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RESUMO 
 

Por ocasião de quebra de paradigma no que tange ao modo pelo qual natureza e animais são 
compreendidos e tratados pelo ser humano, o direito animal ganha força como alternativa 
jurídica à crise ecológica vivenciada hodiernamente. Para melhor refletir a nova realidade 
de pensamento que permeia a contemporaneidade, diversos ordenamentos jurídicos 
iniciaram movimentos de internalização de normas e atualização jurisprudencial com o fito 
de melhor tutelar a proteção, dignidade e bem-estar animais. Notadamente a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil pavimentou terreno para que 
relevantes modificações fossem levadas a cabo relativamente à proteção dos animais no 
país, sendo a vedação à crueldade animal alçada ao patamar de norma constitucional. Desde 
então, observou-se a edição de leis estaduais e a prolação de decisões judiciais alinhadas, 
em sua maioria, rumo ao objetivo último de criar coerente sistemática jurídica apta a tutelar 
a dignidade e o bem-estar animais. Contudo, sob a égide do Código Civil de 2002, os 
animais ainda são classificados como “coisas” e, destarte, submetem-se às normas relativas 
ao direito real. À vista disso, foram propostos os Projetos de Lei nº 3.670/2015 e nº 
6.054/2019, além do Projeto de Lei da Câmara nº 27/2018, com o objetivo central de alterar 
o status jurídico dos animais no Brasil, para que não mais fossem considerados “coisas”. 
Tomando por base a complexa conjectura na qual se insere o direito animal no Brasil, o 
presente estudo intenta realizar uma análise crítica para que sejam obtidas soluções ao 
problema de pesquisa e objetivo central desse trabalho de conclusão de curso que residem 
na indagação: a modificação do status jurídico dos animais na legislação infraconstitucional 
pátria é condição sine qua non para que, de fato, seja aprimorada e ampliada a sua proteção 
na seara do direito? Para que sejam obtidas tais respostas, será adotada predominantemente 
a vertente metodológica jurídico-sociológica, por intermédio de estudo teórico-analítico, em 
uma pesquisa do tipo jurídico-projetivo. Assim, alicerçando-se nas justificativas filósoficas 
e jurídicas do direito animal, nas peculiaridades da atual proteção animal na legislação e 
jurisprudência brasileiras e na experiência francesa no que toca à alteração do status 
jurídico dos animais, torna-se factível depreender que a eventual aprovação de quaisquer 
dos projetos de lei mencionados supra não terá o condão de efetivamente modificar a 
proteção animal no Brasil, apesar de representar passos iniciais capazes de abrirem espaço 
para que, em um futuro propínquo, seja empreendida considerável mudança no modo pelo 
qual os animais são tutelados pelo direito brasileiro. 

 
Palavras-chaves: status jurídico dos animais; direito animal; ordenamento jurídico brasileiro; Projeto 
de Lei nº 3.670/2015; Projeto de Lei da Câmara nº 27/2018; Projeto de Lei nº 6.054/2019.
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, faz-se mister salientar que a relação entre seres humanos e animais figurou 

no cerne de múltiplas modificações no lapso temporal que perpassa o histórico evolutivo da 

humanidade. Nesse diapasão, à medida em que os humanos alteravam sua percepção no que 

toca ao meio ambiente e aos seres que nele habitam, operavam-se também mudanças nos 

princípios sobre os quais, à época, alicerçavam-se as interações entre sociedade e natureza. 

Desde os primórdios, vigia um ideal de superioridade no qual a humanidade figurava 

em estrato hierarquicamente superior aos demais seres vivos. O supracitado raciocínio fez 

morada na filosofia cristã ocidental, vez que a Bíblia dispõe que os animais seriam entregues 

nas mãos dos seres humanos (BÍBLIA, Gênesis, 9:2), e esses seriam legitimados a dominar 

sobre toda a Terra e sobre todos os seres que nela viriam a habitar (BÍBLIA, Gênesis, 1:26). 

Com base nessa lógica, variadas teorias filosóficas foram tecidas, como as de Aristóteles, São 

Tomás de Aquino e Descartes que, em seu raciocínio mecanicista, caracterizou os animais 

como máquinas desprovidas de razão (DESCARTES, 1973). 

Assim, fauna e flora foram objetificados e reduzidos à função de matéria-prima nas 

cadeias produtivas humanas. Contudo, especialmente após a Revolução Industrial, a produção 

rápida, constante e ilimitada de bens (HOBSBAWM, 1977) conduziu a uma degradação 

ambiental sem precedentes que originou imensuráveis desequilíbrios naturais. Com o intuito 

de atenuar os efeitos da crise ecológica instaurada, observou-se uma quebra de paradigma no 

modo pelo qual o meio ambiente e animais eram tratados pela humanidade, o que culminou 

no endosso de práticas ambientalmente conscientes. 

Sob a luz de novos princípios afeitos à questão ambiental, tornou-se factível o florescer 

de teorias pautadas no bem-estar e dignidade dos animais não humanos, como demonstrado 

nas obras de Peter Singer e Gary Francione, ávidos defensores da causa. Desse modo, o novo 

paradigma inaugurado reverberou nos ordenamentos jurídicos de diversos países, 

notadamente após a Convenção de Estocolmo de 1972, vez que “o movimento de defesa dos 

animais, impulsionado a partir da década de 1970, fez repercussão lenta no Direito, mas 

impossível de passar despercebida” (SÁ; NAVES, 2018, p. 420). 

No Brasil, a promulgação da Constituição de 1988 representou relevante marco 

histórico para a proteção do meio ambiente como um todo, além de ter alçado a proteção 

animal ao patamar de norma constitucional, em seu art. 225, §1º, VII (BRASIL, 1988). A 

partir de então, novos diplomas legais foram paulatinamente elaborados de modo a tutelar o 

direito animal no Brasil, podendo-se mencionar a Lei de Crimes Ambientais de 1998, 
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sobretudo no que se refere ao texto de seus arts. 25, §1º e 32 (BRASIL, 1998). 

Malgrado haja no Brasil instrumentos legislativos de proteção animal, bem como exista 

entendimento jurisprudencial favorável ao direito animal, conforme julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal em temas sensíveis como a vaquejada, na ADI 4983 (BRASIL, 2016), e a 

rinha de galos, na ADI 2514 (BRASIL, 2005), observa-se que o art. 1.313, II do Código Civil 

(BRASIL, 2002) ainda submete os animais ao status jurídico de coisas, o que origina 

conflitante conjuntura. Destarte, pode-se depreender que a efetivação do direito animal 

transfigura-se em hodierno desafio para o direito brasileiro.  

Baseando-se nesse fértil terreno para a realização de reflexões, o trabalho de 

conclusão de curso ora apresentado intenta investigar se a alteração do status jurídico dos 

animais levada a cabo na legislação infraconstitucional, como objetivam os Projetos de Lei nº 

3.670/15 e nº 6.054/19 e o Projeto de Lei da Câmara nº 27/2018, representam meio hábil, ou 

não, no que se refere à efetivação da tutela jurídica dos animais no ordenamento jurídico 

pátrio. Assim, o problema de pesquisa basilar deste estudo delimita-se na seguinte indagação: 

faz-se realmente necessária a modificação do status jurídico dos animais na legislação 

infraconstitucional para, de fato, ampliar a proteção jurídica dos animais não humanos? 

A partir da indagação apresentada, pode-se afirmar que este trabalho de conclusão de 

curso será elaborado a partir de duas hipóteses diametralmente opostas, quais sejam: a 

alteração do status dos animais na legislação infraconstitucional é imprescindível para 

assegurar maior observância aos pressupostos do direito animal, razão pela qual a aprovação 

dos Projetos de Lei nº 3.670/15 e nº 6.054/19 e do Projeto de Lei da Câmara nº 27/2018 são 

de extrema relevância ou, contrariamente, não é preciso alterar o status jurídico dos animais 

na esfera infraconstitucional para assegurar-lhes direitos e garantias, posto que o próprio 

ordenamento brasileiro dispõe, para tanto, de outros instrumentos jurídicos hábeis. 

Portanto, para que o problema de pesquisa explicitado seja respondido, será realizada 

investigação do tipo jurídico-projetivo, sendo o presente estudo predominantemente teórico e 

analítico quanto às fontes examinadas, classificando-se como pertencente à vertente de 

pesquisa jurídico-sociológica, alicerçando-se na classificação metodológica proposta por 

Gustin e Dias (2010), conjugada com a categorização cunhada por Witker (1985).  

Em síntese, no segundo capítulo será analisada a fundamentação filosófica atinente ao 

direito animal, tomando por base o fortalecimento da ética ambiental na contemporaneidade, a 

quebra de paradigma que levou da objetificação à alteridade relativamente aos animais e as 

características do abolicionismo e do bem-estarismo animal. No terceiro capítulo será 

escrutinizada a fundamentação jurídica do direito animal, conceituando-se “animal” e “direito 
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animal” e perpassando-se pelos pressupostos da senciência e dignidade, bem como os 

princípios da igual consideração, da responsabilidade e da vedação à crueldade animal, além 

da apresentação de eventuais críticas à existência e aplicabilidade do próprio direito animal. 

No quarto capítulo será brevemente detalhada a evolução histórica do direito animal no Brasil 

e examinada a proteção animal na legislação e jurisprudência brasileiras. No quinto capítulo 

será perscrutada a experiência francesa no tocante à alteração do status jurídico dos animais e 

os principais efeitos observados após a aprovação da referida mudança. Finalmente, ainda no 

quinto capítulo, serão explorados os principais projetos de lei em tramitação no país, cujos 

objetivos fundantes residem na intenção de modificar o status jurídico dos animais no 

ordenamento jurídico pátrio, a saber: Projeto de Lei nº 3.670/2015; Projeto de Lei da Câmara 

nº 27/2018 e Projeto de Lei nº 6.054/2019. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO FILOSÓFICA DO DIREITO ANIMAL 

 

No segundo capítulo do presente estudo serão perquiridos o despontar do 

pensamento contemporâneo fundado na ética ambiental; a quebra de paradigma responsável 

por lançar as bases sob as quais operou-se a gradativa mudança que partiu da objetificação 

animal e rumou à alteridade animal e, ainda, serão concisamente escrutinadas as principais 

convergências e divergências relativas às principais linhas de pensamento que compõem a 

defesa do direito animal, quais sejam: o abolicionismo e o bem-estarismo. 

 

2.1 – O florescer da ética ambiental na contemporaneidade 

 

Ante o exposto no tópico introdutório deste trabalho de conclusão de curso, pode-se 

inferir que, por ocasião de grave crise ecológica global, oriunda da exploração despreocupada 

e exacerbada do meio ambiente e de seus recursos, passou-se a fomentar práticas 

ecoconscientes, afeitas à sustentabilidade. Nesse diapasão, a humanidade tomou consciência 

de si, de maneira holística, enquanto partícipe do meio ambiente e, em virtude disso, mostrou-

se indispensável a observância de direitos e deveres para com a natureza e os animais com o 

fito de harmonizar novamente tal relação. O supracitado raciocínio foi internalizado no art. 

225 da Constituição Federal de 1988, vez que o referido dispositivo legal determina 

expressamente no caput e em seu parágrafo 1º, inciso VII que  
 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e 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). 
 

A referida mudança de paradigma na maneira pela qual seres humanos interagem 

com o meio ambiente, bem como com os demais seres vivos que dele são parte, foi fator 

chave que possibilitou o despertar de uma renovada ética ambiental, dotada de maior 

capacidade de difusão e abrangência. Relevante desde os primórdios da Filosofia grega, a 

investigação ética ainda é crucial na atualidade, visto que se propõe a aclarar determinada 

realidade, cunhando seus correspondentes conceitos (VELÁSQUEZ, 2017, p. 20). A partir 

das concepções detalhadas supra, é possível descrever a ética ambiental como oriunda da 

imprescindibilidade de se reexaminar valores e princípios sociais, sob a ótica da nupérrima 
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problemática ambiental, possibilitando, além da retomada individual de consciência, uma 

completa reformulação do campo ético no que concerne às razões que emolduram a relação 

entre ser humano e natureza (PAULITSCH; WOLKMER, 2011, p. 221). 

O hodierno despertar de ideais e valores ecológicos pavimentou terreno para a 

realização, cada vez mais frequente, de reflexões críticas no que toca à relação entre seres 

humanos, meio ambiente e animais, tomando por base fundante os novos prismas de 

sustentabilidade, preservação e responsabilidade. Outrossim, a partir de ações ambientalmente 

engajadas, torna-se factível a popularização de debates filosóficos pautados na ética e na 

justiça ao abrigo de perspectiva pró-meio ambiente e pró-animais.  

Não obstante a incipiência da quebra de paradigma descrita, impende destacar que  
 
a consciência ecológica é fundamental, pois somente sofrendo uma mudança 
interna, o homem será capaz de, externamente, agir com mais responsabilidade, 
condescendência, altruísmo, compaixão e respeito para com o próximo e para com 
todos os seres sencientes e não sencientes. Através dessa nova consciência, a 
humanidade poderá entender e aceitar que é possível viver uma vida mais verde, 
baseada [...] no consumismo mais equilibrado [...], tendo atitudes mais sustentáveis 
e ecológicas. (REIS; ROCHA, 2017, p. 37) 

 
Destarte, o fortalecimento da ética ambiental se desvela como nítido exemplo do 

novo arquétipo de pensamento que predomina nos presentes dias, primando pela proteção e 

respeito aos animais e à natureza como um todo. Contudo, faz-se mister elucidar que, na 

explanação de Peter Singer (1998, p. 304), a ética ambiental não se opõe ao prazer em si, mas 

tão somente apregoa a premência do distanciamento de certos prazeres oriundos do consumo 

excessivo, oportunamente afastando o referido conceito de eventuais radicalismos 

desnecessários. 

É nesse contexto de retomada de consciência ambiental por parte da humanidade que 

o direito animal surge com o compromisso de evidenciar a importância de se reconhecer a 

esses seres vivos direitos e garantias que devem ser observados por todos com fulcro em 

padrões mínimos de dignidade e bem-estar. 

 

2.2 – Da objetificação à alteridade 

 

A partir de breve retomada histórica, é possível observar que durante considerável 

lapso temporal, a inter-relação entre ser humano e meio ambiente, bem como entre ser 

humano e animais, foi analisada sob uma ótica profundamente arraigada de racionalismos e 

instrumentalismos que ensejavam em uma mensuração matemática da natureza (SIQUEIRA, 

2002, p. 11). Isto posto, animais e meio ambiente foram, durante muito tempo, tratados como 
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meros objetos, em virtude de método tradicional de organização do pensamento, oriundo dos 

preceitos forjados no seio da filosofia cartesiana (COMPARATO, 2006, p. 18). De maneira 

sucinta, o célebre escritor Tom Regan (2004, p. 179) assevera que “the fundamental wrong is 

the system that allows us to view animals as our resources, here for us – to be eaten, or 

surgically ·manipulated, or exploited for sport or money”1. 

Por essa razão, a racionalidade, presente nas obras de célebres filósofos como René 

Descartes e Baruch de Espinoza, “ofuscou [...] princípios teleológicos usados na interpretação 

de processos naturais, excluindo componentes axiológico-qualitativos, extremamente 

importantes na reflexão filosófica da natureza” (COMPARATO, 2006, p. 11). Conforme o 

entender de Siqueira (2002, p. 12), são exatamente as experiências estéticas da natureza, e a 

vivência de valores solidários afeitos à própria natureza, os dois elementos aptos a formarem 

quadro axiológico qualitativo essencial para a mentalidade ecológica contemporânea. 

Nessa diretiva, pode-se inferir que a teoria da alteridade, elaborada por Emmanuel 

Lévinas, fornece notável arcabouço filosófico e reflexivo no que toca ao tratamento dos 

animais enquanto seres merecedores de dignidade, conforme preceitua o paradigma ético 

hodierno. Ainda que, originalmente, o autor não tenha escrito sua teoria vislumbrando a 

relação entre humanidade e animais, “a ciência do paradigma emergente [...], incentiva os 

conceitos e as teorias desenvolvidas localmente a emigrarem para outros lugares cognitivos, 

de modo a poderem ser utilizados fora do seu contexto de origem (SANTOS, 2010, p. 77).  

A partir da obra de Emmanuel Lévinas (1980), pode-se depreender que o primado da 

razão, característico do tradicional pensar filosófico ocidental, foi elemento chave na 

aproximação das teorias filosóficas do Ocidente à ontologia, compreendida como ramo da 

metafísica que propõe estudar o ser e sua existência mediante investigações e reflexões de 

cunho abstrato, despidos de aprofundamentos, no intuito de reduzi-lo a conceitos 

totalizadores. Nesse ínterim, para que sejam elaborados tais conceitos abstratos totalizantes, 

ínsitos aos estudos de Heidegger e Husserl, a ontologia desconsidera as peculiaridades do ser, 

o que, no entender de Lévinas, acaba por violentá-lo. Portanto, delineia-se inegável afinidade 

entre a objetificação e a ontologia, que representam diferentes facetas de um mesmo todo que 

torna-se ainda mais evidente quando analisada a relação entre seres humanos e animais, como 

o era antes de ocorrida a quebra de paradigma que possibilitou debater as fundamentações 

filosóficas capazes de justificar a existência de um direito animal. 

