos - como o sujeito do 'direito de não nascer' ou 'direitos dos nascituros' nos 

chamados trajes ilegais de vida. O conceito de "animal" como um desses sujeitos de 

direitos parece, de fato, distintamente não digno de nota próximo a esses tipos de 

invenções puramente jurídicas. O discurso dos direitos dos animais, portanto, 

raramente reconhece que a crítica ao sujeito dos direitos que ele exerce em nome 

do animal ou "natureza" pode estar situada menos em um apelo ético ou moral à lei 

ou em sua necessidade de reforma, do que na relativamente pragmática simples, 

mas ilusória, da jurisprudência. 

Existem problemas inerentes à categorização das propriedades dos animais. 

A primeira é que a caracterização legal dos animais não conseguiu acompanhar os 

avanços no conhecimento científico e filosófico. Os animais eram reconhecidos 

como propriedade em um momento em que os principais filósofos acreditavam que 

Deus havia dado aos seres humanos domínio sobre todos os animais. Acreditava-se 

também que os animais não tinham nenhuma posição moral porque careciam de 

racionalidade e autonomia. 

Já não é mais sustentável que a sociedade considere a questão dos animais 

apenas pertencentes a perspectivas éticas e morais. Diante das inúmeras demandas 

que o judiciário trata sobre essa matéria, é preciso que haja uma preocupação ético-
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jurídica em relação aos animais por serem sencientes, suscetíveis de sentirem dor 

(DINIZ, 2018). 

 Os filósofos modernos não mais sustentam essas visões. A Libertação 

Animal de Singer, por exemplo, refuta a afirmação de Descartes de que os animais 

não têm interesses porque não são sencientes. Singer afirma que os interesses dos 

animais, possuem as mesmas características: capacidade de sofrer, sentir dor e 

experimentar. Desde que Darwin apresentou sua teoria da evolução, os cientistas 

passaram a aceitar que os humanos evoluíram de outros animais. Além disso, a 

senciência é agora reconhecida na maioria dos animais em vários graus. No 

entanto, a lei no Brasil não progrediu para refletir nosso conhecimento científico 

atual sobre animais. 

Com o avanço das pesquisas científicas e das relações entre homens e 

animais, ocorreram mudanças normativas. Como exemplo destaca-se o Código de 

Proteção aos Animais Alemão, Reichstierschutzgesetz, que apesar de ser sido 

promulgado pelo staff do Partido Nazista trouxe grande contribuições para a tutela 

do direito animal.  

A África do Sul, que apensar de não trazer o termo ser senciente de forma 

direta, já em 1962, editou normas que reconhecem essas qualidades para os 

animais domesticados. Assim, as regras estabelecem que animais domésticos e 

pássaros, tenham a vida selvagem protegida apenas quando se encontra sob o 

controle humano (ÁFRICA DO SUL, 1962). 

Outro ponto do ordenamento supracitado é a formalização do tutor prestar 

assistência médica quando necessário. Ademais, outras normas ainda protegem a 

dignidade animal ao vedar atos como sobrecarga em animais; confiná-los ou 

amarrá-los; abandoná-los; negar comida ou água, deliberadamente ou por 

negligência; mantê-los em local sujo ou com parasitas, deliberadamente ou por 

negligência; ou deixar de levar ao veterinário quando for necessário, dentre outros 

(ÁFRICA DO SUL, 1962). 

Ao longo do século XX, os direitos e status legal dos os animais foram objeto 

de debates apaixonados. Esses debates decorrem principalmente do progresso das 

ciências. Agora é reconhecido que animais não humanos (pelo menos aqueles com 

sistema nervoso) têm senciência e capacidades análogas às dos seres humanos e, 

em particular, a capacidade de sentir dor. Adicionado a isso existe na humanidade 

uma crescente conscientização sobre os abusos inerentes à exploração de animais. 
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Portanto, agora parece necessário reconsiderar as relações da humanidade 

com os animais. A partir do final do século XIX e até o século XX, ensaios, cartas 

constitutivas e declarações com os direitos dos animais ou proclamando direitos em 

nome dos animais apareceram sucessivamente. Esse movimento culminou, em 15 

de outubro de 1978, com a proclamação das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Organização Cultural (UNESCO) de uma Declaração Universal de Direitos 

dos Animais, inspirado na Declaração de Direitos Humanos de 1948, e visava 

reconhecer os direitos fundamentais dos animais. A ideia é revolucionária na medida 

em que visa ver seres que não pertencem à comunidade humana e que muitas 

vezes até serve de fontes de alimento, meios de locomoção, ferramentas para o 

trabalho ou objetos de lazer para os seres humanos. Essa originalidade explica a 

oposição e as críticas que a Declaração enfrentou. 
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3 CONSTRUÇÃO NORMATIVA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS 

 

A maneira como os animais são tratados é importante tanto para os animais 

quanto para as pessoas. Isso faz parte de um entendimento mais amplo sobre a 

interdependência de todos os seres vivos. No entanto, não existe um 

reconhecimento formal e global da importância do bem estar-animal.  

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, idealizada por George 

Heuse, tem por objetivo incentivar governos e agências intergovernamentais em 

todo o mundo a tomar ações que produzam benefícios para animais, pessoas e 

ambiente benefícios importantes para os membros das Nações Unidas. 

 

3.1 PRESSUPOSTOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS 

ANIMAIS 

 

Os animais desempenham inúmeros papéis vitais na vida humana em todo o 

mundo. Quase metade da população animal do mundo está envolvida na agricultura 

e pecuária. Ou seja, fundamentais para a alimentação, trabalho e renda. Milhões de 

pessoas mantêm animais como acompanham e apreciam a existência da fauna 

silvestre e isso pode ajudar sua saúde física e psicológica. 

A DUDA/78 deve ser compreendida como um documento de construção 

histórica e gradual. Assim, Regis (2017) lembra que: 

 

No que se refere especificamente aos animais, a primeira lei de 
proteção surgiu em 1822, na Grã-Bretanha, e, na verdade, protegia o 
direito de propriedade, uma vez que proibia que se submetesse a 
maus-tratos o animal que pertencia a terceiro. De maneira pontual, 
ao longo do tempo, as leis de diversos países têm contemplado a 
proteção aos animais e/ou ao meio ambiente (REGIS, 2017, p. 43). 
 

Ao longo de nossa história e em todo o mundo, os seres humanos tiveram um 

relacionamento próximo com o mundo dos seres vivos e muitos sentem uma 

afinidade natural com outros animais. Mesmo as pessoas nas cidades se beneficiam 

de produtos e da diversidade biológica. A questão animal, ainda que autônoma, está 

diretamente ligada com a questão do meio ambiente equilibrado. 
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Outro ponto de fundamental relevância no documento, é a distinção entre os 

animais não humanos e humanos sem ter um teor especista ou viés puramente 

antropológico. Analisando tal característica, leciona Machado Júnior (2015) que: 

 

A Declaração faz a distinção entre os animais humanos e os animais 
não humanos denominando-os simplesmente de "animais" e 
"homem", ao contrário de parte da doutrina que ao usar as aquelas 
expressões já enfatiza a ideia de semelhança e de direitos entre as 
espécies, uma vez que as duas integram o gênero "animal" 
(MACHADO JÚNIOR, 2015, p. 131). 
 

Atualmente, no entanto, não há acordo ou tratado global para proteger o bem-

estar dos animais. Apesar de bilhões de animais viverem em terríveis condições 

todos os dias de suas vidas, o tratamento dos animais é matéria, cada vez mais, de 

pesquisas científicas, fóruns e articulações sociais. 

No âmbito histórico, Gil (2019) relata que esse documento pode ser 

compreendido como o resultado de um processo histórico. Nesse sentido, leciona 

que: 

 

No ano de 1931, durante congresso de ecologia (ambiental) 
realizado na cidade de Florença, na Itália, ficou decidido que todo dia 
4 de outubro seria comemorado o Dia Mundial dos Animais. A data 
atualmente é utilizada para que possamos promover e conscientizar 
a população sobre o Direito dos Animais, como norma a ser aplicada, 
legislação propriamente dita, que engloba os princípios da 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais, entre eles, que todos 
animais têm direitos (GIL, 2019, p. 01). 
 

De acordo com a Sociedade Mundial para a Proteção de Animais (SMPA), a 

DUDA/78 é uma tentativa de garantir reconhecimento legal internacional dos 

princípios de bem-estar animal. É um Acordo entre pessoas e nações para 

reconhecer que os animais são sencientes podem sofrer, respeitar suas 

necessidades de bem-estar e acabar com a crueldade animal. 

Para Xavier (2013) a DUDA/78 é um marco na história da luta pelos direitos 

dos animais, na medida em que representa uma mudança de paradigma na forma 

de enxergar a relação entre homens e animais. Outro passo importante desse 

documento é agregação das correntes de proteção aos direitos dos animais. Lembra 

Machado Júnior (2015) que: 
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A Declaração reflete bem a diferença entre as duas correntes que 
pretendem mudanças no ordenamento jurídico relativo aos animais: 
os que defendem os direitos dos animais (animal rights) e os que 
pregam o bem- -estar dos animais (animal welfare) ou a sua 
libertação (abolicionistas). As correntes foram contempladas na 
Declaração, embora com prevalência do reconhecimento dos direitos 
(animal rights) (MACHADO JÚNIOR, 2015, p. 132). 
 

A campanha DUDA/78 foi liderada pela Sociedade Mundial para a Proteção 

de Animais (SMPA). Para Tinoco e Correia (2010): 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Animal, texto que 
supostamente teria sido aprovado pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco, na cidade 
de Paris em 1978, embora haja versões segundo as quais teria sido 
lido e aprovada em uma assembleia na cidade Bruxelas, não consta 
dos documentos oficiais dessa entidade (TINOCO, CORREIA, 2010, 
p. 20). 
 

A SMPA se descreve como a maior aliança do mundo de organizações de 

bem-estar animal e afirma que possui 850 sociedades membros em mais de 150 

países e 400.000 apoiadores individuais. É considerado o único ente que trata 

diretamente sobre o bem-estar social de animais. Ademais, possui o status 

consultivo nas Nações Unidas (ONU) e estatuto observador no Conselho da Europa. 

Bem é verdade que, por não ser um documento normativo de aplicação 

imediata, faz com que a DUDA/78 tenha carência da aplicação em alguns Estados 

Nacionais, inclusive signatários. Para parte da doutrina, esse documento figura 

apenas como um texto informativo que direciona a cosntrução de novas normas.  

Sustein e Nussambaum (2014) ao analisar a correlação entre ordenamento 

jurídico interno e os ditâmes da DUDA/78 leciona que: 

 

Aqueles que querem mudar as práticas humanas em relação aos 
animais se dividem em dois campos diferentes. Algumas pessoas 
insistem na proteção do bem-estar animal. Outros buscam os direitos 
dos animais. Defensores do bem-estar animal defendem leis mais 
fortes que impeçam a crueldade no tratamento dos animais. A 
legislação dos Estados Unidos da América que impede a crueldade 
contra os animais se baseia nessa corrente. Por outro lado, os 
defensores dos direitos dos animais se opõem a todo e qualquer uso 
dos animais. Eles invocam a ideia Kantiana de que os seres 
humanos devem ser tratados como fins e não meios - mas estendem 
essa ideia para os animais, de modo a abranger um grande faixa das 
práticas atuais. Essas práticas e usos de animais incluem o uso em 
rodeios, circos, zoológicos, agricultura, caça e experimentação 
científica. A organização "People for the Ethical Treatment of 
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AnimaIs" e a "Humane Society of the United States" trabalham com 
base nessa linha de pensamento. (SUSTEIN; NUSSAMBAU, 2014, 
p. 04). 
 

A SMPA alega ter preparado o primeiro rascunho da DUDA/78 e divulgado no 

Congresso Mundial Animais 2000, realizado em Londres, de 16 a 17 de junho 2000. 

Alguns argumentam que este rascunho foi realmente retirado de uma falha universal 

Declaração dos Direitos dos Animais que havia sido preparada alguns anos antes. 

O Congresso Mundial Animais, em 2000, foi seguido por um Congresso 

Intergovernamental Conferência sobre Bem-Estar Animal em Manila em março de 

2003, na qual participaram delegações governamentais representando 19 países. 

Esta conferência resultou em uma reformulação do DUDA/78.  

O novo projeto fez menção específica às "cinco liberdades" do bem-estar 

animal: liberdade da fome, sede e desnutrição; liberdade de desconforto físico e 

térmico; liberdade de dor, lesão e doença; liberdade do medo e angústia e liberdade 

de expressar padrões normais de comportamento, bem como os 'Três R' 

relacionados ao uso de animais na ciência: redução no número de animais em uso; 

refinamento de métodos experimentais e substituição de animais por técnicas não 

animais. 

Depois disso, ocorreu a reunião de um Comitê Diretor de cinco nações, 

realizado em San José, de 24 a 25 de novembro de 2005. O Comitê Diretor incluiu 

os governos do Quênia, Índia, Costa Rica, República Tcheca e República da 

República das Filipinas. Este fórum também gerou emendas ao texto da Declaração. 

A DUDA/78 também teve um apoio considerável das organizações não 

governamentais, dentre elas: A Organização Mundial da Saúde Animal, Associação 

Veterinária, a Associação Veterinária da Commonwealth e a Federação de 

Veterinários da Europa declarou oficialmente seu apoio e organizações, incluindo o 

Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, a Sociedade Americana para a 

Prevenção da Crueldade contra Animais, Humane Society Internacional, Sociedade 

Real para a Prevenção da Crueldade contra Animais e Compaixão na Agricultura 

Mundial. 

A campanha DUDA/78 foi recebida com muito entusiasmo por parte do 

público em geral. Uma petição em apoio a esse documento chamada ‗Animals 

Matter to Me‘ foi lançada em junho de 2006 e recebeu 1 milhão de assinaturas 

eletrônicas em 18 meses. No momento em que este artigo foi escrito, esse número 
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era de 2,2 milhões - ainda bem abaixo de a meta da SPMA de 10 milhões. A SPMA 

também criou uma função para apoiadores para afirmar apoio online a DUDA em 

redes sociais como Instagran, Facebook e Twitter. Para demonstrar a adesão a 

Declaração basta adicionar a hastag “#udaw‖ em uma postagem. 

No geral, a DUDA/78 recebeu mais apoio do que qualquer outra iniciativa 

internacional de bem-estar animal. Não se pode contestar a importância da 

DUDA/78 para a proteção dos direitos dos animais em âmbito internacional. 

Todavia, não há como negar que se trata de um documento recente e que encontra 

inúmeras barreiras para sua aplicação prática e adesão de outros países. Rodrigues 

(2012) lembra que: 

 

Mas apenas em 1978, foi apresentado o feito mais louvável em 
proteção dos Direitos dos Animais: a Declaração Universal dos 
Direitos dos Animais, da qual diversos países são signatários, 
inclusive o Brasil, muito embora não a tenha ratificado até a presente 
data. Ainda que existam inúmeras convenções internacionais e lei 
protecionistas, essa Declaração é a mais bela obra existente em prol 
da vida e da integridade dos Animais (RODRIGUES, 2004, p. 65). 
 

Todavia, buscando uma maior compreensão do documento, Tinoco e Correa 

(2010) fizeram um estudo profundo sobre a incorporação dos países e, 

principalmente, como a UNESCO identifica a força normativa desse documento. 

Assim, relatam que: 

 

O escritório da UNESCO no Brasil, consultado sobre a referida 
Declaração, asseverou que tal documento não consta entre os 
instrumentos legais da Organização. Contudo, vale a pena aqui ser 
transcrito o texto, conforme consta no endereço eletrônico de várias 
instituições de pesquisa e ensino do Brasil no de entidades não 
governamentais de proteção aos animais e nos site de empresas 
jornalísticas (TINOCO. CORREA, 2010, p. 129). 
 

As primeiras declarações e cartas foram essencialmente baseadas no 

aspecto moral da relação entre humanos e outros animais. Em contraste, a 

DUDA/78 baseia-se no progresso científico para disciplinar pressupostos da relação 

com os animais. A genética molecular estabeleceu que todos os animais (incluindo 

humanos) são compostos do mesmo material e compartilham um código genético 

universal.  

Atualmente, sabe-se que as espécies animais e seus indivíduos são 

interdependentes e que o equilíbrio dos sistemas vivos se baseia ―inteiramente 
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sobre a diversidade dos elementos constitutivos, assim como a diversidade genética 

e comportamental das espécies e diversidade comportamental dos indivíduos é 

expressa no contexto de a diversidade geoclimática dos ambientes da vida. Ramos 

da ciência como a neurofisiologia e a etologia, por sua vez, tornaram possível 

analisar os comportamentos dos animais e estabelecer suas bases comuns para 

com os humanos. 

Os seres humanos, consequentemente, precisavam mudar profundamente 

suas perspectivas sobre o mundo dos vivos e no lugar que eles ocuparão nele. A 

DUDA/78, com base no progresso científico, propõe um código moral baseado no 

respeito à vida em sua universalidade. 

Todavia, é preciso esclarecer que a DUDA/78 é uma criação das entidades de 

defesa dos animais que recebeu ampla divulgação, influenciando muitas outras 

ações e construções jurídicas em todo o mundo (TINOCO; CORREA, 2010). Ou 

seja, ainda que o documento não seja oficialmente proclamado pela UNESCO 

guarda consigo um grande valor. 

No que se refere à força normativa, Almeida Leite (2019) afirma que esse 

documento pode assumir a forma de recomendações diretivas, atos das 

organizações intergovernamentais enviados para os Estados-membros para que 

estes se reservem ao direito de avaliar a situação e decidir se aplicam ou não suas 

resoluções.  

Todavia, outros documentos normativos internacionais também assumem o 

formato de soft law10 e são de extrema importância para a interpretação e, até 

mesmo, aplicação das normas jurídicas internas. Analisando, tal característica 

Gordilho (2009) estabelece que: 

 

Em verdade, essas declarações de princípios não contemplam ações 
precisas para serem cumpridas, e se limitam a estabelecer valores e 
objetivos gerais, muitas vezes exercendo forte influência na criação 
de novas regras jurídicas e nas decisões judiciais de tribunais 
nacionais e internacionais (GORDILHO, 2009, p. 15). 
 

Ainda para Gordilho (2011) a classificação de normas de soft law em nada 

prejudica a aplicação e eficácia da Declaração. Ademais, lembra o autor que: 

 

                                            
10 Boyle (2014) considera soft law como instrumentos de caráter não vinculativo utilizados 
nas relações internacionais contemporâneas pelos Estados e organizações internacionais  
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Desde o início do século XIX as conferências internacionais têm 
adotado normas de 13 soft law na forma de resoluções não-
obrigatórias endereçadas aos Estados, na forma de recomendações 
ou declarações de princípios, mas, também, os comunicados 
conjuntos, atas, códigos de conduta ou acordos de cavalheiros, 
normas que têm causado um forte impacto no direito internacional 
ambiental (GORDILHO, 2011) 
 

Indagado sobre a força normativa da DUDA/78 para o ordenamento jurídico 

interno, o Ministério das Relações exteriores (2016) apud Brito e Gordilho (2019) 

esclarece que: 

 

[...] informamos que não há, nos arquivos da Divisão de Atos 
Internacionais (DAI/MRE), qualquer registro sobre a Declaração em 
apreço, a qual não se caracteriza como ato internacional formal. 
Desse modo, não cabe falar em Estados parte, adesão, ratificação, 
promulgação ou vigência. Considerando o teor das perguntas 
formuladas, e tendo presente que a declaração, conforme apurado 
na internet, foi "adotada" em reunião da UNESCO, em Bruxelas, em 
27 de janeiro de 1978, ou "proclamada" no prédio da UNESCO, em 
Paris em 15 de outubro de 1978, não se trata, portanto, de um ato 
internacional formal (logo não há internalização). Seria necessária 
uma pesquisa nos arquivos do Itamaraty para averiguar se há 
registros ou arquivos da participação do Brasil no processo de 
elaboração de Declaração em tela, já que ela foi assinada em 1978. 
[...] (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2016, p. 1 apud 
BRITO; GORDILHO, 2019, p. 19). 
 

Nesse sentido, a informação do referido Ministério esclarece que não há 

registros da DUDA/78 nos arquivos da DAI/MRE. Assim, verifica-se que diante de tal 

omissão compreende-se que o documento não é um ato unilateral de instituições 

como a ONU. Ademais, é importante ressalvar, que, como é uma Declaração, esta 

não possui força de lei, mas pode servir de fonte material para a normatização 

interna de cada país (TINOCO, CORREIA, 2010, p. 182). 

Ademais, 

 

Não obstante a isso, a DUDA é uma declaração de princípios que 
integra o rol das novas fontes do Direito Internacional Público, e, 
embora seja dotada de mero caráter indicativo, tem exercido uma 
forte influência no sistema jurídico brasileiro, seja na edição de 
normas constitucionais, leis ordinárias, mas também na criação de 
políticas públicas e nas decisões judiciais no interesse dos animais 
(BRITO. GORDILHO, 2019, p. 25). 
 

