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PENALIZAÇÃO DA PRÁTICA DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

  

 

Talita Cibele Gongora  

 

RESUMO 

 

Os animais, de um modo geral possuem proteção por lei. Os animais domésticos e 

domesticados se encontram no rol do art. 32 da lei 9.605/98 que trata da tutela penal dos 

animais. A Constituição Federal de 1988, art. 225, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei de 

Contravenções Penais e o Decreto nº 24.645/34 também legitimam a proteção dos animais 

domésticos contra os maus-tratos, assim como sua caracterização e a punição do agressor. 

Como consequência dessas normas, a sociedade espera que haja uma maior conscientização 

sobre a importância do respeito e cuidado para com os animais domésticos e domesticados, 

que até pouco tempo, eram vistos como mero objeto descartável. 

 

Palavras-chave: Penalidades. Posse responsável dos animais. Prática de maus tratos. 

 

 

 

PENALTY OF THE PRACTICE OF POOR DOMESTIC ANIMALS 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Animals generally have protection by law, however, the focus will be the domestic and 

domesticated animals included in this protective role, bringing the art. 32 of Law 9.605 / 98, 

as it deals with the criminal protection of animals, along with this protection are the Federal 

Constitution of 1988 art. 225, Environmental Crimes Law, Criminal Offenses Act and Decree 

24.645 / 34 that legitimize the protection of domestic animals against ill-treatment. In 

addition, the acts that characterize mistreatment and the punishments of this criminal called 

human being. 

 

Keywords: Penalties. Responsible ownership of animals. Practice of ill-treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os animais no ponto de vista humano, através do estudo no antropocentrismo sempre 

foram vistos como coisa, ou seja, como um objeto cujo objetivo era de servir ao homem. Com 

a evolução histórica, essa relação de submissão foi reduzida devido a alguns pensamentos 

filosóficos que consideravam que os animais eram sencientes, ou seja, sentiam prazer e dor. 

Mesmo com o avanço histórico, ainda se pode observar atitudes em relação ao 

pensamento de que os animais é propriedade de uso do homem, com a ressalva de que na 

atualidade os animais são amparados por leis e decretos para que haja sua proteção. 

O presente artigo tratará sobre as crueldades que os humanos fazem com os animais, 

em específico os domésticos, pois se trata de seres indefesos e frágeis. Como tratando de 

animais que não possuem a capacidade de se defender de atos cruéis, cabe à comunidade, 

juntamente com o ordenamento jurídico, efetivar essa proteção. 

O objetivo principal do estudo é a punição prevista no art. 32 da lei nº 6.605/98 Lei de 

Crimes Ambientais, que impõe a punibilidade para quem praticar maus tratos e abuso de 

animais. A referida lei decorre de maneira direta do art. 225, §1º, inciso VII da Constituição 

Federal de 1988, que determina a proteção da fauna e flora e veda toda e qualquer crueldade 

contra os animais. Diante do texto em lei, o Direito tem o dever de se preocupar não apenas 

com a vida dos animais, mas também com sua integridade física. 

O trabalho abarcará ainda, a problemática no que tange aos maus tratos de animais, de 

modo que a sociedade veja e entenda a responsabilidade na proteção desses seres. As leis 

vigentes sobre a proteção dos animais no Brasil têm caráter mais educativo do que punitivo, o 

que não traz grandes resultados positivos, pois em uma sociedade com o pensamento 

antropocêntrico, a conduta maldosa e cruel só aumenta e a punição não acompanha o 

crescimento dos atos criminosos. 

Apesar dos animais, diferentemente do ser humano, não serem considerados como 

titulares de direitos fundamentais devido à lei não tratar desse assunto, os mesmos devem ser 

caracterizados como sujeitos de direitos trazidos pela Constituição Federal para que haja uma 

proteção dos animais e consequentemente um meio ambiente equilibrado. 

Portanto, o referido texto, através de estudos de leis e doutrinas, tem como propósito a 

conscientização do ser humano de que os animais, em especial os domésticos, são vulneráveis 

e precisam de proteção, assim como todo ser vivo, a fim de que possa haver uma convivência 

baseada no respeito e no amor entre homem e animal. 
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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO ANIMAL 

 

1.1 O DIREITO DOS ANIMAIS NO MUNDO 

 

A relação do homem e animal já decorre de muito tempo atrás, porém sempre com a 

ideia de ”coisa” de domínio, apenas para servir o homem e não como algo que precisa de 

proteção. Segundo Fernando Laerte Levai, na relação entre animal e homem, o segundo se 

julga superior a qualquer espécie distinta da sua, pois advém de um pensamento egocêntrico 

onde há exploração animal sem nenhum tipo de discernimento.1 

Essa ideia vem do antropocentrismo, sendo esta uma teoria filosófica seguida no 

mundo ocidental, com o pensamento de que o homem é o centro de tudo e assim sendo, os 

animais existem para uso do homem.2 

Desde antiguidade, com os pensamentos dos filósofos e pré-socráticos, o homem era 

visto como ser superior perante outros seres vivos.3 Com a chegada do cristianismo, o 

pensamento do homem como ser dominante entre os outros seres foi reforçado. A religião 

judaico-cristã também trouxe a ideia do antropocentrismo, pois construiu no homem, o 

sentimento de superioridade aos animais, não contendo limites no que tange a sua exploração, 

por se julgar um ser absoluto, incontestável e diferente de todos os animais.4 

Na idade moderna, a razão era algo exclusivo do homem, Rene Descartes com sua 

teoria mecanicista, no século XVII iniciou o racionalismo (1596/1650) fundamenta que o 

animal não possui sentimentos, pois advém do espirito, deste modo os animais não sente dor 

podendo sofrer qualquer tipo de uso, ele acreditava que os animais são maquinas sem 

capacidade de sentir ou pensar, ainda dizia que o ser humano era soberano, pois capacidade de 

pensar só adivinha do homem.5 

Logo após a teoria de Descartes, surge a ideologia de John Locke (1632/1704) que 

pensava que tudo o que não fosse da natureza humana, seria de sua propriedade, tais quais os 

                                                           
1 LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais: Os direitos deles e o nosso Direito sobre eles. Ed.  

Mantiqueira. Campos do Jordão, 2004, p. 25. 
2 POMIM, Andryelle Vanessa Camilo; SOUSA, Wesley Macedo. Direito dos animais: impactos Jurídicos da 

senciência. Maringá, Paraná. Editora Vivens. 2017, p.16. 
3Ibid., p, 14.  
4Ibid., p, 16. 
5Ibid. p. 17. 
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animais, pois não possuíam direitos nem vontades, pois a razão era atributo somente do 

homem6.  