																																																								
1 “o erro fundamental é o sistema nos permitir ver os animais como nossos recursos, estando aqui para nós – para 
serem comidos, manipulados cirurgicamente, ou explorados por esporte ou dinheiro” (REGAN, 2004, p. 179, 
tradução nossa). 
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Sinteticamente, assim como o fazem os defensores do direito animal na 

contemporaneidade, a teórica levinasiana critica duramente as bases da filosofia clássica 

ontológica, entendida pelo filósofo como “[...] uma tentativa de síntese universal, uma 

redução de toda a experiência, de tudo aquilo que é significativo, a uma totalidade em que a 

consciência abrange o mundo, não deixa nada fora dela, tornando-se assim pensamento 

absoluto” (LÉVINAS, 1982, p. 67). 

Desta maneira, ancorada na ética enquanto filosofia primeira, a alteridade levinasiana 

demonstra o afastamento da tendência objetificante de outrora, o que vai ao encontro da nova 

ética ambiental que, além de outros atributos, atua como fator decisivo na justificativa 

filosófica do direito animal no presente. Ipsis litteris, Emmanuel Lévinas elucida que  
 

o pensamento começa, precisamente, quando a consciência se torna consciência de 
sua particularidade, ou seja, quando concebe a exterioridade para além de sua 
natureza de vivente, que o contém; quando ela se torna consciência de si ao mesmo 
tempo que consciência da exterioridade que ultrapassa sua natureza, quando ela se 
torna metafísica. [...] Como pensante, o homem é aquele para quem o mundo 
exterior existe. Em consequência, sua vida dita biológica, sua vida estritamente 
interior, se ilumina de pensamento. (LÉVINAS, 2010, p. 35) 
 

Aplicando-se extensivamente a argumentação filosófica da obra de Lévinas, pode-se 

asseverar que, uma vez afastada de ideais ontológicos, a relação intersubjetiva criada entre 

seres humanos e animais não mais se inclinaria à opressão e à dominação que atingiram seu 

auge com o advento da Revolução Industrial. Enquanto tratados como propriedade, os 

animais nunca poderiam ser compreendidos como seres sencientes, visto que, por intermédio 

da posse, um ser, embora exista, é parcialmente negado por ser tratado tão somente como 

meio, utensílio ou instrumento, desprezando-se seu inerente fim (LÉVINAS, 2010, p. 30). 

Sedimentado o entendimento de que animais possuem fim em si mesmos e são 

dotados de moral intrínseca, por força da quebra de paradigma já detalhada, infere-se que a 

relação entre seres humanos e animais deve pautar-se em um pensar metafísico cujas bases 

fundantes remontam à ética, similarmente ao que assevera Lévinas. Por conseguinte, seria 

possível que a humanidade vislumbrasse os animais sob a égide da paridade, da receptividade 

e do reconhecimento da diversidade, de modo a permitir que diferentes seres se 

compreendessem enquanto tais e se tornassem reciprocamente responsáveis, o que enseja o 

surgimento de direitos e deveres mútuos. 

Pari passu à argumentação levada a cabo em momento anterior, Ricardo Timm de 

Souza (2007, p. 125) explana categoricamente que “[...] os animais olham-nos desde o fundo 

de sua existência mesma, particular e não-intercambiável, totalmente singular [...], irredutível 
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a generalidades ou ontologias gerais. [...] A percepção ética da alteridade dos animais não é 

uma veleidade intelectual [...]”. Por consequência direta dessa linha de raciocínio, “[...] a 

categoria filosófica realmente adequada para conceber a existência dos animais é a alteridade” 

(SOUZA, 2007, p. 124). 

Finalmente, adotando-se a supracitada acepção, pode-se depreender que a 

humanidade tornaria factível o reconhecimento das particularidades dos animais não 

humanos, que vivem, sentem, titularizam direitos e, em decorrência lógica, sujeitam-se a 

padrões mínimos de dignidade e bem-estar. Finalmente, e em suma, adotando-se as premissas 

da teoria da alteridade de Emmanuel Lévinas (2010, p. 31), a relação intersubjetiva entre seres 

humanos e animais seria paritária, receptiva e responsável, posto que, se as coisas fossem 

tratadas como meras coisas, tal relação se instituiria nos ditames rígidos da compreensão, 

mas, enquanto entes, poderiam se deixar surpreender a partir do ser. 

 

2.3 – Abolicionismo animal versus bem-estarismo animal 

 

Fundadas no novo paradigma descrito supra e na justificativa filosófica de tratamento 

diferenciado para com animais não humanos, duas principais correntes teóricas ganharam 

notoriedade por explicitar os fundamentos sobre os quais se sustenta a proteção dos animais: o 

abolicionismo animal cunhado por Gary Francione, célebre escritor estadunidense, e o bem-

estarismo animal, elaborado pelo renomado escritor australiano Peter Singer.  

A corrente abolicionista sedimenta o entendimento de que animais são considerados 

seres sencientes, ou seja, “tipo de ser que é consciente da dor e do prazer; existe um ‘eu’ que 

tem experiências subjetivas. Nem tudo que está vivo é necessariamente senciente; por 

exemplo, que nós saibamos, as plantas, que são vivas, não sentem dor” (FRANCIONE, 2013, 

p. 55), asseverando que “entretanto, não há dúvida de que a maioria dos animais que 

exploramos são sencientes” (FRANCIONE, 2013, p. 56). Nesses termos, destacam-se os 

dizeres do utilitarista britânico Jeremy Bentham, responsável por influenciar as obras de 

inúmeros defensores de direitos para os animais na contemporaneidade, no sentido de que 

“pode vir o dia em que o resto da criação animal adquira aqueles direitos que nunca lhes 

deveriam ter sido tirados, se não fosse por tirania” (BENTHAM, 1974, p. 69). A partir desse 

entendimento, Gary Francione estipulou que a liberdade e proteção dos animais apenas 

poderia ser alcançada mediante a vedação ampla de toda e qualquer atividade realizada por 

humanos que dependesse da utilização de animais em suas etapas constitutivas. 

Por seu turno, a teoria do bem-estar animal, formulada por Peter Singer, lança suas 
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bases no raciocínio de que não é preciso valer-se de extremismos para que haja garantia da 

proteção dos direitos inerentes aos animais, em sentido oposto à lógica abolicionista mas, à 

semelhança dessa, também utiliza a senciência como critério justificador do reconhecimento 

de direitos e garantias aos animais. Por conseguinte, o supracitado autor advoga a tese de que 

é necessário estipular padrões mínimos de vida e dignidade afeitos aos animais, mediante 

atuação do Judiciário ou Legislativo, a serem mandatoriamente observados quando da 

realização de qualquer atividade por seres humanos que, para tanto, utilizem animais. Assim, 

argumenta Peter Singer que 
 

se aceitarmos o princípio da igualdade como uma base moral sólida das relações 
com os outros representantes da nossa espécie, teremos também de o aceitar como 
base moral sólida das relações com aqueles que não pertencem à nossa espécie -- os 
animais não humanos (SINGER, 1998, p. 42). 
 

O referido escritor australiano, conhecido por seu ativismo na causa animal, justifica que 

o princípio da igualdade ora debatido pode ser estendido para abranger animais, vez que 
 

este princípio implica que a nossa preocupação pelos outros não depende do seu 
aspecto nem das suas capacidades (...). Mas o princípio implica também que o facto 
(sic.) de certos seres não pertencerem à nossa espécie não nos dá o direito de os 
explorar e, do mesmo modo, o facto (sic.) de outros animais serem menos 
inteligentes que nós não significa que os seus interesses possam ser ignorados 
(SINGER, 1998, p. 43). 

 
Na esteira do que dispõem Gary Francione e Peter Singer, o norte-americano Tom Regan, 

também expoente defensor do direito animal, elaborou em sua obra pertinente síntese acerca 

das diferentes correntes teóricas que embasam a necessidade de reconhecer animais como 

sujeitos de direitos. In verbis, sustenta o autor que 
 

não é de surpreender que não exista um fato sozinho, ou um argumento único, que 
resolva tudo. Em vez disso, uma variedade de fatos relevantes precisa ser 
considerada, e uma família de argumentos tem de ser explorada. (…) Com relação à 
causa que temos diante de nós, creio que o resultado da ponderação dos fatos 
relevantes e dos argumentos concorrentes dá sustentação, de forma cabal, a apenas 
um julgamento conclusivo: muitos animais não-humanos são “sujeitos-de-uma-
vida” (REGAN, 2006, p. 78).  

 
Partindo-se do pressuposto de que uma das funções precípuas do direito é amoldar-se 

à realidade social de determinado recorte temporal, com o fito de melhor refletir seus ideais e 

valores, a multiplicidade argumentativa tecida com o fito de filosoficamente justificar o 

direito animal abriu espaço para que se passasse a discutir a justificativa jurídica concernente 

ao direito animal. A aludida temática será prontamente abordada e minudenciada no capítulo 

imediatamente subsequente. 
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3 – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO DIREITO ANIMAL 

 

Neste capítulo, serão sucintamente detalhados os conceitos jurídicos de “animal” e 

de “direito animal”, além de serem apresentados alguns pressupostos jurídico-filosóficos do 

direito animal, tais como a senciência e a dignidade, e, ainda, os princípios da igual 

consideração, responsabilidade e vedação à crueldade. Ao final, serão elucidadas as principais 

críticas tecidas no que tange à existência e aplicabilidade do direito animal. 

 

3.1 – O termo “animal” enquanto conceito jurídico 

 

Coligindo-se as informações pormenorizadas nos dois primeiros tópicos do presente 

estudo, reitera-se que  
 

as atitudes ocidentais para com os animais têm raízes em duas tradições: o judaísmo 
e antiguidade grega. Essas raízes confluem no cristianismo e [...] à medida que 
pensadores começam a assumir posições [...] independentes da Igreja, surge uma 
visão mais esclarecida de nossas relações com os animais (SINGER, 2008, p. 211). 

 
Tomando por base o fértil terreno para a realização de debates e reflexões acerca da 

questão animal, pode-se observar, nos recentes anos, o despontar e consequente fortalecer de 

consciência ambientalmente preocupada, afeita aos novos valores inaugurados pela quebra de 

paradigma detalhada nessa pesquisa. Isto posto, com o florescer das discussões acerca da 

dignidade animal, não tardou muito para que se passasse a discutir, na seara jurídica, os 

instrumentos e possibilidades existentes para que se pudesse assegurar maior proteção aos 

animais não humanos. Contudo, antes que sejam perquiridas a origem, objetivos e 

implicações do direito animal per se, faz-se mister perscrutar os elementos que compõem o 

conceito jurídico de “animal”. Quando da análise da temática “direito animal”, verifica-se que  
 
a primeira questão que se coloca parece ser também uma das principais: afinal, 
quem é o animal? Essa questão parece imprópria em muitos sentidos, pois nos 
acostumamos, ao longo dos séculos, a coisificar o que estabelecemos como correlato 
ao nosso intelecto todo-poderoso; a pergunta poderia soar, no máximo, como “o que 
é um animal?” (SOUZA, 2007, p. 110, grifos do autor). 
 

Partindo-se das oportunas indagações evidenciadas por Ricardo Timm de Souza 

(2007), faz-se válido diferenciar os conceitos de animal, fauna, fauna silvestre e fauna 

doméstica, perpassando-se, para este fim específico, pela legislação pátria, bem como por 

estudos biológicos diversos. 
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Primeiramente, conforme a lição elaborada por Sônia Lopes (2008), entende-se 

enquanto animal o organismo vivo formado por compostos orgânicos, que é pluricelular2 e 

heterótrofo3. Nesse diapasão, o referido grupo de seres vivos multicelulares e heterótrofos 

integra o reino biológico animalia, por vezes referido por biólogos e cientistas como metazoa, 

que inclui em seu bojo, em conformidade à sistemática taxonômica padrão, diferentes filos4, 

quais sejam: Porifera (esponjas marinhas); Cnidaria (águas-vivas e anêmonas); 

Platyhelminthes (planárias); Nematoda (inclui as lombrigas); Mollusca (mariscos, caramujos 

e polvos); Annelida (minhocas); Arthropoda (crustáceos, insetos e aracnídeos); 

Echinodermata (estrelas-do-mar) e, finalmente, Chordata (vertebrados, incluindo répteis, 

anfíbios, peixes e mamíferos). 

Apesar de, atualmente, o legislador brasileiro ter optado por não positivar um 

conceito hermético que descreva quais seres se encontram sob a égide da expressão “animal”, 

entende-se que, nesse caso, o conceito jurídico coincide diretamente com o conceito 

biológico. Ou seja, exemplificativamente, o termo “animal”, para efeitos legais, engloba todos 

aqueles seres pertencentes ao reino metazoa, considerados individual e independentemente da 

função ambiental que exercem. Contudo, ressalta-se que, a depender da atividade 

hermenêutica realizada em relação a determinada norma, somada à análise de seu respectivo 

contexto de aplicação, pode-se excluir uns ou outros filos da esfera de proteção legal. 

Superadas as complexidades que permeiam a conceituação acerca de quem são os 

animais, é necessário analisar o termo “fauna”, evidenciando-se as particularidades inerentes 

ao grupo composto por animais silvestres e aquele formado por animais domésticos. 

Assim sendo, pode-se conceituar “fauna” como “[...] o conjunto de todos os animais, 

terrestres e aquáticos, incluídos os microorganismos, que vivem em uma área, em uma região 

ou em um país, em suas diversas espécies [...], e em suas diversas categorias [...]” 

(CUSTÓDIO, 1998, p. 65). Isto é, “fauna” apresenta-se como uma terminologia muito mais 

abrangente, de modo a compreender não apenas animais, mas também uma gama de seres 

vivos de outros reinos que não figuram como objeto do debate aqui proposto. Além disso, 

																																																								
2 Multicelulares ou pluricelulares são os organismos compostos por “[...] vários tipos de células que realizam 
funções específicas [...]” (LOPES, 2008, p. 528).                                                                            
3 Diferentemente das plantas, seres autótrofos, os animais não produzem seu próprio alimento. Assim, são 
considerados heterótrofos, vez que adotam, como “[...] característica geral [...] a alimentação por ingestão” 
(LOPES, 2008, p. 528). 
4 “A unidade básica da classificação é a espécie, entendida como grupos de seres vivos semelhantes a um tipo 
ideal e imutável. Espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Gêneros semelhantes são 
agrupados em uma mesma família. Famílias são agrupadas em ordens, que são agrupadas em classes, que são 
agrupadas em filos [...], que são agrupados em reinos” (LOPES, 2008, p. 356). 
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como componentes da fauna, delineiam-se os animais silvestres e os domésticos, vez que o 

termo em análise leva em consideração a função que o ser desempenha no ecossistema. 

Primeiramente, elucida-se que a definição legal de animais silvestres encontra lugar 

na redação trazida pelo art. 29, §3°, Lei 9.605/1998, a partir da qual entende-se que  
 
Art. 29. 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: 
§3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, 
migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte 
de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas 
jurisdicionais brasileiras (BRASIL, 1998, grifo nosso). 
 

A disposição contida na Lei 9.605/1998 foi reproduzida nos mesmos termos pelo art. 

2º, I, Portaria IBAMA5 nº 93/1998, e sofreu acréscimo da definição de fauna silvestre exótica, 

trazida pelo art. 2º, II, Portaria IBAMA nº 93/1998, que determinam, in verbis: 
 
Art. 2º - Para efeito desta Portaria, considera-se:  
I - Fauna Silvestre Brasileira: são todos aqueles animais pertencentes às espécies 
nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham seu ciclo 
de vida ocorrendo dentro dos limites do Território Brasileiro ou águas jurisdicionais 
brasileiras.  
II - Fauna Silvestre Exótica: são todos aqueles animais pertencentes às espécies ou 
subespécies cuja distribuição geográfica não inclui o Território Brasileiro e as 
espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, inclusive domésticas em estado 
asselvajado ou alçado. Também são consideradas exóticas as espécies ou 
subespécies que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e suas águas 
jurisdicionais e que tenham entrado em Território Brasileiro (BRASIL, 1998). 
 

Por seu turno, a definição jurídica de animais domésticos ficou a cargo do art. 2º, III, 

Portaria IBAMA nº 93/1998, incumbido de estipular que 
 
Art. 2º - Para efeito desta Portaria, considera-se: 
III - Fauna Doméstica: 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 (BRASIL, 1998). 
 

A referida conceituação jurídica é de extrema relevância para o estudo ora 

desenvolvido, na medida em que os graus de proteção legal e de incidência de princípios e 

instrumentos jurídicos afeitos de alguma maneira ao direito animal variam de acordo com a 

relação de interdependência entre o animal em questão e os seres humanos. Em outras 

palavras, no campo teórico, quanto mais dependentes dos seres humanos forem os animais, 

maior será a proteção jurídica a eles atribuída. 