Por outro lado, constatou-se que a incerteza acerca do referido documento é 

tão significativa – até mesmo em nível governamental –, que o próprio Ministério 
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precisou recorrer à internet para prestar parcela das informações solicitadas 

(BRITO; GORDILHO, 2019). Por outro lado, a ONU reconhece a existência e a 

importância do documento e assim estabelece que: 

 

A UNESCO informa que não é de sua autoria a referida Declaração, 
e isso está correto, evidentemente — cabe à UNESCO 
primariamente essa checagem, mas confirmamos também essa 
informação. [...] A ONU desconhece um documento supostamente 
chamado ‗Declaração Universal dos Direitos Animais‘, que não é de 
autoria desta Organização. Não há qualquer menção a um 
documento deste tipo (‗Universal Declaration on Animal Welfare‘) 
nem na Assembleia Geral das Nações Unidas nem em qualquer 
outro órgão do Sistema ONU. [...] A mencionada Declaração, no 
entanto, não pertence à ONU, e portanto peço desculpas por não 
poder responder sobre sua origem (ONU, 2016, p. 1 apud BRITO; 
GORDILHO, 2019, p. 22). 
 

A força normativa da DUDA/78 não é objeto de investigação apenas de Brito 

e Gordilho. Buscando aprimorar seus estudos, o biólogo Frank Alarcón, em 23 de 

setembro de 2014, também questionou diretamente a UNESCO qual a natureza 

jurídica da DUDA/78 e obteve a seguinte resposta: 

 

De fato, a UNESCO não aprovou a Declaração Universal dos 
Direitos dos Animais. Esta declaração foi adotada em Londres pela 
Liga Internacional dos Direitos dos Animais (hoje: Fondation Droit 
Animal, Ethique et Sciences), em setembro de 1978, e proclamou em 
Paris, em 15 de outubro de 1978 pela liga acima em uma reunião 
que foi realizada em um edifício da UNESCO. (...0 Temos três 
registros em conexão com as relações oficiais entre a Federación 
Mundial de Proteción Animal (WFPA) e UNESCO. Os registros vêm 
sempre da unidade da UNESCO de relações com as ONG. (...). No 
entanto, a UNESCO não mantém relações oficiais com essa 
organização. Não há registro de correspondência entre a Liga (autor 
da Declaração) e da UNESCO (...) (MURAL ANIMAL, 2014, tradução 
nossa). 
 

De acordo com o disposto acima, a DUDA não seria um documento de 

autoria da UNESCO, mas da antiga Liga Internacional dos Direitos dos Animais 

(LIDA), de modo que não se pode falar em países signatários (BRITO; GORDILHO, 

2019). Nesse sentido, os países ratificam a Declaração e assumem uma espécie de 

compromisso ético de incorporar tais valores no ordenamento jurídico interno.  

Ou seja, realmente a UNESCO não aprovou a DUDA/78. Mas a declaração 

foi adotada em Londres, cidade pioneira na defesa dos animais, pela Fondation 
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Droit Animal, Ethique et Sciences, em 1978, que ainda a proclamou em Paris em 

evento com a UNESCO.  

Analisando tal ponto, leciona Gordilho (2011) que: 

 

Seja como for, a DUDA vem se constituindo como um importante 
instrumento para ―aclarar pontos‖, ―estabelecer novos parâmetros‖, 
―descobrir novos caminhos ainda não pesquisados‖, ―apresentar 
soluções justas‖ em relação aos animais, contribuindo, outro sim, na 
―identificação e no esclarecimento de regras preexistentes‖ e 
servindo muitas vezes como ―método interpretativo e de colmatação 
das lacunas da regulamentação‖ (GORDILHO, 2011, p. 25). 
 

A DUDA/78 vem se constituindo como um importante instrumento para 

―aclarar pontos‖, ―estabelecer novos parâmetros‖, ―descobrir novos caminhos ainda 

não pesquisados‖, ―apresentar soluções justas‖ em relação aos animais (BRITO; 

GORDILHO, 2019). Ou seja, independente do local em que está positivada, merece 

destaque e consegue irradiar para outros documentos normativos. 

Para Correa e Tinoco (2010), a Declaração não atende os ideais 

abolicionistas, mas indica uma mudança na forma como os animais (não humanos) 

são considerados e tratados. Todavia, é preciso reconhecer a importância desse 

documento e seu impacto para a construção de normas no âmbito dos Estados 

Nacionais. A respeito, Gil (2019) faz uma análise sobre a influência do documento 

nacional na construção das normas internas. Assim dispõe que: 

 

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, promulgada em 
Bruxelas pela ONU em 1978, tem sido utilizada como 
fundamentação legal de vários julgados brasileiros, bem como o 
artigo 225 § 1º inciso VII da Constituição Federal, Lei Federal 
9.605/98 que em seu artigo 32º tipifica crime de maus-tratos, e outras 
legislações específicas, inclusive, no âmbito Estadual e Municipal 
(GIL, 2019, p. 01). 
 

Além disso, quando comparado com outras declarações, a linguagem da 

DUDA/78 é aspiracional e vaga, o que prejudica ainda mais sua capacidade de gerar 

melhorias reais em bem estar animal11. Por fim, como a Declaração, é por natureza 

não vinculativa. Assim, não tem poder coercitivo para os Estados que as 

                                            
11 Bem estar animal pode ser definido como o estado do animal individual, em relação às 
tentativas de lidar com seu ambiente, incluindo a ausência de sofrimento físico e psicológico. 
Bem como a satisfação de suas necessidades biológicas, incluindo fisiológicas, etológicas e 
sociais. 
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subscrevem e não estipulam normas para o bem-estar dos animais em seus 

ordenamentos internos. 

 

3.2 ANÁLISE DA DECLARAÇÃO  

 

Ao longo do século XX, os direitos e o status legal dos animais têm sido 

objeto de debates acalorados. Esses debates derivam principalmente do progresso 

das ciências. Agora é reconhecido que os animais não humanos (pelo menos 

aqueles com sistema nervoso) têm senciência e capacidades que são análogas às 

dos humanos e, em particular, a capacidade de sentir dor. Somado a isso, está a 

crescente construção da consciência da condição de abusos inerentes à exploração 

de animais. 

Consequentemente, agora parece necessário reconsiderar as relações da 

humanidade com os animais. Começando no final do século XIX e no século XX, 

ensaios, cartas e declarações tratando com os direitos dos animais ou proclamando 

direitos em nome dos animais sucessivamente apareceu.  

Este movimento culminou, em 15 de outubro de 1978, com a proclamação 

nas UNESCO de uma Declaração Universal de Direitos dos Animais, inspirado na 

Declaração dos Direitos Humanos de 1948, e visa o reconhecimento dos direitos 

fundamentais dos animais. A ideia é revolucionária na medida em que visa ver seres 

que não pertencem à comunidade humana e que muitas vezes até servem como 

fontes de alimento, meio de locomoção, ferramentas de trabalho ou objetos de lazer 

para os humanos. Essa originalidade explica a oposição e as críticas que a 

Declaração tem enfrentado. 

A DUDA/78 foi organizada para dispor sobre as normas de proteção do direito 

animal de forma sistemática e a partir de uma base principiológica. De forma 

ontológica, Tinoco e Correa (2010) analisa que os 14 artigos do documento: 

 

Trazem alguns consensos entre os "abolicionistas" e os "bem-
estaristas" e algumas profundas divergências. Como consenso a 
Declaração reconhece a existência de direitos dos animais não 
humanos, a sua senciência e a própria necessidade de um 
regramento abrangente e universal. Como dissenso, pode-se citar o 
fato de a Declaração assegurar a coisificação do animal não 
humano, ao prever a exploração do animal não-humano, seja para o 
trabalho, seja para o seu consumo (TINOCO, CORREIA ,2010, p. 
10). 
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A DUDA/78 vem se tornando um importante símbolo, tendo a finalidade de 

defender a igualdade e a dignidade dos animais e reconhecer que os direitos dos 

mesmos devem ser estendidos a todos os animais do planeta. Assim, em seu 

preâmbulo estabelece que:  

 

Considerando que todo o animal possui direitos; Considerando que o 
desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado e 
continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e 
contra a natureza; Considerando que o reconhecimento pela espécie 
humana do direito à existência das outras espécies animais constitui 
o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo; 
Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há 
o perigo de continuar a perpetrar outros; Considerando que o 
respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos 
homens pelo seu semelhante; Considerando que a educação deve 
ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a 
amar os animais. (UNESCO, 1978, p. 01). 
 

Um dos mais importantes avanços normativos deste documento é a igualdade 

formal entre as espécies animais, uma vez que, o art. 1º, estabelece que todos os 

animais nascem iguais diante da vida, e têm o mesmo direito à existência. Trata-se 

do reconhecimento da igualdade natural entre os seres vivos. 

Trata-se da igualdade em seu sentido material, ou seja, um valor que leva em 

consideração as diferenças de cada espécie para a disposição dos direitos. Ou seja, 

cada sujeito, levando em consideração suas características que lhes são específicas 

terá um conjunto de direitos que lhes são próprios e pertinentes. Nesse sentido, 

lembra Singer (2013) que: 

 

A extensão do principio básico da igualdade de um grupo a outro não 
implica que devamos tratar ambos os grupos exatamente da mesma 
forma, ou conceder os mesmos direitos aos dois grupos, uma vez 
que isso depende da natureza dos membros dos grupos. O princípio 
básico da igualdade não requer um tratamento igual ou id ntico; 
requer consideração igual. A consideração igual para com os 
diferentes seres pode conduzir a tratamento diferente e a direitos 
diferentes (SINGER, 2013, p 05). 
 

Ainda que não haja a unificação por parte da doutrina de que os animais 

possuem uma dignidade que lhe é própria, o referido documento estabelece, em seu 

art. 2º, que todos os animais devem ser respeitados pelo o que é, ou seja, por um 

conjunto de direitos que lhe são intrínsecos. Assim dispõe que:  
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a) Cada animal tem direito ao respeito. b) O homem, enquanto 
espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros 
animais, ou explorá-los, violando esse direito. Ele tem o dever de 
colocar a sua consciência a serviço dos outros animais. c) Cada 
animal tem direito à consideração, à cura e à proteção do homem. 
(UNESCO, 1978, p. 01). 
 

Para garantia de integridade física e psíquica, como esperado, o art. 3º 

estabelece a vedação aos maus-tratos, ao dispor que nenhum animal será 

submetido a maus-tratos e a atos cruéis. Tal como, se a morte de um animal é 

necessária, deve ser instantânea, sem dor ou angústia.  

De forma conceitual, a crueldade contra animais pode ser compreendida, 

Conforme Custódio (1997) como: 

 

A crueldade contra animais é toda ação ou omissão, dolosa ou 
culposa (ato ilícito), em locais públicos ou privados, mediante 
matança cruel pela caça abusiva, por desmatamentos ou incêndios 
criminosos, por poluição ambiental, mediante dolorosas experiências 
diversas (didáticas, científicas, laboratoriais, genéticas, mecânicas, 
tecnológicas, dentre outras), amargurantes práticas diversas 
(econômicas, sociais, populares, esportivas como tiro ao voo, tiro ao 
alvo, de trabalhos excessivos ou forçados além dos limites normais, 
de prisões, cativeiros ou transportes em condições desumanas, de 
abandono em condições enfermas, mutiladas, sedentas, famintas, 
cegas ou extenuantes, de espetáculos violentos como lutas entre 
animais até a exaustão ou morte, touradas, farra de boi, ou 
similares), abates atrozes, castigos violentos e tiranos, 
adestramentos por meios e instrumentos torturantes para fins 
domésticos, agrícolas ou para exposições, ou quaisquer outras 
condutas impiedosas resultantes em maus-tratos contra animais 
vivos, submetidos a injustificáveis e inadmissíveis angústias, dores, 
torturas, dentre outros atrozes sofrimentos causadores de danosas 
lesões corporais, de invalidez, de excessiva fadiga ou de exaustão 
até a morte desumana da indefesa vítima animal (CUSTÓDIO, 1997, 
p. 61). 
 

Trata-se de um conjunto de atos que vão de encontro à dignidade do ser e 

provocam nesse um estado de sofrimento, psíquico ou físico, de forma dolosa ou 

por omissão de conduta. Assim, deve ser compreendida enquanto um ato que pode 

ser identificado na prática através de múltiplas formas, embora todas essas estejam 

ligados pela provocação de sofrimento no outro. 

A DUDA/78 também inova ao estabelecer alguns direitos fundamentais aos 

animais. Dentre esses, destaca-se a garantia ao direito à liberdade, uma vez que, o 

art. 4º estabelece ditames básicos para a classificação dos animais e as 

necessidades básicas de cada espécie ao estabelecer que cada animal que 
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pertence a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu ambiente 

natural terrestre, aéreo e aquático, e tem o direito de reproduzir-se. A privação da 

liberdade, ainda que para fins educativos, é contrária a este direito (UNESCO, 

1978). 

No que tange a igualdade em sentido formal, ou seja, tratar os animais de 

acordo com as suas necessidades que lhe são específicas, o art. 4 reconhece que 

cada animal tem um conjunto de características que lhes são próprias e, portanto, 

necessita está em um meio ambiente que respeite tais condições. De forma 

complementar, o art. 5º veda a interferência da atividade humana quando da 

imposição da privação de liberdade. Assim, dispõe que: 

 

a) Cada animal que pertence a uma espécie selvagem tem o direito 
de viver livre no seu ambiente natural terrestre, aéreo e aquático, e 
tem o direito de reproduzir-se. b) A privação da liberdade, ainda que 
para fins educativos, é contrária a este direito. ARTIGO 5: a) Cada 
animal pertencente a uma espécie, que vive habitualmente no 
ambiente do homem, tem o direito de viver e crescer segundo o ritmo 
e as condições de vida e de liberdade que são próprias de sua 
espécie. b) Toda a modificação imposta pelo homem para fins 
mercantis é contrária a esse direito (UNESCO, 1978, p. 01). 
 

Um dos avanços mais importantes desse documento é a vedação aos maus-

tratos e o reconhecimento de que o abandono configura uma forma de ato cruel 

contra o animal. Neste sentido, o art. 6º, estabelece que cada animal que o homem 

escolher para companheiro tem o direito a uma duração de vida conforme sua 

longevidade natural. A Declaração ainda reconhece que algumas espécies animais 

irão desenvolver um laço e um relacionamento mais próximo com o ser humano e 

que destes dependem necessariamente para sua sobrevivência. Tratam-se dos 

animais domésticos. Para Price (1984), a domesticação é um processo de 

adaptação de uma população selvagem às condições de cativeiro, combinado com 

um processo de mudanças genéticas ao longo das gerações.  

Assim, o art. 6º estabelece que cada animal que o homem escolher para 

companheiro tem o direito a uma duração de vida conforme sua longevidade natural. 

Tal como, o abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Isso corre, posto 

que, domesticação pode-se referir ao convívio de um animal em casa sob o domínio 

do homem ou criado e reproduzido em cativeiro e de mansidão natural para uma 

utilidade ou serviço (HEMMER, 1990). 
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O abandono pode ser considerado uma das ações mais danosas praticadas 

pelos homens contra os animais. Em regra, ocorre porque quando os donos 

percebem que o animal traz gastos, faz sujeira, precisa de adestramento, castração 

e cuidados, simplesmente acaba devolvendo o animal para as ruas (BERNARDO; 

2016). Ainda quanto ao abandono Souza (2016) afirma que: 

 

Estima-se que, de 10 animais abandonados, 8 já tiveram um lar. São 
animais que, por um motivo ou outro, foram rejeitados, não 
superaram as expectativas de seus donos e por isso, foram 
descartados. Cresceram demais, adoeceram, não foram educados o 
suficiente, geraram gastos e aborrecimentos. Cães e gatos sujos, 
magros, famintos e doentes, muitas vezes invisíveis aos olhos da 
sociedade, reviram o lixo atrás de comida, transmitem doenças, 
vivem no relento sob o sol forte ou o frio intenso. São maltratados e 
rejeitados até que finalmente são recolhidos e encaminhados aos 
Centros de Controle de Zoonoses (CCZs), onde são, na maioria das 
vezes, sacrificados. Creio que os motivos sejam muitos, mas o 
principal deles: a grande falta de conhecimento das pessoas acerca 
do que representa de fato ter um animal em casa. Outro fator que 
contribui em grande parte pelo imenso número de cães e gatos 
abandonados é a reprodução indiscriminada desses animais, muitas 
vezes intermediada pelos próprios guardiões. Este problema poderia 
ser facilmente minimizado se as pessoas aceitassem castrar seus 
cães e gatos de companhia (SOUZA, 2018, p. 41). 
 

Buscando criar uma consciência coletiva crítica sobre o abandono, a La 

Fondation Droit Animal Éthique & Sciences busca descrever as possíveis situações 

que pode ocorrer com um animal doméstico e que era inserido a nível de lar quando 

abandonado por seus tutores. Assim, a referida Fundação exemplica: 

 

Um cão está em estado de vagueamento se não estiver mais sob a 
supervisão de seu dono e fora do alcance da voz; um gato está 
vagando se não for identificado na via pública ou na propriedade de 
terceiros, a mais de 200 m de casa ou a mais de 1.000 m da casa de 
seu dono. Cães e gatos correm o risco de espancamentos e 
eutanásia. Além disso, um gato solto é a causa de danos 
significativos a pequenos animais selvagens. Equipá-lo com um sino 
ou um sino salvará muitos pássaros, répteis e anfíbios (FONDATION 
DROIT ANIMAL ÉTHIQUE & SCIENCES, 2020, P. 01). 
 

Ainda sobre as questões dos maus-tratos, o art. 7º, reconhecendo a falta de 

opções para a substituição completa da utilização do animal para atividades laborais 

humanas, reconhece que quando do exercício da atividade laboral cada animal que 

trabalha tem o direito a uma razoável limitação do tempo e intensidade do trabalho, 

e a uma alimentação adequada e ao repouso (UNESCO, 1978). 
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A palavra maus-tratos engloba uma série de conceitos e entendimentos. 

Conceitua Delabary (2012) essa prática como: 

O ato de submeter alguém a tratamento cruel, trabalhos forçados 
e/ou privação de alimentos ou cuidados. Esse crime é praticado 
pelos mais variados tipos de pessoas e os motivos envolvem 
aspectos culturais, sociais e psicológicos, sendo muitas vezes 
praticado sem a consciência de que tal ato é prejudicial. Infelizmente, 
na maioria das vezes os maus-tratos contra animais sequer são 
denunciados, pois já se encontram banalizados dentro da sociedade 
devido ao seu alto índice de ocorrência (DELABARY, 2012, p. 835). 
 

Especificamente correlacionados aos animais, essa prática parece ser ainda 

mais cruel e diversificada, uma vez que, para além das modalidades ―específicas‖ 

ainda são comuns os trabalhos forçados e/ou privação de alimentos ou cuidados. 

Ademais, é possível identificar que algumas práticas que são consideradas maus-

tratos estão arregradas a algumas práticas culturais. Nesse sentido, exemplifica 

Levai (2004) a secular tourada espanhola e os rituais de matança coletiva de 

carneiros nas festividades muçulmanas transformam martírio em tradição.  

Outro aspecto é o reconhecimento da importância da utilização animal para o 

desenvolvimento de pesquisas cientificas. Ainda que a matéria suscite polêmicas e 

debates no âmbito da sociedade, o art. 8º estabelece que:  

 

A experimentação animal, que implica em sofrimento físico, é 
incompatível com os direitos do animal, quer seja uma experiência 
médica, científica, comercial ou qualquer outra. b) As técnicas 
substitutivas devem ser utilizadas e desenvolvidas. (UNESCO, 1978, 
p. 01). 
 

 Não se pode negar a importância que os animais tiveram, de forma direta ou 

indireta, para os avanços das pesquisas científicas principalmente no âmbito 

farmacológico. Todavia, não se justifica a mutilação e dor ainda que seja em prol de 

um bem coletivo. Nessa vertente, Singer (2012) afirma que: 

 

Os resultados desses testes não podem ser usados para prever a 
toxidade, nem para orientar a terapia no caso de uma exposição 
humana. Como profissional especializado em medicina de 
emergência e com mais de 17 anos de experiência no tratamento de 
envenenamento acidental e exposição a substâncias toxicas, não 
conheço nenhum exemplo em que um médico socorrista tenha 
utilizados os dados dos testes Draize para tratar lesões nos olhos. 
Nunca usei os resultados de testes em animais para tratar de casos 
de envenenamento acidental. Quando precisam determinar o melhor 
curso de tratamento para os seus pacientes, os médicos socorristas 
utilizam relatórios de casos, experiência clínicas e dados 
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experimentais de testes clínicos em seres humanos. (SINGER, 2012. 
p. 83). 
 

Uma vez reconhecida a importância para o desenvolvimento da pesquisa 

científica da utilização do animal, a mesma não pode ser admitida quando para o 

simples divertimento humano. Assim, contrariando séculos de exploração da 

atividade, o animal passa a tornar-se item de que proporciona uma espécie de laser 

aos seres humanos. A preocupação com a morte infundada ou com a situação de 

sofrimento por que passa o animal nessa situação não é recente. Kant (2008) já 

trazia escritos que refletiam sobre a necessidade da morte animal. 