Com a chegada do século XVIII, o filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) cria 

uma teoria para que haja exclusão de outros seres que não seja o homem. Kant centralizava na 

racionalidade e não na moral, sendo o homem o único que deveria ter seus interesses levado 

em consideração. Para Kant, os animais eram sencientes, ou seja, sentiam o sofrimento, mas o 

filosofo negava que poderíamos ter alguma obrigação para com eles.7 

Da análise do pensamento kantiano, conclui-se que na antiguidade, a ideia de domínio 

do ser humano sobre os animais era predominante, onde o homem então, passa a se preocupar 

com a proteção de seus direitos fundamentais, deixando os animais à mercê da própria sorte, 

vistos como objetos sem importância, já que os mesmos só serviam para benefício em prol do 

lucro e ego humanos.8 

Até meados do século XXI, o pensamento de que os seres vivos foram criados para 

servir e satisfazer as vontades do homem era predominante na sociedade. Contudo, alguns 

pensadores da Antiguidade já se atentavam para o problema, como por exemplo Pitágoras 

(570/496 a. c), que colocava humanos e animais no mesmo patamar, pois acreditava que 

ambos possuíam o mesmo tipo de alma.9 De acordo com sua teoria, houve grande ponderação 

sobre os animais, quando ensina que: “Quem semeia a morte não pode colher amor. Enquanto 

continuar a ser o destruidor impiedoso dos animais não terá nem saúde, nem alegria, nem 

tranquilidade de espírito”.10 Nesta frase, fica evidente que o homem que não ama os animais e 

não o respeita nunca terá amor, pois essa relação entre eles deve ser de troca, isto é, a natureza 

devolve o que recebe. Se recebe amor e respeito, ao homem isso retornará, sendo plausível a 

atitude de respeito e cuidado aos animais. 

Com a chegada do Iluminismo na França, século XVII, os animais passam a ser vistos 

como objeto que merece a compaixão humana. Heron José de Santana Gordilho argumenta 

que tal sentimento foi benéfico e contribuiu de forma positiva para uma possível proteção dos 

                                                           
6 MILARÉ, E. Direito do Ambiente: A gestão ambiental em foco. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009 

p. 100. 
7 SANTOS, Samory Pereira. Os Animais como sujeito de Direitos fundamentais. XXIV Congresso Nacional 

do Compedi. Belo Horizonte 2015.  p.11. 
8 FEIJÓ, Anamaria Gonçalves dos Santos. Utilização de animais na investigação e docência: uma reflexão 

ética necessária. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 65-66. 
9 LOURENÇO, Daniel Braga. Direito dos Animais: Fundamentação e Novas Perspectivas. 1ª ed.. Porto Alegre: 

Sergio Antônio. Fabris Editor, 2008. p. 52. 
10 LEVAI, Laerte Fernando, Direito dos animais, O direito deles sobre eles; Ed. Mantiqueira. 2004, p.17. 
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animais.11 Jean Jacques Rousseau, grande filósofo, afirmava que os animais eram dotados de 

sensibilidade:  

 

Parece, com efeito, que, se sou obrigado a não fazer nenhum mal a meu 

semelhante, é menos porque ele é um ser racional do que porque é um ser 

sensível, qualidade que, sendo comum ao animal e ao homem, deve ao 

menos dar a um direito de não ser maltratado inutilmente pelo outro.12 

 

O Iluminismo trouxe muitas contribuições a respeito do tratamento dos homens para 

com os animais. Combateu, de certa forma, o pensamento dos filósofos que acreditavam que 

os animais não sentiam ou sofriam. Um deles, Voltaire (1694/1778) era conhecido por críticas 

religiosas e políticas e também pelo modo que pensava e protegia os animais, pois era contra 

qualquer tortura e crueldade contra esses seres, sendo inclusive, adepto do vegetarianismo.13 

No século XVIII iniciou-se o Utilitarismo, criado por Jeremy Bentham (1748/1832) 

que afirmou não existir diferença entre homem e animal, pois os dois possuíam os mesmos 

sentimentos. Afirma Bentham que, diferente dos objetos inanimados, os animais possuem 

consciência e sentem dor e prazer, pois mesmo sem o poder da fala, poderiam sofrer.14 

Charles Darwin (1809/1882) detinha o mesmo pensamento de acreditar que não havia 

grandes diferenças entre homem e animais, pois ambos demonstravam os sentimentos de 

felicidade, prazer e dor. Seu pensamento era bem avançado para a época, pois não havia como 

provar essas afirmações, diferentemente dos dias atuais que por meio da ciência se consegue 

concreta resposta que os animais são sensitivos.15 

De outro modo, Locke diz que os animais não pertencem à natureza e sim aos homens, 

pois não possuem vontades próprias e não são detentores de direitos, estando eles disponíveis 

para o uso humano.16 

Antes da chegada do século XIX a lei só abarcava os seres humanos e não reconhecia 

nenhuma obrigação legal para com os animais. As leis atingiam, principalmente, os interesses 

                                                           
11 GORDILHO, Heron José de Santana. Abolicismo Animal. Ed. Evolução. 2009, p.26. 
12 Moura, Maria Lacerda. Discurso Sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens (Parte I) – Jean-

Jacques Rousseau. São PAULO. 2017. Disponível em: https://listadelivros-

doney.blogspot.com/2017/05/discurso-sobre-origem-da-desigualdade.html. Acesso em 08 de junho de 2019. 
13 GOMES, Rosangela Ma A.; CHALFUN, Mery. Direito dos animais—um novo e fundamental Direito. 

CONPEDI. Disponível em: http://www. conpedi. org. br/manaus/arquivos/anais/salvador/mery_chalfun. pdf 

acesso em, v. 7, n. 052014, p. 847-866, 2010. 
14 LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos animais. O direito deles sobre eles; Ed. Mantiqueira. 2004, p.18. 
15 MURARO, Célia Cristina. Maus tratos de cães e gatos em ambiente urbano, defesa e proteção aos 

animais. 2014. Disponível em: http://www.editorajc.com.br/maus-tratos-caes-gatos-ambiente-urbano-defesa-

protecao-animais/. Acesso em 13 de junho de 2019. 
16 DICIONÁRIO FILOSÓFICO. Os pensadores. 2ª ed. São Paulo:Abril Cultural, 2002. 
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de propriedade dos indivíduos. No final do século XIX, Albert Einstein dizia que os homens e 

animais eram semelhantes e ambos possuíam os mesmos direitos, e afirmava que: 

 

Devemos lutar contra o espírito inconsciente de crueldade com que tratamos 

os animais. Os animais sofrem tanto quanto nós. A verdadeira humanidade 

não nos permite impor tal sofrimento a eles. É nosso dever fazer com que o 

mundo inteiro os reconheça. Até que estendamos nosso círculo de 

compaixão a todos os seres vivos, a humanidade não encontrará a paz.17 

  

No ano de 1781 foi criada em Londres uma lei observando a proteção animal referente 

ao tratamento dispensado do gado de Smith Field, e no ano de 1786 foi regulamentada a 

licença do abate. Anos mais tarde, em 1835, ocorreu uma ampliação para abordar e também 

proteger os animais domésticos.18 

Em 1822, com o British Cruelty to Animal Act que ocorreu na Inglaterra, foram feitas 

as primeiras normas contra a crueldade aos animais. Tempos depois, a sociedade Americana 

iniciou a prevenção contra crueldade aos animais criada no ano de 1866 e partir desta data 

foram surgindo várias políticas sociais com a mesma finalidade. Em 1838 a Inglaterra editou 

normas de características gerais sobre o tema e em 1911 a Inglaterra novamente aparece 

instituindo o Protection Animal Act19 com a fundação de lares temporários para cães, pioneira 

nesse aspecto, para abrigar cães de rua em situação de abandono. 