																																																								
5 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
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Desse modo, como os animais domésticos têm seu bem-estar intimamente atrelado 

ao ser humano, que para eles atua como guardião, a responsabilidade humana evidencia-se 

inegavelmente maior na garantia da dignidade desse grupo de animais, razão pela qual deve 

haver instrumentos protetivos dotados de maior efetividade. Por outro lado, relativamente aos 

animais silvestres, exóticos ou não, deve-se pugnar pela manutenção de sua independência 

quanto aos seres humanos, motivo pelo qual os instrumentos de proteção para com esses seres 

devem focar, principalmente, na manutenção dos ecossistemas que os abrigam e são fontes de 

sua subsistência, e no impedimento de sua aniquilação mediante atividades humanas lesivas, 

como a caça e o tráfico de animais. 

 

3.2 – Definição jurídica de direito animal 

 

Crucial é a explanação de que, apesar de compartilharem origens semelhantes e de 

possuírem princípios que dialogam entre si, o direito ambiental não se confunde com o direito 

animal, representando ramos jurídicos distintos. É possível afirmar que o ponto de mudança 

no que toca ao direito animal surge com a publicação, em 1894, da obra “Animals’ Rights: 

Considered in Relation to Social Progress”6, na qual Henry Stephens Salt atribui aos animais 

a titularidade de direitos, diferente de seus antecessores que apenas consideravam os direitos 

dos animais como obrigação direta ou indireta dos seres humanos para com os animais, sem 

que titularizassem tais direitos (SILVA, 2009, p. 19). Em seu estudo, raciocina o autor que 

“have the lower animals “rights”? Undoubtedly – If men have. This is the point I wish to 

make evident […]” (SALT, 1894, p. 1)7. Entretanto, com maestria, Henry Salt evidencia a 

relevante contribuição levada a cabo pelo utilitarista britânico Jeremy Bentham ao afirmar que  
 
to Jeremy Bentham, in particular, belongs the high honour of first asserting the 
rights of animals with authority and persistence. “The legislator”, he wrote, ought 
to interdict everything which may serve to lead to cruelty. […] Cock-fights, bull-
baiting, hunting hares and foxes, fishing, and other amusements of the same kind, 
necessarily suppose either the absence of reflection or a fund of inhumanity, since 
they produce the most acute sufferings to sensible beings, and the most painful and 
lingering death of which we can form any idea (SALT, 1894, p. 4-5)8. 
 

																																																								
6 Direitos dos animais: considerados relativamente ao progresso social (Tradução nossa). 
7 “os animais não humanos têm “direitos”? – Sem dúvidas, se os humanos os têm. Esse é o ponto que quero 
evidenciar” (SALT, 1894, p. 1, tradução nossa). 
8 “a Jeremy Bentham, em particular, pertence a alta honra de primeiro sustentar os direitos dos animais com 
autoridade e persistência. ‘O legislador’, escreve ele, deve impedir tudo que possa conduzir à crueldade. […] 
Rinhas de galo, lutas de bois, caçar lebres e raposas, pescar, e outros entretenimentos da mesma sorte, 
necessariamente supõem uma inexistência de reflexão ou um fundo de desumanidade, já que produzem os mais 
agudos sofrimentos a seres sensíveis, e a morte mais dolorosa e lenta de que se pode ter alguma ideia” (Ibidem, 
p. 4-5, tradução nossa). 



	

	

22 

Partindo desse pressuposto, pode-se afirmar que o Direito Animal representa o 

“conjunto de regras e princípios que estabelece os direitos fundamentais dos animais não-

humanos, considerados em si mesmos, independentemente da sua função ambiental ou 

ecológica” (ATAIDE JUNIOR, 2018, p. 50). Ademais, ressalta-se a importância de se utilizar 

como terminologia adequada “direito animal”, e não “direitos animais” como muitos o fazem 

equivocadamente. Isto porque, no entender de Vicente de Paula Ataide Junior (2020), no 

momento inicial de reconhecimento do ramo jurídico, é mais correto adotar uma 

nomenclatura que se aproxime às nomenclaturas dos demais ramos jurídicos já reconhecidos, 

posto que não se refere ao Direito Penal como “direito das penas” e nem muito menos o 

Direito Civil é tratado como “direito das relações civis”. Nesses termos, em acordo à acertada 

lição de Tagore Trajano de Almeida Silva, entende-se que é 
 
importante unificar a terminologia da disciplina, adotando a nomenclatura ‘Direito 
Animal’, a fim de evitar interpretações sectárias que dividam a matéria e seu objeto 
de estudo. Esta elucidação impede a confusão de termos e explicações a criar 
inúmeras terminologias, tais como: ‘direitos animais’, ‘direito dos animais’, ‘direitos 
dos não-humanos’, ‘direitos dos animais não-humanos’, etc. para tratar do mesmo 
processo de evolução do Direito Animal (SILVA, 2013, p. 182). 
 

Uma vez reconhecido como disciplina autônoma, dotada de institutos, regras e 

princípios próprios, o Direito Animal evidencia-se como a ferramenta jurídica basilar no que 

toca à garantia da dignidade dos animais não humanos no ordenamento de qualquer Estado. 

Em decorrência de seu surgimento tardio, poucas são as normas de Direito Animal 

efetivamente positivadas nos referidos ordenamentos jurídicos. Todavia, isso não impede a 

extração de arcabouço normativo atinente ao Direito Animal mediante interpretação ou 

aplicação de institutos já existentes em determinado ordenamento jurídico, ainda que esses 

não tenham sido elaborados originalmente para esse fim. Assim, como no Brasil há escassez 

de normas que explicitamente tutelam a questão animal, infere Tagore Trajano Almeida Silva 

(2015) que princípios como a dignidade animal, o antiespecismo, a não violência e o 

veganismo podem ser extraídos a partir de leitura histórica e pós-humanista do art. 225, §1°, 

VII da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

 

3.3 – Pressupostos jurídico-filosóficos do direito animal 

 

Compreendido o conceito por detrás da terminologia “direito animal” e explicitadas 

suas principais repercussões, torna-se oportuna a investigação dos pressupostos jurídicos e 

filosóficos preponderantes que permeiam a existência do direito animal. Assim, serão 
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minudenciados e contextualizados os princípios da senciência, da dignidade, do igual 

tratamento, da responsabilidade e da vedação à crueldade animal.  

 

3.3.1 – Senciência 

 

Apontada como um dos principais argumentos biológicos que sustentam a existência 

do direito animal, a senciência pode ser descrita como a aptidão de desenvolver sentimentos 

de dor ou prazer, como resposta a estímulos simples ou complexos. Assim, a hipótese de que 

animais respondem negativamente à dor é atestada pelo fato de que há tentativas de se escapar 

ou evitar tais estímulos dolorosos e, ademais, quando a capacidade física é comprometida pela 

dor, esta é expurgada ou aliviada com analgésicos (LUNA, 2008, p. 18).  

Com a comprovação científica de que certos animais têm a capacidade de 

desenvolver sentimentos que antes eram apenas atribuídos a humanos, tornou-se factível 

refletir e, sobretudo, repensar as condições de vida às quais milhões de animais são 

submetidos. A partir de então, a senciência foi adotada como critério de análise do bem-estar 

animal, visto que, como demonstrado por Stelio P. L. Luna (2008), a complexidade dos 

estímulos de dor vai além das barreiras físicas, sendo diretamente influenciada pelo padrão 

sob o qual o animal é tratado, bem como pela resposta psíquica emitida pelo animal. Ademais, 

a senciência animal figurou na Declaração de Cambridge sobre a consciência, proclamada em 

7 de julho de 2012 por célebres pesquisadores como Stephen Hawking (REGAD, 2018, sp.). 

Salienta-se que os debates em torno do tema “senciência animal” são recentes, já que 

a predominante corrente de pensamento cartesiana pautada no mecanicismo (DESCARTES, 

1973) postulava que a fisiologia animal não se comportava como a fisiologia humana e, por 

conseguinte, as reações de um animal a estímulos de dor não seriam nada mais do que meros 

reflexos mecânicos. Superado o pensamento mecanicista, a senciência pode adentrar no meio 

jurídico como um dos muitos argumentos científicos e teóricos aptos a sustentar a necessidade 

de se dispensar tratamento especial aos animais, tendo em vista o seu bem-estar e dignidade. 

Contudo, críticas são tecidas quanto à aplicabilidade da senciência enquanto critério 

norteador da incidência do bojo normativo do direito animal. Isto porque  
  
1º) Essa já é a fundamentação mais comum e aceita nos meios de debates sobre 
animais. 2º) A senciência é algo verificável cientificamente, embora possamos fazer 
ressalvas acerca de diferentes graus de senciência. Podemos até mesmo nos referir à 
consciência de alguns animais. 3º) A senciência conduz a uma proteção restritiva, 
isto é, dos animais que comprovadamente sentem dor, mas não dos animais que têm 
sistema nervoso radial, ganglionar ou reticular, cuja formação comparativamente 
mais simples não permite tal verificação (NAVES; REIS; RIBEIRO, 2018, p. 83). 
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Alicerçando-se sob o excurso destacado acima, infere-se que o termo “senciência” 

deve ser interpretado à luz dos graus de dependência dos animais quanto aos seres humanos e 

dos níveis de responsabilidade desses para com aqueles, e não como um critério que esgota 

toda a questão em si mesmo. Desse modo, proporcionalmente, quanto maior for a referida 

relação de dependência, maior deverá ser a incidência dos princípios e normas que compõem 

o direito animal, com o fito de melhor tutelar o bem-estar dos animais em análise. Dessa 

maneira, não há que se apontar este ou aquele animal como sendo objeto de proteção do 

direito animal tão somente porque, conforme aferição científica de senciência, o ser vivo em 

tela demonstra maior capacidade de responder negativamente a estímulos de dor e, em 

oposição, de responder positivamente a estímulos de prazer. 

De maneira semelhante, intenta-se que a senciência seja vislumbrada a partir da 

bioética, “[...] disciplina acadêmica, um princípio e uma virtude que, como tal, imporia 

obrigações morais em relação a todos os seres vivos” (NAVES; REIS; RIBEIRO, 2018, p. 

83). À vista disso, de maneira mais abrangente, pode-se depreender que 
 
[…] é plenamente viável que os animais, não só os com alto grau de senciência, mas 
todos eles, inclusive os demais seres vivos, recebam consideração moral da nova 
Bioética. Uma Bioética que tenha múltiplos referenciais de consideração e que 
pense para o futuro do planeta. […] É preciso a Bioética, construída a partir dos 
novos paradigmas filosóficos […], para compor o horizonte que limita a 
interpretação do Direito que se quer aplicável aos animais (NAVES; REIS; 
RIBEIRO, 2018, p. 86-87). 

 

3.3.2 – Dignidade 

 

Para além da senciência, estudiosos e defensores da existência de direitos para com 

os animais não humanos frequentemente utilizam o princípio constitucional da dignidade para 

embasar suas argumentações. A título exemplificativo, pode-se fazer menção ao 

posicionamento de Vicente de Paula Ataide Junior (2018, p. 50), no sentido de que “a 

dignidade animal é derivada do fato biológico da senciência [...], juridicamente valorada 

quando posta em confronto com as atividades humanas [...]”, e, “como toda dignidade deve 

ser protegida por direitos fundamentais, não se podendo conceber dignidade sem um catálogo 

mínimo desses direitos, então a dignidade animal deve ser entendida como a base axiológica 

de direitos fundamentais animais” (JUNIOR, 2018, p. 50, grifos do autor). 

Insculpida no art. 1, III da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o 

princípio da dignidade foi originalmente cunhado para abarcar apenas os seres humanos, 

representando “[...] o fundamento, a origem e o ponto comum entre todos os direitos 
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fundamentais, os quais são imprescindíveis para uma vida digna” (NOVELINO, 2016, p. 

255). O referido princípio da dignidade pode ser interpretado como exemplo do status 

positivo, ou status civitatis, conforme classificação de Jellinek, ou ainda como uma pretensão 

positiva em face do Estado, por meio da qual exige-se a garantia de dignidade, em acordo ao 

que define Robert Alexy (NOVELINO, 2016, p. 269). 

A partir da realização de “[...] análise histórica e pós-humanista, conclui-se que o 

constituinte, no momento de elaboração da Carta Magna brasileira, teve como objetivo deixar 

um texto constitucional aberto que possibilitasse abranger futuros debates [...]” (SILVA, 

2015, p. 62), o que inclui a questão animal. Também pode ser obtida interpretação do 

princípio da dignidade favorável ao direito animal pelo intermédio da técnica interpretativa 

constitucional da optimização de princípios, que é 
 
[...] a técnica que permite ao intérprete extrair o que existe de melhor na substância 
das disposições constitucionais. Perante situações concretas o exegeta procura tornar 
ótimo o conteúdo dos princípios, ampliando, harmonizando e compatibilizando os 
interesses em disputa. [...] Os princípios constitucionais são passíveis de uma 
exegese optimizadora, pelo simples fato de que o exegeta deve buscar a melhor 
saída para descortinar o sentido mais profundo das constituições (BULOS, 2015, p. 
467, grifos do autor). 
 

Por esse motivo, ante ao fortalecimento das discussões acerca do direito animal nos 

últimos anos, como resposta à crise ecológica contemporânea, é possível interpretar as normas 

e princípios previstos na Constituição sob nova ótica, de modo a pleitear pela aplicação de 

institutos que não foram, em momento inicial, elaborados para serem aplicados aos animais 

não humanos, como é o caso do princípio da dignidade. Finalmente, tendo em vista o exposto, 

o princípio da dignidade animal apresenta-se como importante argumento jurídico a ser 

utilizado para justificar não só a existência como a efetiva aplicação de padrões mínimos de 

vida a serem levados em consideração no âmago das relações entre sociedade e animais, 

observadas as peculiaridades de cada caso in concretu. 

 

3.3.3 – Princípio da Igual Consideração 

 

Originário da seara filosófica, o princípio da igual consideração pode compor muito 

eficazmente argumentação jurídica destinada a embasar e fortalecer a existência e relevância 

do direito animal. O supracitado princípio foi abordado de forma mais incisiva por Gary 

Francione, cujos estudos possuem como objeto fundante o direito animal e suas implicações, 

tendo em vista os pressupostos da linha argumentativa do abolicionismo animal, e de maneira 

mais contida nas obras de Peter Singer, à luz da lógica inerente ao bem-estarismo animal. 
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Ambas as vertentes teóricas do direito animal já foram detalhadas no tópico 2.3 deste trabalho 

de conclusão de curso. Haja vista a contextualização do princípio da igual consideração 

apresentada previamente, sustenta Peter Singer que 
 
a extensão do princípio básico da igualdade de um grupo para outro não implica que 
devamos tratar os dois grupos exatamente da mesma maneira, ou que devamos 
conceder-lhes exatamente os mesmos direitos. O que devemos fazer ou não depende 
da natureza dos membros desses grupos. O princípio básico da igualdade não requer 
tratamento igual ou idêntico, mas sim, igual consideração (SINGER, 2008, p. 4). 
 

Ou seja, independentemente da espécie ou da dimensão de sua senciência, devem os 

animais serem igualmente considerados quando da aplicação dos princípios e regras do direito 

animal, atentando-se, no caso concreto, para as especificidades da relação de dependência 

desses animais para com os seres humanos, aumentando o nível de proteção de modo 

diretamente proporcional ao incremento da dependência. Assim, o termo “igualmente” não é 

aplicado de forma literal, vez que “a igual consideração por seres diferentes pode levar a 

tratamentos e direitos distintos” (SINGER, 2008, p. 4), o que é plenamente admissível. 

Contudo, isso não quer dizer que animais relativamente independentes dos seres 

humanos, como aqueles pertencentes à fauna silvestre, não devam ser protegidos pelos 

institutos do direito animal, mas, a contrariu sensu, indica que essa proteção deve 

primordialmente atuar na manutenção da independência desses animais, de modo a assegurar 

a preservação de seu habitat e a impedir que suas vidas sejam ceifadas por humanos. Por 

outro lado, em se tratando de animais domésticos, cuja sobrevivência e bem-estar dependem 

de forma fulcral dos seres humanos, há maior responsabilidade dos últimos para com os 

primeiros, razão pela qual a proteção fornecida pelo direito animal deve aqui focar 

decisivamente na vedação à crueldade e aos maus-tratos e, em decorrência disso, na 

manutenção de padrões mínimos de vida e dignidade. 

Pari passu, advoga Gary Francione, com postura decididamente abolicionista, que o 

princípio em tela “[...] requer a nossa obrigação de proteger os animais contra todo sofrimento 

resultante de seu uso como propriedade humana, a menos que tenhamos uma razão 

moralmente sólida para não fazer isso” (FRANCIONE, 2013, p. 180), o que não é o caso.  

 

3.3.4 – Princípio da Responsabilidade 

 

À similitude do que se verifica com o princípio da igual consideração, o princípio da 

responsabilidade tem suas raízes no pensamento filosófico elaborado por Hans Jonas (2006) 
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que reconhece em sua obra a expansão da responsabilidade humana no que toca à natureza e 

aos animais não humanos, o que origina uma ética pautada na solidariedade entre os seres.  