 

No que toca à parte animada, mas destituída de razão, da criação, o 
tratamento violento e cruel dos animais é muitíssimo mais 
estreitamente oposto ao dever de um ser humano para consigo 
mesmo e ele tem o dever de abster-se de tal prática, pois esta 
embota sentimento compartilhado do sofrimento deles, de modo a 
enfraquecer e gradualmente desarraigar uma predisposição natural 
que é muito útil à moralidade nas nossas relações com outros seres 
humanos. O ser humano está autorizado a matar animais 
rapidamente (sem produzir sofrimento) submetê-los um trabalho que 
não os force além de suas forças (trabalho que ele mesmo deve 
submeter-se). Mas experimentos físicos que sejam dolorosos aos 
animais a serviço da mera especulação, quando o objetivo almejado 
poderia também ser atingido os dispensando, se apresentam como 
abomináveis. Inclusive a gratidão ao longo serviço prestado por um 
velho cavalo ou um velho cão (tal como se fossem membros da 
comunidade doméstica) diz respeito indiretamente ao dever de um 
ser humano em sua consideração a esses animais; do prisma do 
dever direto, todavia, é sempre somente um dever do ser humano 
para consigo mesmo (KANT, 2002, p. 285-286). 
 

Ainda no que diz respeito ao uso de animais em pesquisas cientificas, 

percebe-se que, cada vez mais, há uma intolerância por parcela da sociedade pela 

utilização desses seres como instrumentos de investigação ligados a indústria de 

cosméticos. Inúmeras são as empresas que se utilizam do slogan ―go vegan‖ para 

angariar a fatia do mercado que não está mais disposta a consumir produtos 

cosméticos testados em animais. Há que se mencionar ainda que diversas 

empresas não realizam mais testes com animais. Entre outras podem ser citadas: 

Avon, Revlon, Herbalife, Victoria Secrets, Chanel, Clarins of Chanel, O Boticário, 

Natura, Marogany, Granado (CHAFUN; OLIVEIRA, 2020). 

É preciso lembrar que no atual contexto, a pesquisa com animais ainda é 

estabelecida como a única alternativa por parcela dos cientistas. Todavia, lembra 

Mizara (2012) que: 
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Estudos com animais exigem do pesquisador planejamento 
cuidadoso, conhecimento das leis e diretrizes do país, princípios 
éticos, regras e condições da revista em que o trabalho será 
publicado e, principalmente, ter conhecimento de estudos anteriores 
na mesma área. Deve-se ter em mente os objetivos da pesquisa e 
estar claro que para o experimento é indispensável o uso de animais 
vivos. Estudos com animais exigem do pesquisador planejamento 
cuidadoso, conhecimento das leis e diretrizes do país, princípios 
éticos, regras e condições da revista em que o trabalho será 
publicado e, principalmente, ter conhecimento de estudos anteriores 
na mesma área. Deve-se ter em mente os objetivos da pesquisa e 
estar claro que para o experimento é indispensável o uso de animais 
vivos. (MIZARA, 2012, p. 01) 
 

E no que tange aos fins comerciais e para alimentação, o art. 9º estabelece 

que nenhum animal deve ser criado para servir de alimentação, deve ser nutrido, 

alojado, transportado e abatido, sem que para ele tenha ansiedade ou dor. 

Estabelecido em outros valores éticos, Singer (2013) aproveita de tal disposição 

para fazer uma defesa ao estilo de vida vegana. 

Na realidade, uma análise da norma acima demonstra mais um ponto de 

contradição do texto. Ao permitir que o animal seja fonte de alimentação, há uma 

supressão de uma das mais primordiais garantias fundamentais, que é direito à vida. 

Analisando tal teor contraditório, Aboglio (2007) reflete que: 

 

Os redatores da Declaração desvirtuaram a noção jurídica do 
termo para conciliar os interesses dos representantes das duas 
formas de exploração que geram maior quantidade de sofrimento 
para os animais: a experimentação e a exploração de animais para 
alimento (ABOGLIO, 2007, p. 20). 
 

A questão de uma abolição dos animais como fonte de alimentação é critica e 

desperta inúmeros debates no âmbito cientifico e moral. Mas não se trata de uma 

matéria recente. Inúmeros filósofos, ao longo da história, defenderam esse 

posicionamento. Bem é verdade que a alimentação humana que não contemple 

derivados animais não é uma prática recente na história. Tal abdicação já era 

defendida por Durkheim (2008) que esclarecia que: 

 

(...) entre homem e animal há, do ponto de vista anatômico, 
fisiológico e psicológico, apenas diferenças de gradação; e, 
entretanto, o homem tem uma eminente dignidade moral, o animal 
não tem nenhuma. No que se refere a valores, existe, portanto, um 
abismo entre eles (DURKHEIM, 2008, p. 57). 
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Para além da alimentação, os animais ainda são explorados de outras formas 

pelos seres humanos. Assim, o art. 10 estabelece que 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.  

No mundo, são raros os zoológicos que chegaram até o ponto ideal de serem 

centros de pesquisa, conservação, lazer e educação para proteger a natureza 

(CÂMARA LEGISLATIVA, 2016). A quantidade de zoológicos no mundo é 

incalculável. Especificamente no Brasil, têm-se os seguintes números: 

 

110 zoológicos e 13 aquários. Desses, 31 são particulares, 69 
municipais, quatro estaduais e os outros se dividem entre fundação, 
exército (que administra dois zoológicos na Amazônia) ou 
administração mista. Cerca de 40 milhões de pessoas visitam esses 
lugares, todos os anos. No entanto, não se sabe qual a situação de 
cada uma dessas instituições - quais seus recursos e necessidades. 
(CÂMARA LEGISLATIVA, 2016, p. 02). 
 

Como se o número não fosse expressivo, em 2014, apenas 45 zoológicos 

(37,5%) são licenciados pelo IBAMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014). 

Atualmente, não há dados sobre esse número, visto que, o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), adota uma postura extremamente criticada no que diz respeito a 

preservação do meio ambiente. Nesse sentido, para além das preocupações para 

com os animais em confinamento, também são expressivas as aflições no que diz 

respeito ao tipo de reclusão a que estão submetidos tais animais. 

De forma prática, o reflexo desse dispositivo pode ser visto quando da 

impetração do famoso Habeas Corpus (HC) nº 833.085-3. Trata-se de uma ação 

impetrada em favor da chimpanzé Suíça na 9ª Vara Criminal de Salvador (BA) que 

em sua fundamentação trazia as péssimas condições a que era submetida o animal 

quando de sua situação em cativeiro. Assim, merece destaque: 

 

Conforme cópia anexa do Inquérito Civil no 08/2005, instaurado pela 
2a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente a paciente, integrante da 
espécie chimpanzé (Ordem: Primates; Sub-ordem: Antropoidea; 
Super-família: Hominoidea; Família: Hominidae, sub-família: 
Gorillinae, Espécie: Homo Troglodytes) se encontra aprisionada no 
Jardim Zoológico de Salvador, numa jaula com área total de 77,56 
m2 e altura de 4,0 metros no solário, e área de confinamento de 2,75 
metros de altura, (fls.79), privada, portanto, de seu direito de 
locomoção (TJBA, 2006, p. 01, tradução nossa). 
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Cumpre destacar que apesar do caso ser utilizado até hoje como fundamento 

para pedido semelhante ao caso que ficou conhecido inclusive em âmbito 

internacional, o animal veio a óbito no local em que era recluso. Todavia, colocou-se 

como um marco e é objeto de fundamentação como o recente caso julgado pela 12ª 

Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que decidiu 

pela saída do isolamento de um cavalo que apesar de ser considerado portador de 

doença infectocontagiosa, por duas vezes, testou negativo para a patologia. 

A questão da utilização de animais para divertimentos humanos não está 

apenas na seara da discussão moral e ética. Muitos sãos os relatos de locais que, 

para além da exploração que é própria, ainda conseguem ser ainda mais cruéis 

quando do tratamento dos animais. Na Argentina, por exemplo, o famoso Zoológico 

Lujan é reconhecido mundialmente por dopar os animais para que os visitantes 

possam tirar fotos com esses.  

Em 2016, em um período de 05 meses, 70 animais morreram em condições 

suspeitas e que indicavam desde a prática de maus-tratos à privação de elementos 

básicos como água, alimentação e local adequado para descanso. No momento, o 

local abrigava 2.130 animais das mais variadas espécies quando sua capacidade e 

autorização eram para apenas 850 (PORTAL FOLHA, 2016). Apesar disso, em sua 

página oficial o local se descreve como um santuário que protege os animais e 

estimula a conservação ambiental (LUJAN, 2020). 

A situação de possíveis condições de maus-tratos a animais que são 

instrumentos de divertimento também são relatados nos famosos parques da Disney 

como o Animal Kingdom e o Sea Word. A questão pode ser ainda mais degradante, 

visto que, para Scheffer (2012b) a exploração animal não deixa de ser contada 

como impulsionamento para o lucro de determinados parques que ainda utilizam 

animais como entretenimento. Ou seja, há uma monetização sobre o sofrimento 

animal. 

Ainda buscando proteger a integridade dos animais, o art. 11 da declaração 

estabelece que o ato que leva à morte de um animal sem necessidade é um 

biocídio, ou seja, um crime contra a vida. Nesse ponto, para além da proteção 

individual, a DUDA/78 ainda consegue proteger o meio ambiente como um todo.  

Objetivando a tutela do bem comum e dos direitos difusos, o art. 12 

estabelece que cada ato que leve à morte um grande número de animais selvagens 
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é um genocídio, ou seja, um delito contra a espécie. Ademais, é preciso considerar 

que aniquilamento e a destruição do meio ambiente natural levam ao genocídio. 

O cabe ressaltar que o art. 13º, veda o vilipêndio aos animais mortos. No 

sentido que estabelece que o animal morto deve ser tratado com respeito. E vai 

além, dispõe que as cenas de violência de que os animais são vítimas, devem ser 

proibidas no cinema e na televisão, a menos que tenham como fim mostrar um 

atentado aos direitos dos animais. 

No Brasil, a Classificação Indicativa (Classind), que se estabelece nos Meios 

de Controle da Programação Televisiva criou faixas de programação para que cenas 

com violência não fossem transmitidas em determinados horários. Tal atitude visa 

proteger crianças, adolescentes e pessoas sensíveis a cenas que possam ser 

consideradas, entre outras coisas, como violentas.  

Por fim, o art. 14 cria os patamares para que ordenamentos jurídicos internos 

disponham de normas de proteção aos animais ao dispor que as associações de 

proteção e de salvaguarda dos animais devem ser representadas a nível de 

governo. Ademais, acrescenta que os direitos dos animais devem ser defendidos 

por leis, como os direitos dos homens. 

 

3.3 REPERCUSSÃO DA DECLARAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DOS 

ORDENAMENTOS JURÍDICOS INTERNOS 

 

Apesar dos limites para a concretização fática e quanto à natureza jurídica, as 

contribuições da DUDA/78 são inegáveis. Para além das repercussões e dos 

reflexos na construção de normas jurídicas no âmbito de sistemas normativos 

internos, outros documentos internacionais também tiveram como base a 

Declaração. Na verdade, ações oficiais pelas autoridades governamentais são 

consideradas ineficazes ou inexistentes, por motivos como falta de recursos, falta de 

treinamentos e penalidades inadequadas (UNCAHP, 2018). 

As normas legais de bem-estar animal foram incorporadas em muitos 

sistemas jurídicos domésticos e regulamentos internacionais a fim de proteger o 

bem-estar de gatos e outros animais. Por exemplo, disposições constitucionais de 

proteção animal podem ser encontradas nos textos constitucionais da Suíça, Índia, 

Brasil, Eslovênia, Alemanha, Luxemburgo, Áustria e Egito.  

https://academic.oup.com/icon/article/15/4/909/4872588
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Nas últimas três décadas, a Áustria alterou seus códigos civis para declarar 

que os animais não são objetos e que não devem estar sujeitos às leis relativas a 

objetos. Também está em andamento esforços em outros países para alterar o 

status legal de animais específicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem 

ações que pretendem que os chimpanzés sejam declarados pessoas coletivas. 

Litígios semelhantes estão em andamento na Argentina, enquanto a Romênia está 

considerando uma legislação que concederia personalidade jurídica aos golfinhos. 

Na Europa, as normas e regulamentos legais para proteger o bem-estar e o 

tratamento de gatos e outros animais foram criados, principalmente a partir da 

década de 1980, tanto em nível doméstico quanto por meio da União Europeia e do 

Conselho da Europa. A lei de bem-estar animal está principalmente preocupada 

com três elementos sobrepostos: a saúde e funcionamento do animal, seu estado 

afetivo e seu modo de vida natural. O bem-estar animal lida com cinco grupos de 

animais: animais de estimação, gado, animais de laboratório, animais selvagens e 

animais esportivos. 

Há séculos, a consciência do sofrimento animal e a necessidade de 

salvaguardar o bem-estar animal têm crescido. Existem várias razões para uma 

crescente opinião pública global em favor da melhoria do bem-estar animal e da 

legislação de proteção animal, variando de motivos comerciais a segurança 

alimentar, compaixão e razões morais. Com o tempo, muitas normas de anti-

crueldade e em favor do bem-estar animal foram incorporados aos sistemas 

jurídicos. No entanto, inúmeras dessas normas apenas mascaram a coisificação do 

animal. 

Analisando a garantia dos direitos dos animais em ordenamentos jurídicos 

diversos Costa, Veloso e Costa (2018) explicam que: 

 

De fato, o questionamento sobre a existência de direitos para 
animais recebeu – e recebe – diferentes respostas de acordo com a 
sensibilidade da sociedade em questão. E o direito reflete isso, assim 
como também está pronto para corresponder às evoluções nesse 
pensamento. E, se os animais têm direitos, várias perguntas se 
seguem: todos os animais não-humanos têm direitos ou apenas 
alguns – como os mamíferos, os vertebrados ou apenas os símios?; 
se possuem direitos, quais seriam eles? Ao redor do mundo 
respostas a essas perguntas têm sido diferentes (COSTA; VELOSO; 
COSTA, 2018, p. 65). 
 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/DE1520873B97DC23B93C39497C6839EB/S2047102516000066a.pdf/global_animal_law_what_it_is_and_why_we_need_it.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/DE1520873B97DC23B93C39497C6839EB/S2047102516000066a.pdf/global_animal_law_what_it_is_and_why_we_need_it.pdf
https://www.mpil.de/files/pdf5/Peters_GAL_What_it_is_and_why_we_need_it_20161.pdf
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Logo, embora a consciência global da necessidade de regulamentação do 

bem-estar animal tenha crescido ao longo dos anos, isso ainda não levou a um 

conjunto completo de normas jurídicas claras reconhecidas internacionalmente; este 

campo do direito ainda está em desenvolvimento. Atualmente, existem vários 

instrumentos de direito internacional e instrumentos de direito da União Europeia 

(UE) que tratam do bem-estar animal. Esses estão preocupados com a diversidade 

biológica, espécies ameaçadas de animais selvagens e animais de fazenda, 

experimentação animal e proteção do habitat. 

O bem-estar animal é um campo jurídico complexo com muitas facetas 

diferentes, como ética, motivos econômicos e comerciais, (bio) ética, cultura, religião 

e política. Acadêmicos, organizações internacionais como a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e a UE e governos concordam sobre a necessidade de melhores 

regulamentações para o bem-estar animal. 

Dentre esses novos documentos, destaca-se a Convenção de Espécies 

Migratórias de Animais Silvestres (CMS), de 1979, regulamentado no Brasil apenas 

em 2003, através do Decreto legislativo nº 387, passando a ser lei apenas em 2017, 

com a promulgação da Lei nº 9.080, de 06 de junho de 2017. 

Apesar do critério de tutela, a CMS tem um forte vinculo antropocêntrico e 

busca a tutela dos animais silvestres não focalizando em sua natureza ontológica. 

Assim, desconsidera o biocentrismo12 ao passo que já em sua justificativa 

estabelece que cada geração humana administra os recursos da Terra para as 

gerações futuras, cabendo-lhes a missão de garantir que esse legado seja 

conservado e, quando dele se fizer uso, que essa utilização seja prudente (CMS, 

1979). 

Ademais a proteção dos animais segue a perspectiva da tutela da fauna 

enquanto um direito coletivo, mas acima de tudo como um patrimônio de cada 

Estado Nacional. Assim, fundamenta que o documento preocupa-se, em especial, 

com as espécies de animais silvestres que migram, cruzando os limites de jurisdição 

nacional ou cujas migrações ocorrem fora dos ditos limites (CMS, 1979). E assim 

segue informando que: 

 

                                            
12 Felipe (2009) afirma que na perspectiva biocentrica todos os seres vivos e recursos 
naturais fazem parte do equilíbrio do planeta Terra. Cada participante deste sistema é 
importante e depende do outro. 
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Reconhecendo que os Estados são e devem ser os protetores das 
espécies migratórias de animais silvestres que vivem dentro dos 
limites de sua jurisdição nacional ou que os atravessam; Convictas 
de que a conservação e a gestão eficaz das espécies migratórias 
que pertencem à fauna silvestre exigem uma ação concertada de 
todos os Estados em cujos limites de sua jurisdição nacional tais 
espécies permanecem em qualquer fase do seu ciclo biológico 
(CMS, 1979, p. 01). 
 

Bem é verdade que a Convenção busca avaliar e gerir a interação humana 

nos habitats dos cetáceos buscando a proteção destes. Essa gestão e avaliação 

podem ser feita por meio de capacitação e treinamento, pesquisa, monitoramento e 

coleta de informação (CMS, 1979). Ainda que ligada a um tratamento do animal 

como patrimônio de uma nação, esse documento cria patamares de interação entre 

homens. 

Outro documento internacional importante para a tutela animal foi o Acordo 

sobre a Conservação de Pequenos Cetáceos dos Mares Báltico, Atlântico Nordeste, 

de 1994, Mares irlandeses e do Norte (ASCOBANS). Esse possui caráter vinculativo 

e obriga entre as partes que se comprometeram a desenvolver ações de 

conservação e desenvolvimento para o habitat dos mamíferos. Tal como, devem 

buscar, entre outras coisas, uma maior informação ao público e também a 

diminuição das causas de poluição (ASCOBANS, 2020). 

Tal acordo conseguiu refletir de forma direta em alguns países, entre eles o 

Brasil. A década de 1990 ficou marcada pelo movimento popular ―não mate as 

baleias‖ que tentou criar uma consciência ecológica, e não de tutela ao animal em 

si, da importância da preservação dessa espécie, que estava em estágio de 

extinção, pela sociedade.  

 Com os mesmos objetivos de proteger os animais a partir do viés da proteção 

ao meio ambiente e da busca pelo equilíbrio ambiental, surgem acordos como 

Acordo sobre a conservação das focas do Mar de Wadden; Acordo sobre a 

conservação das populações de Morcegos Europeus; Conservação dos Gorilas e 

seus habitat que protege todas as espécies de gorila; o Memorando sobre a 

conservação do Maçarico-de-bico-Fino, o Memorando de entendimento sobre a 

Conservação e Gestão das populações abertas comum do Leste Europeu, o 

Memorando sobre a conservação da espécie de veado Bukhara, o Memorando 

sobre medidas de conservação para as populações de Elefante da África Ocidental 

entre tantos outros. 
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 A Declaração Universal Sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH/05), é 

considerada um marco na tutela dos animais que fazem parte do processo de 

pesquisa científica. Assim, já em sua justificativa estabelece que os seres humanos 

devem ser consciente de que são parte integrante da biosfera e que possuem um 

papel importante na proteção das demais formas de vida, em particular dos animais 

(UNESCO, 2005). 

Dentre outras tutelas, carece destacar o art. 17 que dispõe da seguinte forma: 

 

Proteção do Meio Ambiente, da Biosfera e da Biodiversidade Devida 
atenção deve ser dada à inter-relação de seres humanos com outras 
formas de vida, à importância do acesso e utilização adequada de 
recursos biológicos e genéticos, ao respeito pelo conhecimento 
tradicional e ao papel dos seres humanos na proteção do meio 
ambiente, da biosfera e da biodiversidade (UNESCO, 2005, p. 01). 
 

Diante da sua importância, a DUBDH/05 foi incorporada no ordenamento 

jurídico interno através de Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/2012, 

que foi revogada através da lei nº 510/2016, dispondo sobre a utilização dos animais 

em pesquisas científicas entre outras coisas.  

Já a Convenção de Proteção e Bem Estar Animal (UNCAHP), 2018, produto 

da Associação de proteção e legislação animal, tem por objetivo ajudar a criar uma 

nova estrutura para a discussão global sobre a legislação animal. Tal documento, 

ainda que tenha a natureza jurídica de carta de recomendação e tenha sido 

organizado por pessoas e instituições privadas, traz consigo um rol de garantias e 

direitos específicos aos animais. 

Dentre os artigos estabelecidos pela UNCAHP, o artigo 1º dispõe que os 

animais são de responsabilidade humana e devem ter garantidos o acesso a 

alimentação, acesso à água, não ser expostos a medos, não sofrer situações de 

angústia, desconforto térmico; livre de dor, lesão e doença e a liberdade física. 

Logo, para esse documento, os animais são seres sencientes que possuem valor 

intrínseco. 