No Brasil, no ano de 1924, passou a vigorar o Decreto nº 16.590 que trouxe questões 

relacionadas às defesas dos animais. Anos depois, em 1934, foi editado o Decreto nº 24.645 

que definiu o que seria os maus tratos aos animais, sendo um marco a favor da causa de 

proteção animal. No ano de 1940 aconteceu a promulgação da Convenção Americana pela 

proteção da fauna e flora, realizada também logo depois no ano de 1966 pelos Estados 

Unidos.20 

No início do século XX no Reino Unido, foi criada a lei de proteção aos animais, 

porém esse direito se fortaleceu em 15 de outubro de 1978 com a Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais, proclamada pela UNESCO. Essa declaração trouxe uma nova filosofia 

sobre os direitos dos animais, pois estes também possuem dignidade e merecem respeito, 

                                                           
17EINSTEIN, Albert. Frases. ONG Defensores Dos Animais. Site. Disponível em: 

https://defensoresdosanimais.wordpress.com/publicacoes/frases/.  Acesso em 14 de maio de 2019. 
18  ALMEIDA, Elga Helena de Paula. Maus tratos contra animais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVII, n. 

122, 2014. Disponível em: http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14569 

Acesso em 21 de junho de 2019. 
19 POMIM, Andryelle Vanessa Camilo; SOUSA, Wesley Macedo. Direito dos animais: impactos jurídicos da 

senciência. Maringá, Paraná. Editora Vivens. 2017, p. 28-29. 
20 POMIM, Andryelle Vanessa Camilo; SOUSA, Wesley Macedo. Op. cit. 2017, p.29. 
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alertando que maus tratos constitui infração. Porém, a Declaração apenas apresentava as 

obrigações de cuidado com os animais e não impunha qualquer penalidade ao infrator.21 

Em 1988 com a Constituição Federal, ficou evidente a contribuição ao direito penal 

ambiental, efetivando as sanções penais aos que praticam condutas que ocasionam lesões ou 

amaça à vida em todos os aspectos.22 A Carta Magna então, passou a tutelar o direito dos 

animais, pois nela se proíbe que o animal seja tratado de maneira cruel em âmbito 

constitucional, além de reconhecer sua integridade, vida e liberdade, respeitando seu valor 

inerente.23 

O Brasil não foi o único país a reconhecer o direito dos animais. Países como a Suíça 

que teve a primeira Constituição a reconhecer tais direitos em 1893, a Alemanha e Áustria 

também partiram por esse viés quando reconheceram os direitos dos animais em suas 

constituições.24 A atual Constituição da Suíça, promulgada em de 1999, traz no bojo de seu 

artigo 80 a seguinte redação:  

 

Art.80-Proteção de animais: A Confederação prescreve disposições sobre a 

proteção dos animais. Em particular, disciplina: a) a manutenção e o cuidado 

de animais; b) as experiências com animais e as intervenções em animais 

vivos; c) a utilização de animais; d) a importação de animais e produtos de 

origem animal; e) o comércio e transporte de animais; f) a matança de 

animais.  A execução das disposições é da competência dos cantões, desde 

que a lei não a reserve para a Confederação.25 

  

 Com o avanço mundial da causa animal, muitos países concretizaram a 

proteção aos animais. Ainda que a humanidade careça de maior evolução quanto à esta 

matéria, pelo fato do pensamento do homem ainda ser antropocêntrico, a proteção animal tem 

como alicerce a Constituição Federal, que é a lei maior, o que faz com que os indivíduos 

tenham a preocupação com as vidas desses seres.  

 

 

                                                           
21RODRIGUES, Danielle Tetu. O direito dos animais Uma abordagem Ética, Filosófica e Normativa. 

Curitiba. Editora Juruá. 2003, p. 63. 
22 Ibid., p. 65. 
23 VIOTTO, Thais Boonen. XXIV Encontro Nacional do Compedi. 2015. Aracaju. Biocentrismo e 

Constitucionalização dos Direito dos animais não Humanos do Brasil e no Estrangeiro, p. 12. 
24 POMIM, Andryelle Vanessa Camilo; SOUSA, Wesley Macedo. Direito dos animais: impactos jurídicos da 

senciência. Maringá, Paraná. Editora Vivens. 2017, p. 37. 
25SUÍÇA. Constituição de 1999. Art. 80. Disponível em: https://www.ccisp-

newsletter.com/wp_docs/Bundesverfassung_PT.pdf Acesso em 01 de agosto de 2019. 



11 
 

1.2 A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Apesar do ordenamento jurídico brasileiro ter avançado nesse tema, os animais ainda 

são considerados como bens móveis, como trata o art. 82 do Código Civil que diz: “São 

móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem 

alteração da substância ou da destinação econômico-social.”26  

No Brasil, a tutela jurídica dos animais teve início em 1924 com o surgimento do 

Decreto nº 16.590, que proibiu as rinhas de galo e canário, as corridas de touro, novilhos e 

garraios em estabelecimentos, como forma de distração pública.27  

Mais tarde, o Decreto nº 24.645 de 1934,  entendeu os maus tratos aos animais como 

contravenção penal e estabeleceu medidas de proteção a esses animais.28 Já em 03 de outubro 

de 1941, foi editado o Decreto-Lei n. º 3.688, Lei de Contravenções Penais, que, em seu artigo 

64, proibia a crueldade contra os animais: 

 
Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo: 

Pena - prisão simples, de 10 (dez) dias a 1 (um) mês, ou multa. 

§ 1º. Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou 

científicos, realiza, em lugar público ou exposto ao público, experiência 

dolorosa ou cruel em animal vivo. 

§ 2º. Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a 

trabalho excessivo ou tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo 

público.29 

 

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi um marco muito importante e a 

mais bela obra existente em prol da vida e da integridade dos animais. O Brasil além de ser 

signatário da Declaração, ainda se dispõe de leis e decretos que visam proteger a vida animal. 

Abaixo os principais artigos da Declaração: 

 
Art. 1º - Todos os animais nascem iguais diante da vida e tem o direito a 

existência. 

Art. 2º - a) Cada animal tem o direito ao respeito. 

b) O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de 

exterminar os outros animais ou explorá-los, violando este direito. Ele tem o 

dever de colocar a sua consciência a serviço dos outros animais. 

c) Cada animal tem o direito à consideração, à cura e à proteção do homem. 

                                                           
26 BRASIL. Código Civil, 2002, art. 82. Disponível em: http://www.planalto.gov 

.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406compilada.htm. Acesso dia 23 de julho 2019. 
27 RODRIGUES, Danielle Tetu. O Direito e Os Animais Uma Abordagem Ética, Filosófica e Normativa. 