De maneira sucinta, argumenta o filósofo alemão que o futuro da humanidade 
 
[...] inclui, obviamente, o futuro da natureza como sua condição sine qua non. Mas, 
mesmo independentemente desse fato, este último constitui uma responsabilidade 
metafísica, na medida em que o homem se tornou perigoso não só para si, mas para 
toda a biosfera [...] – mesmo assim a plenitude da vida produzida durante o longo 
trabalho criativo da natureza [...] teria direito de reclamar nossa proteção. [...] Em 
uma perspectiva verdadeiramente humana, a natureza conserva sua dignidade, que 
se contrapõe ao arbítrio do nosso poder (JONAS, 2006, p. 229). 
 

Ademais, é possível delinear uma correlação entre o princípio da responsabilidade de 

Hans Jonas com a bioética dos presentes dias, um dentre os variados fatores responsáveis por 

abrirem caminho para que o direito animal prosperasse, conforme elucidado previamente. 

Nesse diapasão, assevera o filósofo que, no passado, nenhum pensamento ético  
 
[...] tinha de levar em consideração a condição global da vida humana, o futuro 
distante e até mesmo a existência da espécie. Com a consciência de extrema 
vulnerabilidade da natureza à intervenção tecnológica do homem, surge a ecologia. 
Repensar os princípios básicos da ética. Procurar não só o bem humano, mas 
também o bem das coisas – extra-humanas, ou seja, alargar o conhecimento dos 
“fins em si mesmos” para além da esfera do homem [...] (JONAS, 2013, p. 40). 
 

Logo, finalmente, resta evidenciado que os preceitos oriundos da obra de Hans 

Jonas, que preconiza a existência do princípio da responsabilidade do homem em relação à 

natureza e aos seres vivos dela integrantes, em muito coaduna com o papel do direito animal 

na sociedade hodierna. Isto porque, o realce da solidariedade e a exaltação da existência de 

um dever moral de proteção da humanidade para com os animais corrobora com a função 

intrínseca do direito animal, qual seja, o reconhecimento, em âmbito jurídico, da necessidade 

de se atentar para padrões mínimos de vida, dignidade e bem-estar relativamente aos animais, 

sobretudo quanto àqueles em relação de considerável dependência para com os humanos, uma 

vez que esses seres titularizam tais direitos.  

 

3.3.5 – Princípio da vedação à crueldade animal 

 

Positivado no art. 225, §1°, VII da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a vedação 

às práticas que submetam animais à crueldade é apresentada no texto constitucional como 

uma incumbência do Poder Público, o que denota a relevância da temática para o legislador 

constituinte. Supradita pevisão normativa pode ser compreendida como um “[…] direito 

complexo, porquanto pode ser classificado conforme as categorias de direito de defesa e 
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direito à prestação” (AZEVEDO; MARTINI, 2018, p. 203), já que no primeiro parágrafo do 

art. 225, CF/88 “[…] coexistem duas funções: i) obrigação de o Estado prestar proteção 

ambiental; ii) obrigação de o Estado impedir que terceiros destruam e degradem o meio 

ambiente, exigindo-se […] ações de proteção” (AZEVEDO; MARTINI, 2018, p. 203). 

Ainda que no corpo da Constituição Federal de 1988 não haja maior detalhamento de 

normas relativas à questão animal, para além do artigo supramencionado, é possível 

depreender a relevância do art. 225, §1°, VII, CF/88 para o direito animal brasileiro quando 

averiguada a sua aplicabilidade no julgamento de temas controversos, podendo-se mencionar 

a vaquejada e a rinha de galo, a serem pormenorizados a seguir. 

Analisadas pelo Supremo Tribunal Federal quando da propositura da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.514, as rinhas de galo se referem à prática de transformar a briga 

induzida de galos em um espetáculo que serve de entretenimento para espectadores pagantes 

que, à semelhança das corridas de cavalos, apostam em qual será o animal vencedor. Contudo, 

diferentemente do que ocorre em um jockey club9, ao final da rinha de galos, os animais 

adquirem graves ferimentos ou até mesmo morrem nas lutas, evidenciando a crueldade por 

detrás da aludida prática. Ante o exposto, pode-se inferir que a rinha de galo se amolda à 

previsão do crime insculpido no art. 32, Lei de Crimes Ambientais: “art. 32. Praticar ato de 

abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos 

ou exóticos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa” (BRASIL, 1998). 

Pelos fatos apontados no parágrafo anterior, a predita ADI nº 2.514 foi finalmente 

julgada procedente pelo pleno do STF, por unanimidade. Nesses termos, foi oficialmente 

declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 11.366/2010 do Estado de Santa Catarina 

(SANTA CATARINA, 2000), visto que a autorização e regulamentação da criação e 

exposição de galináceos e da realização da rinha de galos ofende diretamente o disposto no 

art. 225, §1°, VII, CF/88, corolário da vedação à crueldade animal no Brasil. Ipsis litteris, 

cite-se a ementa da ADI nº 2514: 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N 11.366/00 DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA. ATO NORMATIVO QUE AUTORIZA E 
REGULAMENTA A CRIAÇÃO E A EXPOSIÇÃO DE AVES DE RAÇA E A 
REALIZAÇÃO DE “BRIGAS DE GALO”. A sujeição da vida animal a 
experiências de crueldade não é compatível com a Constituição do Brasil. 
Precedentes da Corte. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado 
procedente (ADI nº. 2.514, Relator: Ministro Eros Grau, Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno, julgamento em 29/06/2005, Publicação em 09/12/2005). 
 

																																																								
9 Espaço físico no qual ocorre a prática do turfe, popularmente conhecida como corrida de cavalos, onde os 
expectadores podem apostar nos cavalos e concorrer a prêmios diversos. 
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Por sua vez, a prática da vaquejada, conhecida em algumas regiões do Brasil como 

“farra do boi”, envolve grupos de vaqueiros cujo objetivo central é fazer o boi seguir um 

caminho pré-estabelecido, representando uma prática histórica na cultura nordestina. 

Entretanto, para que o boi realize o trajeto exigido, por muitas das vezes, os peões se agarram 

ao rabo do animal e o arrastam ao longo do percurso.  

A referida temática foi objeto da ADI nº 4.983, cuja ementa completa encontra-se 

detalhada a seguir: 
 

VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE 
MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – 
INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno 
exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das 
manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 
da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. 
Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada (ADI nº. 4.983, Relator: 
Ministro Marco Aurélio, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, julgamento em 
06/10/2016, Publicação em 06/10/2016). 

 
Conforme elucidado brevemente na ementa transcrita, a vaquejada é extremamente 

lesiva à saúde física e mental do animal pois, além de causar notável estresse, o rabo é uma 

das partes mais frágeis da anatomia dos bovinos e, por estar diretamente ligado à coluna 

vertebral, pode originar lesões traumáticas e luxações aptas a ocasionar sequelas irreversíveis, 

o que denota o caráter violento e cruel da vaquejada, conforme evidenciado pelo Ministro 

Marco Aurélio, tomando por base laudos e pareceres técnicos de veterinários especialistas 

(BRASIL, 2016).  

Baseando-se nas discussões relativas à dignidade e ao bem-estar animal, foi ajuizada 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.983 junto ao Supremo Tribunal Federal, com o 

fito de analisar se a Lei nº 15.299/2013 do Estado do Ceará era inconstitucional por 

regulamentar a vaquejada como prática esportiva local, integrando o patrimônio cultural 

cearense.  

Por seis votos a cinco, julgou a Corte Excelsa no sentido de reconhecer 

inconstitucional a supracitada lei cearense, mediante argumentação jurídica na qual 

predominava um viés afeito à defesa do direito animal em detrimento da manutenção de uma 

prática cultural, exatamente por força da aplicação do princípio da vedação à crueldade 

animal, constitucionalmente assegurado. En passant, faz-se válido mencionar a antecipação 

ao voto feita pela Ministra Rosa Weber na qual resta evidenciado que “[...] se a crueldade 

animal é ínsita à vaquejada, enquanto um entretenimento, ela é uma manifestação cultural que 

[...] não encontra agasalho no art. 215 da nossa Constituição” (BRASIL, 2016, p. 65).  
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3.4 – Críticas ao direito animal 

 

Valendo-se do critério da racionalidade para nortear seus estudos, Raymond G. Frey 

tece crítica ao reconhecimento de direitos aos animais, visto que, sob sua ótica, os escritores 

que se debruçam sobre a questão animal se valem de casos nos quais bebês e pessoas afetadas 

por distúrbios mentais são utilizados como exemplos para demonstrar falhas no sistema 

jurídico para, finalmente, justificar a inclusão dos animais no ordenamento jurídico (SILVA, 

2009, p. 49). Além disso, argumenta Frey que aqueles que defendem direitos para animais 

acabam por advogar um estreitamento da visão de interesses apenas para animais não 

humanos, desconsiderando-se seres que, segundo ele, também são dotados de interesses, 

como plantas e máquinas (SILVA, 2009, p. 50).  

Em acurada resposta, o estudioso Stephen R. L. Clark (1978) explica que o 

posicionamento de Raymond. G. Frey pode ser resumido no entendimento de que  
 
we cannot argue from the rights of children and imbeciles to the rights of non-
human animals because the former have no rights except in virtue of characteristics 
that are not shared by the non-humans. If babies have rights it is because they are 
potentially rational; if imbeciles (lunatics, the senile) are treated as if they have 
rights it is because they are so similar to ‘us’ that we feel squeamish at ill-treating 
them (CLARK, 1978, p. 147)10. 
 

De modo a refutar e apresentar as graves falhas contidas no entendimento de R. G. 

Frey brevemente apresentado acima, Stephen R. L. Clark prossegue ao evidenciar que 
 
[...] his argument can be considered on its own. Babies have rights [...], solely 
because they are potentially reasoning. What is it to be reasoning or potentially so? 
Chimpanzees and gorilas, once equipped with American Sign Language, can 
achieve at least a childish capacity for communication, commentary on their own 
past actions, verbal expressions of decision. On those therms, they are actually, and 
their relatives are potentially, reasoning: accordingly they have rights (CLARK, 
1978, p. 147)11. 
 

																																																								
10 “nós não podemos argumentar a partir dos direitos de crianças e débeis para os direitos de animais não 
humanos, vez que os primeiros apenas possuem direitos em virtude de características que não são partilhadas 
pelos animais não humanos. Se bebês possuem direitos é porque eles são potencialmente racionais; se débeis 
(lunáticos e senis) são tratados como se tivessem direitos é porque eles são tão similares a ‘nós’ que nos 
sentimos sem escrúpulos caso os maltratemos” (CLARK, 1978, p. 147, tradução nossa). 
11 “[...] seu argumento pode ser considerado por si só. Bebês possuem direitos [...], puramente porque eles são 
potencialmente racionais. O que é ser racional ou potencialmente isso? Chimpanzés e gorilas, uma vez 
preparados com a Linguagem Americana de Sinais, podem alcançar pelo menos a capacidade infantil de 
comunicação, comentar sobre suas próprias ações pretéritas, verbalizar expressões de decisão. Nesses termos, 
eles podem de fato, bem como potencialmente seus semelhantes, raciocinar: assim, eles possuem direitos” 
(Ibidem, p. 147, tradução nossa). 
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Curiosamente, a argumentação tecida por Stephen R. L. Clark em muito se 

assemelha à concatenação lógica levada a cabo por Jeremy Bentham, ainda no séc. XIX. 

Conforme o entendimento do britânico, indaga-se: 
 
qual outro fator poderia demarcar a linha divisória que distingue os homens dos 
outros animais? Seria a faculdade de racionar, ou talvez a de falar? Todavia, um 
cavalo ou um cão adulto é incomparavelmente mais racional e mais social e educado 
do que um bebê de um dia, ou de uma semana ou mesmo de um mês. Entretanto, 
suponhamos que o caso fosse outro: mesmo nesta hipótese, que se demonstraria com 
isso? O problema não consiste em saber se os animais podem raciocinar; tampouco 
interessa se falam ou não; o verdadeiro problema é este: podem eles sofrer? 
(BENTHAM, 1974, p. 69). 
 

Por seu turno, mais uma vez apontando as incongruências da crítica de R. G. Frey ao 

reconhecimento de direitos aos animais e à argumentação tecida por seus defensores para 

embasar tal reconhecimento, depreende James Lindemann que 
 
properties that creatures actually possess (such as sentience, or Tom Regan’s notion 
of being the ‘subject of a life’ and hence the centre if experiences whose quality may 
be better or worse from a being’s own point of view) remain among the crucial 
determinations of moral status (NELSON, 1988, p. 193)12. 

 
Em suma, ante aos argumentos brilhantemente tecidos por pesquisadores que apoiam 

o direito animal, resta cristalino que as críticas tecidas ao reconhecimento de que animais 

devem gozar de maior proteção jurídica, como aquela elaborada por R. G. Frey, revelam-se 

infundadas e não prosperam, posto que alicerçadas em raciocínios conservadores, que não 

mais se relacionam com a linha de pensamento hodiernamente predominante na academia e 

na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
12 “As propriedades que as criaturas de fato possuem (como a senciência ou a noção de Tom Regan de serem 
‘sujeitos de uma vida’ e consequentemente o núcleo caso as experiências cujas características possam ser boas 
ou más a partir do ponto de vista do próprio ser) permanecem dentre as determinações cruciais do status moral” 
(NELSON, 1988, p. 193, tradução nossa). 
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4 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO ANIMAL NO BRASIL 

 

No quarto capítulo deste trabalho de conclusão de curso será abordada, de maneira 

breve, a evolução histórica do direito animal no Brasil, perpassando-se por suas primeiras 

manifestações e pela proteção animal na legislação e jurisprudência pátrias. 

 

4.1 – Primeiras manifestações do direito animal no Brasil 

 

Segundo levantamento histórico encabeçado por Tagore Trajano de Almeida Silva 

(2009), a fundação da U.I.P.A13, primeira organização brasileira destinada à proteção animal, 

inaugura em 1895 as discussões acerca do direito animal em solo brasileiro. À época, 

destacaram-se as publicações de reportagens em periódicos de alta circulação no Brasil que 

apresentavam como modelos as associações fundadas no estrangeiro que tinham por objetivo 

assegurar a proteção animal, fazendo-se menção ainda a diplomas de lei de fora do país 

elaborados para assegurar o bem-estar dos animais (SILVA, 2009). 

Notórios foram os impactos positivos verificados após o início da atuação da U.I.P.A 

no ordenamento jurídico brasileiro, podendo-se fazer menção à aprovação de variadas leis 

destinadas a proteger animais em nível nacional, legislações essas que serão melhor 

examinadas no tópico subsequente. Desse modo, impende salientar que, no Brasil, os debates 

afeitos ao direito animal “[...] tiveram um forte impulso com a criação das associações de 

defesa animal. Por exemplo, foi o papel importante da LPCA14, que contribuiu para que se 

constasse na Lei de Crimes Ambientais o artigo 32 que trata da proteção aos animais” 

(SILVA, 2009, p. 17). 

A partir da virada ecológica do final do séc. XX, observou-se o fortalecimento de 

práticas ambientalmente conscientes e maior preocupação com os animais, posições essas que 

refletiram nos ordenamentos jurídicos de muitos países, e do Brasil inclusive, mormente sob a 

forma da Constituição Federal de 1988, conforme abordado em ocasião prévia. Desde então, 

os debates relativos à questão animal tornaram-se ainda mais frequentes. Com o auxílio das 

organizações e associações de proteção animal, e com o advento de relevantes produções 

acadêmicas sobre a temática, sobretudo no âmbito da Revista Brasileira de Direito Animal, 

notou-se louvável mudança de posicionamento no Judiciário e no Legislativo brasileiros, de 

																																																								
13 União Internacional de Proteção Animal. 
14 Liga de Prevenção da Crueldade Animal. 
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modo a possibilitar, a cada dia mais, o reconhecimento e a aplicação do direito animal no 

país, em constante evolução e aprimoramento. 

 

4.2 – Proteção animal na legislação brasileira 

 

Neste momento, faz-se essencial perquirir sucintamente o desenvolvimento histórico 

da proteção animal no que toca à legislação brasileira. A priori, a proteção animal no Brasil 

era escassa e não recebia a devida atenção do legislador, já que, enquanto colônia de Portugal, 

o território nacional servia como a principal fonte de commodities15 à coroa portuguesa, sendo 

a criação de animais essencial para alimentar o crescente contingente populacional e para 

auxiliar nas mais diversas atividades correlatas à agricultura (FAUSTO, 1995). 

Ab initio, a exploração animal no Brasil era essencial para fazer girar a economia 

nacional, razão pela qual os debates correlatos à causa animal eram incipientes e restritos. 