É preciso destacar que, para algumas correntes científicas, há dúvidas se os 

animais são de fatos seres sencientes. Todavia, para a UNCAHP (2018) é preciso 

observar: 

 

O princípio da precaução deve ser usado de modo que o benefício 
da dúvida sobre a senciência é dado à maioria das espécies de 
invertebrados ainda não conhecidas por serem sencientes. Portanto, 
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ninguém deve causar sofrimento aos animais invertebrados, pois 
eles são potencialmente sencientes, mesmo que ainda não seja 
provado cientificamente (UNCAHP, 2018, p. 04, tradução nossa). 
 

O documento reconhece uma qualidade única do animal que se assenta em 

seu valor intrínseco que implica que esses devem ser considerados como indivíduos 

seres sencientes, tendo um valor adequado em si mesmo, não obstante o seu 

instrumental valor para os seres humanos. Trata-se de uma dignidade do animal 

assentada em sua natureza ontológica que o faz ser respeitado em qualquer relação 

de interação com o ser humano. 

Para além da construção de normas e diretrizes normativas no âmbito 

internacional, a DUDA/78 influenciou tanto na construção de normas 

infraconstitucionais como na própria reforma e construção de textos constitucionais 

que protegem os direitos dos animais. 

Apesar dessa introdução nos ordenamentos jurídicos internos serem tímidas 

e, por vezes, uma proteção ligada a tutela do meio ambiente equilibrado, é preciso 

compreender que são avanços significativos. Ademais, cumpre lembrar que, apesar 

do reino animal ter sua existência sem identificação temporal na linha da origem das 

coisas, a construção de uma reflexão crítica dos animais é um objeto recente.  

Incorporando os ideais estabelecidos pela Declaração, a Espanha possui 

uma Lei de Proteção Animal desde 1990. Atualmente, os animais deixaram de ser 

consideradas coisas e passaram a ter o status de seres vivos. Outro aspecto é que 

esse Estado é conhecido pelo número de normas infralegais editadas por cidades.  

Reconhecendo que esse país possui uma estrutura normativa distinta que 

permite as cidades uma maior autonomia para legislar, cumpre destacar o exemplo 

da cidade de Trigueros del Valle que aprovou, por unanimidade, uma Lei que 

passou a reconhecer a cães e gatos direitos semelhantes aos que confere aos seres 

humanos (ANDA, 2020). 

Dentre os países que reconhecem a DUDA/78 e que avançaram na tutela 

interna de proteção aos direitos dos animais, merece destaque a Suíça que, para 

além de normas próprias e específicas, tornou-se o primeiro país a tutelar a 

dignidade animal dentro do texto constitucional. Ademais, trata como um dever do 

Estado criar normas que disciplinem direitos para os animais. 

Outro destaque é que a Constituição Federal Suíça de 1999 em seu art. 80 

estabelece que: 
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A Confederação prescreve disposições sobre a proteção dos 
animais. 2 Em particular, disciplina: a. a guarda e o cuidado de 
animais; b. as experiências com animais e as intervenções em 
animais vivos; c. a utilização de animais; d. a importação de animais 
e produtos de origem animal; e. o comércio e transporte de animais; 
f. a matança de animais. A execução das disposições é da 
competência dos cantões, desde que a lei não a reserve para a 
Confederação. (SUIÇA, 1999, p. 01). 
 

Outro destaque é a França que em seu Código Penal de 1994, em seu art. 

521-1, estabelece pena de até dois anos de prisão e até trinta mil euros de multa 

quando das práticas de maus-tratos e atos de crueldade contra animais mantidos 

em cativeiro. 

Apesar do avanço, o supracitado Código permite a realização de rinhas de 

galo e outros documentos normativos que estabelecem a tourada como um 

patrimônio cultural francês. Logo, percebe-se que nesse ordenamento, quando dos 

conflitos entre normas de proteção aos direitos dos animais e princípios de proteção 

a cultura, esse último vem ganhando maior aceitação jurídica.  

Nesse sentido, observa-se a decisão 2012-271 QPC que trouxe em seu 

fundamento: 

 

O Código Penal francês pune os maus-tratos graves e os atos de 
crueldade infligidos aos animais mantidos em cativeiro. Há, no 
entanto, uma exceção a essa regra: as touradas não são ilegais, 
onde se pode argumentar que existe uma tradição local ininterrupta. 
Essa diferença de tratamento não é contrária ao princípio da 
igualdade perante a lei (FRANÇA, 2013, p. 01). 
 

A Alemanha é considerada o primeiro Estado europeu a estabelecer a 

proteção aos direitos dos animais no âmbito do texto constitucional. A inserção deu-

se através de uma Emenda Constitucional (EC) em 2002. Ademais, o legislador 

reconheceu a importância dessa tutela e a classificou dentre as leis fundamentais. 

Nesse sentido, o art. 20-a dispõe que: 

 

A [Proteção dos recursos naturais vitais e dos animais] Tendo em 
conta também a sua responsabilidade frente às gerações futuras, o 
Estado protege os recursos naturais vitais e os animais, dentro do 
âmbito da ordem constitucional, através da legislação e de acordo 
com a lei e o direito, por meio dos poderes executivo e judiciário 
(ALEMANHA, 2020, p. 29). 
 

O citado país, que conta com um Código de Proteção aos Animais desde 

1933, recentemente promulgou uma resolução que obriga que tutores levem seus 
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animais domésticos para passear ao menos duas vezes por semana. Em entrevista 

ao Portal Uol, a Ministra da Agricultura, Klöckner, justificou que a medida ocorre pois 

de acordo com pesquisas locais restam evidências de que muitos dos 9,4 milhões 

de cachorros que residem no país não estão se exercitando ou recebendo os 

estímulos físicos que necessitam (PORTAL UOL, 2020). A expectativa é que a 

norma entre em caráter de vigência já em 2021. 

No Reino Unido, especificamente na Inglaterra, o Ato de Bem-Estar Animal, 

de 2006, reconhece, de maneira formal, que os animais vertebrados são dotados de 

senciência. Assim, esclarece que o Ato e suas respectivas normas estabelecidas 

somente se aplicam aos animais vertebrados, uma vez que, esses são atualmente 

os únicos animais comprovadamente seres sencientes (INGLATERRA, 2006).  

Todavia, o legislador preferiu pela não utilização do termo de forma direta, 

mas ainda assim versa em inúmeros momentos sobre a vedação a práticas que 

infringem sofrimentos físicos e mentais aos animais. De forma direta, o legislador 

afirma que os animais precisam exibir comportamento normal, a fim de não 

configurar a existência de maus-tratos (INGLATERRA, 2006). 

Diante das convenções internas que ligam os países do Reino Unido, o Ato 

também é reconhecido pelo ordenamento jurídico do País de Gales. Já Escócia e a 

Irlanda, ainda que semelhantes, optaram por construir normas próprias. Assim, 

surgem os documentos como o Ato de Saúde e Bem-Estar de 2006 na Escócia e o 

Ato de Bem Estar dos Animais de 2011 na Irlanda do Norte. 

Não parece estranho o reconhecimento de tal característica pelo 

ordenamento citado. Para além de ser signatário da DUDA/78, não custa lembrar 

que foi na Inglaterra que surgiu uma das primeiras sociedades de proteção aos 

animais. Logo, o país, além de progressivo nessa temática, constrói sua história de 

evolução de proteção aos animais.  

Outro marco evolutivo do Ato é o caráter de responsabilização dos tutores13 

por seus animais. Logo, a norma prevê que tutores e demais indivíduos são 

responsáveis por ações ou omissões que causem sofrimentos aos animais 

(INGLATERRA, 2006). Inclusive, poderá responder judicialmente se falhar em 

prevenir ou em tomar os passos adequados na prevenção de que outra pessoa 

                                            
13 Conforme Vieira (2011) uma relação tutorial implica em uma relação de desigualdade 
entre as partes, de não-reciprocidade, supõe uma sustentação, uma ajuda, um reforço de 
um ator sobre o outro. 
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cause sofrimento desnecessário ao seu animal por ação ou omissão (INGLATERRA, 

2006).  

Sobre os tutores, o art. 17 dispõe que: 

 

A responsabilidade por um animal só existe quando se pode dizer 
que uma pessoa assumiu a responsabilidade por seu cuidado diário 
ou por seu cuidado para um propósito específico ou em virtude de 
ser seu dono. Isso incluirá uma pessoa que assume a 
responsabilidade pelo animal temporariamente (subseção ( 1 )) , 
como, por exemplo, um cirurgião veterinário que assume a 
responsabilidade pelos animais mantidos em seu consultório durante 
a noite, a equipe no alojamento e a equipe em santuários de animais 
(INGLATERRA, 2006, p. 01, tradução nossa, sic). 
 

Nos casos de maus-tratos, a norma inglesa estabelece uma sanção de 

privação de liberdade de uma até cinquenta semanas, multa pecuniária e retirada do 

animal do seu tutor. Merece destaque que o documento ainda criminaliza as rinhas, 

mutilação e envenenamento. Todavia, apesar de todo o progresso, as normas se 

destinam apenas aos animais domésticos ou que estão em situação de lar. Assim, o 

art. 15º dispõe que: 

 

Animais de um tipo não comumente domesticado nas Ilhas Britânicas 
são apenas ―animais protegidos‖ na medida em que estão sob o 
controle do homem ou não vivem de forma independente na 
natureza. ―Sob controle‖ pretende ser uma expressão mais ampla do 
que ―animal em cativeiro‖, que foi usado em um contexto equivalente 
na Lei de Proteção dos Animais de 1911 (―a Lei de 1911 ‖). A última 
expressão foi interpretada de forma restrita nos tribunais. "Não viver 
em estado selvagem" destina-se a abranger os animais que podem 
ter deixado de estar sob o controle do homem e, portanto, não se 
enquadram na seção 2 (b), mas ainda não estão vivendo na 
natureza, incluindo (embora não se limitando para) animais que 
escaparam, por exemplo de um zoológico ou circo (INGLATERRA, 
2006, p. 01, tradução nossa, sic). 
 

A Irlanda do Norte possui disciplinamentos semelhantes e estipula penas de 

até seis meses de prisão e/ou multa máxima permitida em lei, no caso de 

condenação sumária, e prisão de até dois anos e/ou multa no caso de condenação 

conforme indiciamento (IRLANDA DO NORTE, 2011). Na Escócia, por sua vez, a 

pena é de até doze meses de prisão e/ou multa de até vinte mil libras esterlinas 

(ESCÓCIA, 2006). 

Dentre os novos documentos que protegem o meio ambiente, e por 

consequência os animais, merece destaque a Constituição Equatoriana, aprovada 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/section/3/1&usg=ALkJrhiM-LpHHIn3HaQ7fShd13wPSlcfBQ
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em 28 de setembro de 2008, que traz o inovador ―direito das naturezas‖. Também 

chamado de Pacha Mama, o disposto no art. 71 estabelece que a natureza onde se 

reproduz e se realiza a vida, tem direito a ser respeitada integralmente em sua 

existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e 

processos evolutivos (ECUADOR, 2008, tradução nossa). 

A Carta Equatoriana é um avanço ao trazer os aspectos biocêntricos para o 

âmbito das normas positivadas. Nesse sentido, a observação dos direitos dos 

animais, ainda que de forma incidente e principiológica, devem ser observadas por 

toda a população. Tal como, é preciso destacar que a escolha por um constituinte 

originário reflete a importância desse valor para esse Estado. 

Para além do artigo citado, a proteção dos animais também é apreciada na 

redação do art. 57 que dispõe que: 

 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con 
los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 
colectivos: Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos 
colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los 
recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 
agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, 
con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los 
lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y 
ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 
recursos y propiedades de la fauna y la flora (ECUADOR, 2008, p. 
42). 
 

Ainda no continente americano, merece destaque o Chile que, em 2009, 

editou a Lei 20.380 específica para a proteção dos animais. Apesar de não proibir as 

rinhas e a utilização de animais em circos, a referida norma estipula mudanças 

significativas quando da vedação aos maus-tratos e a responsabilidade dos tutores 

por seus animais. Assim, o art. 3º entalece que: 

 

Artículo 3° - Toda persona que, a cualquier título, tenga un animal, 
debe cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue adecuados, de 
acuerdo, al menos, a las necesidades mínimas de cada especie y 
categoría y a los antecedentes aportados por la ciencia y la 
experiencia. La libertad de movimiento de los animales silvestres no 
debe ser restringida de manera innecesaria, especialmente si ello les 
ocasionare sufrimiento y alteración de su normal desarrollo (CHILE, 
2009, p. 01). 
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 Em 2017, Portugal editou a Lei nº 8/2017, reconhecendo que os animais são 

seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua 

natureza (PORTUGAL, 2017). Dentre as evoluções normativas desse documento 

merece destaque a vedação aos maus-tratos; o dever do tutor em oferecer 

assistência médica veterinária; e garantia de acesso à água e alimentação de 

acordo com as necessidades da espécie em questão (PORTUGAL, 2017). 

 Merece destaque o art. 1793-4 que estabelece a guarda compartilhada em 

caso de divórcios do tutor. Assim, dispõe que os animais de companhia são 

confiados a um ou a ambos os cônjuges, considerando, nomeadamente, os 

interesses de cada um dos cônjuges e dos filhos do casal e também o bem-estar do 

animal (PORTUGAL, 2017). 

Quando do exame dos países vanguardistas na norma de proteção aos 

direitos dos animais, a Austrália tem condições ainda mais peculiares. Atualmente, o 

ordenamento jurídico reconhece que os animais são seres detentores de 

sentimentos. Ademais, ainda admite que os animais tenham valor intrínseco e 

merecem ser tratados com compaixão (ANDA, 2020). 

É inegável o avanço do comércio de animais para serem alocados em 

processo de domesticação. Cães, gatos, roedores, porcos e os chamados novos 

animais14 estão dentro das espécies mais comercializadas para esse fim. 

Objetivando diminuir com tal comercialização, o legislador australiano proibiu a 

reprodução de animais para fins de comercialização (ANDA, 2020). 

É de inegável importância a construção de normas jurídicas de direito interno 

que reflitam os princípios estabelecidos pela DUDA/78. Ainda que a doutrina 

discorde sobre a natureza jurídica desse documento, sua importância principiológica 

e ética é reconhecida por cientistas, pesquisadores e juristas. 

Todavia, para além da normatização específica, os direitos dos animais 

dependem necessariamente da construção de políticas públicas específicas. Assim, 

a construção de um ordenamento que reconhece os animais enquanto detentores 

de direitos devem ser considerado o primeiro passo para a concretização da 

proteção e do bem-estar animal. 

                                            
14 Conforme a Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences são animais que não são nem 
gatos nem cachorros, como coelhos, porquinhos-da-índia, furões, mas também aranhas, 
cobras, lagartos-monitores, iguanas ... Além de coelhos e porquinhos-da-índia, que não são 
novos, os outros não são "Companheirismo" e detê-los é incomum. É muito difícil oferecer-
lhes condições de vida compatíveis com as necessidades biológicas de suas espécies  
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Dentre os países que ratificaram a DUDA/78, a Holanda construiu uma 

complexa política pública direcionada aos animais e tornou-se o primeiro país a 

erradicar os animais domesticados em situação de abandono nas ruas (ANDA, 

2020). Trata-se de um conjunto de ações, que a princípio, tinha como objetivo 

diminuir o aumento da população canina em situação de rua. 

A Bélgica, que foi o palco da assinatura da Declaração, também apresenta 

fortes avanços no que diz respeito a políticas públicas direcionadas a proteção dos 

animais, principalmente, os domesticados. Dentre as ações, atualmente é preciso 

uma licença estatal para adotar animais (ANDA, 2020). A medida visa diminuir 

eventuais situações de abandono e maus-tratos no país. 

Ademais, utilizando-se do poder punitivo, o país ainda estabeleceu sanção 

pecuniária de até 10 milhões de euros e restrição de liberdade de até 15 anos para 

aqueles que cometam crimes contra animais (ANDA, 2020). O endurecimento das 

sanções ainda é considerado um reflexo das políticas de bem-estar dos animais. 

No âmbito das organizações privadas, o Fundo Internacional para o Bem-

estar Animal (IFAW) é mundialmente reconhecido pelo conjunto de atividades que 

desenvolve para a tutela da proteção dos animais. De forma específica, sua atuação 

é direcionada aos animais silvestres e exóticos. Atualmente, também desenvolve 

atividades que visam esclarecer comunidades sobre os direitos dos animais. 

Também é preciso destacar as atividades desenvolvidas pela Global 

Veterinary Community (WSAVA) que editou as diretrizes para o Bem-Estar Animal 

na Inglaterra. Tal como, World Wide Fund for Nature (WWF), de natureza não 

governamental, que possui um extenso trabalho de defesa dos direitos dos animais. 

Apesar de todos os avanços, a DUDA/78 ainda possui fortes obstáculos para 

sua concretização, uma vez que, depende necessariamente da vontade de 

legisladores internos e de modificações sociais que levem os homens a repensarem 

as relações com os animais. Assim, é preciso que haja modificações concretas para 

que o antropocentrismo dê lugar, de forma gradual, a um modelo de organização 

social centrado no biocentrismo. Essa evolução passa necessariamente pela 

vontade política de quem comanda um Estado15.  

                                            
15 Sobre a responsabilidade das classes políticas quanto a criação normativa, Dworkin 
(2011) que Acreditamos que os dirigentes políticos têm responsabilidades que não 
poderíamos defender se tivéssemos de estabelecê-las diretamente a partir das exigências 
comuns da moral pessoal do indivíduo que a maioria de nós aceita para nós mesmos e para 
os outros na vida não política. Acreditamos que possuem uma responsabilidade especial e 
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É preciso destacar que a falta de aprovação formal por parte da UNESCO 

coloca-se como um obstáculo para a verificação real da eficiência dessa 

Declaração. Ainda que com o tempo, tal aprovação não seja mais um empecilho 

para o reconhecimento da importância do conteúdo material da DUDA/78, não há de 

fato um controle sobre os países que, de forma autônoma, a incorporaram em seu 

ordenamento interno. Outros documentos também se apropriam do disposto na 

DUDA/78 e buscam da UNESCO o reconhecimento formal que aquele documento 

não possui. 

No âmbito dos ordenamentos jurídicos internos, é essencial que, conforme o 

que correu na Suíça, esses passem a considerar a proteção do animal um dever do 

Estado. Para Regis (2017) essa obrigação se assenta no mesmo critério de 

vulnerabilidade que levou as nações a proteger crianças, idosos, portadores de 

necessidades especiais e outros grupos que já são protegidos pela Constituição 

Federal da República Brasileira de 1988 (CFRB/88).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
complexa de imparcialidade entre os membros da comunidade e de parcialidade para com 
eles nas relações com estrangeiros. Isso é muito diferente da responsabilidade que cada um 
de nós aceita enquanto indivíduo. [...] Não concedemos às autoridades no exercício de suas 
funções nenhuma esfera dessa natureza. Dizemos que eles devem tratar todos os membros 
de sua comunidade como iguais, e o que é para um indivíduo a liberdade normal do uso das 
preferências individuais, para o administrador público é chamado de corrupção. 
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4 NORMAS INTERNAS DE PROTEÇÃO AO ANIMAL 

 

Apesar da DUDA/48 ter a natureza jurídica de Carta de Intenção, há que se 

admitir a importância de sua proclamação para a construção dos ordenamentos 

jurídicos internos. Uma breve análise das normas jurídicas brasileiras demonstra 

uma adesão direita à corrente utilitarista e uma coisificação desses seres ao longo 

da história. 

 

4.1 EVOLUÇÃO NORMATIVA 

 

 A consagração dos direitos dos animais no ordenamento jurídico interno deve 

ser compreendida, assim como os direitos fundamentais, como produto dos 

constantes movimentos sociais. Desde os primórdios, essa matéria não recebeu um 

tratamento adequado por parte do legislador. A exemplo, as Constituições 

Brasileiras de 1824 e 1891 não trataram desse objeto se quer de forma transversal, 

ou seja, na perspectiva dos direitos do meio ambiente. 

 O Código Civil de 1916 (CC/16), em seu art. 593, confere aos animais o 

status de coisa. Trata-se de um documento que ficou conhecido por ter um viés 

patrimonialista. O Código ainda dispensa um tratamento para animais quando 

capturados em situação de caça. 

Historicamente, o ordenamento jurídico com conteúdo de tutela aos direitos 

dos animais foi o Decreto nº 16.590, de 10 de setembro de 1924. Trata-se de uma 

norma que disciplina as casas de diversões públicas. Tais espaços eram palcos de 

rinhas de animais. Com a promulgação desse decreto, ficaram proibidas corridas de 

touros e novilhos, além de rinha de galos e canários (BRASIL, 1924). 

Ainda no âmbito constitucional, A Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, de 1934, trouxe em seu art. 5º a competência exclusiva da União 

para legislar sobre a caça cabendo, de modo subjetivo, aos estados para legislar 

apenas nos casos omissos. Ademais, ainda estabeleceu uma tutela de proteção ao 

meio ambiente, cuja finalidade era a conservação apenas dos recursos econômicos.  