Editora Juruá. 2008, p.64. 
28 BRASIL. Decreto nº 24.645 de 10 de julho de 1934. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D24645.htm. Acesso em 24 de julho de 2019. 
29BRASIL. Lei 3.688, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del3688.htm.  Acesso em 24 de julho de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D24645.htm
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Art. 3º – a) Nenhum animal deverá ser submetido a maltrato e a atos cruéis. 

b) Se a morte de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor nem 

angústia..30 

 

Ainda, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 255 traz a seguinte proteção: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

lhe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as 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 submetem os animais a crueldade.31 

 

Conforme aduz Luiz Regis Prado: “A intenção do legislador constituinte brasileiro foi 

dar uma resposta ampla à grave e complexa questão ambiental, como requisito indispensável 

para garantir a todos uma qualidade de vida digna”.32 

Observando o texto constitucional em seu art. 225 ficam proibido as práticas de crimes 

contra o meio ambiente assim como prática de crueldade contra os animais, além de estar 

expresso que toda essa proteção advém ao próprio Poder Público. Neste mesmo pensamento 

Paulo Leme Machado diz: 

 

A Constituição Federal, ao impedir que os animais sejam alvo de atos cruéis 

supõe que esses animais tenham sua vida respeitada. O texto constitucional 

não disse expressamente que os animais têm direito a vida, mas é lógico 

interpretar que os animais a serem protegidos da crueldade devem estar 

vivos, e não mortos. A preservação da vida animal é tarefa constitucional do 

poder Público, não se podendo causar sua morte.33  
 

 

O exemplo da aplicação do art. 225 foi à prática de uma atividade desportiva e cultural 

muito comum no Ceará chamada “Vaquejada” onde o Supremo Tribunal Federal considerou 

um ato de inconstitucionalidade contra a lei 15.299/2013. O relator, ministro Marco Aurélio, 

através de laudos técnicos, resulta que a prática causa danos à saúde do animal, tais como 

                                                           
30Declaração Universal dos Direitos dos Animais. UNESCO. 15 de outubro de 1978. Disponível em: 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/direitoanimais.htm. Acesso dia 20 de maio 2019 
31 BRASIL. Constituição Federal, 1998. Art.225, §1º inciso VII. 
32 PRADO, Luiz Regis. Crimes ambientais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 71. 
33 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. Editora Malheiros, 2013, p. 959. Thais 

Boonem. XXIV Encontro Nacional do Conpedi. 2015. Aracaju. Biocentrismo e a Constitucionalização dos 

Direitos dos Animais Não Humanos no Brasil e no Estrangeiro. 
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“fraturas nas patas e rabo, ruptura de ligamentos e vasos sanguíneos, em caso de arrancar o 

rabo do animal comprometia sua medula óssea”34 : 

 

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, no que veda prática que acabe por 

submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a 

denominada vaquejada.35 

 

  Conforme a Jurisprudência descrita acima sobre a vaquejada, Gomes e Maciel 

ponderam que: “Não somente as brigas de galo, mas quaisquer práticas que acarretam maus 

tratos aos animais (vaquejadas, farra do boi, rodeios etc.) ofendem a Constituição Federal e 

caracterizam o delito do art. 32.”36  

O Brasil é um dos poucos países que prevê em seu texto constitucional a proibição de 

maus tratos e reconhece o dever de proteção do Estado, bem como o dever de respeitar a vida e 

integridade física dos animais. Para melhor efetivação ao texto constitucional, foi criada a lei 

9.605 de 1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que tutela os direitos básicos dos 

animais, independente de se tratar de Instituto de propriedade privada, pois prevê os tipos 

específicos de crimes contra a fauna e aponta as sanções penais e administrativas resultantes de 

atitudes lesivas ao nosso meio ambiente.37 

A Lei Ambiental trouxe grandes avanços para o meio ambiente, pois as leis anteriores 

sobre esse assunto eram esparsas, sendo de difícil aplicação. Porém, após sua entrada em 

vigor e com as infrações penais claramente definidas em seu art. 32, houve uma 

uniformização dos delitos e das penas, facilitando as decisões dos tribunais: 

 

Art.32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel 

em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 

existirem recursos alternativos. 

                                                           
34 STF. NOTÍCIAS. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://www.stf.jus.br 

/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326838 Acesso dia 20 de maio de 2019. 
35 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudência. Disponível em:  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4983relator.pdf. Acesso dia 04 de setembro de 

2019. 
36 GOMES, Luiz Flávio; MACIEL, Silvio. Crimes ambientais: Comentários à Lei 9.605/98. Ed. Revista dos 

Tribunais. 2011, p. 156. 
37 RODRIGUES, Danielle Tetu. O Direito e Os Animais Uma Abordagem Ética, Filosófica e Normativa. 

Curitiba. Editor Juruá. 2003, p.65. 
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§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 

animal.38 

 

O artigo acima mencionado criminaliza os atos de crueldade contra animais de 

maneira específica além de uniformizar o tratamento dos animais domésticos ou domesticados 

e silvestres, pois anteriormente a essa lei, apenas as condutas contra animais silvestres eram 

caracterizadas como crime, capitulando os maus tratos aos outros animais como 

contravenções penais, mesmo tendo o crime de maus tratos a animais domésticos uma maior 

frequência em relação aos outros animais. 

Apesar da atual conscientização e preocupação da sociedade com a vida desses 

animais, a legislação pátria ainda carece de leis específicas para garantia de efetividade da 

proteção desses seres. Ainda, as obrigações e responsabilizações daqueles que detém posse 

dos animais domésticos devem ser praticadas para como medidas de proteção aos animais. 

Nosso ordenamento jurídico ainda é deficiente na efetivação de suas leis quando se trata dos 

animais e cabe ao legislador e a sociedade uma mudança em consideração a moral dos 

animais.39 

As punições para quem pratica maus tratos aos animais não são devidamente 

aplicadas, e com isso, os casos de maus tratos aumentam a cada dia, deixando os animais, 

desprovidos de voz, à mercê dos criminosos. 

 

 

2 ATOS QUE CONFIGURAM MAUS TRATOS E SUAS PUNIÇÕES 

 

2.1. ATOS DE MAUS TRATOS: ESPÉCIES DE CRIMES CONTRA ANIMAIS 

 

Todos os tipos de maus tratos é crime e deve ser denunciado pois, é um dever do 

homem intervir e agir a favor dos animais. A denúncia é uma forma válida para combater e 

proteger os animais de uma conduta violenta. Por meio dessas denúncias é que muita vida 

animal acaba sendo poupada e retirada das mãos dos agressores. Para o doutrinador José 

Duarte “O maltratar dos animais, contrasta com todo o senso de humanidade, compaixão e 

benevolência, predispõe o homem a lhes não consagrar qualquer sentimento benigno, piedoso 

                                                           
38 Lei nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998. Lei de Crimes Ambientais. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm. Acesso dia 17 de julho 2019. 
39 FERNANDES, Suelen de Souza. XXV Encontro Nacional do Conpedi. 2016. Brasília. Direito dos animais e 

a Problemática Efetiva da Norma Constitucional. p. 25. 
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e o torna insensível ao sofrimento alheio”40, ou seja, a bondade do homem deve estender-se 

também para os animais, cujas vidas dependem dele. Nas lições lúcidas de Luiz Regis Prado: 

 

A expressão maus tratos faz parte da figura típica ancorada no artigo 136 do 

Código Penal: Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade 

guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, 

quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-

a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou 

disciplina.41 

 