Com o advento da fundação das primeiras organizações brasileiras destinadas à proteção 

animal, positivos impactos foram verificados em âmbito legislativo. Isto porque, em 1924, é 

publicado o Decreto nº 16.560/1924, cujo projeto de lei contou com participação efetiva da 

União Internacional de Proteção Animal - U.I.P.A (SILVA, 2009).  O mencionado decreto 

tinha por escopo proibir o uso de animais para fins de recreação que lhe causassem 

sofrimento. Logo em seguida, no ano de 1934, é publicado o Decreto nº 24.645/1934, que 

passou a permitir a representação de animais em juízo, em processos cíveis e criminais, pelas 

associações de proteção animal e pelo Ministério Público (SILVA, 2009). Outrossim, o 

Decreto nº 24.645/1934 foi de extrema relevância por ter estipulado em seu art. 1º que todos 

os animais existentes no país são tutelados pelo Estado; por ter definido em seu art. 3º quais 

condutas compõem a terminologia “maus-tratos” e, finalmente, por ter conceituado em seu 

art. 18 o vocábulo “animal” (BRASIL, 1934). 

Paulatinamente, pode-se observar o surgimento de novos instrumentos normativos 

cujo conteúdo continha definições afeitas aos pressupostos e princípios do direito animal. 

Portanto, é possível fazer alusão à Lei nº 5.197/1967 que regulamentou a caça amadora no 

Brasil, proibiu a caça profissional em território brasileiro e vedou o comércio de animais 

silvestres e de objetos e produtos que impliquem em sua caça, perseguição, destruição e 

apanha (BRASIL, 1967) e à Lei nº 6.638/1979 que regulamentou a vivissecção, proibindo sua 

realização caso não haja emprego de anestesia e nem de supervisão técnica especializada, 

																																																								
15 Matérias-primas essenciais que possuem baixo nível de industrialização. 
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estipulando ainda o dever de prestar cuidados especiais ao animal, após realizado o 

procedimento (BRASIL, 1979). 

Foi em 1988 que o direito ambiental e os animais passaram a figurar no texto 

constitucional brasileiro sob ótica ecoconsciente, mais adequada aos valores e anseios da 

contemporaneidade, tomando por base, sobretudo, a Convenção de Estocolmo de 1932, marco 

internacional ambiental. Nesses termos, o constitucionalista Bernardo Gonçalves Fernandes 

apregoa pela magnitude da Carta de Outubro em sua totalidade, dado que 
 

a Constituição democrática e cidadã de 1988 [...] se coloca de forma aberta e plural 
em um permanente e constante processo de (re)construção de identidades em meio 
as diferenças, que vem possibilitando (apesar das contradições sociais), os mais 
variados projetos e concepções de vida. (FERNANDES, 2017, p. 285) 
 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a consequente sistematização 

do direito ambiental no Brasil, foi publicada a Lei 9.605/1998, ou Lei de Crimes Ambientais, 

que, além de prever crimes contra o meio ambiente e a eles cominar penas, também elenca 

delitos cometidos contra animais, notadamente sob a forma de seu art. 32 (BRASIL, 1998). 

Desde então, relevante produção legislativa afeita à proteção animal foi encabeçada por 

variados entes federativos, visto que o art. 24, VI, CF/88 (BRASIL, 1988) estipulou haver 

competência legislativa concorrente entre União e Estados no que se refere à fauna e, caso a 

União não legisle a respeito do direito animal, surge para os Estados a competência legislativa 

plena, em consonância ao que prevê o art. 24, §3°, CF/88 (BRASIL, 1988).  

Por conseguinte, destacam-se a Lei nº 14.241/2002, responsável por dispor sobre a 

proteção da fauna silvestre no Estado de Goiás (GOIÁS, 2002); o Código Estadual do Rio 

Grande do Sul de Proteção aos Animais, instituído por meio da Lei nº 11.915/2003 (RIO 

GRANDE DO SUL, 2003); o Código Estadual do Paraná de Proteção aos Animais, instituído 

mediante a Lei nº 14.037/2003 (PARANÁ, 2003); o Código Estadual de Proteção aos 

Animais de Santa Catarina, promulgado por intermédio da Lei nº 12.854/2003 (SANTA 

CATARINA, 2003) e o Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo, 

promulgado sob a forma da Lei nº 11.977/2005 (SÃO PAULO, 2005).  

Mais recentemente, há que se fazer menção à Lei nº 22.231/2016, de Minas Gerais, 

encarregada de dispor sobre a definição de maus-tratos contra animais no âmbito do Estado 

(MINAS GERAIS, 2016) e a avançada e abrangente Lei nº 11.140/2018 (PARAÍBA, 2018), 

incumbida de instituir o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, cujo 

detalhamento e precisão servem de exemplo para o legislador brasileiro. Contudo, malgrado a 

relevância do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, seu conteúdo foi 
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parcialmente revogado em decorrência da Lei nº 11.328/2019 (PARAÍBA, 2019), o que 

evidencia certo conservadorismo no que toca à aplicação de normas vanguardistas de proteção 

aos animais no ordenamento jurídico pátrio. 

Convém ressaltar ainda que alguns Estados brasileiros, mais do que outros, 

desenvolveram coesa sistemática normativa de proteção animal, de modo a realizar mais 

eficazmente o princípio constitucional positivado da vedação à crueldade animal, bem como o 

princípio da dignidade animal, que pode ser obtido mediante leitura pós-humanista e histórica 

da Constituição, de modo a otimizar os princípios criados pelo legislador constituinte. Nesse 

diapasão, o Estado de Santa Catarina aprovou, no ano de 2018, a Lei nº 17.526/2018 (SANTA 

CATARINA, 2018) cujo conteúdo normativo alterava o Código Estadual de Proteção aos 

Animais de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2003). Desde então, passou-se a 

compreender cães e gatos enquanto sujeitos de direitos, denotando inegável avanço 

legislativo, apesar de a alteração inicial, já revogada pela Lei nº 17.485/2018 (SANTA 

CATARINA, 2018), também ter previsto os cavalos como sujeitos de direitos.  

In verbis, determina o supracitado Código Estadual: 
 
Art. 34-A. Para os fins desta Lei, cães e gatos ficam reconhecidos como seres 
sencientes, sujeitos de direito, que sentem dor e angústia, o que constitui o 
reconhecimento da sua especificidade e das suas características face a outros seres 
vivos (SANTA CATARINA, 2018). 
 

Além do Estado de Santa Catarina, o Estado do Rio Grande do Sul, em virtude da 

aprovação da Lei nº 15.434/2020 (RIO GRANDE DO SUL. 2020), instituiu o novo Código 

Estadual do Meio Ambiente. De maneira inovadora e mais ampla, foi instituído regime 

jurídico especial para animais domésticos, posto que passam a ser considerados sujeitos de 

direitos, à semelhança do que prevê o Projeto de Lei da Câmara nº 6.054/2019 (BRASIL, 

2019), ainda em processo de tramitação.  

Ipsis litteris, define o Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul: 
 
Art. 216 - É instituído regime jurídico especial para os animais domésticos de 
estimação e reconhecida a sua natureza biológica e emocional como seres 
sencientes, capazes de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. 
Parágrafo único - Os animais domésticos de estimação, que não sejam utilizados em 
atividades agropecuárias e de manifestações culturais reconhecidas em lei como 
patrimônio cultural do Estado, possuem natureza jurídica "sui generis" e são sujeitos 
de direitos despersonificados, devendo gozar e obter tutela jurisdicional em caso de 
violação, vedado o seu tratamento como coisa (RIO GRANDE DO SUL, 2020). 

 

Por fim, também no ano de 2020, o Estado de Minas Gerais aprovou a Lei nº 

23.724/2020 (MINAS GERAIS, 2020) para alterar a Lei nº 22.231/2016 (MINAS GERAIS, 
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2016), que define os maus-tratos contra animais e dá outras providências. Portanto, restou 

definido que, em Minas Gerais, os animais passam a ser reconhecidos como seres sencientes 

e, como tais, são tratados pelo ordenamento jurídico mineiro como sujeitos de direito 

despersonificados, de forma equivalente ao que dispõe o Projeto de Lei da Câmara nº 27/2018 

(BRASIL, 2018). Assim, resta disposto que: 
 
Art. 1º – São considerados maus-tratos contra animais quaisquer ações ou omissões 
que atentem contra a saúde ou a integridade física ou mental de animal, 
notadamente: 
[...] 
Parágrafo único – Para os fins desta lei, os animais são reconhecidos como seres 
sencientes, sujeitos de direito despersonificados, fazendo jus a tutela jurisdicional 
em caso de violação de seus direitos, ressalvadas as exceções previstas na legislação 
específica (MINAS GERAIS, 2020). 
 

Nos últimos anos, com o fortalecimento da pauta referente aos direitos para animais 

no país, foram postos em tramitação os Projetos de Lei nº 3.670/2015 (BRASIL, 2015) e nº 

6.054/19 (BRASIL, 2019) cujos objetivos centrais residem na alteração do status jurídico dos 

animais no ordenamento jurídico brasileiro, podendo-se mencionar ainda o Projeto de Lei da 

Câmara nº 27/2018 que, de maneira similar aos projetos de lei supracitados, tem o fito de 

determinar que os animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis na forma de 

sujeitos de direitos despersonificados (BRASIL, 2018).  

Entretanto, mesmo que tenha havido notório avanço legislativo no que se refere ao 

direito animal no país, o Código Civil brasileiro ainda submete os animais à classificação 

jurídica de “coisas” em seu art. 1.313, II (BRASIL, 2002), conquanto haja projetos de lei em 

tramitação para alterar supramencionada definição. Tal situação originou celeuma no âmbito 

do direito, vez que 
 

não tem sido fácil nem para a doutrina nem para a jurisprudência brasileira 
identificar a natureza jurídica dos animais, que em princípio estariam submetidos a 
regimes jurídicos distintos, com normas de direito público regulando as relações do 
homem com os animais silvestres, e normas de direito privado incidindo sobre a sua 
relação com os animais domésticos ou domesticados (GORDILHO; SILVA; 
RAVAZZANO, 2016, p. 126). 

 
Aludida conjectura fático-jurídica originou relevantes discussões e incertezas no que 

toca à temática em análise, razão pela qual é primordial que seja igualmente analisada a 

jurisprudência brasileira relativamente à proteção animal para que se possa fornecer respostas 

ao problema central do presente estudo, qual seja: a (des) necessidade de se alterar o status 

legal dos animais no Brasil para que tais seres gozem de ampliada proteção no ordenamento 

jurídico pátrio. 
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4.3 – Proteção animal na jurisprudência brasileira 

 

Para além dos leading cases16 analisados previamente quando da investigação do 

princípio de vedação à crueldade animal, insculpido no art. 225, §1°, VII, CF/88, a 

jurisprudência brasileira sedimentou relevantes teses afeitas à proteção animal cujo conteúdo 

é de ímpar relevância para o estudo ora realizado. 

Em um primeiro momento, interessante é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, em sede do Agravo de Instrumento nº 2052114-52.2018.8.26.0000 (SÃO 

PAULO, 2018), que envolvia a competência de julgamento relativa ao reconhecimento e 

dissolução de união estável na qual era discutida, ainda, a guarda de um animal doméstico 

adquirido pelo casal, na constância do predito relacionamento. Em acertada decisão que tutela 

não apenas a dignidade e o bem-estar do animal em tela, mas também de seus tutores, o 

Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu semelhanças entre o conflito surgido para se 

decidir a guarda do animal com litígios que regulamentam guarda e visitas de crianças ou 

adolescentes, o que implica na aplicação analógica do disposto nos arts. 1.583 a 1.590 do 

Código Civil (BRASIL, 2002).  

Assim, a competência para julgamento da demanda foi atribuída à vara de família e 

sucessões, observada a competência definida pelo Código de Processo Civil, em julgamento 

cuja ementa enuncia-se a seguir: 
 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de guarda de animal 
doméstico adquirido na constância de relacionamento amoroso. Competência para 
julgar a demanda do juízo em que se discute o reconhecimento e dissolução de união 
estável. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3ª Vara da Família e 
Sucessões do Foro Regional do Jabaquara da Comarca da Capital, ora suscitado. 
(Conflito de competência nº 0026423-07.2017.8.26.0000, relator Issa Ahmed, j. 
04/12/2017) Posto isto, dá-se provimento ao recurso (SÃO PAULO, 2018). 
 

Em se tratanto da jurisprudência solidificada em âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, pode-se evidenciar duas relevantes teses abordadas por ocasião de duas distintas lides. 

O primeiro posicionamento, obtido quando do julgamento do REsp. 1115916/MG (BRASIL, 

2009), determina que centros de controles de zoonoses não possuem discricionariedade para 

sacrificar animais apreendidos. Ademais, referidos centros não estão autorizados a utilizar 

meios cruéis para sacrificar os animais, quando imprescindível, como o reprovável emprego 

de gás asfixiante. Alicerçando-se no princípio constitucional da vedação à crueldade animal e 

																																																								
16 Casos apreciados pelo Judiciário nos quais se reconhece a repercussão geral dos temas neles inscritos, de 
modo a originar precedentes para julgamentos futuros. 
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na aplicação prioritária de esterilização ou castração, conforme recomendação da OMS17, 

decidiu-se que o sacrifício somente poderia ser levado a cabo como ultima ratio, em casos nos 

quais se demonstrasse a imprescindibilidade da medida, e desde que fossem utilizados meios 

livres de sofrimento, decisão que, ainda assim, comporta críticas à luz dos pressupostos 

fundantes do direito animal. Assim, cite-se o inteiro teor da ementa do decisum ora analisado: 
 
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. 1. O pedido deve ser interpretado em 
consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o 
acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial 
não implica em julgamento extra petita. 2. A decisão nos embargos infringentes não 
impôs um gravame maior ao recorrente, mas apenas esclareceu e exemplificou 
métodos pelos quais a obrigação poderia ser cumprida, motivo pelo qual, não houve 
violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus. 3. A meta principal e 
prioritária dos centros de controle de zoonose é erradicar as doenças que podem ser 
transmitidas de animais a seres humanos, tais quais a raiva e a leishmaniose. Por 
esse motivo, medidas de controle da reprodução dos animais, seja por meio da 
injeção de hormônios ou de esterilização, devem ser prioritárias, até porque, nos 
termos do 8º Informe Técnico da Organização Mundial da Saúde, são mais eficazes 
no domínio de zoonoses. 4. Em situações extremas, nas quais a medida se torne 
imprescindível para o resguardo da saúde humana, o extermínio dos animais deve 
ser permitido. No entanto, nesses casos, é defeso a utilização de métodos cruéis, sob 
pena de violação do art. 225 da CF, do art. 3º da Declaração Universal dos Direitos 
Animais, dos arts. 1º e 3º, I e IV do Decreto Federal 24.645 e do art. 32 da Lei n. 
9.605/1998. 5. Não se pode aceitar que com base na discricionariedade o 
administrador realize práticas ilícitas. É possível até haver liberdade na escolha dos 
métodos a serem utilizados, caso existam meios que se equivalham dentre os menos 
cruéis, o que não há é a possibilidade do exercício do dever discricionário que 
implique em violação à finalidade legal. 6. In casu, a utilização de gás asfixiante no 
centro de controle de zoonose é medida de extrema crueldade, que implica em 
violação do sistema normativo de proteção dos animais, não podendo ser justificada 
como exercício do dever discricionário do administrador publico. Recurso especial 
improvido (BRASIL, 2009). 
 

Para além da jurisprudência detalhada acima, pode-se apresentar, também, o 

julgamento do AgRg. no AREsp. 345926/SC (BRASIL, 2014), no qual o STJ definiu que, 

mesmo diante de casos nos quais houver descumprimento à legislação ambiental, deve-se 

atentar, primeiro, para as particularidades atinentes ao bem-estar e à dignidade do animal 

envoldido na demanda em questão. Por isso, no caso concreto, julgou-se pela manutenção da 

posse do papagaio em prol de quem o havia criado desde o início, vez que, submetido ao 

ambiente doméstico por anos a fio, foram criados fortes laços sentimentais entre a ave e seu 

tutor. Dessa forma, resta-se indubitável que o papagaio em muito iria sofrer caso fosse 

apreendido pelo Poder Público, como, em regra, determina a legislação ambiental nacional. 

Portanto, determina a ementa do julgado: 
																																																								
17 Organização Mundial da Saúde. 
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AMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APREENSÃO DE PAPAGAIO. ANIMAL 
ADAPTADO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE DE 
MANUTENÇÃO DA POSSE DO RECORRIDO. REEXAME DO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, o Tribunal 
local entendeu ser “questionável se a retirada do animal do cativeiro doméstico 
efetivamente atendeu ao seu bem-estar. Pelo tempo de vida doméstica e pela sua 
completa adaptação ao meio em que vive, difícil identificar qualquer vantagem em 
transferir a posse para um órgão da Administração Pública” (fl. 280, e-STJ). Vale 
dizer, a Corte de origem considerou as condições fáticas que envolvem o caso em 
análise para concluir que o animal deveria continuar sob a guarda do recorrido, uma 
vez que era criado como animal doméstico. 2. Ademais, a fauna silvestre, 
constituída por animais “que vivem naturalmente fora do cativeiro”, conforme 
expressão legal, é propriedade do Estado (isto é, da União) e, portanto, bem público. 
In casu, o longo período de vivência em cativeiro doméstico mitiga a sua 
qualificação como silvestre. 3. A Lei 9.605/1998 expressamente enuncia que o juiz 
pode deixar de aplicar a pena de crimes contra a fauna, após considerar as 
circunstâncias do caso concreto. Não se pode olvidar que a legislação deve buscar a 
efetiva proteção dos animais, finalidade observada pelo julgador ordinário. 
Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido (BRASIL, 2014). 
 