 Apesar de a supracitada norma ter importância, uma maior proteção ocorrerá 

com a promulgação do Código de Defesa dos Animais, Decreto nº 24.645, de 10 de 

julho de 1934. Este documento estabeleceu que aos animais deve ser destinado um 
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tratamento específico e não apenas ser aplicado às regras civis do bem jurídico 

material. Assim, analisa Mendes (2018) que esse conjunto de normas: 

 

Pode ser considerado o primeiro diploma legal geral de Direito 
Animal, pois tutelou os animais não humanos, considerando-os como 
fins em si mesmos, sem fazer qualquer tipo de referência à 
importância ambiental ou ecológica dos animais a serem protegidos 
(MENDES, 2018, p. 19). 
 

Também chamada de Lei Áurea dos animais, visto que, traz normas jurídicas, 

mas no âmbito fático teve limitações quanto a sua concretização. Dentre as 

contribuições desse documento, cumpre mencionar o art. 1º que estabelece que 

Todos os animais existentes no País são tutelados do Estado (BRASIL, 1934). 

Logo, o legislador reconheceu a vulnerabilidade destes seres e o dever do 

zelo estatal, uma vez que, estabeleceu, no art. 1º que todos os animais, existentes 

no País, são tutelados pelo Estado. Assim, cria o dever para as autoridades estatais 

de proteger os animais independentes de sua espécie.  Trata-se de uma evolução 

no ordenamento jurídico interno que passa a ter normas com a finalidade de 

proteger a integridade física dos animais.   

O art. 2º, por sua vez, estabeleceu multa para casos comprovados de maus-

tratos, assim dispõe que: 

 

Aquele que, em lugar público ou privado, aplicar ou fizer aplicar 
maus-tratos aos animais, incorrerá em multa de 20$000 a 500$000 e 
na pena de prisão celular de 2 a 15 dias, quer o delinquentes seja ou 
não o respectivo proprietário, sem prejuízo da ação civil que possa 
caber. § 1º A critério da autoridade que verificar a infração da 
presente lei, será imposta qualquer das penalidades acima 
estatuídas, ou ambas. § 2º A pena a aplicar dependerá da gravidade 
do delito, a juízo da autoridade. (BRASIL, 1934, p. 01, sic) 
 

Para o exercício de tal direito, o legislador, ainda no mencionado art. 2º, § 3º, 

estabeleceu que os animais sejam assistidos em juízo pelos representantes do 

Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das sociedades 

protetoras de animais. Assim, o legislador positivou a capacidade de ser parte dos 

animais, possibilitando seu ingresso em juízo, seja em nome próprio (por 

representação), seja por substituição processual, para protegerem seus direitos 

(MENDES, 2018). 

Trata-se de uma inovação no ordenamento jurídico interno, inclusive quando 

da comparação com outras normas de tutela quando do direito comparado. Nesse 
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sentido, Silva (2009) analisando o dispositivo e suas contribuições para a evolução 

normativa estabelece que: 

 

 Por muito tempo os animais não foram defendidos em juízo por se 
considerar que não havia uma pessoa legitimada para tanto, tendo 
em vista fazerem parte de toda fauna brasileira, ou seja, todos 
seriam prejudicados e então ninguém teria legitimidade específica 
para representá-los (SILVA, 2009, p. 329). 
 

Ainda analisando o art. 2º, § 3º, Ataide Júnior (2018a) possui uma 

interpretação mais progressista sobre a norma. Para esse autor, o legislador confere 

o status de sujeitos de direitos1617 aos animais, posto que, não haveria sentido 

algum em conferir capacidade de estar em juízo a quem não desfrutasse de direitos 

a serem defendidos judicialmente (ATAIDE JÚNIOR, 2018a). 

Ainda que cause estranheza o animal ser considerado sujeito processual 

devido a sua forma biológica, cumpre lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro 

estabelece a capacidade de ser parte processual a outros sujeitos que não são 

seres humanos. Cabe lembrar que o Condomínio, Pessoa Jurídica, Espólio e Ente 

Despersonalizados podem figurar como partes em demandas processuais. Em 

outras palavras, a capacidade de ser parte é a aptidão genérica para o exercício da 

pretensão à tutela jurídica (MELLO, 2012). 

Ainda que o citado Código tenha sido revogado a matéria ainda não é 

pacificada por juristas e doutrinadores. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul (TJRS), quando da apreciação da Ação Indenizatória nº 5048149-

79.2020.8.21.0001, decidiu que 08 gatos e 02 cachorros não poderiam ser autores 

de ação processual. A alegação da parte autora é que os animais eram dotados de 

nomes próprios que os identificavam como sujeitos sociais. A magistrada que 

conduziu o caso fundamentou a negativa de sua decisão alegando que não 

conseguiu verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (TJRS, 2020). 

                                            
16 Para Gomes (1998) Sujeito de Direito é a pessoa a quem a lei atribui a faculdade ou a 
obrigação de agir, exercendo poderes ou cumprindo deveres 
17 Ampliando o Conceito de Gomes (1998), Diniz (2009) leciona que Para a doutrina 
tradicional, ‗pessoa‘ é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo 
sinônimo de sujeito de direito. 
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Todavia, há que se ressaltar que o dispositivo acima não confere aos animais 

a chamada capacidade processual18. Ou seja, o Código de Defesa dos Animais não 

reconhece o poder do animal de pleitear demanda judicial pessoalmente. Por isso, a 

necessidade que o Ministério Público (MP) o represente. Analisando essa 

característica, Mello (2018) leciona que: 

 

Assim, o legitimado nas causas envolvendo animais não-humanos 
poderá atuar em nome próprio na defesa dos animais, como 
substituto processual, ou em nome alheio, como representante, caso 
em que o animal irá diretamente reivindicar seus direitos (da mesma 
forma que o absolutamente incapaz pode fazê-lo). (MELLO, 2018, p. 
22). 
 

Acompanhando o movimento de proteção internacional de tutela, o art. 3º 

trouxe de forma expressa as condutas que são consideradas práticas de maus-

tratos contra animais. Analisando de forma comparada, percebe-se que o Código 

brasileiro guarda intima semelhança com o já mencionado Código Inglês, Protection 

of Animals Act de 1911. 

O rol de práticas é extenso. Essa opção reflete a preocupação do legislador 

em tipificar o maior número possível de atos que sejam lesivos ou que causem 

sofrimento aos animais. Dentre desses, destacam-se: 

 

Art. 3º - Consideram-se maus-tratos: I - praticar ato de abuso ou 
crueldade em qualquer animal; II - manter animais em lugares anti-
higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o 
descanso, ou os privem de ar ou luz; III - obrigar animais a trabalhos 
excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em 
sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente, não se 
lhes possam exigir senão com castigo; IV - golpear, ferir ou mutilar, 
voluntariamente, qualquer órgão ou tecido de economia, exceto a 
castração, só para animais domésticos, ou operações outras 
praticadas em benefício exclusivo do animal e as exigidas para 
defesa do homem, ou interesse da ciência; V - abandonar animal 
doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-
lhe tudo que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive 
assistência veterinária (BRASIL, 1924, p. 01). 

                                            
18 Já a capacidade processual é definida por Marinoni; Arenhart; Mitidiero (2016) como 
gênero do qual são espécies a capacidade de ser parte (também conhecida como 
personalidade processual ou judiciária), a capacidade de estar em juízo (legitimatio ad 
processum) e a capacidade postulatória. Para os autores, a capacidade de ser parte tem, 
como correlato, no plano do direito material, a personalidade jurídica, ainda que seja mais 
ampla e por vezes reconhecida em lei em situações em que não há personalidade no direito 
material. Desta forma, a capacidade de ser parte é a possibilidade de demandar e de ser 
demandado em juízo. 
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Por fim, merece destaque a preocupação do legislador em definir a quem de 

fato as normas do Código destinam-se a proteger. Assim, o art. 17 conceitua e 

explica que a palavra animal, da presente Lei, compreende todo ser irracional, 

quadrúpede, ou bípede, doméstico ou selvagem, exceto os daninhos. (BRASIL, 

1924). Trata-se de uma delimitação especista dos sujeitos e, portanto, desconsidera 

a classe dos invertebrados. 

A Constituição de 1937, por sua vez, não trouxe grandes avanços 

significativos e repetiu a matéria do poder de legislar sobre a caça, cabendo aos 

estados apenas legislar sobre questões em que essa fosse omissa. Mais uma vez, o 

legislador ratifica a importância do animal enquanto recurso natural e de identidade 

nacional.  

O Código Penal de 1940 (CP/40) trouxe alguns avanços normativos sobre a 

questão em tela. O art. 162 tipifica o crime de supressão ou alteração de marca de 

animais. Apesar da proteção ter o caráter puramente patrimonial, há uma mínima e 

indireta proteção que resguarda, aos animais o direito de ―voltar para casa‖ quando 

encontrados.  

Outro dispositivo que merece destaque é o art. 164 dispondo que: 

 

Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia - Art. 

164 - Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem 
consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo: 
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa (BRASIL, 
1940, p. 01, sic). 
 

Apesar do dispositivo acima ter um teor nitidamente patrimonial, visto que o 

intuito é proteger a propriedade de eventual invasão, acaba protegendo os animais 

da situação de abandono. Ou seja, ainda que de forma colateral, há que se admitir 

um mínimo de avanço na tutela animal. Fala-se em ―proteção‖ indireta, posto que, a 

preocupação central do legislador ainda era proteger o patrimônio privado, mas ao 

fazer isso, de forma reflexa, consegue estabelecer um patamar mínimo de proteção 

aos direitos dos animais. Logo, não poderia o direito ficar a margem do processo de 

mutação social. Assim, leciona Levai (2011) que: 

 

O direito, como meio à realização da justiça, não pode excluir de sua 
tutela quaisquer criaturas sensíveis, com base em critérios 
especistas de configuração biológica, caso contrário, estará 
legitimando com a injustiça. Se a ciência já demonstrou que dor é dor 
para qualquer ser vivo que possui cortéx cerebral e percepções 



89  

 
 

sensoriais, em situações de crueldade, portanto, o animal – não a 
coletividade – é a verdadeira vítima da ação agressiva (LEVAI, 2011, 
p. 32). 
 

Tal normatização deve ser compreendida como um movimento inerente ao 

direito e decorrente do próprio processo histórico em que o país estava inserido. 

Cumpre lembrar que países como Inglaterra e Alemanha já possuíam normatização 

específica para nos animais.   

Logo, apesar das normas serem de fundamentais importância, esbarram em 

uma visão antropológica que coloca o homem como uma espécie de centro de todas 

as relações e acontecimentos da Terra. Quando na realidade, o ser humano é 

apenas mais um dos inúmeros, seres que compõem esse espaço. 

Destaca-se que apenas em 2016, por meio da Lei nº 13.330, de 2 de agosto, 

o CP/40 trouxe de forma direta a tipificação de crime contra os animais. Assim, o art. 

180 estabelece de forma suplementar também a tutela aos animais silvestres ao 

criminalizar a receptação animal. Enquanto aos demais animais, o CP/40 permanece 

omisso no tratamento da matéria.  

Cumpre lembrar que o CP/40 não traz de forma direta, assim como todo o 

ordenamento jurídico, a tipificação da prática de zoofilia. Como esclarece Bizawu 

(2017): 

 

O termo zoofilia ou zoofilismo, ou ainda coitus bestiarum, é tratado 
pela medicina legal como bestialismo, sendo considerado como a 
satisfação sexual com animais domésticos. Indivíduos portadores 
desta ―prática‖ muitas vezes são impotentes com mulheres. 
Realizando-se sexualmente com galinhas, patos, cavalos, vacas ou 
cabras. Dados reforçam que essa prática é mais frequente no 
campo, entre os pastores, vaqueiros e moços de estribaria, ou ainda, 
entre os portadores de deficiência mental (BIZAWU, 2017, p. 65). 
 

Apesar de a prática poder ser punida por meios dos dispositivos que vedam a 

prática de maus-tratos e atos cruéis, diante dos danos que causa aos animais e 

ainda da grande quantidade de casos que ocorre, seria de fundamental importância 

ser estabelecida de forma direta no ordenamento. Tal como, é o ápice da 

objetificação do animal, uma vez que, quem o pratica só visa satisfazer seus mais 

nefastos desejos sexuais. 

A retomada da proteção animal de forma normativa é retomada com o 

advento da Lei de Contravenções Penais, Decreto nº Lei 3.688/41, de 03 de outubro 

de 1941. Assim, repete a proteção a terceiros por eventuais danos causados por 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.330-2016?OpenDocument
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animais. Tal como, penaliza quem coloque a situação de perigo a coletividade pela 

má condução de animais tido como perigoso. Nesse sentido, o art. 31 dispõe que: 

 

Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou 
não guardar com a devida cautela animal perigoso: Pena – prisão 
simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de cem mil réis a um 
conto de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: a) na 
via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou o confia à 
pessoa inexperiente; b) excita ou irrita animal, expondo a perigo a 
segurança alheia; c) conduz animal, na via pública, pondo em perigo 
a segurança alheia (BRASIL, 1941, p. 01). 
 

O dispositivo acima tem como objetivo a tutela da integridade física e 

patrimonial de terceiro. A tutela da integridade física do animal aparece em um 

segundo momento no referido texto. Assim, foi o art. 64 prevendo que aquele que 

tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo, deverá cumprir 

pena de prisão simples (de dez dias a um mês) ou multa (de cem a quinhentos mil 

réis). O destaque é a previsão de pena privativa de liberdade para atos cruéis. 

Ainda que os maus-tratos aos animais tenha sido matéria de apenas um 

dispositivo da referida lei, a mesma representa um avanço significativo quando da 

análise sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, posto que o parágrafo veda a 

crueldade em procedimentos científicos e exposições artísticas. Assim, tem-se que: 

 

1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou 
científicos, realiza em lugar público ou exposto ao publico, 
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo. § 2º Aplica-se a pena 
com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho 
excessivo ou tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo 
público. (BRASIL, 1941, p. 01). 
 

Analisando tal dispositivo, leciona Xavier (2013) que: 

 

Os animais tornaram-se, ao longo dos anos, vítimas silenciosas da 
violência perpetrada pelos seres humanos, que lhes impingem 
sofrimento desnecessário, através de maus-tratos, abate 
indiscriminado, exploração do trabalho, utilização dos produtos de 
origem animal e uso em experimentos de caráter científico em 
laboratórios. O modo como são tratados os animais contrasta com o 
nível de inteligência da sociedade pós-moderna, que se proclama 
uma civilização avançada, a ter por parâmetro seu progresso 
intelectual, moral, social e tecnológico (XAVIER, 2013, p. 160). 
 

Bem é verdade que uma tutela mais efetiva sobre o tratamento dos animais 

para fins de experiências científica e acadêmica será trazida pelo Decreto-Lei nº 
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6338/79, de 08 de maio de 1979. Tal dispositivo traça os limites da prática de 

vivissecção, que conforme o art. 3º passa a ser permitida desde que cumpra fins 

científicos, e seja feito por profissional técnico qualificado e que o animal esteja sob 

o efeito de anestésico específico.  

Com o avanço da preocupação com o meio ambiente, O Código Florestal, 

Decreto-Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Trata-se de mais uma norma 

incidente, uma vez que, ao passo que protege a flora, acaba, por consequência, 

protegendo todo o meio ambiente. 

Já o Decreto-Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967, é direcionado a proteção 

da fauna de forma ampla. Trata-se de uma norma que tutela o animal, em especial o 

silvestre de forma ampla. Merece destaque o art. 1º estabelecendo que os animais 

silvestres são patrimônio nacional. Assim criando os princípios para uma cultura de 

identidade nacional, com inúmeros símbolos animais, mas totalmente 

antropocêntrica. In verbis o referido dispositivo:  

 

Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, 
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 
criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a 
sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. § 1º Se 
peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a 
permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder 
Público Federal (BRASIL, 1967, p. 01). 
 

Os demais dispositivos do denominado Código da Fauna vão ratificar essa 

opção de coisificação dos animais. Ainda assim é preciso reconhecer que esse 

documento pode ser considerado de fundamental importância para a construção 

histórica dos direitos dos animais. Esse posicionamento de patrimonialização dos 

animais ainda pode ser visto quando da ratificação da já mencionada da Convenção 

CMS em 1979. 

A Constituição de 1967 apresenta texto similar a suas antecessoras. Todavia, 

essa se destaca por ser o primeiro documento composicional que reconhece a 

função social da propriedade. Ademais, delimita a competência legislativa sobre a 

caça como matéria reservada à União. 

Influenciado pelo convencionado na CMS, o Decreto-Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, cria a Política Nacional do Meio Ambiente. Para além do 

reconhecimento da importância ao meio ambiente equilibrado e a preservação da 
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natureza, esse vai estabelecer multas para aquele que causar estado de sofrimento 

aos animais a partir da poluição sonora. Assim, o art. 15 estabelece que: 

 

Art. 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, 
animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo 
existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e 
multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. § 1º A pena e aumentada até 
o dobro se: I – resultar: a) dano irreversível à fauna, à flora e ao meio 
ambiente; b) lesão corporal grave; II - a poluição é decorrente de 
atividade industrial ou de transporte; III - o crime é praticado durante 
a noite, em domingo ou em feriado (BRASIL, 1981, P. 01). 
 

Trata-se de uma norma inovadora, visto que, reconhece um estado de 

sofrimento do animal ocasionado por poluentes sonoros. A estipulação de multa 

pecuniária deve ser vista como, mais um, instrumento punitivo para aqueles que 

lesarem o direito à saúde dos animais de alguma forma. 

Outra grande contribuição desse dispositivo foi a criação de um conjunto de 

órgãos públicos como o Cadastro de Defesa Ambiental e o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA) que é definido como: 

 
Uma estrutura adotada para a gestão ambiental no Brasil, e é 
formado pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios responsáveis pela proteção, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental no Brasil (BRASIL, 2020, p. 01). 
 

O Decreto-Lei nº 7.173, de 14 de dezembro de 1983, cria normas destinadas 

ao estabelecimento e funcionamento de jardins zoológicos. Assim, o art. 1º, 

considera jardim zoológico qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos 

em cativeiro ou em semi-liberdade e expostos à visitação pública (BRASIL, 1983). 

Ademais, estabelece o dever de que a instituição seja registrada no IBAMA e possua 

licença para cada animal de forma específica.  

Trata-se de uma instituição que deve, acima de tudo, zelar pelo bem estar 

animal e apesar de a norma estabelecer que devem haver condições adequadas 

para o funcionamento dos zoológicos, muitos são os casos de violação aos direitos 

dos animais nesses espaços. Como há mencionado o famoso HC 833085-3, que 

pedia a ―libertação‖ de Suiça, outros casos movimentaram o judiciário brasileiro. 

No estado da Paraíba, merece destaque o caso da Elefanta Lady que  

Desde 2013, Lady, que tem 47 anos, vive no Parque Zoobotânico 
Arruda Câmara (Bica) em João Pessoa, quando foi regatada do 
Circo Europeu Internacional. Ela nasceu em cativeiro e passou 
quase 40 anos realizando apresentações em circos, percorrendo o 
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Brasil em contêineres. Segundo laudo de Médicos Veterinários, Lady 
está em sofrimento físico e psicológico devido à estrutura 
inadequada e à falta de capacitação dos funcionários do parque 
(...)No dia 30 de outubro a audiência de conciliação terá 
continuidade, ocasião em que a Secretaria de Meio Ambiente do 
Município de João Pessoa e o IBAMA poderão afirmar sua 
concordância com a transferência da elefanta Lady para o Santuário 
de Elefantes, dependendo da manifestação dos técnicos 
(SCHEFFER, 2019, p. 01). 
 

Atualmente, a elefanta foi alocada em um santuário de elefantes, no Mato 

Grosso, e é acompanhada por uma equipe multiprofissional. A instituição é 

reconhecida, mundialmente, por buscar meios de devolver a dignidade a animais 

silvestres que sofram quaisquer tipos de condições de maus-tratos.  

Quando do exame da CFRB/88, já de forma elementar, o art. 23 estabelece 

que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: (...) preservar as florestas, a fauna e a flora (BRASIL, 1988). Já o art. 24, 

inciso VI, dispõe que é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito 

Federal legislar sobre a caça, a pesca e a fauna (BRASIL, 1988). 

A Carta inovou ao tratar a proteção do meio ambiente enquanto um dever do 

Estado e da Sociedade e como um direito de todos. Assim a proteção aos animais é 

tratada de forma indireta pelo art. 225 que dispõe: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para 
assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
(...)VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
(BRASIL, 1988, p. 01). 
 

Ao inserir no texto constitucional uma proibição relacionada ao sofrimento 

animal, o legislador demonstrou que o Direito deve preocupar-se não apenas com a 

vida, mas também com a integridade física dos animais (TEXEIRA, 2017). Ainda que 

a proteção tenha ocorrido de forma tímida, o constituinte reconhece que os animais 

possuem direitos específicos. 

Analisando o dispositivo, Machado Júnior (2015) leciona que o direito se 

esverdeou, uma vez que os princípios ambientais constitucionais passaram a 

orientar a interpretação do sistema jurídico e a elaboração de novas regras. Ou seja, 

https://canalcienciascriminais.com.br/author/gisele-scheffer/
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há uma modificação no seu sentido e flexibilização do distanciamento entre normas 

de direito público e de direito privado (MACHADO JÚNIOR, 2015). 