Existe uma variedade de atos que configuram maus tratos, como por exemplo os 

descritos na lei nº 24.645 de 10 de julho de 1934, que foi criada para estabelecer medidas de 

proteção aos animais, e traz o seu artigo 3º a seguinte disposição: 

 

Art. 3. – Consideram-se maus tratos: 

I – Praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal; 

II – Manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a 

respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz; 

III – Obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forcas e a 

todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, 

razoavelmente não se lhes possam exigir senão com castigo; 

IV – Golpear, ferir ou mutilar voluntariamente qualquer órgão ou tecido de 

economia, exceto a castração, só para animais domésticos, ou operações 

outras praticadas em beneficio exclusivo do animal e as exigidas para defesa 

do homem, ou no interesse da ciência; 

V – Abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como 

deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover 

inclusive assistência veterinária.42 

 

O abandono é considerado uma prática de maus tratos e por ser crime, está previsto no 

artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Ainda, o texto do artigo 32, inciso IV da Lei 

Ordinária Municipal nº 10.467/2017 também tipifica o abandono como maus tratos: 

   

Art. 32º Para os efeitos desta Lei entende-se por maus-tratos contra animais 

toda e qualquer ação decorrente de imprudência, imperícia ou ato voluntário e 

intencional que atente contra sua saúde e necessidades naturais, físicas e 

mentais, conforme estabelecido nos incisos abaixo: 

IV - abandoná-los, em quaisquer circunstâncias.43 

                                                           
40 DUARTE, José. Comentários a Lei das Contravenções Penais. Parte Especial. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense. 1958, p. 315. 
41 PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente. 2º edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2009. 

p. 177. 
42 BRASIL. LEI 24.645, 10 de julho de 1934. Disponível em: http://arcabrasil.org.br/index.php/decreto-lei-n-24-

645/. Acesso dia 22 de maio 2019. 
43LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL. Nº 10.467 de 2017. Disponível em: 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-ordinaria/2017/1046/10467/lei-ordinaria-n-10467-2017-
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Nos pensamentos de Nucci, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais somente 

protegem os animais silvestres, os domésticos, domesticados, exóticos e os nativos 

relacionam-se ao animal silvestre, para o autor o que se refere aos maus tratos de animais 

domésticos deve ser aplicado o art. 64 §1º da Lei de Contravenções Penais, pois acredita que a 

mesma está em vigor e deve ser utilizada para tal delito.44Sobre os direitos dos animais, Edna 

Cardozo Dias pondera: 

 

Um dos parâmetros da justiça é a relação de igualdade. A igualdade 

qualitativa atribui a cada um segundo suas características ou segundo as suas 

necessidades. Esta visão de igualdade se aplica tanto aos homens quanto aos 

animais. É a biologia que nos demonstra a unidade entre homem e o animal. 

As mesmas necessidades fundamentais são encontradas no homem e no 

animal, principalmente a de se alimentar, a de se reproduzir, a de ter um 

habitat e de ser livre. A cada necessidade fundamental corresponde um 

direito fundamental ao conjunto de seres vivos.45 

 

Os tribunais brasileiros adotaram uma sistemática para a defesa dos animais 

domésticos ou domesticados, e, seguindo na mesma toada dos autores supramencionados, já 

decidiram o seguinte: 

 

TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 9929 PR 2006.70.00.009929-0 (TRF-4)  

Data de publicação: 03/11/2009 

Ementa: ANIMAIS DE CIRCO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPLEMENTAÇÃO DE OPÇÕES DO LEGISLADOR QUANTO 

AO TRATO E MANTENÇA DE ANIMAIS. PROIBIÇÃO DE 

QUALQUER FORMA DE MAUS TRATOS A QUALQUER ANIMAL. 

ILEGÍTIMA INADEQUAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS. A análise do 

sistema jurídico e a evolução da compreensão científica para o trato da fauna 

em geral, permitem concluir pela vedação de qualquer 

mau trato aos animais, não importando se são silvestres, exóticos ou 

domésticos. Por maus tratos não se entende apenas a imposição de 

ferimentos, crueldades, afrontas físicas, ao arrancar de garras, serrilhar de 

dentes ou enjaular em cubículos. Maus tratos são sinônimos de tratamento 

inadequado do animal, segundo as necessidades específicas de cada espécie. 

"A condenação dos atos cruéis não possui origem na necessidade de 

equilíbrio ambiental, mas sim no reconhecimento de que são dotados de 

estrutura orgânica que lhes permite sofrer e sentir dor". (STJ, Resp. 

1.115.916, Rel. Ministro Humberto Martins). Evoluída a sociedade, 

                                                                                                                                                                                     
estabelece-no-ambito-do-municipio-de-maringa-sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-

praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-providencias. Acesso dia 04 de setembro de 2019. 
44 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais comentadas. 5. Ed. rev., atual. e ampla. São Paulo: 

RT, 2010, p. 802. 
45 DIAS, Edna Cardozo. Biodireito e isonomia jurídica para a natureza não humana. In: Âmbito Jurídico. Rio 

Grande. XII, n. 63, abr 2009. Disponível em https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-63/biodireito-e-

isonomia-juridica-para-a-natureza-nao-humana/. Acesso dia 12 de outubro de 2019. 

http://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6926893/apelacao-civel-ac-9929-pr-20067000009929-0-trf4
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cientifica e juridicamente, o tratamento dos animais deve ser conciliado com 

os avanços dessa compreensão, de modo a impor ao proprietário a 

adequação do sistema de guarda para respeito, o tanto quanto possível, das 

necessidades do animal. A propriedade do animal não enseja direito 

adquirido a mantê-lo inadequadamente, o que impõe a obrigação de se 

assegurar na custódia de animais circenses, ao menos, as mesmas condições 

exigíveis dos chamados mantenedores de animais silvestres, mediante 

licenciamento, conforme atualmente previsto na IN 169/2008.Na ausência de 

recursos autárquicos e adequação da conduta pelos responsáveis, deve o 

órgão ambiental, contemporaneamente, dar ampla publicidade à sua atuação, 

convocando e oportunizando a sociedade civil auxiliar em um problema que 

deve, necessariamente, caminhar para uma solução.(TRF-4 - AC: 9929 PR 

2006.70.00.009929-0, Relator: Relator, Data de Julgamento: 21/10/2009, 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/11/2009). 

 

Partindo deste pensamento, fica evidente que os animais devem ser respeitados assim 

como respeitamos o nosso semelhante e que, o os animais merecem um tratamento baseado 

no respeito e cuidados, pois, como seres irracionais, cabe ao homem zelar pelos mais fracos.  

 

2.2 PENALIDADES PARA O CRIME DE MAUS TRATOS E EFICÁCIA LEGAL: LEI 

FEDERAL Nº 9.605/98. 