 Na esteira do julgado no AgRg. no AREsp. 345926/SC (BRASIL, 2014), destaca-se 

a disputa travada entre o IBAMA e a idosa Izaura, em virtude de seu papagaio de estimação, 

Leozinho, criado por ela há mais de uma década. Utilizando raciocínio semelhante, o STJ 

decidiu, em sede do REsp. 1.389.418 (BRASIL, 2017), pela manutenção da posse do 

papagaio por Izaura. Nesses termos, destaca-se a ementa que se refere ao julgado em análise: 
 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
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. 2. Esta Corte em diversos precedentes firmou entendimento segundo o qual, 
em casos como os tais, não se mostra plausível que o direito à apreensão do animal 
dê-se exclusivamente sobre a ótica da estrita legalidade. Há que se perquirir, como 
bem ponderaram as instâncias ordinárias, sobre o propósito e finalidade da Lei 
Ambiental que sabidamente é voltada à melhor proteção do animal. Desse intuito 
não se afastou o aresto recorrido quando considerou que – diante da peculiaridade 
do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade – deva a ave 
permanecer no ambiente doméstico do qual jamais se afastou em 15 anos. 3. 
Rechaçadas as afirmações do Ibama relativas à eventual desvirtuamento da 
finalidade da Lei Ambiental atribuídas a este Relator e, por conseguinte, desta Casa 
de Justiça. A prestação jurisdicional que se exige volta-se exclusivamente ao caso 
concreto - esse suficientemente examinado e decidido à luz do direito aplicável e 
com base em jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 4. 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 inoportunas pois evocam 
temas e debate alheio ao presente feito, a não merecer amparo porquanto 
evidentemente desprovidas de fundamentação concreta. 5. Agravo interno a que se 
nega provimento (BRASIL, 2017). 
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No que se refere à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa ao direito 

animal, convém explicitar alguns dos mais relevantes julgamentos, além, claro, das Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.514 (BRASIL, 2005) e nº 4.983 (BRASIL, 2016), já 

minudenciadas neste trabalho. Destarte, faz-se válido destacar o julgamento do RE 1223975 

AgR (BRASIL, 2020) no qual restou cristalizado que o uso de condutores elétricos e outros 

artefatos utilizados no corpo dos animais quando da realização de rodeios é prática que 

submete os animais à crueldade, e não encontra abrigo na Constituição, dada a vedação às 

práticas cruéis para com animais. Assim, discorre a ementa do decisum: 
 
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
RODEIO. UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS QUE CAUSAM SOFRIMENTO 
AOS ANIMAIS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a 
ADI 4.983, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou: “A obrigação de o Estado garantir a 
todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão 
das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 
225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à 
crueldade”. 2. O acórdão recorrido entendeu que condutores elétricos e/ou outros 
artefatos utilizados nos rodeios causam sofrimento aos animais. Para dissentir desse 
entendimento, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, 
procedimento inviável nesse momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, 
condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega 
provimento (BRASIL, 2020). 
 

Finalmente, faz-se mister aludir à recém-proposta Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 640, de autoria do partido político Pros, com o fito de verificar se, de 

fato, houve descumprimento a preceitos fundamentais quando galos de briga apreendidos 

foram mantidos sob custódia do Poder Público em condições degradantes e, em seguida, por 

força de decisão judicial, os galináceos foram abatidos mediante argumentação fundada em 

déficits estruturais e financeiros da Administração Pública. Tal temática apresenta inegável 

semelhança ao conteúdo do REsp. 1115916/MG (BRASIL, 2009) abordado anteriormente e, 

apesar de a ADPF 640 ainda não ter sido julgada pelo pleno da Corte Excelsa, seu conteúdo 

foi objeto de medida cautelar, de redação do Min. Gilmar Mendes, datada de 27 de março de 

2020. Conforme explicitado na supracitada medida cautelar e com base no art. 225, §1°, VII, 

CF/88, determina Gilmar Mendes a suspensão da eficácia, em todo território nacional, de toda 

e qualquer decisão, seja judicial ou administrativa, que autorize o sacrifício de animais 

domésticos ou silvestres apreendidos nos termos da Lei de Crimes Ambientais, até que a 

ADPF 640 seja efetivamente julgada (BRASIL, 2020). 

Por outro lado, há de se salientar que, em sentido contrário aos julgados expostos e 

brevemente analisados neste capítulo, também compõem a jurisprudência brasileira decisões 
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cujo conteúdo é desfavorável à sistemática jurídica de proteção aos animais, o que pode 

representar entrave para a concretização do direito animal no ordenamento jurídico pátrio.  

Desta forma, sobreleva-se a tese contida no julgamento do Habeas Corpus nº 

397.424/SC feito pelo Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2017), responsável por 

cristalizar o entendimento de que não é cabível impetrar Habeas Corpus em favor de animais, 

já que o legislador constitucional não incluiu essa hipótese de cabimento no art. 5º, LXVIII, 

CF/88 (BRASIL, 1988). Assim, restou definido que a Associação Catarinense de Proteção aos 

Animais, autora do HC ora analisado, que foi liminarmente indeferido, deveria adotar outras 

medidas cabíveis para impedir o abate dos bois Spas e Lhubas. Tal posicionamento do 

Supremo vai de encontro a teses já apreciadas no próprio país, visto que, por exemplo, em 

2005, a justiça baiana havia se mostrado favorável à concessão do Habeas Corpus nº 833085-

3/2005 em favor da chimpanzé Suíça ao ineditamente reconhecê-la como sujeito jurídico de 

uma ação (CRUZ, 2006), mas, por infortúnio, a primata veio à óbito durante o prazo 

solicitado pelo juiz para a concessão de informações adicionais antes da decisão do HC. 

Ademais, deve-se mencionar o teor do julgamento referente ao RE nº 494601/RS 

(BRASIL, 2019), no qual o Supremo prezou pelo polêmico direito à livre manifestação 

religiosa, em detrimento do bem-estar animal, cuja ementa apresenta-se a seguir: 
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO 
AO MEIO AMBIENTE. LIBERDADE RELIGIOSA. LEI 11.915/2003 DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NORMA QUE DISPÕE SOBRE O 
SACRIFÍCIO RITUAL EM CULTOS E LITURGIAS DAS RELIGIÕES DE 
MATRIZ AFRICANA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS 
PARA LEGISLAR SOBRE FLORESTAS, CAÇA, PESCA, FAUNA, 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS 
NATURAIS, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA 
POLUIÇÃO. SACRIFÍCIO DE ANIMAIS DE ACORDO COM PRECEITOS 
RELIGIOSOS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Norma estadual que institui Código 
de Proteção aos Animais sem dispor sobre hipóteses de exclusão de crime amoldam-
se à competência concorrente dos Estados para legislar sobre florestas, caça, pesca, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI, da CRFB). 2. A prática e os 
rituais relacionados ao sacrifício animal são patrimônio cultural imaterial e 
constituem os modos de criar, fazer e viver de diversas comunidades religiosas, 
particularmente das que vivenciam a liberdade religiosa a partir de práticas não 
institucionais. 3. A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção 
constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade. 4. O sentido de laicidade 
empregado no texto constitucional destina-se a afastar a invocação de motivos 
religiosos no espaço público como justificativa para a imposição de obrigações. A 
validade de justificações públicas não é compatível com dogmas religiosos. 5. A 
proteção específica dos cultos de religiões de matriz africana é compatível com o 
princípio da igualdade, uma vez que sua estigmatização, fruto de um preconceito 
estrutural, está a merecer especial atenção do Estado. 6. Tese fixada: “É 
constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, 
permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana”. 7. 
Recurso extraordinário a que se nega provimento (BRASIL, 2019). 
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Por fim, faz-se mister abordar a polêmica decisão do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, por dois votos a um, de manter as autorizações para venda de animais vivos no 

Mercado Central de Belo Horizonte, não obstante tais animais estejam expostos a condições 

de vida degradantes (ESTADO DE MINAS, 2018). Mesmo após inúmeras tentativas do 

Ministério Público de Minas Gerais, junto do MMDA18, de reverter tal situação (ESTADO 

DE MINAS, 2018) e, a despeito de estar em vigor a Lei Estadual nº 22.231/2016 (MINAS 

GERAIS, 2016) que define maus-tratos animais e regula sua devida apuração e punição, o 

Judiciário mineiro insiste em não colocar fim à reprovável problemática em tela, prejudicando 

a concretização da proteção animal na jurisprudência brasileira. Conforme explicitado na 

decisão do TJ-MG, houve provimento parcial do pedido inicial, visto que, apesar de mantidas 

as permissões para que os lojistas comercializem animais vivos, restou impedida a abertura de 

novos comércios que intentem vender animais no Mercado Central belo-horizontino 

(ESTADO DE MINAS, 2018). 

Ante o exposto, o complexo quadro jurídico no qual se insere a proteção animal no 

Brasil propicia a formação de distintos argumentos que, apesar de suas particularidades, 

ostentam uma similitude: o objetivo último de assegurar aos animais não humanos direitos e 

garantias que proporcionem a eles vida digna, alheia a crueldades. Nesses termos, intenta-se 

verificar se o aparato legislativo existente e os posicionamentos jurisprudenciais atuais estão 

aptos a eficazmente tutelar a proteção animal ou se, de fato, é imprescindível a alteração do 

status jurídico dos animais no Brasil para que realmente possa haver um fortalecimento de sua 

proteção. Destarte, será analisada a experiência francesa de alteração do status dos animais 

não humanos em seu Código Civil, em sede de direito comparado, de modo a enriquecer o 

arcabouço fático e a argumentação jurídica do presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
18 Movimento Mineiro dos Direitos Animais. 
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5 – DA EXPERIÊNCIA FRANCESA NO TOCANTE AO DIREITO ANIMAL: 

EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS NOS PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO NO 

BRASIL 

 

Por ocasião deste capítulo, será levada a cabo análise crítica referente à experiência 

francesa relativa à alteração do status jurídico dos animais, em sede de direito comparado, 

perquirindo-se seus principais efeitos na prática jurídica, bem como suas possíveis 

consequências no ordenamento pátrio, tmando por base os objetivos e características dos PL 

nº 3.670/2015, PLC nº 27/2018 e PL nº 6.054/2019. Ao final, será brevemente averiguado se, 

no escopo dos aludidos projetos, há possibilidades reais de fortalecimento da proteção animal 

no Brasil. 

 

5.1 – Da alteração do status jurídico dos animais na França 

 

Em 16 de fevereiro de 2015 a França passou a considerar os animais como seres 

sencientes, por força do evidente desejo “[...] exprimée par la société civile, mobilisée par la 

Fondation 30 millions d’amies derrière le manifeste du 24 octobre 2013 lancé par 24 

intellectuels et une pétition en ligne forte de 775.000 signataires” (MARGUÉNAUD, 2015, 

p. 258)19.  

A partir de então, referida modificação legal passou a ser regozijada por muitos, mas 

criticada por outros tantos, razão pela qual intenta-se realizar uma breve análise dessa 

temática. Por força da Loi nº 2015-177 (FRANCE, 2015)20, operou-se uma mudança na 

redação do Código Civil francês, especificamente no que diz respeito a seu art. 515-14. Assim 

sendo, cite-se o inteiro teor do supracitado artigo, já com a aludida modificação: “article 515-

14. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les 

protègent, les animaux sont soumis au régime des biens” (FRANCE, 2015)21.  

Tomando por base a redação do artigo retrotranscito, depreende-se que foi criada 

contradição no ordenamento jurídico francês no que toca à classificação jurídica dos animais, 

uma vez que  

 
																																																								
19 “[...] expresso pela sociedade civil, mobilizada pela Fundação 30 milhões de amigos mediante o manifesto de 
24 de outubro de 2013 encabeçado por 24 intelectuais e uma forte petição on-line com 775.000 signatários” 
(MARGUÉNAUD, 2015, p. 258, tradução nossa). 
20 Lei nº 2015-177 (FRANÇA, 2015, tradução nossa). 
21 “Art. 515-14. Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. À reserva das leis que os protegem, os 
animais são submetidos ao regime de bens” (FRANÇA, 2015, tradução nossa). 
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le droit français offre ainsi une nouvelle catégorie juridique - «êtres vivants» - sans 
pour autant mettre en place un régime spécifique - «régime de biens». Cette 
incohérence amène à penser que les animaux sont considérés à la fois comme des 
sujets et des objets de droit (REGAD, 2018, sp.)22. 
 

Portanto, quando o legislador francês passa a submeter os animais ao status de “seres 

sensíveis” no Código Civil da França, sem, contudo, a eles atribuir um regime jurídico 

próprio, observa-se que referida alteração legal torna-se inócua no cotidiano da prática 

jurídica. Isto porque, “en effet, réalité ou habile moyen de faire adopter le texte par leurs 

coreligionnaires, les rapporteurs de l’amendement avaient eux-mêmes largement fait valoir 

ce caractère symbolique et réfuté tout le bouleversement dans l’ordre juridique interne” 

(CAHIN, 2020, sp.)23. Nesse diapasão, faz-se oportuno salientar que  
 
ce dispositif de protection n’a toutefois pas de prise sur le droit civil, c’est-à-dire 
sur les relations juridiques qu’entretiennent les personnes avec leurs biens. Les 
animaux domestiques ou tenus en captivité sont protégés par le Code penal, qui 
reprime les mauvais traitment, actes de cruauté ou mise à mort sans nécésité, et par 
le Code rural, qui régit les activités liées à l’animal, tels que l’élevage, le transport, 
l’abattage ou le toilettage. En revenche, aucune de ces dispositions ne s’applique 
aux animaux sauvages en liberté. La protection de ceux-ci passe par les dispositions 
relatives aux espèces protégées pour les animaux concernés, ainsi qu’à travers la 
protection de l’environement (CAHIN, 2020, sp.)24. 
 

Alicerçando-se no raciocínio elaborado por Claire Cahin (2020), pode-se afirmar, de 

maneira resumida, que “depuis 1804, il n’existait pas à proprement parler de droit de 

l’animal. Les textes le concernant étaient nombreux certes mais disséminés dans différentes 

matières” (FOUR-BROMET, 2015, sp.)25, de modo que “[...] le Code penal, le Code rural et 

de la pêche maritime, le Code civil mais également le Code de la santé publique, ou bien 

encore le Code general des collectivités territoriales preevoyaient des dispositions sur 

																																																								
22 “O direito francês oferece assim uma nova categoria jurídica – ‘seres vivos’ – sem para tanto implementar um 
regime específico – ‘regime de bens’. Essa incoerência leva a pensar que os animais são considerados ao mesmo 
tempo como sujeitos e como objetos de direito” (REGAD, 2018, sp., tradução nossa). 
23 “Na verdade, fato ou meio hábil de se fazer adotar o texto pelos correligionários, os relatores da emenda 
tinham eles mesmos feito prevalecer este caráter simbólico e refutado toda a reviravolta na ordem jurídica 
interna (CAHIN, 2020, sp., tradução nossa). 
24 “Esse dispositivo de proteção, entretanto, não há influência sobre o direito civil, ou seja, sobre as relações 
jurídicas que digam respeito às pessoas com seus bens. Os animais domésticos ou mantidos em cativeiro são 
protegidos pelo Código penal, que reprime os maus-tratos, atos de crueldade ou sacrifício desnecessário, e pelo 
Código rural, que rege as atividades ligadas ao animal, tais como a criação, o transporte, o abate ou a higiene. 
Em contrapartida, nenhuma dessas disposições se aplica aos animais selvagens em liberdade. A proteção desses 
últimos passa pelas disposições relativas às espécies protegidas quanto aos animais envolvidos, bem como 
através da proteção do meio ambiente” (Ibidem, sp., tradução nossa). 
25 “Até 1804, não havia que se falar propriamente em direito animal. Os textos a ele correlatos eram certamente 
numerosos mas dispersos em diferentes matérias” (FOUR-BROMET, 2015, sp., tradução nossa). 
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l’animal (FOUR-BROMET, 2015, sp.)26. Diferentemente das críticas apresentadas neste 

tópico, há quem regozije os avanços correlatos à positivação dos animais como seres sensíveis 

no ordenamento jurídico francês, visto que 
 
s’il est encore trop tôt pour créer un droit autonome de l’animal, le droit civil 
français semble désormais intégrer la dimension affective de la relation entre 
l’homme et son animal tout en protégeant celui-ci par la responsabilisation des 
proprietaires et de la collectivité. Les associations de protection des animaux 
semblent considérer cette avancée comme significative (FOUR-BROMET, 2015, 
sp.)27. 

 
Nesse mesmo sentido, aponta Jean-Pierre Marguénaud que a nova redação do art. 