Todavia, o constituinte originário ao proteger os animais silvestres retoma a 

colocação dos mesmos como propriedade do Estado, não em virtude dos interesses 

do animal, mas dos direitos da coletividade (JESUS, 2018). Ademais, ainda é 

possível a verificação da tutela como uma forma de proteger o patrimônio nacional 

quantos aos recursos materiais e imateriais. 

Para Medeiros, Weingartner Neto e Petterle (2017): 

 

A Constituição brasileira de 1988 foi vanguardista ao estabelecer um 
capítulo especifico à proteção do ambiente e avançou, ainda mais, 
ao estabelecer uma corajosa proteção aos animais pois, pela 
primeira vez, foi reconhecida constitucionalmente uma norma de 
proteção à vida dos animais. Além disso, para além do fato de 
proteger a vida, se buscou, simplesmente, garantir a vedação de 
maus-tratos e a vedação à crueldade (WEINGARTNER NETO E 
PETTERLE, 2017, p. 85). 
 

Outro avenço do texto constitucional é que esse preocupa-se com todos os 

animais independente de sua classe ou quanto a questões problemáticas que levam 

a extinção. Trata-se da aplicação de um princípio da isonomia em seu sentido 

material e do reconhecimento de um estado de vulnerabilidade que é inerente a 

essência dos seres animais. Assim, o Constituinte buscou preservar os primeiros de 

atos de crueldade e do abandono e de proteger os segundos de uma captura, 

destruição, comercialização desenfreada e que os tornam particularmente 

vulneráveis (PRADO, 2013). 

A análise do dispositivo ainda permite a identificação de um mandato do 

constituinte da criação de proteção jurídico-penal do meio ambiente, com a 

obrigação ou mandato expresso de criminalização, assim como, do desenvolvimento 

de políticas públicas direcionadas a esses seres.  

Todavia, com o advento da EC 96, de 27 de junho de 2017, depois do 

polêmico já mencionado, caso da ADIN 4983 que verificou a constitucionalidade da 

prática da vaqueja a matéria também voltou a ser apreciada e foi apreciada através 

da ADIN 5728. Nesse processo, a parte autora sustentava que a prática esportiva 

ocasionava uma lesão ao núcleo essencial do direito ao meio ambiente equilibrado, 

na modalidade da proibição de submissão de animais a tratamento cruel, previsto no 

artigo 225 (parágrafo 1º, inciso VII). A tese sustentada é que, para além do dano ao 
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animal envolvido na prática, a ação ocasiona uma lesão ao direito coletivo de 

acesso ao meio ambiente estável. 

Tal demanda, provocou uma reflexão do legislativo que ocasionou no 

acréscimo no art. 225 que passou a dispor da seguinte forma: 

 

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste 
artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem 
animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º 
do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de 
natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 
devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-
estar dos animais envolvidos."(BRASIL, 2017, p. 01). 

 

Analisando o artigo constitucional acima citado, Ataíde Júnior (2018) 

esclarece que: 

 

A colisão de bens constitucionais – cultura e dignidade animal – 
posicionou os Ministros, que se repartiram em nítidas visões 
antropocêntricas (pela preservação da cultura tradicional) e 
zoocêntricas (pelos animais) ou biocêntricas (pela vida em geral). 
Mas, ao final, diante da constatação empírica sobre a crueldade 
inerente à vaquejada, prevaleceu a visão zoocêntrica da regra da 
proibição da crueldade, insculpida na parte final do art. 225, §1º, VII 
da Constituição.‖. (ATAÍDE JÚNIOR, 2018, 58) 
 

A EC 96 deve ser compreendida como um retrocesso na tutela dos direitos 

dos animais. É inegável a importância do direito fundamental à cultura. Todavia, com 

o avanço dos reflexos críticos sobre os direitos dos animais, é inadmissível que seja 

infringindo dor a um ser humano para que outro se divirta. É inegável que a 

vaquejada é uma tradição para o povo sertanejo. Todavia, a cultura, enquanto fato 

social, está em constante processo de mudança e, a ADIN 4983 era uma 

oportunidade singular para ser um marco do inicio desse processo de mutação.  

Deixando a matéria constitucional, o Decreto-Lei nº 7.679, de 23 de novembro 

de 1988. Vem atender os ditames estabelecidos na CFRB/88, o art. 23, cria normas 

que dispõem sobre a proibição da pesca de espécies em períodos de reprodução e 

dá outras providências. 

Já o Decreto-Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, criou a Política Nacional 

Agrícola, que cria patamares para o desenvolvimento do setor. Dentre as 

contribuições dessa norma, está o dever de preservação dos animais; a 

preocupação com a saúde dos rebanhos; a promoção da defesa sanitária dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art225%C2%A77
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animais; o controle de trânsito; e estipula a criação de políticas específicas para tais 

ações. Dentre os dispositivos, destaca-se o art. 25 que dispõe: 

 

O Poder Público implementará programas de estímulo às atividades 
de interesse econômico apícolas e criatórias de peixes e outros 
produtos de vida fluvial, lacustre e marinha, visando ao incremento 
da oferta de alimentos e à preservação das espécies animais e 
vegetais (BRASIL, 1991, p. 01). 
 

O Decreto-lei nº 9.503, 23 de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito 

Brasileiro (CTN) traz consigo disposições e regras para o transporte e circulação de 

animais e para a utilização de veículos de tração animal. Para além das 

punibilidades administrativas e pecuniárias, a tração animal, prática milenar, causa 

inúmeros danos à saúde física e mental dos animais. 

Para Lemos (2016): 

 

Devido aos inúmeros flagrantes de maus-tratos presenciados quase 
que diariamente aos animais que puxam veículos de tração pelos 
municípios brasileiros e também com o constante número de 
abandonos quando estes animais não conseguem mais exercer o 
serviço exigido pelos condutores destes veículos, fica evidente que 
uma mudança deve ser realizada em relação a estes animais 
(LEMOS, 2016, p. 05). 
 

É indiscutível que os veículos de tração (VTAs) causam danos imensuráveis 

aos animais submetidos. Bem é verdade que o uso desse tipo de veículo gera uma 

discussão, visto que, na prática, é utilizado por parcela da população que vive à 

margem da sociedade e utiliza os VTAs como meio de locomoção e de instrumento 

de trabalho. Todavia, é uma questão de desenvolvimento de políticas públicas e de 

reflexão de meios de transportes alternativos para atender esse nicho da população.  

Com a revogação do Código de Defesa dos Animais, o disciplinamento penal 

especial sobre os crimes contra animais passou a ser regido pela Lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998. Cabe ressaltar que este instrumento normativo enfatizou, de 

forma primordial, a tutela dos animais silvestres, nativos e em rota migratória de 

migração, enfatizando ainda mais a noção desta categoria de animais enquanto um 

bem nacional. Assim, em seu art. 29, promulga que: 

 

Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, 
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo 
com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. § 1º 
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Incorre nas mesmas penas: I - quem impede a procriação da fauna, 
sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida; II - quem 
modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural (...) 
(BRASIL, 1998, p. 01). 
 

O esperado Código Civil de 2002, (CC/02) decepcionou quanto à disposição 

dos direitos dos animais. Repetindo os ditames já estabelecidos pelo seu 

antecessor, o Código Civil de 1916 (CC/16). Ainda que estas não se estabeleçam 

nos direitos dos animais propriamente ditos, em seu art. 82, dispensa aos animais o 

tratamento de bens móveis, na categoria de ser semoventes. Portanto, coisas 

passíveis de negociação e, inclusive, a penhora. Ou seja, no ordenamento jurídico 

brasileiro, os animais são tidos como propriedade ou coisa, não sendo, portanto, 

sujeitos de direitos, além de serem considerados como bens semoventes, por 

possuírem movimentos próprios (XAVIER, 2013). 

Embora os valores modernos da ciência e da comunidade ainda não tenham 

levado o Brasil a reconsiderar a adequação dos animais classificados como 

propriedade, há alguns países que fizeram isso. Em particular, várias jurisdições 

tentaram resolver os problemas associados à classificação de propriedades dos 

animais, criando um status legal separado para os animais.  

Embora existam leis de bem-estar animal para proteger a propriedade animal, 

elas têm muitas limitações. Por exemplo, elas não impedem a imposição de todas as 

formas de dano aos animais. Elas regulam a exploração, em vez de proibi-la. Além 

disso, elas não se aplicam igualmente a todas as espécies de animais. Contudo, as 

proteções oferecidas pela legislação de bem-estar animal são aplicadas por 

organizações de caridade que, em grande parte, dependem de doações para 

desempenhar seu papel.  

Embora seja melhor ter legislação de bem-estar animal do que não ter essas 

leis, as limitações dessa legislação significa que ela fornece uma correção de 'band-

aid' em vez de uma solução que vai para a raiz do problema. Obviamente, nem 

todos concordam que o status de propriedade dos animais deve ser abolido. Assim o 

status de propriedade dos animais oferece mais vantagens aos mesmos do que 

desvantagens, principalmente porque garante alimentos, abrigo e cuidados 

veterinários para eles. Além disso, o já mencionado status proporciona certos 

benefícios aos animais, esses benefícios também podem ser garantidos para 

animais fora do paradigma da propriedade. 
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Atualmente, tramita no Congresso Nacional o projeto de Lei (PL) 542/2018, 

que prevê, entre outras coisas, a garantia de guarda compartilhada entre tutores de 

animais diante de eventual separação ou divórcio. O aumento explosivo dos animais 

de estimação nas famílias brasileiras tem números expressivos. Algo em torno de 

58% dos lares tem algum animal de estimação, o que fomenta a necessidade de 

proteção. 

Ainda que a matéria esteja em processo de análise pelo poder legislativo, 

diante da provocação, o judiciário vem aplicando a possibilidade do instituto aos 

animais em situação de lar em ações de separação ou divórcio, dissolução de união 

estável já se discute o pedido para ficar com a "guarda" do animal tão amado. São 

pertinentes as regras do direito civilista brasileiro, com o aumento das disputas 

judiciais nas quais vem ganhando mais e mais respaldos, assim, acerca do seguinte 

julgado:  

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 
ESTÁVEL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA 
CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. INTENSO AFETO DOS 
COMPANHEIROS PELO ANIMAL. DIREITO DE VISITAS. 
POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO CASO CONCRETO.  Acordem 
jurídica não pode, simplesmente, desprezar o relevo da relação do 
homem com seu animal de estimação, sobretudo nos tempos atuais. 
Deve-se ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de 
que há uma disputa dentro da entidade familiar em que prepondera o 
afeto de ambos os cônjuges pelo animal. Portanto, a solução deve 
perpassar pela preservação e garantia dos direitos à pessoa 
humana, mais precisamente, o âmago de sua dignidade. (STJ, 2019, 
p. 01). (REsp 1713167/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 09/10/2018).  (STJ, 
2018, p. 01). 
 

Assim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece, para além da 

necessidade do tutor de convivência, o próprio direito dos animais em conviverem 

com seus tutores e que deve ser concebida a partir de uma dignidade que lhe é 

própria, tal como um membro da entidade familiar. Assim, o julgamento além de um 

marco processual pode ser considerado um avanço social. 

Ainda no mesmo julgamento, o Ministro Luiz Felipe Salomão destaca que os 

animais domésticos em situação de lar compõem uma espécie de terceiro gênero no 

ordenamento jurídico interno. O relator ainda destaca que não se trata da 

humanização dos animais e sim da aplicação da isonomia em seu sentido material, 

uma vez que, já que não é mais possível falar em posse desse grupo de animais.  
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Assim expõe que também não há se efetivar alguma equiparação da posse 

de animais com a guarda de filhos. Os animais, mesmo com todo afeto merecido, 

continuarão sendo não humanos e, por conseguinte, portadores de demandas 

diferentes das nossas (BRASIL, 2019). 

Um dos mais importantes julgados sobre a matéria dos maus-tratos de 

animais, no Brasil, foi examinado pelo Supremo Tribunal de Justiça, em 2009, 

reconhecendo a capacidade de sentir dor dos animais:  

 

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – CENTRO DE CONTROLE DE 

ZOONOSE – SACRIFÍCIO DE CÃES E GATOS VADIOS 
APREENDIDOS PELOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO – 
POSSIBILIDADE QUANDO INDISPENSÁVEL À PROTEÇÃO DA 
SAÚDE HUMANA – VEDADA A UTILIZAÇÃO DE MEIOS CRUÉIS. 
Há como se entender que seres, como cães e gatos, que possuem 
um sistema nervoso desenvolvido e que por isso sentem dor, que 
demonstram ter afeto, ou seja, que possuem vida biológica e 
psicológica, possam ser considerados como coisas, como objetos 
materiais desprovidos de sinais vitais essa característica dos animais 
mais desenvolvidos é a principal causa da crescente conscientização 
da humanidade contra a prática de atividades que possam ensejar 
maus-tratos e crueldade contra tais seres a condenação dos atos 
cruéis não possui origem na necessidade do equilíbrio ambiental, 
mas sim no reconhecimento de que os animais são dotados de uma 
estrutura orgânica que lhes permite sofrer e sentir dor [...](STJ - 
REsp: 1713167 SP 2017/0239804-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2018). STJ - REsp: 1115916 
MG 2009/0005385-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data 
de Julgamento: 01/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: -->DJe 18/09/2009) (STJ, 2009, p. 01). 
 

Não se devem negar direitos ao animal tão somente por este não ter 

personalidade jurídica, compreende-se que os animais de estimação têm valor 

subjetivo único, que causam mais sentimentos nos tutores que os bens da 

propriedade privada, por essa questão, o Relator Ministro Luiz Felipe Salomão 

atribuiu que o ordenamento jurídico apresenta uma aparente insuficiência para 

resolução de tais litígios quando envolvem casais na busca da tutoria exclusiva de 

um animal.  

Diante do caso acima, o Ministro equiparou a relação de pais e filhos, disse 

tratar de um direito que atribuem deveres igualmente comparáveis aos do poder 

familiar.  

 



100  

 
 

A ordem jurídica não pode, simplesmente, desprezar o relevo da 
relação do homem com seu animal de estimação, sobretudo nos 
tempos atuais. Deve-se ter como norte o fato, cultural e da pós-
modernidade, de que há uma disputa dentro da entidade familiar em 
que prepondera o afeto de ambos os cônjuges pelo animal. (STJ, 
2009, p. 01). 
 

Demonstrando as tratativas discutidas no judiciário, no plano jurisprudencial, 

podemos encontrar inúmeros julgados, nas mais diversas searas judiciais tratando 

do direito animal, tanto no âmbito civil como já mencionado, como também no 

âmbito penal, no que diz respeito ao crime de maus-tratos.  

Por outro lado, muito embora exista uma necessária separação entre os 

animais domésticos e os não domésticos, é importante salientar que o direito 

compreende que existam justificativas razoáveis que possam se tornar pertinentes 

em face de situações atípicas em grosso modo, por exemplo, o uso de animais 

domésticos para fins de pesquisas medicinais, é importante, contudo salientar que 

existe um limite entre a justificativa humana social, pautada nas situações mais 

próprias da necessidade humana de acesso a medicamentos, saúde, terapias etc.  

A justificativa de sedar animais para fins que não sejam de pesquisa científica 

para produtos medicamentosos parece ainda menos aceitável e revoltante. O 

exemplo jurídico é o caso do Instituto Royal que, em 2013, mantinha sob sua posse 

centenas de cães da raça beagle usados em pesquisas e testes de produtos 

cosméticos e farmacêuticos, além de usar no trabalho também coelhos e ratos 

(PORTAL G1, 2013).  

Os animais foram encontrados mutilados, vítimas de maus-tratos apenas para 

desenvolvimento de cosméticos estéticos. Diante da denúncia, ativistas da causa 

animal invadiram o local com apoio policial. Quando do inquérito, foi constatado que 

os cães foram sacrificados com métodos cruéis e que os corpos estariam sendo 

ocultados em um porão (PORTAL G1, 2013). O instituto encerrou as atividades um 

mês após o resgate dos animais e até hoje o caso tramita no judiciário (PORTAL 

G1, 2013). A justiça entendeu naquele momento por bem manter os animais em 

lares temporários diante dos ferimentos e passado o tempo, estes se tornaram 

adoções responsáveis.  

Outro ponto de recorrente discussão sobre a proteção animal é seu 

tratamento pelo Código Civil de 2002 que dispensa aos animais, ainda, o tratamento 

de coisa para fins das relações civis. O Projeto de Lei 6.799/13 objetiva a 
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modificação no status do animal, nesse documento normativo, o animal passará a 

ocupar a posição de ser ciente.  

A mesma fundamentação também foi utilizada no corpo do mencionado 

Projeto de Lei Complementar n° 27/2018 que no corpo de sua ementa dispõe: 

 

Como aconteceu com o cinto de segurança, quanto maior a multa, 
menos pessoas praticam aquelas infrações. Com os animais, tem 
que ser a mesma coisa, temos que punir pesadamente no bolso dos 
infratores, no bolso das empresas que maltratam os animais. 
(BRASIL, 2018, p. 03). 
 

Dentre os casos de repercussão de âmbito nacional, destaca-se o julgamento 

do REsp 1.389.418, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que analisou a 

possibilidade da manutenção do Papagaio Leozinho com sua Tutora, uma idosa de 

70 anos, o animal estava inserido em situação de lar a mais de 17 anos. 

No âmbito da decisão acima, o Tribunal verificava a apreensão do animal pela 

autoridade competente e as possíveis responsabilizações da tutora a partir da 

retirada do lar. À respeito, verifica-se a ementa: 

 

APREENSÃO DE ANIMAL. LONGO CONVÍVIO EM AMBIENTE 
DOMÉSTICO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
APLICABILIDADE. 1. Inviável a análise de infringência aos 
dispositivos legais tidos por malferidos de forma dissociada dos 
elementos que o Tribunal a quo, à luz do acervo fático-probatório da 
causa, considerou como predominantes e preponderantes para a 
solução da controvérsia, no caso, a longa permanência da ave no 
convívio doméstico com a autora, a ausência de maus-tratos e o 
evidente prejuízo ao animal na hipótese de reintegração ao seu 
habitat natural. Incidência da Súmula 7/STJ. (STJ, 2017, p. 01). 
 

No julgamento acima, a análise da prática de maus-tratos, configurada por 

uma possível retirada no animal do seu habitat, foi desconsiderada pela Corte que 

decidiu pela a devolução do animal. Cumpre lembrar que essa decisão foi 

decorrência da análise das especificidades do caso concreto. Inclusive, o Ministro 

OG Fernandes, Relator do caso, frisa que: 

 

O entendimento contrário a tese do insurgente não autoriza a 
conclusão de que os institutos legais protetivos à fauna e flora 
tenham sido maculados, tampouco que haja chancela ou mesmo 
autorização para o cativeiro ilegal de aves silvestres como aduz o 
agravante. Tais argumentações, além de digressivas, revelam-se 
inoportuna, pois evocam temas e debate alheio ao presente feito, a 
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não merecer amparo porquanto evidentemente desprovidas de 
fundamentação concreta. (STJ, 25017, p. 07). 
 

Cumpre destacar que, atualmente, tramita o PL nº Lei 6.054 de 2019 que 

dispõe sobre a natureza jurídica dos animais não humanos. O Projeto tem por 

finalidade uma modificação na Lei nº 9.605/98 que passaria a ter um artigo com a 

seguinte redação: 

 

Art. 3º Os animais não humanos possuem natureza jurídica sui 
generis e são sujeitos com direitos despersonificados, dos quais 
devem gozar e, em caso de violação, obter tutela jurisdicional, 
vedado o seu tratamento como coisa. Parágrafo único. A tutela 
jurisdicional referida no caput não se aplica ao uso e à disposição 
dos animais empregados na produção agropecuária e na pesquisa 
científica nem aos animais que participam de manifestações culturais 
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio 
cultural brasileiro, resguardada a sua dignidade (CÂMARA 
LEGISLATIVA, 2019, p. 03). 
 

Ainda que o legislador não tenha optado por propor uma mudança no 

mencionado art. 82 do CC/02, uma possível aprovação do PL trará um repensar a 

categoria animal dentro do ordenamento jurídico. Seria uma oportunidade singular 

do Código deixar sua natureza utilitarista e passar a ter um teor que mais se 

aproxime do bem-estarismo.  

Tal temática foi de fato enfrentada no PL 6.799-A, de 2013, que busca o 

reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza biológica e 

emocional, sendo seres sencientes, passíveis de sofrimento (BRASIL, 2013). Trata-

se de um projeto de lei singular, visto que, de fato considera o animal como um ser 

especial no meio ambiente.  

Carece destaque o art. 3º do PL que traz reconhecimento fático de uma 

natureza singular ao dispor que os animais não humanos possuem natureza jurídica 

sui generis, sendo sujeitos de direitos despersonificados, dos quais devem gozar e 

obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu tratamento como coisa 

(BRASIL, 2013). Ou seja, não se trata de uma humanização do animal, mas do 

reconhecimento que esses são, ontologicamente, uma classe distinta daqueles que 

pertencem ao reino dos vegetais e distintos da espécie humana. 