 

Os crimes com previsão legal na Lei 9.605/98 são puníveis por meio de ação penal 

pública incondicionada46, ou seja, qualquer cidadão pode recorrer ao Ministério Público, que é 

o titular da ação penal. Conforme dispõe o artigo 32 da referida lei, “é vedada a prática de 

crueldade aos animais, sendo a pena de detenção de três meses a um ano, e multa, havendo 

aumento de 1/6 a 1/3 se ocorrer morte do animal.47  

Dessa forma, não se pode negar a importância do dispositivo para que a proteção aos 

animais tenha realmente um caráter efetivo, pois, antes da existência da referida lei eram “as 

leis penais ambientais, no Brasil, em sua maioria, excessivamente prolixas, casuísticas, 

tecnicamente imperfeitas” e “de difícil aplicação, tortuosas e complexas.”48 

A Lei de Crimes ambientais é de natureza penal-processual e traz alternativa para a 

pena restritiva de liberdade, tendo a possibilidade de não aplicação da pena se o infrator 

recuperar o dano ou pagar o que deve à sociedade. Com isso, o crime que se tratar de menor 

                                                           
46 Lei n º 9605 de 12 de fevereiro de 1998 . Lei de Crimes Ambientais. Estabelece em seu Art. 26. “Nas 

infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública incondicionada.” 
47 Lei nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998 – Lei de Crimes Ambientais. Art. 32. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm. Acesso dia 17 de julho 2019. 
48 PRADO, Luiz Régis. Direito Penal Ambiental: Problemas fundamentais. Editora Revista dos Tribunais 1992, 

p.40. 
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potencial ofensivo terá como aplicação a Lei 9.099/95, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais possibilitando a transação penal ou suspenção condicional do processo nos casos 

em que seja qualificado.49 

 Nos casos de crimes com penalidade máxima inferiores a dois anos, o judiciário 

apresenta a alternativa de pena restritiva de liberdade, mas como consequência disso é 

aplicada a Lei 9.099/95 (Leis de Juizados Especiais Cíveis e Criminais), sendo que se for 

aceito pelo réu e concedido pelo juiz, a pena a ser aplicada é a pena restritiva de direitos ou 

multa. Dispõe o artigo 76: 

   

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal 

pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério 

Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou 

multas, a ser especificada na proposta.50 

 

Com relação ao artigo mencionado, Levai pondera que: 

 

Apesar das boas intenções do legislador, a maioria das nossas leis parece não 

intimidar aqueles que maltratam os animais. Com advento da lei 9.099/95 

(Juizado Especial Criminal) a situação piorou ainda mais. Isso porque toda e 

qualquer crueldade contra os bichos – excluídas as hipóteses de aplicação da 

lei de Proteção à fauna – é agora considerada infração penal de pequeno 

potencial ofensivo, punível quase sempre com irrisórios cinco dias de multa. 

Uma vez satisfeita à pretensão pecuniária o contraventor, seja lá o que tenha 

feito, continua primário e de bons antecedentes.51 

 

Dito isso, fica demonstrado que as sanções estabelecidas não intimidam o infrator que, 

sem o caráter retributivo, não se amedronta com a pena, dando continuidade aos maus tratos e 

colaborando para um crescimento desses atos cruéis. Neste mesmo pensamento Willian Freire 

ressalta que:  

 

Percebem-se no Brasil duas características: a) Leis que não são aplicadas; b) 

Leis elaboradas ao sabor de campanhas restritas a determinado objeto. Um 

país que se quer consegue encarcerar ladrões, assaltantes, estupradores, 

sequestradores e políticos corruptos, dificilmente conseguirá tornar efetiva a 

sanção penal ambiental.52 

 

                                                           
49 RODRIGUES, Danielle Tetu. O Direito e Os Animais: Uma Abordagem Ética, Filosófica e Normativa. 

Curitiba. Editora Juruá. 2008, p.74. 
50 BRASIL. LEI n º 9.099, 26 de setembro de 1995. Art. 76. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm acesso dia 07 de outubro de 2019. 
51 LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais: o direito deles e o nosso direito sobre eles. Campos do Jordão: 

Mantiqueira, 1998. p. 76. 
52 FREIRE, William. Direito ambiental brasileiro. 1998. P. 119. 
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No mesmo sentido, Danielle Tatu observa: 

 

Com efeito, as sanções previstas na legislação em comento são notoriamente 

ínfimas, constituindo-se como inábeis à função de prevenir e/ou impedir 

condutas ilicitamente tipificadas, pois a punibilidade sequer gera receio aos 

infratores. De outra banda, maior parte das ilicitudes restaria sob a égide dos 

Juizados Especiais Criminais, donde há indene de dúvidas, uma maior 

viabilidade de transação, o que, por si só, não serve de desestímulo à prática 

de atividades predatórias aos Animais.53 

 

Com o entendimento de que a pena para o crime de maus tratos é branda, o Projeto de 

Lei 1095/19, em trâmite, visa o aumento da pena para crimes de maus tratos aos animais. O 

projeto também altera a Lei 9.605/98 impondo que, para quem praticar maus tratos, ferir ou 

mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, exóticos ou nativos, a pena será de 1 

a 4 anos de reclusão (regime inicialmente fechado) e multa. Atualmente a lei prevê três meses 

a um ano de detenção e multa.54 Também prevê que em multas para estabelecimento 

comerciais que permitirem a prática de maus tratos multa de 1 a 40 salários mínimos, 

interdição do estabelecimento, suspensão de licença ambiental ou perda de incentivos fiscais 

concedidos pela União, Segundo o autor do projeto de Lei Fred Costa, a mesma vem para 

aprimorar a proteção ao meio ambiente contra todas as práticas abusivas que vem trazendo 

sofrimento de forma desnecessária aos seres indefesos que são os animais.55 

Apesar da legislação em vigor e dos projetos de lei relacionados aos maus tratos dos 

animais, não se pode esquecer que não cabe apenas ao judiciário a responsabilidade pela luta 

a favor desses animais, e sim, de todo e qualquer cidadão, que tem o dever moral e legal de 

proceder com a denúncia no caso de presenciar situações de maus tratos, devendo 

imediatamente recorrer à delegacia mais próxima, onde a autoridade policial fará o Termo 

Circunstanciado de ocorrência para instauração de inquérito policial. Caso as autoridades não 

cumpram, sofrerão as responsabilizações por negligência (art. 319 do Código Penal)56, 

podendo o próprio cidadão denunciar ao Ministério Público. Versa o artigo: 

                                                           
53 RODRIGUES, Danielle Tetu. O Direito e os animais: Uma Abordagem Ética, Filosófica e Normativa. 

Curitiba. Editora Juruá. 2008, p. 75.  
54 COSTA, Fred. Projeto de Lei n º 1095 de 2019. Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/noticias/553322-projeto-aumenta-pena-para-maus-tratos-de-animais-para-ate-4-anos-

de-reclusao.   Acesso dia 03 de outubro de 2019. 
55 SOUZA, Murilo. Reportagem. Projeto de Lei nº1095/2019: Prevê aumento de pena para crimes de maus 

tratos. Câmara dos Deputados. 2019. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-

AMBIENTE/573413-PROJETO-AUMENTA-PENA-PARA-MAUS-TRATOS-DE-ANIMAIS-PARA-ATE-4-

ANOS-DE-RECLUSAO.html acesso dia 22 de maio 2019. 
56 BRASIL. Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Brasília: Senado Federal, 2019. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 12 de nov. 

de 2019.   

https://www.camara.leg.br/noticias/553322-projeto-aumenta-pena-para-maus-tratos-de-animais-para-ate-4-anos-de-reclusao
https://www.camara.leg.br/noticias/553322-projeto-aumenta-pena-para-maus-tratos-de-animais-para-ate-4-anos-de-reclusao
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Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 

praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

                                            

2.3 A LEI MUNICIPAL Nº 10.467/2017 

 

A Lei Municipal de nº 10.467/2017 é de autoria do Vereador Flávio Mantovani, com 

aprovação da Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná e estabelece que no 

Município, aqueles que praticarem o crime de maus tratos aos animais, sofrerão sanções e 

penalidades administrativas, como versa o seu artigo 5º caput, inciso II: 

 

Art. 5ºToda ação ou omissão que viole as normas desta Lei é 

considerada infração administrativa ambiental e será punida com as 

sanções aqui previstas, sem prejuízo de outras sanções civis ou penais 

previstas em legislação. 

II - multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, por animal em 

situação de maus-tratos, podendo ser majorada em até R$ 10.000,00 

(dez mil reais), nos casos em que a violência praticada causar a morte 

do animal; (Redação dada pela Lei nº 10.811/2019) 

 

A Ouvidoria do Município de Maringá entre janeiro e março de 2019, recebeu mais de 

700 denúncias de maus tratos aos animais, o que em média somam oito novos casos por dia 

de violência conta cães e gatos, sendo os atos mais comuns o abandono e deixar o animal em 

coleira curta sem alimento e água. A Ouvidoria também relata que, somente no mês de 

janeiro, o Bem-Estar Animal, órgão da secretaria do meio ambiente (SEMA), aplicou 13 

multas por abandono e três advertências por caso de lugares em condição imprópria para o 

animal, totalizando somente no mês de janeiro o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) 

em multa, dos quais R$ 2.000,00 (dois mil reais) reais se trata de maus tratos e R$ 500,00 

(quinhentos reais) reais diz respeito à condição imprópria de moradia.57  

A agressão de animais na cidade de Maringá tem como consequência multas mais 

severas, tendo como causa uma cadela chamada Lara, agredida e morta de forma cruel por 

uma moradora da cidade em 21 de janeiro de 2019. Após o fato, os moradores fizeram uma 

denúncia às autoridades policiais, que liberou a agressora após a assinatura do termo 

                                                           
57O DIÁRIO. Revista Eletrônica. Reportagem. Disponível em: 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-ordinaria/2017/1046/10467/lei-ordinaria-n-10467-2017-

estabelece-no-ambito-do-municipio-de-maringa-sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-

praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-providencias acesso dia 28 de maio de 2018 
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circunstanciado e o pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em 30 de 

junho de 2019, a agressora foi condenada a pagar R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a 

título de danos morais ao dono do animal. Diante da grande indignação da população, o 

vereador Flávio Mantovani propôs a Lei Lara de nº 10.811/2019, que foi aprovada e alterou a 

lei de maus tratos nº 10.467/2017.58 

A multa que antes era de R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme disposto na Lei 

10.467/2017 para atos que configura maus tratos, poderá ser majorada para até R$ 10.000,00 

(dez mil reais) após a redação da Lei nº 10.811/2019 nos casos em que a violência praticada 

causar a morte do animal.  

Para a cidade de Maringá esta lei foi um marco relacionado à proteção dos animais, 

pois as leis que relacionadas a essa problemática ainda carecem de aplicação e eficácia. A Lei 

Lara vem para mostrar que o avanço na causa animal é possível e necessário, pois o melhor 

meio de coação da prática de maus tratos é o agressor “sentir no bolso” o prejuízo 

consequência de sua agressão.   

 

 

3 ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

3.1. POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS  

 

Os animais domésticos são aqueles têm como característica a convivência com os 

humanos. Com o passar dos tempos, esses animais começaram a ser domesticados para viver 

em casas ou apartamentos, tendo uma relação direta com as pessoas, com intuito de fazer 

companhia e trazer alegria para os seus donos, independentemente de qualquer idade, pois são 

seres amorosos e de fácil adaptação, como bem aduz Luiz Regis Prado: “Animais domésticos 

são aqueles que convivem harmoniosamente com o homem, do qual geralmente dependem.”59 

São vários os aspectos que devem ser levados em conta quando se adquire um animal, 

dentre eles, considerar o tempo médio de vida dos animais, verificar se todos da família estão 

de acordo, quem irá cuidar se os tutores estiverem ausentes, características da espécie, espaço 

físico para atender as suas necessidades,  segurança, placa de identificação, cuidados com 

saúde física e psicológica, higiene,  castração de fêmeas e machos como medida de evitar 

                                                           
58 CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ. “Justiça Feita”. Câmara Municipal de Maringá. Disponível em: 

http://www.cmm.pr.gov.br/?inc=noticia&id=4042. Acesso dia 07 de outubro 2019.  
59 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente. São Paulo. Ed Revista dos Tribunais. 2009, p.178. 
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crias indesejadas e superpopulação.60. A respeito da posse responsável, vale citar as palavras 

de Luciano Rocha Santana: 

 

Posse Responsável é a condição na qual o guardião de um animal de 

companhia aceita e se compromete a assumir uma série de deveres centrados 

no atendimento das necessidades físicas, psicológicas e ambientais de seu 

animal, assim como prevenir os riscos (potencial de agressão, transmissão de 

doenças ou danos a terceiros) que seu animal possa causar à comunidade ou 

ao ambiente, como interpretado pela legislação vigente.61 

 

Partindo do pensamento do autor, a posse responsável de um animal é uma escolha, ou 

seja, parte do pressuposto que houve vontade do adotante, algo em que se planeja e se 

compromete a cuidar e dar uma vida digna, respeitando a característica de cada animal, tendo 

a consciência de sua fragilidade por depender do ser humano. 

 

3.2 O ABANDONO DE ANIMAIS 

 

O abandono em logradouros públicos é caracterizado como crime e quem o fizer pode 

ser punido com prisão, multa e perda da guarda do animal, conforme as leis vigentes. 