515-14 do Código Civil francês 
 
[…]exprime plus nettement encore sa volonté extractrice en affirmant dans sa 
seconde phrase, empruntée à un mot près aux propositions pour une réforme du 
droit des biens rédigées en 2008-2009 par le Professeur Hugues Périnet-Marquet 
au nom de l’association Henri Capitant, que sous réserve des lois qui les protègent, 
les animaux sont soumis au régime des biens. Deux conséquences extractrices 
résultent de ce texte. La première, c’est que, quand ils relèvent de lois qui les 
protègent, les animaux ne sont même pas soumis au régime des biens. La seconde, 
c’est que, en toute hypothèse, ils ne sont que soumis au régime des biens c’est-à-dire 
que, par une fiction juridique, on leur applique le régime des biens alors que, en 
réalité, ils n’en sont plus (MARGUÉNAUD, 2015, p. 259-260)28. 
 

5.1.1 – Dos efeitos observados posteriormente à alteração do status jurídico dos animais na 

França 

 

Visando demonstrar que a nova redação do art. 515-14 do Código Civil francês, em 

regra, representa basicamente o símbolo que consagra a quebra de paradigma vivenciada na 

contemporaneidade, Claire Cahin (2020) escrutiniza a jurisprudência francesa no que toca à 

temática em análise.  

Primeiramente, em um julgado de 8 de junho de 2016, a corte recursal de Rouen 

analisou demanda que envolvia os proprietários de uma leoa que, depois de deixarem-na por 
																																																								
26 “[...] o Código penal, o Código rural e da pesca marítima, o Código civil mas igualmente o Código da saúde 
pública ou mesmo o Código geral das coletividades territoriais previam disposições sobre o animal” (FOUR-
BROMET, 2015, sp., tradução nossa). 
27 “Se ainda é cedo demais para se criar um direito animal autônomo, o direito civil francês parece já integrar a 
dimensão afetiva da relação entre o homem e seu animal à medida em que protege o último por meio da 
responsabilização dos proprietários e da coletividade. As associações de proteção aos animais parecem 
considerar esse avanço como significativo” (Ibidem, sp., tradução nossa). 
28 “[...] exprime mais significativamente sua intenção exata ao afirmar em sua segunda frase, emprestada à 
exceção de uma palavra das propostas de reforma do direito das coisas redigidas em 2008-2009 pelo Professor 
Huges Périnet-Marguet em nome da associação Henri Capitant, que à reserva das leis que os protegem, os 
animais são submetidos ao regime dos bens. Duas consequências exatas resultam desse texto. A primeira é que, 
quando abrangidos por leis que os protejam, os animais não se submetem ao regime de bens. A segunda é que, 
em todo caso, eles somente se submetem ao regime jurídico de bens, a saber, que por uma ficção jurídica, nós 
lhes aplicamos o regime dos bens quando, na verdade, eles não mais o são (MARGUÉNAUD, 2015, p. 259-260, 
tradução nossa). 
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cinco anos em um refúgio de animais gerido por associações, solicitaram sua restituição 

(CAHIN, 2020, sp.). Por sua vez, as associações responsáveis por manter o refúgio no qual se 

encontrava a leoa alegaram, “[...] sur le fondement de l’article 515-14, que plusieurs dangers 

menaçaient la lionne [...]” (CAHIN, 2020, sp.)29. Sem aplicar o art. 515-14, responsável por 

elevar os animais à categoria de seres sencientes, “le juge a alors invoqué une disposition 

d’un texte européen qui lui permettait de prendre en compte la menace d’extinction de 

l’espèce à laquelle appartient la lionne” (CAHIN, 2020, sp.)30, razão pela qual foi negado o 

pedido de restituição da leoa à propriedade de seus antigos donos. 

Em outro julgado de 2 de abril de 2018 no qual duas partes reivindicavam a 

propriedade de um cachorro, a corte recursal de Poitiers, “après avoir rappelé que l’animal, 

bien qu’animé et sensible, était une chose soumise au régime du droit des biens” (CAHIN, 

2020, sp.)31. Portanto, aplicou-se “[...] l’article 2276 du code civil. Lorsqu’aucun document ne 

permet de déterminer le propriétaire d’un bien, cette qualité sera donné à la personne qui a 

le bien en question, en sa possession, selon des conditions strictes” (CAHIN, 2020, sp.)32. No 

referido julgamento, a corte apresentou como condição para a manutenção da posse do 

cachorro a observância ao que dispõe o art. L214-1 do Código rural que exige a garantia de 

condições de vida compatíveis às necessidades biológicas e comportamentais do animal 

(CAHIN, 2020, sp.), sem que, em momento algum, fosse aplicado o novo art. 515-14. 

Contudo, há que se fazer menção a excepcionais julgados paradigmáticos nos quais, 

fugindo à regra do mero simbolismo comumente atribuído ao art. 515-14, a justiça francesa 

aplicou no caso concreto a nova disposição de que animais são seres sencientes para 

fundamentar a argumentação contida nas respectivas decisões.  

Em 2015, o gerente de um abrigo de animais figurou em um inquérito policial por 

abandono animal, crime de fraude e de trabalho dissimulado, posto que relatórios veterinários 

atestaram que os animais do abrigo eram submetidos a condições degradantes (CAHIN, 2020, 

sp.). Em defesa apresentada junto à corte recursal de Metz, o gerente alegou que havia 

solicitado uma autorização de construção para melhorar as condições do local onde os 

animais eram abrigados. Entretanto, em 17 de março de 2015, o juiz  
 

																																																								
29 “[...] com base no art. 515-14, que vários perigos ameaçavam a leoa [...]” (CAHIN, 2020, sp., tradução nossa). 
30 “o juiz então invocou uma disposição de um texto europeu que o autorizava a levar em conta a ameaça de 
extinção da espécie à qual pertence a leoa” (Ibidem, sp., tradução nossa). 
31 “Depois de ter recordado que o animal, ainda que vivo e sensível, é um bem submetido ao regime do direito 
das coisas” (CAHIN, 2020, sp., tradução nossa). 
32 “[...] o artigo 2276 do código civil. Já que nenhum documento permitia a definição de quem era o proprietário 
do bem, essa qualidade é dada à pessoa que está com o bem em questão, em sua posse, segundo estritas 
condições” (Ibidem, sp., tradução nossa). 
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[...] a refusé e indiqué que, nonobstant cette demande, qui n’apportait pas les 
garanties suffisantes et qui ne saurait, quoiqu’il en soit, suffire, «il n’en demeurre 
pas moins que les animaux, qui sont désormais, au sens de l’article 214-15 du code 
civil, des êtres vivants doués de sensibilité…, ne sauraient pâtir de conditions 
d’existence précaires» (CAHIN, 2020, sp.)33. 
 

Ademais, a pesquisadora menciona outra jurisprudência que analisou a aplicabilidade 

do art. 515-14. Em sede de execução provisória, locatários de um imóvel que possuíam vários 

animais foram dele expulsos, sendo obrigados a imediatamente deixar o local, ainda que 

fossem recorrer da decisão (CAHIN, 2020, sp.). Com o fito de evitar a expulsão imediata, 

“[...] les locataires avançaient que l’exécution provisoire pouvait avoir des conséquences 

manifestamente excessives sur la vie et la santé des animaux qu’ils allaient devoir 

abandonner et qui étaient alors menacés d’euthanasie” (CAHIN, 2020, sp.)34. Então, o juiz 

da corte recursal de Poitiers analisou a demanda com base no art. 515-14 em 22 de novembro 

de 2018, mas, como foi constatado in concretu que não havia nenhuma ameaça que pesava 

sobre a vida ou a saúde dos animais em tela, o pedido dos locatários foi rejeitado (CAHIN, 

2020, sp.). À vista disso, pode-se dizer que a problemática que circunda a nova redação do 

art. 515-14 constante no Código Civil francês indica que 
 
cette question désormais ouverte aide à mieux comprendre que la modernisation des 
dispositions du Code Civil relatives à l’animal n’est pas un point d’arrivée au bout 
de la limite du cartésianisme dominant. C’est sourtout un point de départ exigeant 
la mobilisation génerale de tous les défenseurs des animaux pour traduire, en toute 
cohérence, les belles perspectives qu’elle découvre (MARGUÉNAUD, 2015, p. 
263)35. 
 

Finalmente, de maneira sintética, pode-se depreender que uma parcela dos estudiosos 

do direito francês “[...] a vu dans ce nouvel article une première étape avant la 

reconnaissance de la personnalité juridique des animaux” (CAHIN, 2020, sp.)36, enquanto 

que, para outros pesquisadores, “[...] il pourrait servir de fondement à la construction d’un 

																																																								
33 ‘[...] indeferiu e indicou que, não obstante o pedido, que não trazia garantias suficientes, e que não poderia, de 
qualquer modo, ser suficiente, nem por isso os animais, que são agora, no seio do art. 515-14 do código civil, 
seres vivos dotados de sensibilidade..., deixariam de sofrer em condições de existência precárias’ (CAHIN, 2020, 
sp., tradução nossa). 
34 “[...] os locatários argumentaram que a execução provisória poderia ter consequências manifestamente 
excessivas sobre a vida e a saúde dos animais que eles deveriam abandonar e que, portanto, estariam ameaçados 
de serem sacrificados” (Ibidem, sp., tradução nossa). 
35 “esta questão doravante aberta ajuda a melhor compreender que a modernização das disposições do código 
civil relativamente ao animal não é um ponto de chegada para além dos limites do cartesianismo dominante. É, 
sobretudo, um ponto de partida que exige a mobilização geral de todos os defensores dos animais para traduzir, 
de maneira coerente, todas as belas perspectivas que ela revela (MARGUÉNAUD, 2015, p. 263, tradução 
nossa). 
36 “[...] viram nesse novo artigo uma primeira etapa anteriormente ao reconhecimento da personalidade jurídica 
dos animais” (CAHIN, 2020, sp., tradução nossa). 
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régime juridique cohérent. L’avenir législatif et jurisprudentiel nous le dira” (CAHIN, 2020, 

sp.)37. 

 

5.2 – Dos principais projetos de lei atinentes ao status jurídico dos animais em 

tramitação no Brasil 

 

Neste item serão evidenciados os objetivos fundantes e as características relevantes 

dos Projetos de Lei nº 3.670/2015, Projeto de Lei da Câmara nº 27/2018 e Projeto de Lei nº 

6.054/2019 para que, posteriormente, sejam devidamente comparados e correlacionados com 

os efeitos e consequências observados na França, quando da alteração do status dos animais. 

 

5.2.1 – Projeto de Lei nº 3.670/2015 

 

Apresentado em 18 de novembro de 2015, o PL nº 3.670/2015, de autoria do Senador 

Anastasia, tem por objetivo central alterar a Lei nº 10.406/2002, responsável por instituir o 

atual Código Civil, para determinar que os animais não sejam considerados coisas, mas bens 

móveis para os efeitos legais, salvo o disposto em lei especial, conforme discriminado na 

ementa do supracitado projeto de lei (BRASIL, 2015). 

Analisando-se o inteiro teor do PL nº 3.670/2015, nota-se que, caso seja aprovado, a 

seguinte redação será dada ao art. 83 do Código Civil de 2002: 
 
Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 
[...] 
IV – Os animais, salvo o disposto em lei especial. 
Parágrafo único. Os animais não serão considerados coisas (BRASIL, 2015). 
 

Ademais, o predito projeto de lei intenta alterar, também, o disposto no art. 1.313 do 

Código Civil, notadamente no que se refere a seu inciso II e seu parágrafo segundo. Assim, 

uma vez aprovado, definirá o Código Civil, in verbis: 
 
Art. 1.313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho 
entre no prédio, mediante aviso prévio, para: 
[...] 
II – apoderar-se de coisas suas, bem como de animais que aí se encontrem 
casualmente. 
[...] 
§2º Na hipótese do inciso II, uma vez entregues as coisas ou os animais buscados 
pelo vizinho, poderá ser impedida a sua entrada no imóvel (BRASIL, 2015). 
 

																																																								
37 “[...] ele poderia servir como fundamento para a construção de um regime jurídico coerente. O futuro 
legislativo e jurisprudencial nos dirá” (CAHIN, 2020, sp., tradução nossa). 
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Apesar de envolto pelo regime de tramitação prioritária nos termos do art. 151, II, 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 1989), o PL nº 3.670/2015 caminha 

a lentos passos. Conforme despacho datado de 24 de novembro de 2015, o projeto de lei ora 

analisado foi enviado à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(CMADS) e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), com o fito de 

obtenção de pareceres favoráveis à aprovação do projeto ou favoráveis à sua rejeição. 

No que se refere à CMADS, o Deputado Ricardo Tripoli, designado relator 

substituto, votou pela aprovação do PL nº 3.670/2015, em 30 de novembro de 2016. Em seu 

parecer, Ricardo Tripoli faz menção expressa ao parecer do Deputado Zé da Silva, acatado em 

sua íntegra. Conforme elucidado por Zé da Silva, 
 
até a sanção da Lei 5.197/1967, a Lei de Proteção à fauna, os animais silvestres 
eram considerados res nullius, ou “coisa de ninguém”, sendo legal sua apropriação 
por quem quisesse caçá-los ou aprisioná-los. E os animais domésticos eram coisas 
de propriedade dos seus donos. O Código Civil brasileiro, atualizado em 2002, ainda 
tratou como bens móveis os animais, não os diferenciando das coisas que pertençam 
a alguém (BRASIL, 2016, p. 2). 
 

Filiando-se à definição conceitual encabeçada pelo civilista Pablo Stolze, defende o 

Deputado Zé da Silva que o conceito jurídico de bem está intimamente ligado à ideia de 

direitos desprovidos de caráter econômico, enquanto que, por sua vez, o conceito jurídico de 

coisa se atrela à ideia de utilidade patrimonial (BRASIL, 2016). Por essa razão, o Deputado 

evidencia sua concordância em relação à proposta trazida pelo Senador Antonio Anastasia, 

dado que os animais, por não serem mera utilidade patrimonial, melhor se encaixariam sob a 

classificação jurídica de bem, na modalidade móvel (BRASIL, 2020). Por fim, Zé da Silva 

assevera que  
 
a proposição do Senador Anastasia não acarreta, no entanto, qualquer risco à 
propriedade dos animais, visto que, para efeitos legais, continuam sendo bens 
móveis. Mas são bens especiais, por considerar que se tratam de seres sencientes, 
que não podem ser tratados simplesmente como mesas e cadeiras (BRASIL, 2020, p. 
2-3). 
 

A seu turno, votou a CCJC em 04 de julho de 2017, sob relatoria do Deputado 

Rodrigo de Castro, pela aprovação do PL nº 3.670/2015, tendo em vista sua 

constitucionalidade relativamente à competência legislativa da União, vide art. 22, CF/88, e à 

iniciativa do projeto de lei, vide art. 61, CF/88 (BRASIL, 2017). De maneira breve, infere 

Rodrigo de Castro que “o Projeto de Lei 3.670, de 2015, aperfeiçoa a legislação vigente, ao 

distinguir entre animais e coisas, o que considero de bom alvitre” (BRASIL, 2017, p. 2). 
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Na data de 11 de agosto de 2017, a Mesa Diretora abriu o prazo para apresentação de 

recursos e, finalmente, em 16 de agosto de 2017 foi apresentado recurso aos pareceres 

votados pela CCJC e CMADS, de autoria do Deputado Valdir Colatto. Tendo em vista o fato 

de que o referido recurso ainda pende de julgamento, o processo de tramitação do PL nº 

3.670/2015 encontra-se estanque desde então. 

Tendo em vista o objetivo central atribuído ao supradito projeto de lei e analisando-

se a proposta alteração do Código Civil, pode-se depreender que, de maneira muito similar à 

modificação do art. 515-14 do código civil da França, minudenciada no tópico imediatamente 

anterior, o PL nº 3.670/2015 possui função de cunho simbólico e, por consequência lógica, 

não altera a prática jurídica no que se refere aos animais. Isto porque, ao trocar a 

categorização jurídica dos animais, de coisas para bens, os referidos seres ainda estão 

submetidos, em regra, à sistemática legal do chamado “direito real”, descrito por Dilvanir 

José da Costa (1999) como o ramo do direito que tutela o jus in re, ou seja, o direito do titular 

sobre suas coisas ou bens.  

Entretanto, faz-se oportuno salientar que  
 
la qualificazione in chiave soggettiva, come si dirà, non risolve però il problema di 
una tutela effettiva dell’animale né determina, in via automatica, il passaggio che 
sembrerebbe scontato al riconoscimento di diritti soggettivi in capo all’animale 
stesso. Non vi è dubbio, tuttavia, che distinguere sul piano tassonomico l’animale 
dai beni possa rappresentare comunque un importante punto di partenza per 
riorganizzare i pronlemi e per immaginare nuove soluzioni (CERINI, 2012, p. 43-
44)38. 
 

