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RESUMO

O tema está localizado no âmbito do Direito Penal, envolvendo o campo da legislação ambiental. No conteúdo jurídico do meio ambiente 
compreende a fauna, como o conjunto de todos os seres vivos que pertencem ao mundo animal. A fauna, ao longo da expansão da civilização 
humana, foi sendo agredida de diversas formas, seja pela diversão (caça, pesca), seja pelo interesse econômico (tráfico de animais silvestres), seja 
por questões de ordem social e até cultural. Essa invasão do homem nos ecossistemas naturais tem provocado grandes e, muitas vezes, 
irreversíveis modificações a fauna, como a extinção de espécies animais. A proteção de nossa fauna é garantida por diversos instrumentos 
legislativos (Lei de Crimes Ambientais, Código de Caça, Código de Pesca, Lei de Contravenções Penais, etc), mas a partir de 1988 passou a 
natureza jurídica constitucional. O artigo 225, parágrafo primeiro, inciso VII da Constituição Federal, esclarece que incube ao Poder Público, 
proteger a fauna, 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. As sanções administrativas ou civis, muitas vezes, não são suficientes para repreender essas agressões contra 
os animais domésticos ou silvestres. Por isso, existe a necessidade da aplicação da lei penal para refrear e prevenir as atitudes lesivas a fauna, 
aplicando penas aos agentes que praticam as condutas criminosas que agridem os animais. O tema não é discutido com a devida relevância no 
meio acadêmico e é pouco abordado nos conteúdos dos cursos jurídicos. Devido à escassez de estudos realizados acerca da tutela penal dos 
animais por parte dos estudiosos do direito, nasceu a presente pesquisa com o objetivo de aprofundar a analise do tema, contribuindo para o 
esclarecimento de pontos controvertido sobre a legislação referente a proteção jurídica dos animais. A pesquisa é um trabalho de conclusão de 
Curso de Direito e que está em fase de elaboração, portanto, os resultados ainda são parciais. Mas, é possível considerar antecipadamente, que a 
prática de maus tratos contra animais não é apenas uma questão que se resolve apenas com o rigor da legislação penal, aumentando penas ou 
estabelecendo novos tipos penais, ao contrário, exige uma ação de fiscalização por parte do Estado no combate as práticas ilícitas e a formação 
de uma consciência coletiva em relação à proteção dos animais, mudando a cultura da sociedade em relaçao ao tratamento aos animais. O 
estudo utiliza da metodologia dogmática jurídica, tendo com base a pesquisa bibliográfica, fundamentando o referencial teórico na doutrina, na 
legislação e na jurisprudência. Não é intenção do estudo exaurir o tema, mas busca destacar os principais aspectos e dispositivos pátrios que 
indiquem o eventual avanço legislativo brasileiro no combate a exposição dos animais a procedimentos e atos cruéis.
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