Ademais sua justificativa é essencial para a construção de um ordenamento 

que busque o bem estar animal assentado no reconhecimento de uma dignidade 

que lhe é própria. Assim, justifica: 
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Para o reconhecimento pleno dos direitos dos animais há de se 
repensar e refletir sobre as relações humanas com o meio ambiente. 
O movimento de ―descoisificação‖ dos animais requer um esforço de 
toda a sociedade, visto que, eles próprios não podem exigir sua 
libertação. Como seres conscientes, temos não só o dever de 
respeitar todas as formas de vida, como o de tomar providências 
para evitar o sofrimento de outros seres (BRASIL, 2013, p. 02). 
 

Com sua aprovação, o mencionado art. 82 do CC/02 passaria a ter um 

paragrafo único contendo a seguinte redação: o disposto no caput não se aplica aos 

animais não humanos, que ficam sujeitos a direitos despersonificados (BRASIL, 

2013, p. 10). Ademais, ao utilizar o termo animais não humanos contribui para 

ratificação que o homem, biologicamente, também faz parte do reino animal. 

Retomando a análise do CC/02, em seu art. 1228, dispõe: 

 

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e 
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 
possua ou detenha.§ 1º O direito de propriedade deve ser 
exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e 
sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com 
o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 
bem como evitada a poluição do ar e das águas. (BRASIL, 2002, 
p. 01). 
 

O limite da eficácia da norma de tutela animal também foi recente 

questionado quando em conflito com os interesses da União. O caso da Gata Marry, 

colocada a leilão com mais 5.185 itens pela Justiça Federal na Paraíba (JFPB), 

promoveu o debate na sociedade e no judiciário dos limites da execução tributária. 

Diante da grande repercussão e proporção que o caso tomou nas mídias sociais e, 

até mesmo, nos noticiários, Marry foi retirada do leilão e segue com uma depositária 

fiel (JFPB, 2018). 

O caso exposto, para além da reflexão dos direitos de posse envolvido, 

também proporciona a reflexão dos limites do alcance das normas do direito civil e, 

até mesmo do processo civil. Ainda que disposto no ordenamento jurídico como ser 

movente, diante da aplicação do princípio da ponderação, a retirada do leilão remete 

a reflexão técnica da eficácia da norma jurídica. 

Ainda no âmbito civilista, atualmente os tribunais deparam-se com a matéria 

de aplicação da responsabilidade civil de Pet Shops quando da decorrência da 

morte de animais domésticos recém adquiridos. Pede-se a extensão da aplicação 

das normas do direito do consumidor, uma vez que, os animais são adquiridos em 
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estabelecimentos comerciais que, inclusive, respondem por uma fatia considerável 

do mercado veterinário e animal. 

Como as demais questões ligadas à aplicação subsidiária dos direitos a 

relação com animais, ainda não há por parte dos tribunais uma unificação quando a 

possibilidade dos direitos consumeristas. Os tribunais vêm aplicando as normas de 

tutela do direito do consumidor quando da aquisição. Todavia, ainda não há uma 

uniformidade na jurisprudência quando da possibilidade da aplicação de danos 

morais ao proprietário. É importante, neste momento, frisar a questão da 

preocupação a necessidade de uma norma especifica para uma fiscalização efetiva 

da comercialização destes animais a fim de garantir a proteção contra os maus-

tratos. 

Nesse sentido, quanto ao dano moral para aqueles que se sentem lesados e 

buscam o judiciário, seguindo a corrente majoritária, o Tribunal de Justiça de São 

Paulo reconheceu que não há possibilidade de aplicação do dano moral no 

julgamento da Apelação 0220031-39.2009.8.26.0100. A perda/morte de um animal 

de estimação geraria indenização por dano moral. Diante do enfretamento de tal 

matéria, assim decide que: 

 

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÉDICO VETERINÁRIO. ERRO 
MÉDICO. CERATOCONJUNTIVITE SECA. RELAÇÃO DE 
CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. Art. 14, § 4º, 
do CDC. Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, III). 
Hipossuficiência técnica do consumidor. Ausência de provas da 
regularidade do serviço prestado pela ré. Dever de indenizar 
reconhecido. Dano material. Ressarcimento devido mediante a 
apresentação de recibos de compra dos medicamentos utilizados 
para suprir a produção de lágrimas do animal. Dano moral não 
configurado. Ausência de constrangimento ou dissabor superior ao 
usual. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte (TJSP; 
APL 0220031-39.2009.8.26.0100; Ac. 7802724; São Paulo; 29º 
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. HamidBdine; j. 27.08.2014; 
DJESP 03.09.2014). (SÃO PAULO, 2014, p. 01). 
 

Para além da responsabilidade consumeristas, os Pet Shops e criadouros de 

animais domésticos também são responsáveis pela garantia da integridade física e 

psíquica dos animais que possuem sob tutela. Todavia, frequentemente os 

noticiários veiculam matérias sobre apreensão de animais que viviam em situação 

irregular e, até mesmo, vítimas de maus-tratos nesse tipo de estabelecimentos.  

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CDC,%20art.%2014&sid=71c72e3f.43cc00af.0.0#JD_CDCart14
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CDC,%20art.%2014&sid=71c72e3f.43cc00af.0.0#JD_CDCart14
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CDC,%20art.%206&sid=71c72e3f.43cc00af.0.0#JD_CDCart6


105  

 
 

Outro aspecto é o limite da aplicação das normas de direito da personalidade 

aos animais. Atualmente, os tribunais vêm decidindo pela não aplicação dos direitos 

de imagens aos animais domésticos. Todavia, o Senado Federal aguarda o tramite 

de aprovação do PL 351/2015 que versa sobre descaracterização dos animais como 

coisa pelo direito civil e estende a esses direitos específicos da personalidade como 

a imagem.  

A Lei 11.105/2005, Lei de Biossegurança que disciplina os Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM) e estabelece normas em conjunto com normas 

da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). Outra inovação é que 

essa norma limita a participação de animais em pesquisas científicas.  

Nesse sentido, o art. 1º estabelece que: 

 

Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a 
manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a 
exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o 
consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 
geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como 
diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e 
biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, 
e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio 
ambiente (BRASIL, 2005, p. 01). 
 

Ainda que esteja longe a vedação de animais em pesquisas científicas, uma 

norma que tutele sua participação é de fundamental importância. O dispositivo acima 

visa garantir que normas mínimas de saúde animal sejam observadas quando do 

processo de pesquisa. Ainda assim, o foco é na tutela animal enquanto um elemento 

incluso no meio ambiente apenas. 

Ademais, a norma como já mencionado cria os CTNbio, ao dispor que: 

 

Art. 10. A CTNBio, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
é instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e 
deliberativo, para prestar apoio técnico e de assessoramento ao 
Governo Federal na formulação, atualização e implementação da 
PNB de OGM e seus derivados, bem como no estabelecimento de 
normas técnicas de segurança e de pareceres técnicos referentes à 
autorização para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial 
de OGM e seus derivados, com base na avaliação de seu risco 
zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente. Parágrafo 
único. A CTNBio deverá acompanhar o desenvolvimento e o 
progresso técnico e científico nas áreas de biossegurança, 
biotecnologia, bioética e afins, com o objetivo de aumentar sua 
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capacitação para a proteção da saúde humana, dos animais e das 
plantas e do meio ambiente (BRASIL, 2005, p. 01). 
 

Cria-se assim o mandamento de comissões próprias que estejam atrelados a 

verificação da saúde do animal no processo de pesquisa. Ademais, a norma ainda 

estabelece a criação de comissões de ética animal. Todavia, de fato, a matéria vai 

ser disciplinada com o advento do Decreto-Lei nº 11.794, de 08 de outubro de 2008. 

A chamada Lei Arouca regulamenta procedimentos para o uso científico de 

animais e cria o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA). Tal norma é considerada um importante marco histórico no novo 

arcabouço legal de proteção aos direitos dos animais. Assim, limita o uso de animais 

conforme o disposto no art. 1º: 

 

A criação e a utilização de animais em atividades de ensino e 
pesquisa científica, em todo o território nacional, obedece aos 
critérios estabelecidos nesta Lei. § 1o  A utilização de animais em 
atividades educacionais fica restrita a: I – estabelecimentos de 
ensino superior; II – estabelecimentos de educação profissional 
técnica de nível médio da área biomédica (BRASIL, 2008). 
 

Ou seja, a utilização de animais fica restrita para fins de pesquisas científicas 

em instituições que tem essa natureza jurídica como universidades e laboratórios 

médicos, uma vez que, o art. 12 estabelece que a criação ou a utilização de animais 

para pesquisas ficam restritas, exclusivamente, às instituições credenciadas no 

CONCEA (BRASIL, 2008). 

Quanto ao destino dos animais submetidos a pesquisa, a norma recomenda a 

utilização da eutanásia.  

 

1º O animal será submetido a eutanásia, sob estrita obediência às 
prescrições pertinentes a cada espécie, conforme as diretrizes do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, sempre que, encerrado o 
experimento ou em qualquer de suas fases, for tecnicamente 
recomendado aquele procedimento ou quando ocorrer intenso 
sofrimento. § 2º Excepcionalmente, quando os animais utilizados em 
experiências ou demonstrações não forem submetidos a eutanásia, 
poderão sair do biotério após a intervenção, ouvida a respectiva 
CEUA quanto aos critérios vigentes de segurança, desde que 
destinados a pessoas idôneas ou entidades protetoras de animais 
devidamente legalizadas, que por eles queiram responsabilizar-se 
(BRASIL, 2008). 
 

Apesar da norma, em tese, ter a intenção de dar uma morte digna aos 

animais que foram instrumentalizados para a construção da pesquisa, na realidade, 
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reflete o teor utilitarista com que as normas, que dispõe de direitos dos animais, 

foram construídas. Ou seja, o animal ainda continua sendo apenas um meio para 

determinadas conquistas humanas e, portanto, esvaziado de sua dignidade.  

A norma ainda recebe crítica por não vedar o uso dos animais em pesquisas 

do nicho cosmetológico. Todavia, respondendo a uma pressão de camadas da 

população bem-estarista e veganos, várias marcas deixaram de utilizar esses seres 

em pesquisas. Todavia, há que considerar a atitude dessas organizações não como 

uma adesão a uma política de bem estar animal, mas como uma estratégia de 

marketing para responder e angariar uma fatia do mercado comercial. 

Acompanhando a evolução normativa, merece destaque o Decreto-Lei nº 

11.959, de 29 de junho de 2009, que cria a Política Nacional Sustentável de 

Agricultura e da Pesca. Sua contribuição, para além de normas que visam a busca 

pelo ambiente ecologicamente equilibrado é, a regulamentação da atividade 

pesqueira. Todavia, os animais ainda são considerados um elemento apenas do 

recurso natural, o art. 2º estabelece que: 

 

Para os efeitos desta Lei, consideram-se: I – recursos pesqueiros: os 
animais e os vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou 
pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial 
e pela aquicultura (BRASIL, 2009, p. 01). 
 

Decreto-Lei nº 13.330, de 02 de agosto de 2016, altera o Decreto-Lei nº 

2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar, de forma mais 

gravosa, os crimes de furto e de receptação de semovente domesticável de 

produção, ainda que abatido ou dividido em partes (BRASIL, 2016). Trata-se de uma 

norma de fundamental importância diante do notório crescimento dos furtos de 

animais considerados de raça. 

Ainda em 2017, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC 

393.747, não conheceu o pedido de Habeas Corpus para um homem que praticava 

atos de maus-tratos contra 03 (três) cavalos. Na fundamentação de sua decisão, o 

Ministro Relator Mussi, esclareceu que: 

 

Assim, nada impede que as circunstâncias concretas em que se deu 
a ação criminosa revelem peculiaridades que exorbitem a 
culpabilidade inerente à figura delitiva, como ocorrido in casu, em 
que foram evidenciados fatos que demonstram não só a crueldade, 
mas a extrema crueldade da conduta do agente, na medida em que, 
consoante ressaltado na sentença e no aresto recorrido, os animais 
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sofreram maus-tratos das mais diversas formas, inclusive por meio 
de marteladas.(STJ, 2018, p. 05). 
 

A importância do julgamento acima se verifica pelo H C ser um dos principais 

instrumentos de tutela dos direitos fundamentais do indivíduo. Logo, ao afastar sua 

concessão, face a configuração as práticas de maus-tratos aos animais, o Tribunal 

ratifica a gravidade da prática de tais atos. 

De forma linear, a história dos direitos dos animais, no ordenamento jurídico 

brasileiro, vem se transformando e se aproxima, cada vez mais, da aguardada 

modificação da natureza jurídica dessas espécies. Muitos são os PLs que buscam 

melhores condições para esses seres. Conforme Regis (2017), existiam mais de 240 

PLs em tramitação que tratam desse objeto. 

Dentre os inúmeros projetos, recentemente, foi aprovado no Senado a PL 

1.095/2019, segue para sanção presidencial e pode sofrer veto, objetivando alterar o 

art. 32 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena – reclusão, 
de um a quatro anos, e multa. § 3° Os estabelecimentos comerciais 
ou rurais que concorrerem para a prática de crimes previstos neste 
artigo poderão incorrer nas seguintes sanções: I – multa no valor de 
1 a 40 salários mínimos; II – interdição parcial ou total do 
estabelecimento; IV – suspensão ou cancelamento da licença 
ambiental do estabelecimento; V – perda ou restrição de incentivos e 
benefícios fiscais concedidos pela União.  (BRASIL, 2019, p. 01) 
 

 Ademais, muitos estados como o Rio Grande do Sul, Alagoas e Rio de 

Janeiro já possuem normatização própria. Verifica-se, portanto, um grande avanço, 

ao menos, na estipulação de normas de proteção aos direitos dos animais. Todavia, 

ainda que conquistados no âmbito formal, tais regras necessitam de políticas 

públicas que garantam sua concretização. 

 

4.2 UMA ANÁLISE DA LEI 11.140 

 

O Estado da Paraíba, por meio da Lei 11.140, de 08 de junho de 2018, 

promulgou o seu Código de Direito e Bem-estar animal do Estado. Trata-se de uma 

inovação no ordenamento jurídico estadual e, inclusive, servindo como base para a 

criação normativa em outros estados. A partir da análise crítica do referido 

documento, fica nítido a influência da DUDA/78 na construção da norma estadual. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140546
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140546
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Trata-se de documento que foi produto de lutas articuladas pelos movimentos 

sociais de proteção aos animais. Houve ainda grande participação por parte da 

população, através de audiências públicas, que debatiam assuntos correlacionados 

a questão animal e que poderiam ser positivados nesse documento. 

Assim, Ataíde Júnior (2018b) descreve esse movimento de construção do 

Código: 

 

O texto-base do anteprojeto que deu origem à tramitação legislativa 
foi escrito pelo professor Francisco José Garcia Figueiredo, da 
Faculdade de Direito da UFPB e presidente/fundador da Comissão 
de Direito Animal da OAB-PB, reconhecido, nacionalmente, como 
uma das mais importantes autoridades em Direito Animal do Brasil. 
Esse texto, antes mesmo de ser submetido à Assembleia Legislativa 
da Paraíba, foi objeto de amplo e democrático debate com a 
sociedade paraibana, em várias audiências públicas, inclusive em 
sessões especiais da própria Assembleia Legislativa, com a 
participação de várias pessoas e entidades, dos setores público e 
privado, inclusive do Conselho Regional de Medicina Veterinária da 
Paraíba (ATAIDE JÚNIOR, 2018b, p. 01). 
 

Também chamado Código-Modelo, Trata-se, sem sombra de dúvidas, da 

legislação mais avançada do Brasil e sem igual no mundo em termos de direitos dos 

animais (ATAIDE JÚNIOR, 2018b). Em sua redação, o legislador optou pela 

utilização de regras e princípios. Analisando a postura do legislador, o citado autor 

afirma que esse documento: 

 

Trata-se de verdadeira codificação das principais regras e princípios 
de Direito Animal, enfrentando, com coragem e inovação, dentro do 
que lhe reserva a Constituição Federal, os principais desafios da 
proteção animal, coibindo o abuso e a crueldade, sem comprometer 
o desenvolvimento econômico e social do Estado da Paraíba 
(ATAIDE JÚNIOR, 2018b, p. 01). 
 

Na realidade, há tempos que a sociedade paraibana esperava por um 

documento normativo que tutelasse diretamente os direitos dos animais. Tamanho o 

impacto do Código teve para os estudiosos sobre direitos dos animais, que em 

setembro de 2018, ocorreu o Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal, 

realizado na cidade de João Pessoa – PB, e, dentre outras coisas, buscou analisar o 

referido documento. 
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Gordilho; Munari e Oliveira (2018) reconhecem a importância desse 

documento e o define como um marco histórico e social. Assim, versam sobre a 

norma: 

O Código de Direito e Bem-estar Animal do Estado da Paraíba (Lei 
Estadual 11.140/2018) representa um avanço para as políticas 
públicas de direito animal, esclarecendo questões importantes, tais 
como: o que se entende por maus-tratos, o conceito de bem estar 
animal e os limites para o uso e exploração de animais no território 
paraibano (GORDILHO; MUNARI; OLIVEIRA, 2018, p. 09). 
 

Representa um avanço para as políticas públicas de direito animal, 

esclarecendo questões importantes, tais como: o que se entende por maus-tratos e 

conceito de bem estar animal (ALVES; PEREIRA; XAVIER, 2018). Trata-se de um 

instrumento que apesar das contradições, é singular na busca pela defesa dos 

animais, principalmente, daqueles que estão em situação de rua.19 

Diante da extensão do referido código e da riqueza de temas tratados, seria 

impossível discorrer aqui sobre cada um dos artigos ali presentes. Por isso, serão 

pontuados os principais aspectos do CDBA sem, contudo, pretender esgotar ou 

abranger todas as discussões possibilitadas por tal legislação vanguardista. O 

caráter inovador também foi elogiado por Ataíde Júnior (2019) afirma que em sua 

origem:  

 

O Código de Direito e Bem-Estar do Estado da Paraíba se apresenta 
como uma das leis mais avançadas do mundo, em termos de 
proteção animal, porquanto, pela primeira vez na História, realizava a 
positivação de direitos fundamentais animais – os direitos 
fundamentais de 4ª dimensão (ATAIDE JÚNIOR, 2019, p. 01). 
 

Todavia, de forma prática, o estado possui uma precária estrutura de 

atendimentos aos animais. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o estado possui atualmente 223 municípios, ainda assim só conta com 3 

unidades hospitalares públicas direcionadas ao atendimento de animais. Ou seja, 

nem 2% dos munícipios são dotados desse tipo de atendimento e, portanto, tendo 

que recorrer tão somente à iniciativa privada. 

Todavia, quando da sanção pelo governador, o Código recebeu 23 vetos. 

Fato que, além de um número expressivo quando comprado a outras normas 

                                            
19 Para a construção desse trabalho, chama-se animal de rua animais domesticados que 
não estão inseridos em um lar ou não possuem tutor. 
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também sancionadas pela autoridade, reflete o descompromisso da gestão com os 

interesses públicos e sociais que direcionaram a construção desse documento. 

Os números de vetos podem ser explicados pelos intensos trabalhos do 

Conselho de Medicina Veterinária da Paraíba (CMV-*PB) que, estando em sentido 

inverso ao desejo da sociedade, emitiu notas contrárias à sanção do projeto. Dentre 

os 119 artigos que apresenta esse documento, 55 foram questionados pelo referido 

conselho (CMV-PB, 2018). Os possíveis erros que apontados pelo CMV–PB são 

vistos pela classe defensora dos direitos dos animais como uma forma de proteção 

dos interesses econômicos da classe. 

O objetivo do referido documento é estabelecer normas de tutela e proteção 

ao animal, inclusive os silvestres. Assim, o art. 1º do referido documento dispõe que: 

 

É instituído o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, 
estabelecendo normas para a proteção, defesa e preservação dos 
animais vertebrados e invertebrados situados no espaço territorial 
desse Estado, visando a compatibilizar o desenvolvimento 
socioeconômico com a conservação do meio ambiente e o convívio 
harmônico em sociedade, tudo em consonância com o que 
determinam as Constituições Federal e Paraibana e, ainda, a ordem 
subconstitucional vigente. (PARAÍBA, 2018, p. 01). 
 

Ademais, o § 1º, do mencionado artigo acima, estabelece que cabe ao Poder 

Executivo tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento desta Lei, 

devendo prestar aos membros das sociedades protetoras dos animais, pessoas 

físicas ou jurídicas, a cooperação necessária (PARAÍBA, 2018). 

O objetivo do legislador foi a aproximação das políticas estatais para 

entidades e pessoas que atuam diretamente na causa animal. Assim, cria-se uma 

rede de assistência e fiscalização em que a sociedade possui ampla participação na 

gestão e na tomada de decisões.  

No que se refere aos deveres do Estado, o art. 1º ainda estabelece que cabe 

a este:  

 
V - atuar diretamente ou por intermédio de políticas específicas, 
celebrando convênios com outros Entes Federativos e/ou pessoas 
jurídicas de direito privado, firmando parcerias público-privadas, bem 
como praticando todos os demais atos necessários para a 
consecução das determinações contidas no presente instrumento 
normativo; VI - promover a saúde dos animais, objetivando, além do 
estado de boa disposição física e psíquica deles próprios, garantir a 
saúde da população humana e a melhoria da qualidade ambiental 
como partes da saúde pública. (PARAÍBA, 2018, p. 01). 
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Assim, cria-se uma rede de proteção ao animal que está para além do 

dispositivo normativo e assim se estabelece enquanto uma política social, cuja tutela 

é direcionada ao animal como integrante de um ecossistema e, portanto, sendo 

necessária sua proteção como concretização do princípio constitucional de tutela do 

meio ambiente. 