Em outras palavras, a alteração objetivada pelo Senador Anastasia, contida no PL nº 

3.670/2015, atrela-se mais ao preciosismo típico da taxonomia gramatical contido na 

diferenciação de significados entre “coisas” e “bens” do que à verdadeira modificação prática 

no status jurídico dos animais no Brasil. Assim, não é factível pensar que a mudança 

insculpida no bojo do Projeto de Lei nº 3.670/2015 terá por si só aplicabilidade decisiva na 

jurisprudência brasileira, caso aprovado. Isso se deve ao fato de que suas disposições legais 

não são suficientemente detalhadas para que o PL nº 3.670/2015 possua o condão de 

incrementar a proteção animal e nem para que garanta a esses seres melhores padrões de 

dignidade e bem-estar in concretu. Contudo, ao prever em seu texto ressalva em caso de lei 

especial, o PL em tela abre possibilidades para a futura aprovação de lei especial destinada a 

																																																								
38 “a classificação no sentido subjetivo, como se diz, não resolve, contudo, o problema de uma tutela efetiva do 
animal e nem determina, automaticamente, a passagem que pareceria óbvia caso houvesse o reconhecimento de 
direitos subjetivos em prol dos próprios animais. Não há dúvidas, todavia, que distinguir no plano taxonômico o 
animal dos bens pode representar de qualquer modo um importante ponto de partida para se reorganizarem os 
problemas e para se imaginarem novas soluções” (CERINI, 2012, p. 43-44, tradução nossa). 
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regulamentar de maneira ampla o regime jurídico dos animais no Brasil, o que poderia ter, de 

fato, maior aplicabilidade na jurisprudência brasileira. 

Por fim, inegável é o caráter pioneiro atribuído ao PL nº 3.670/2015 já que, a 

despeito de ser pouco pragmático em sua essência, o supramencionado projeto de lei colocou 

brilhantemente a questão animal na pauta do legislativo federal brasileiro ao questionar as 

antiquadas definições contidas no Código Civil de 2002. Partindo-se do pressuposto de que 

qualquer mudança considerável torna-se efetiva depois de paulatinamente serem levadas a 

cabo pequenas mudanças, pode-se concluir que o PL nº 3.670/2015 é “[...] medida 

considerada como um grande passo para uma mudança de paradigma jurídico [...] na relação 

homem/animal e a distinção destes de objetos” (BRASIL, 2016, p. 2), segundo oportunamente 

exposto pelo Deputado Zé da Silva. 

 

5.2.2 – Projeto de Lei da Câmara nº 27/2018 

 

Em sentido diverso àquele em relação ao qual orienta-se o Projeto de Lei nº 

3.670/2015 apresentado supra, o Projeto de Lei da Câmara nº 27/2018 tem por escopo 

acrescentar novo dispositivo à Lei nº 9.605/1998 mas, à semelhança do que objetiva o PL nº 

3.670/2015, o PLC nº 27/2018 também objetiva retirar os animais da categoria jurídica de 

coisas, em constraste ao que dispõe atualmente o Código Civil em sua sistemática normativa.  

Assim, o supradito projeto de lei tem o intuito de determinar que os animais não 

humanos se submetam à natureza jurídica sui generis, vedado o seu tratamento como coisas, o 

que implica no entendimento de serem sujeitos de direitos despersonificados e, em 

decorrência lógica dessa afirmativa, devem gozar e obter tutela jurisdicional quando de 

violações que os vitimizem (BRASIL, 2018). 

Em sua justificativa no que toca à relevância do PLC nº 27/2018, o Deputado 

Ricardo Izar (BRASIL, 2019) asseverou que, uma vez aprovado, seria outorgada classificação 

jurídica específica aos animais que, embora não sejam dotados de personalidade jurídica, 

passariam a ter personalidade própria, levando-se em consideração sua espécie, natureza 

biológica e sensibilidade. Prossegue Ricardo Izar ao afirmar que com a aprovação da natureza 

jurídica sui generis, seria possibilitada a tutela e o reconhecimento de direitos para animais 

que, a partir de então, poderiam ser postulados por agentes específicos que agiriam em sede 

de legitimidade substitutiva no Judiciário (BRASIL, 2019). 

Apresentado pela Câmara dos Deputados em 19 de abril de 2018, o PLC nº 27/2018 

define em seu art. 1º que será estabelecido regime jurídico especial para os animais não 
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humanos (BRASIL, 2018). De modo a complementar a aludida definição, são elencados os 

objetivos fundamentais do projeto de lei ora analisado, por ocasião da leitura de seu art. 2º, 

cujo inteiro teor evidencia-se a seguir: 
 
Art. 2º. Constituem objetivos fundamentais desta lei: 
I – afirmação dos direitos dos animais não humanos e sua proteção; 
II – construção de uma sociedade mais consciente e solidária; 
III – reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza biológica e 
emocional e são seres sencientes, passíveis de sofrimento (BRASIL, 2018). 
 

Tomando por base a linha de raciocínio descrita no PLC nº 27/2018, a Lei de Crimes 

Ambientais passaria a ter a seguinte redação, in verbis: 
 
Art. 79-B. O disposto no art. 82 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil), não se aplica aos animais não humanos, que ficam sujeitos a direitos 
despersonificados (BRASIL, 2018). 
 

Em 10 de julho de 2019, o PLC nº 27/2018 foi minudenciado pela Comissão de Meio 

Ambiente e, conforme evidenciado no Parecer do Senado Federal nº 18 de 2019, de relatoria 

do Senador Randolfe Rodrigues, a CMA votou favoravelmente à aprovação do referido PLC, 

sem que fossem apresentadas emendas (BRASIL, 2019). Em sede do Parecer do Senado 

Federal nº 18 de 2019, elucidou-se que 
 
o tema guarda grande complexidade, considerando a elevada importância social e 
econômica da criação animal e de atividades científicas, esportivas, de lazer e 
educativas envolvendo animais. Essas posições, tal como o projeto em análise, em 
nenhum momento equiparam animais a seres humanos, ou lhes conferem 
personalidade jurídica, mas, de forma inovadora, dispensam aos animais a dignidade 
de tratamento reservada aos seres sencientes (BRASIL, 2019). 
 

O relator do parecer apresentado dá continuidade ao explicitar que “vários países 

avançaram em suas legislações no sentido de estabelecer que os animais não são coisas ou 

meros objetos” (BRASIL, 2019). Visando exemplificar tal afirmação, o Senador Randolfe 

Rodrigues cita o art. 282a do Código Civil da Áustria que, desde 1988, estipula que os 

animais não são coisas e ressalva que as disposições relativas às coisas somente se aplicam 

aos animais caso inexista regra específica (BRASIL, 2019). Nesse mesmo sentido dispõe o 

art. 90a do Código Civil da Alemanha; o art. 2a do Código Civil da Holanda; o art. 215-14 do 

Código Civil francês; o art. 641a do Código Civil da Suíça e o art. 201º-D do Código Civil 

português (BRASIL, 2019). 

Tendo em vista o fato de que o Senado aprovou com emendas o PLC nº 27/2018 em 

plenário na data de 07 de agosto de 2019, foi determinado seu reenvio à Câmara dos 

Deputados para que seja votado o projeto de lei, com as devidas emendas aprovadas pelo 

Senado Federal. Seguindo o rito legislativo, o  PLC nº 27/2018 foi remetido para que seja 
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novamente votado em 19 de novembro de 2019 por meio do Ofício do Senado Federal nº 951 

de 18 de novembro de 2019 e, desde então, o projeto aguarda votação da Câmara. 

Ex positis, pode-se depreender que, de maneira símile ao comentário tecido quanto 

ao PL nº 3.670/2015 no tópico antecedente, o PLC nº 27/2018 também carrega um caráter 

majoritariamente simbolista que se sobrepõe à eventual aplicabilidade prática de seu 

conteúdo, malgrado deva ser jubilada sua inovação e relevância para o paulatino processo de 

concretização do direito animal no Brasil. Isto porque, apesar de estipular de forma eficaz que 

animais são seres sencientes e, por isso, se submetem a regime jurídico sui generis, ainda não 

houve o projeto e nem a edição de correspondente arcabouço normativo apto a regular tal 

regime jurídico ao qual os animais estariam submetidos caso o PLC nº 27/2018 fosse 

aprovado, o que drasticamente reduz a extensão e os impactos da mudança intentada. 

Destarte, quando da apreciação de demanda que envolva animais, o Judiciário 

brasileiro dificilmente utilizaria o novo art. 79-B da Lei de Crimes Ambientais, com redação 

dada pelo PLC nº 27/2018, para compor a argumentação jurídica na qual se fundaria o 

decisum, semelhantemente ao que foi verificado na França quando da promulgação do art. 

515-14 do Código Civil francês. Portanto, observa-se que, em disputas que englobem 

animais, continuariam a ser contundentemente utilizadas as leis que tutelam de modo 

específico a situação na qual se encontra o animal em questão e, na falta dessas, seria 

utilizado o preceito máximo de vedação à crueldade animal insculpido na Constituição 

Federal, cujos exemplos jurisprudenciais foram apontados antecedentemente. 

 

5.2.3 – Projeto de Lei nº 6.054/2019 

 

Originalmente submetido para apreciação da Câmara dos Deputados como Projeto de 

Lei nº 6.799/2013, o atual Projeto de Lei nº 6.054/2019 intenta acrescentar parágrafo único 

art. 82 do Código Civil para tratar da natureza jurídica dos animais domésticos e silvestres 

que, nos termos do PL em análise, seria classificada como sui generis (BRASIL, 2019), de 

maneira parecida ao que objetivam o Projeto de Lei nº 3.670/2015 e o Projeto de Lei da 

Câmara nº 27/2018, expostos em momento anterior.  

Recebido para análise da CMADS 39  em 29 de novembro de 2019, o PL nº 

6.054/2019 tramita lentamente no Legislativo federal, conforme descrito no endereço 

eletrônico da Câmara dos Deputados. Assim, apesar de o relator da CMADS responsável por 

																																																								
39 Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
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emitir parecer favorável ou desfavorável ao PL ter sido designado em 05 de dezembro de 

2019, até então, o relator Deputado Célio Studart não emitiu nenhum relatório. Portanto, 

quando da realização do presente estudo, o PL nº 6.054/2019 ainda aguardava apreciação pelo 

Senado Federal e pendia de parecer do relator da CMADS. 

De autoria dos deputados Ricardo Izar e Wellinton Prado, o PL nº 6.054/2019 

forneceria a seguinte redação ao Código Civil: 
 
Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por 
força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos animais domésticos e 
silvestres (BRASIL, 2019). 
 

Ou seja, mais uma vez, foi proposto projeto de lei para retirar os animais da 

classificação jurídica de “coisas” na legislação infraconstitucional, de modo a atribuir a esses 

seres a chamada natureza jurídica sui generis, sem que, contudo, seja efetivamente criada lei 

que regulamente a supracitada natureza jurídica diferenciada quanto aos animais. A partir 

disso, pode-se inferir que, de forma idêntica aos comentários tecidos quando da escrutinização 

do PL nº 3.670/2015 e do PLC nº 27/2018, o PL nº 6.750/2019 representa um importante 

passo rumo à modificação do tratamento jurídico dos animais no ordenamento jurídico pátrio 

mas, devido ao fato de que suas previsões não são detalhadas o bastante para regulamentar tal 

natureza jurídica sui generis, sua aplicabilidade no cotidiano jurídico fica evidentemente 

restrita, o que ressalta o eminente caráter simbólico da referida modificação. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alicerçando-se na breve retomada histórica acerca da relação firmada entre seres 

humanos e animais, e partindo-se dos pressupostos filosóficos e jurídicos que permeiam a 

existência do direito animal na contemporaneidade, pode-se inferir que a crise ambiental 

vivenciada hodiernamente representou fator chave no que se refere à mutação da dinâmica 

que compõe a relação em tela. Como consequência lógica à inauguração de novo paradigma 

ético e ambiental, as interações entre humanidade e animais passaram a se orientar na proa da 

paridade, do respeito e da responsabilidade, de maneira muito semelhante ao afastamento da 

ontologia preconizado por Emmanuel Lévinas em sua teoria da alteridade. 

A partir de então, verificou-se o despontar de linhas de pensamento destinadas a 

justificar e embasar a existência de um direito animal, tais como o abolicionismo e o bem-

estarismo. Além das referidas teorias, pode-se apontar relevantes princípios jurídico-

filosóficos que também fornecem sólidas bases para que o direito animal floresça, tais como: 

senciência, traduzida como a aptidão de certos animais, notadamente mamíferos, de 

desenvolverem sentimentos de dor e prazer como respostas a estímulos positivos ou 

negativos; dignidade, direito fundamental constitucional que pode ser aplicado de modo 

extensivo aos animais; igual consideração, responsável por lançar a máxima de que, 

independente do grau de senciência dos animais, eles devem ser igualmente considerados 

quando da aplicação de princípios e regras que objetivem protegê-los, e responsabilidade, 

cunhado por Hans Jonas, que pode ser trazido à esfera do direito animal por relacionar-se à 

bioética da contemporaneidade ao estipular que o ser humano é responsável moral por agir de 

modo a preservar o equilíbrio entre sociedade, natureza e animais. 

De modo a melhor refletir a realidade de pensamento dos presentes dias, o Direito 

deu início à paulatina internalização em seu âmago do desejo social de dispensar tratamento 

digno aos animais não humanos, prezando-se pelo seu bem-estar. Dessa forma, ordenamentos 

jurídicos ao redor do globo discutiram a pauta animal e realizaram alterações na legislação e 

jurisprudência para melhor tutelar a relação entre sociedade e animais, incluindo o Brasil. Ex 

positis, impende salientar que, notadamente após a promulgação da Constituição de 1988, 

restou cristalina a intenção do legislador brasileiro de incrementar a proteção animal, dada a 

previsão constitucional do princípio da vedação à crueldade para com animais e a edição de 

leis infraconstitucionais posteriores, como a Lei de Crimes Ambientais e inúmeros 

dispositivos legais estaduais especificamente criados para tutelar a questão animal. Em 

decorrência lógica do fortalecimento na proteção animal em âmbito legislativo, observou-se a 
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prolação de decisões jurisprudenciais inovadoras que demonstram o início da construção de 

coeso sistema jurídico de direito animal em território nacional. 

Portanto, nota-se que, além das famosas decisões afeitas à proteção animal como a 

ADI nº 2.514 e ADI nº 4.983, interessantes precedentes foram criados no que toca à garantia 

de dignidade e bem-estar animais no Brasil, malgrado o Código Civil ainda submeta animais 

ao regime jurídico de coisas. Destarte, há que se fazer menção, exemplificativamente, ao 

decisum do Tribunal de Justiça de São Paulo que atribuiu a uma vara de famíia a competência 

para o julgamento de dissolução de união estável que envolvia a guarda animal doméstico; ao 

julgado do Superior Tribunal de Justiça que postulou inexistir discricionariedade dos centros 

de controles de zoonoses de sacrificar animais e, quando autorizados a fazê-lo em ultima 

ratio, não podem utilizar meios cruéis; à decisão do Superior Tribunal de Justiça de manter a 

guarda de animal sivestre em situação ilegal com seu cuidador, prezando-se pelo bem-estar do 

animal em detrimento da apliação seca da legislação e, finalmente, o emblemático habeas 

corpus que tinha como paciente a chimpanzé Suiça que, apesar de ter perdido seu objeto em 

virtude da morte prematura da chimpanzé antes de seu julgamento, rumava para ser 

concedido, vez que a primata havia sido considerada como sujeito jurídico da ação. 

Portanto, pugna-se pelo entendimento de que a alteração do status jurídico dos 

animais no ordenamento jurídico brasileiro não é condição sine qua non para que haja o 

fortalecimento da proteção legal desses seres na seara do direito. Isto porque, conforme 

detalhado ao longo do presente estudo, legislação e jurisprudência nacionais estão, em sua 

grande maioria, alinhados rumo ao objetivo último de assegurar maior observância a padrões 

mínimos de dignidade e bem-estar animal, malgrado inexista, até então, norma federal 

positivada que reconheça um animal como sujeito de direitos.  

Analisando-se a experiência jurídica francesa, em sede de direito comparado, pode-

se constatar que a mera edição de norma que eleva os animais à categoria de seres sencientes 

surtiu maior impacto simbólico e taxonômico do que efetivamente prático no cotidiano 

jurídico do país. Conforme elucidado, nos julgamentos de demandas que englobavam 

animais, as autoridades julgadoras que compunham as cortes de apelação francesas 

utilizaram, em sua grande maioria, normas específicas que tutelavam as lides, sequer fazendo 

menção à elevação dos animais ao status jurídico de seres vivos dotados de sensibilidade, em 

consonância à alteração aprovada no país em 2015. 

Por fim, depreende-se que os Projetos de Lei nº 3.670/2015 e nº 6.750/2019, bem 

como o Projeto de Lei da Câmara nº 27/2018, atualmente em tramitação, apesar de não terem 

o condão de criar sistema legal que, de fato, forneça maior proteção in concretu aos animais 
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no Brasil, inegavelmente representam pequenos, mas decisivos passos rumo à concretização 

do direito animal em âmbito nacional. Assim sendo, supraditos projetos de lei não 

representam um ponto de chegada mas, contrariamente, pontos de partida e, desse modo, 

mostram-se aptos para, em algum momento no futuro próximo, semearem terreno para que 

uma alteração de maior magnitude seja levada a cabo no direito pátrio e, assim, finalmente 

regulamentar de maneira eficaz a natureza jurídica dos animais não humanos. 
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