Uma das inovações do Código é reconhecer que os animais são sercientes. 

Nesse ponto, esse documento parece estar avante do ordenamento jurídico interno. 

Assim, o art. 2º dispõe que: 

 

Art. 2º Os animais são seres sencientes e nascem iguais perante a 
vida, devendo ser alvos de políticas públicas governamentais 
garantidoras de suas existências dignas, a fim de que o meio 
ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida dos seres vivos, mantenha-se ecologicamente equilibrado 
para as presentes e futuras gerações (PARAÍBA, 2012, p. 01). 
 

Todavia, conforme já mencionado, o legislador chama a sociedade para além 

da participação na concretização dessas políticas. Ou seja, estabelece que também 

é dever dessa instituição a tutela animal, uma vez que, o art. 3º dispõe que: é dever 

do Estado e de toda a sociedade garantir a vida digna, o bem-estar e o combate aos 

abusos e maus-tratos de animais.  

Assim, o art. 7º classifica os animais em alguns grupos. Ainda que a 

classificação tenha um teor antropocêntrico, pois o legislador define a partir do 

critério de aproximação com os seres humanos, não quer negar que houve um 

processo de reflexão sobre as peculiaridades de cada classe. 

Já o art. 4º estabelece que: 

 

Valor de cada ser animal deve ser reconhecido pelo Estado como 
reflexo da ética, do respeito e da moral universal, da 
responsabilidade, do comprometimento e da valorização da 
dignidade e diversidade da vida, contribuindo para os livrar de ações 
violentas e cruéis (PARAÍBA, 2018, p. 01). 
 

Outra inovação é que o Código reconhece que deve haver uma isonomia 

material no tratamento dos animais. É preciso reconhecer que cada espécie animal 

possui características que lhes são próprias e devem ser respeitados e protegidos 

por essa qualidade. Assim, no que se refere especificamente aos direitos dos 

animais, o documento estabelece um rol exemplificativo em seu art. 5º e assim 

destaca que: 
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Todo animal tem o direito: I - de ter as suas existências física e 
psíquica respeitadas; II - de receber tratamento digno e essencial à 
sadia qualidade de vida; III - a um abrigo capaz de protegê-lo da 
chuva, do frio, do vento e do sol, com espaço suficiente para se 
deitar e se virar; IV - de receber cuidados veterinários em caso de 
doença, ferimento ou danos psíquicos experimentados; V - a um 
limite razoável de tempo e intensidade de trabalho, a uma 
alimentação adequada e a um repouso reparador. (PARAÍBA, 2018, 
p. 01). 
 

Um marco deste instrumento é que dispõe que a guarda deve respeitar os 

princípios de saúde, como também de integridade e bem-estar até mesmo em sua 

dimensão psíquica. Tal como, estabelece que o animal deve ter respeitado e 

garantido o atendimento médico veterinário quando assim for necessário. 

Já o art. 8º, que teve seu caput vetado, traz uma extensa lista de práticas que 

são consideradas maus-tratos. Ressalta Diniz (2018) que os atos de crueldade e 

maus-tratos contra animais devem ser vedados, por serem inadmissíveis ética e 

juridicamente, visto que lhes causam sofrimento. Nesse sentido, em consonante 

com os estabelecidos nos demais documentos normativos e na DUDA/78, o Código 

traz uma proteção fundamental aos animais. 

Ainda examinando o citado artigo, merece destaque o inciso IX que 

estabelece e amplia a perspectiva de abandono ao dispor que abandonar animal em 

qualquer circunstância, recém-nascido, jovem ou idoso, estando ou não saudável, 

doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de lhe ministrar tudo o que 

humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária (PARAÍBA, 

2018). 

A Seção II, do código busca disciplinar a Fauna Silvestre da Paraíba, 

buscando diminuir o tráfico de animais silvestres e os maus-tratos, o art. 14 vai 

disciplinar de forma específica as relações com esses animais. Nesse sentido 

disciplina que: 

 

Art. 14. Os animais silvestres de qualquer espécie, em qualquer fase 
do seu desenvolvimento, bem como os seus ninhos, ovos, abrigos e 
criadouros naturais são considerados bens de interesse comum do 
Estado da Paraíba, respeitados os limites que a legislação 
estabelece. Parágrafo único. Fica terminantemente proibida a 
utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de animais de 
quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que 
vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre 
estadual, ficando também assim protegidos seus ninhos, ovos, 
abrigos e criadouros naturais, sendo todos eles tutelados pelo 
Estado (PARAÍBA, 2018, p. 01). 
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É preciso destacar que o tráfico de animais silvestres na Paraíba tem causado 

impacto significativo para a diminuição da abundância das diversas espécies, 

provocando sérios efeitos nas comunidades ecológicas, tendo em vista que a 

captura excessiva é uma das principais causas da redução das populações naturais 

(RIBEIRO; SILVA, 2007). 

Foram registrados por volta de 3.400 animais silvestres apreendidos na 

Paraíba de janeiro a junho de 2017, de acordo com informações da polícia ambiental 

do estado. Desses animais apreendidos, mais de 70% correspondem a aves, mas 

jabutis, macacos-prego, jacarés e cobras também estão no rol das apreensões (G1, 

2017). 

As atividades envolvendo a venda, a revenda e troca de pássaros 

movimentam um comércio considerável em Campina Grande. Junto com os 

pássaros, encontramos também gaiolas, armadilhas, bebedouros, comida e 

medicamentos para as aves sendo comercializados (PIMENTEL, 2009). 

Em janeiro de 2018, o IBAMA, em conjunto com a Polícia Militar da Paraíba 

(PMPB), desenvolveu ações de desarticulação a feiras de animais silvestres no 

Estado. Nesta ação, foram averiguadas 12 feiras clandestinas em que ocorria a 

venda ilegal de aves silvestres resultando na apreensão de 620 animais e na 

aplicação 22 autos de infração, que totalizam R$ 272,9 mil. Ademais, duas pessoas 

foram presas (IBAMA, 2018). 

No que tange as penalizações, temos a possibilidade de detenção de seis 

meses a um ano ou multa por manter em cativeiro, vender ou adquirir animais 

silvestres sem autorização do órgão ambiental que varia de R$ 500 a R$ 5 mil 

(IBAMA, 2018). Cabe ressaltar que o valor é estabelecido por unidade apreendida e 

pode ser majorada quando nos casos em que a espécie estiver ameaçada de 

extinção ou listada na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da 

Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites) (IBAMA, 2018). 

Em ação realizada em abril de 2018, direcionada a microrregião do Sertão, 

foram apreendidas 16,1 mil armadilhas usadas para capturar aves da espécie 

arribaçãs. O material preso poderia capturar até quatro pássaros por dia, totalizando 

a captura de até 64,4 mil por dia (IBAMA, 2018). Esta ação se destaca por ter um 

caráter preventivo e apontar agentes que fazem dessa prática uma recorrência. 

Quanto aos animais domésticos, o art. 22º estabelece que: 
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É de responsabilidade dos tutores a manutenção dos animais em 
perfeitas condições de alojamento, alimentação, saúde e bem-estar, 
de acordo com suas necessidades morfopsicológicas, bem como as 
providências necessárias decorrentes de acidentes ocorridos, sua 
imediata remoção e destinação adequada dos dejetos por eles 
deixados nas vias ou logradouros públicos (PARAÍBA, 2018, p. 14). 
 

Buscando vedar o abandono, o art. 24 dispõe as responsabilidades de guarda 

do tutor responsabilizar-se-á por tomar todas as providências necessárias para 

transferência da tutela responsável, caso não mais se interesse em permanecer com 

o animal, sendo vedado abandoná-los sob quaisquer justificativas e/ou 

circunstâncias (PARAÍBA, 2018). 

O legislador reconhece a possibilidade de prática da eutanásia e buscando 

dar uma morte digna, dispõe que: 

 

Art. 25. O animal somente poderá ser submetido à eutanásia 
quando: I - portador de enfermidade de caráter zoonótico ou 
infectocontagioso incurável e que coloque em risco a saúde e a 
segurança de pessoas e/ou de outros animais, sendo vedada essa 
prática pela simples constatação de tumores, doenças venéreas ou 
afecções outras tratáveis e, também, pelo fato de se encontrar em 
condição caquética ou, ainda, decorrente da situação de ser idoso ou 
de rua; II - nos demais casos permitidos por Lei Federal específica 
(PARAÍBA, 2018, p. 14). 
 

As questões ligadas à morte ainda são de grande reflexão e discórdia na 

sociedade. Todavia, ao passo que o legislador, reconhecendo quadros clínicos 

terminais, concede o direito à eutanásia e garante uma morte digna ao animal não 

humano. Ademais, estabelece patamares para que o veterinário e família decidam 

pela morte do animal. Cumpre ressaltar que a prática da eutanásia poderia ser 

desvirtuada do seu propósito e servir como uma forma de abate para animais que já 

não são mais desejados por seus tutores. 

O crescimento da população animal urbana é um problemático presente na 

realidade de inúmeros municípios. Uma das inovações do código é considerar, no 

art. 31, controle populacional e de zoonoses de caninos e felinos em todo o Estado 

da Paraíba será considerado matéria de saúde pública (PARAÍBA, 2018, p. 16). 

Para cumprir com tal finalidade, a lei coloca como responsabilidade do estado a 

esterilização de animais.  

Os chamados cães e gatos comunitários são aqueles animais em situação de 

rua que estabelecem com uma determinada comunidade laços de dependência e 
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manutenção, embora não possua responsável único e definido (PARAÍBA, 2018). 

Logo, são animais que deveriam receber total assistência do estado, ao menos, no 

que diz respeito à garantia da saúde. Todavia, entrando em contradição com o art. 

31, responsabiliza o dever de levar a instituições e cuidar no momento pós-

operatório a terceiros. Assim, versa o art. 49: 

 
Aplicam-se aos cães e gatos comunitários todas as normas de 
proteção previstas nesta Lei, especialmente as determinações 
concernentes à obrigação, pelos Setores de Zoonoses, de promoção 
da esterilização de animais. § 1º Para a ocorrência da esterilização, 
um dos cuidadores comunitários, que poderá ser uma entidade de 
proteção animal, responsabilizar-se-á pelo pós-operatório do animal. 
§ 2º A esterilização ocorrerá segundo o mesmo procedimento 
destinado aos protetores independentes. 
 

Para além de apresentar uma contradição lógica, o legislador cria margem 

para se esquivar de uma responsabilidade que em outro momento já tinha chamado 

para si. Sem contar que, como mencionado, o estado só possui apenas 03 unidades 

de instituições públicas direcionadas ao atendimento dos animais. Para além de 

superlotados, essas unidades possuem uma estrutura precária e, por vezes, sem 

profissionais disponíveis para o atendimento. 

O art. 63, comungando com o caráter inovador do Código, proíbe a 

permanência, utilização e/ou exibição de animais de qualquer espécie em circos, 

espetáculos e eventos instalados ou realizados no Estado da Paraíba. Todavia, não 

deixa claro qual serão os mecanismos de fiscalização de tais espaços. 

Divergindo da corrente bem-estarista, o Código assume uma postura 

utilitarista e, acompanhando o CTN, permite a circulação de VTAs. Ademais, 

reconhece a figura do animal trabalhador. Buscando amenizar o sofrimento dos 

animais que estão realizando a labuta. 

Assim, o art. 77 autoriza a figura do animal trabalhador20 ao definir que: 

O trabalho do animal de tração será pautado da seguinte forma: I - a 
jornada de trabalho deverá ser de, no máximo, 8 (oito) horas, com 
intervalo de descanso de, no mínimo, 2 (duas) horas; II - durante a 
jornada de trabalho deverão ser oferecidos água e alimento para o 
animal, pelo menos a cada 4 (quatro) horas, respeitado, em todo 
caso, a jornada máxima prevista no inciso anterior. 
 

                                            
20

 Esse estudo compreende que animal trabalhador é aquele que dispende sua força para 
executar uma tarefa cujo interesse e beneficiado é o seu responsável. Nesse grupo, inclui-
se o cão-guia e os chamados cães farejadores que trabalham junto à segurança pública.  
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Como já mencionado, na prática, os animais de tração são utilizados pela 

população de baixa renda que, sem ter outro recurso para sobreviver, explora a 

força dos animais. Trata-se de uma complexa questão social e que só pode ser 

enfrentada a partir de um conjunto de políticas públicas direcionadas a inclusão 

daqueles que estão à margem da sociedade. 

 Outro dispositivo que contrariou o posicionamento vanguardista é a livre 

reprodução de animais (cães e gatos) devendo observar apenas a legislação federal 

(PARAÍBA, 2018). Disciplinado no art. 85, a matéria foi recebida de forma negativa 

pelos defensores dos direitos dos animais por não criar uma responsabilidade de 

castração dos animais aos tutores, protetores, organizações independentes e 

demais responsáveis por animal.  

Tal omissão do legislador, além de contribuir para o aumento populacional 

sem controle dessas espécies, também estimula o crescente mercado de compra e 

vendas de animais que se encontra em pleno crescimento. Não obsta lembrar que 

não são raros os casos de canil e gatil que utilizam animais apenas como 

reprodutores e, como se não bastasse, os expõe as mais diversas situações de 

maus-tratos e crueldade. 

A reprodução de animais para fins comerciais é um fato em todo o mundo. 

Para justificar a atribuição de preço, o mercado criou uma segregação entre raças 

de animais que estabelece um verdadeiro apartheid na classe de animais. Enquanto 

milhares de animais permanecem em situação de rua e abandonados, os chamados 

animais de raça são comercializados a verdadeiras cifras. O comércio dos animais 

domesticados em nível inserção em lar21 parece ainda mais estranho quando 

analisados aos olhos daqueles que de fato protegem os animais.   

Tentando garantir o mínimo de integridade física e psíquica aos animais 

destinados a venda, o art. 87, estabelece que: 

 

Os pet shops, casas de banho e tosa, casas de venda de rações e 
produtos veterinários, bem como estabelecimentos que eventual ou 
rotineiramente comercializem cães, gatos e outros animais, devem: I 
- obedecer às disposições contidas nos artigos 88 e 89 desta Lei; II - 
não expor os animais na forma de "empilhamento", em gaiolas 
sobrepostas ou de modo amontoado, destinando espaço que lhes 
proporcione bem-estar e locomoção adequada; (...) VII - assegurar 

                                            
21

 Essa pesquisa considera como animais domesticados em inserção de lar aqueles que 
moram em residências, rurais ou urbanas, com seus tutores. São exemplos: gatos, 
miniporcos, roedores e cães. 
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aos animais acesso fácil à água e alimento; VIII - assegurar 
condições de higiene e cumprimento das normas sanitárias e 
ambientais; IX - informar ao consumidor, por meio de documento 
próprio, hábitos e cuidados específicos sobre a espécie; X - 
comercializar ou doar animais imunizados e desverminados; XI - 
assegurar que animais com alteração comportamental decorrente de 
estresse sejam retirados de exposição e mantidos em local 
adequado, sem contato com o público, até que retornem ao estado 
de normalidade (PARAÍBA, 2018). 
 

Ainda que pareçam normas elementares, a ação dos legisladores reconhece 

uma problemática que é um fato social. Muitos criadouros, apesar de angariarem 

somas vultosas não oferecerem condições de sobrevida as matrizes (reprodutores). 

Inúmeras denúncias, veiculadas nas mídias, retratam essa realidade. 

Por fim o art. 104 vai disciplinar sanções administrativas e pecuniárias para 

aqueles que não observarem o disposto no Código. Assim, dispõe que: 

 

Sem prejuízo da obrigação de o infrator reparar o dano por ele 
causado ao animal e da aplicação das sanções civis e penais 
cabíveis, as infrações indicadas nesta Lei serão punidas, isoladas ou 
cumulativamente, com as seguintes sanções administrativas, 
considerando-se, quando de sua aplicação, cada animal atingido 
individualmente: I - advertência por escrito; II - multa simples, que 
variará entre 200 (duzentos) e 630 (seiscentos e trinta) UFR-PB  
III - multa diária (...) (PARAÍBA, 2018, p. 39). 
 

Apesar dos avanços do Código, no momento, o mesmo encontra-se com sua 

vigência suspensa. Fato que, além de entristecer e revoltar aqueles que protegem 

os direitos dos animais, vulnerabiliza ainda mais os animais. Para que aqueles 

contestam o código, inúmeros dos dispositivos ferem o princípio da hierarquia 

normativa e, portanto, seriam inconstitucionais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após o advento da modernidade industrial, o animal começou a ser visto 

como mera matéria prima de produção, com fins puramente econômicos, seja na 

área alimentícia como também na indústria têxtil. O fato é que após séculos de 

exploração, tivemos a necessidade de criar mecanismos que combatessem tal 

exploração. 

Os animais são alvos fáceis, não tem como se defender das mãos do 

homem, são seres indefesos, principalmente cães e gatos que são atraídos com 

facilidade por um gesto de carinho ou através de algum alimento. Portanto, essa 

prática não deve ser mais tolerada em nossa sociedade, deve-se analisar quais são 

as soluções para impedir que estes índices de violência continuem a crescer. Uma 

das formas é conscientizar a sociedade que existe no ordenamento jurídico os 

direitos dos animais, que a prática de maus-tratos ou abandono é crime e há 

punição para quem praticá-lo, embora as penalidades sejam insignificantes tendo 

em vista a gravidade do ato. 

Ainda assim, tem-se enraizado na cultura brasileira a ideia que é dona da 

natureza e dela se pode fazer o que bem quiser até mesmo, retirar o animal do seu 

habitat natural onde vive livre, e colocá-lo dentro de uma caixa ou outro recipiente 

tão maléfico quando em prol de ganho financeiro. Atrelada a ideia de superioridade 

também está a coisificação do animal. 

A DUDA/78 não terminará com a crueldade animal, pois não força os estados 

a promulgar leis que elevam os padrões de bem-estar animal. Pode, no entanto, 

impulsionar melhorias no tratamento de animais, estabelecendo uma referência para 

ajudar os países a desenvolver legislação de bem-estar animal, incentivando a 

comparação de leis e políticas de bem-estar social entre os países e, se obtiver 

aceitação, talvez um dia levar à introdução de uma Convenção ou Pacto sobre o 

bem-estar dos animais que conteria disposições juridicamente vinculativas. 

No âmbito do ordenamento jurídico interno, ainda é notório o tratamento 

animais a partir do viés da coisificação. Ainda que tenha ocorrido uma lenta e 

gradual proteção desses seres, as normas guardam um intimo interesse com a 

proteção material daqueles que se consideram possuidores de animais. 
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O desenvolvimento do presente buscou analisar, a interação entre o homem e 

o animal e o combate ao tráfico de animais silvestres na Paraíba como também a 

eficiência do estado em combater tal crime. Viu-se que o homem trata o animal 

como se fosse um ser submisso desde a antiguidade, seja ele como símbolo de 

crença ou como instrumento de trabalho e por muitas vezes se torna o próprio 

alimento do homem.  

Verificou-se os avanços da DUDA/78 até a normatização do Código de Bem-

estar dos Animais, como sendo de forma lenta e gradual. Ademais, a maioria da 

norma é dotada de um caráter utilitarista e pouco teor bem-estarista. 

Especificamente, esse documento é um marco, além de normativo, histórico ainda 

que, por vezes, não cumpra o objetivo a que se dispôs que é a tutela do animal. 

Todavia, é preciso uma investigação profunda para esclarecer os reais motivos que 

levaram a suspensão desse documento. 

É preciso destacar que as normas de proteção aos recursos naturais e ao 

meio ambiente foram fundamentais para a construção de um direito dos animais. 

Contudo, é preciso pensar nesses seres de forma independente do meio ambiente 

em que estão inseridos quando dos estágios de natureza. Ademais, já não é 

possível mais um ordenamento que contenha normas que tratem de forma a guardar 

tantas diferenças entre si. 

Como mencionado, não se quer negar a importância das articulações que 

buscam a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ao refletir sobre 

os direitos dos animais, fala-se em adicionais que reconheçam o que biologicamente 

já é um fato: sua distinção de classes e que são seres de natureza singular. 

Quando da análise do ordenamento jurídico pátrio foi possível a reflexão de 

quão patrimonialista e materialista ainda são as normas brasileiras. É preciso, 

urgente, um repensar desses seres que impliquem um tratamento que reconheça 

sua essência ontológica. Já não é mais possível pensar os animais como um 

elemento do meio ambiente ou da composição do patrimônio nacional. 

Por fim, o Código de Bem Estar Animal da Paraíba, que faz menção da 

DUDA/78 em sua fundamentação, deve ser considerado um documento de 

vanguarda. Sua contribuição para o movimento bem-estarista é de uma natureza 

singular. Tal característica pode ser atribuída a intensa participação daqueles que de 

fato atuam na causa animal e compreendem a importância da construção normativa 
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específica. Todavia, sua suspensão parece contraditória, posto que, é decorrente de 

uma classe que nasce com a essência de proteger e zelar pelos animais.  
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