O crime de maus tratos e abandono é um crime ambiental legitimado pelo artigo 32 da 

Lei Federal 9.605/1988 (Lei de Crimes Ambientais), com pena prevista de 3 meses a 1 ano e 

multa. Para tamanha crueldade, a pena prevista pode ser considerada branda, ocasionando um 

aumento significativo nos casos de abandono.62 

O Código Penal em seu artigo 164 trata sobre o abandono de animais em propriedade 

alheia, ou seja, “Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de 

quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo: Pena - detenção, de quinze dias a seis 

meses, ou multa” 63 

O abandono constitui em um grave problema pois, além de causar o sofrimento 

excessivo do animal, como fome, desnutrição, doenças, envenenamentos, atropelamentos e 

até a morte, também traz prejuízos a ecologia, economia, saúde pública e bem-estar animal. O 

                                                           
60 ONG AMOR VIRA-LATA. Posse responsável. Documentário. Disponível em: 

http://www.sosbichosderua.org.br/. Acesso dia 30 de maio 2019 
61 SANTANA, Luciano Rocha. Posse responsável e dignidade dos animais. CONGRESSO INTERNACIONAL 

DE DIREITO AMBIENTAL, 8º Anais do 8º Congresso Internacional de Direito Ambiental, 2004. São 

Paulo/SP. p. 544. 
62 Lei nº 9.605/1998. Lei de Crimes Ambientais, art. 32. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm acesso dia 04 de setembro de 2019.  
63 BRASIL. Código Penal. Art. 164. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848compilado.htm. Acesso dia 10 de junho de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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abandono é algo muito triste, pois assim como existem tutores que ama seus animais tem 

outros que os descartam como mercadorias sem valor algum, e nas ruas são como seres 

invisíveis, morrendo à mingua, sem ajuda do homem, do qual dependem para sobreviverem.64  

Como visto, na cidade de Maringá houve um avanço da causa animal, pois, com o 

aumento de casos de maus tratos e abandono, foi criada a Lei Municipal nº 10.467/2017 que 

traz em seu bojo, o artigo 2º inciso IV, proibindo o abandono de animais no âmbito da cidade: 

 

Art.2º- Para os efeitos desta Lei, entende-se por maus-tratos contra animais 

toda e qualquer ação decorrente de imprudência, imperícia ou ato voluntário 

e intencional que atente contra sua saúde e necessidades naturais, físicas e 

mentais, conforme estabelecido nos incisos abaixo: 

IV - abandoná-los, em quaisquer circunstâncias. 

§ 2º Serão considerados abandonados, nos termos do disposto no inciso IV 

do art. 2º, caput, desta Lei: 

I - os animais tutelados soltos em vias públicas; 

II - os animais deixados em abrigos públicos e privados, salvo com 

orientação expressa do responsável pelo abrigo.65 

 

Sendo assim, a causa animal na cidade de Maringá, pode ser considerada como grande 

preocupação, fazendo com que os cidadãos recorram às políticas públicas para a defesa e 

proteção dos animais domésticos. 

 

3.3. DEFESA DOS ANIMAIS: UMA QUESTÃO JURÍDICA 

 

O Poder Judiciário é responsável pela correta aplicação do direito, levando em 

consideração não somente o texto da lei, mas também princípios e jurisprudências, tornando 

mais justa e correta essa aplicação. Tudo o que se relaciona a direitos dos animais trata-se de 

algo novo. As principais normas que regulamentam a proteção dos animais, estão inseridas na 

Constituição Federal no artigo 225, §1º, VII e na Lei nº 9.605/98 no artigo 32. 

Como se falar em medidas protetivas aos animais se o caráter antropocêntrico ainda 

reina, onde o homem é o centro de tudo? Tom Regan  parte desse pensamento quando acredita 

que, considerar que o homem seja o único ser digno de possuir status jurídico é um engano, 

                                                           
64 ALVES, Ana Julia Silva e. Abandono de cães na América Latina: revisão de literatura. Revista de Educação 

Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, São Paulo, 2013, p. 34. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/271444583_Abandono_de_caes_na_America_Latina_revisao_de_litera

tura. Acesso em: 25 abril 2019. 
65Lei Municipal. 10.467 de 2017. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-

ordinaria/2017/1046/10467/lei-ordinaria-n-10467-2017-estabelece-no-ambito-do-municipio-de-maringa-

sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-

providencias acesso dia 14de outubro de 2019. 
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https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-ordinaria/2017/1046/10467/lei-ordinaria-n-10467-2017-estabelece-no-ambito-do-municipio-de-maringa-sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-ordinaria/2017/1046/10467/lei-ordinaria-n-10467-2017-estabelece-no-ambito-do-municipio-de-maringa-sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-providencias
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pois os animais, como exemplo as aves e os mamíferos, tem capacidades psicológicas e 

emocionais bastante avançadas.66 

Vale ressaltar que os animais, para o Código Civil, são considerados “coisas” e não 

possuem personalidade como os homens sendo os animais domésticos considerados bens 

móveis denominados semoventes, conforme versa o artigo 82 do referido código,67  

pensamento este que deve ser modificado pois são seres vivos sencientes que merecem 

proteção.  

A principal lei criada no Brasil para proteção do meio ambiente é a art. 225,§1º, VII da 

Constituição Federal”68. O dispositivo legal reconhece que os animais são sensitivos e assim, 

parte da sociedade vem exigindo a proteção do Estado para esses animais, impondo a 

proibição da prática de crueldade.  

Os princípios que norteiam a proteção jurídica dos animais induzem o legislador à 

questão ética e moral entre homens e animais. O primeiro princípio é o da senciência, Singer 

afirma que os animais são seres capazes de sentir e interpretam sensações que recebem do 

meio ambiente através de cognições e emoções e, sendo sencientes, são sujeitos de direito.69 

Na mesma toada, Tom Regan afirma: 

 

O que tinha aprendido sobre direitos humanos provou ser diretamente 

relevante para a minha reflexão sobre direitos animais. Se os animais têm 

direitos ou não depende da resposta verdadeira a uma pergunta: Os animais 

são sujeitos de uma vida? Esta pergunta precisa ser feita sobre os animais 

porque é a pergunta que precisamos fazer sobre nós. Logicamente não 

podemos nos colocar diante do mundo e declarar: O que esclarece o porquê 

de termos direitos iguais é o fato de sermos todos igualmente sujeitos de uma 

vida; mas outros animais, que são exatamente como nós enquanto sujeitos de 

uma vida, bem, eles não nenhum direito. Então, eis a nossa pergunta: entre 

bilhões de animais conscientes do mundo e do que lhes acontece? Se sim, o 

que lhes acontece é importante para eles, quer alguém mais se preocupe com 

isso, quer não? Se há animais que atendem a esse requisito, eles são sujeitos 

de uma vida. E se forem sujeitos de uma vida, então têm direitos, exatamente 

como nós. Devagar, mas firmemente compreendi que é nisso que a questão 

sobre direitos animais se resume.70 

                                                           
66 REGAN, Tom. Defending animal rights. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2001 p. 17. 
67 BRASIL. Código Civil. 2002. Art. 82 diz: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de 

remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.” 
68 BRASIL. Constituição Federal. 1998. 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 os 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.   
69 ANDRADE, Fernanda; ZAMBAM, Neuro José. A Condição de Sujeito de Direitos dos Animais Humanos e 

Não Humanos e o Critério da Senciência. Revista Brasileira de Direitos dos Animais. Salvador. 2011. p. 144. 
70 REGAN, Tom. Jaulas vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Porto Alegre: Lugano, 2006, p.65-66. 
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O segundo princípio é o do tratamento humanitário que abarca o princípio da igual 

consideração, pois estão atrelados um ao outro. O princípio humanitário vem de uma teoria 

moral, desta forma tudo que é ligado à moralidade se inclui no princípio da igual 

consideração, ou seja, os interesses dos humanos devem estar equilibrados aos interesses dos 

animais. Portanto, deve haver equilíbrio na relação entre homens e animais, para que a posse 

daqueles sobre estes, não lhes cause sofrimento. Se nessa relação, o interesse do humano 

pesar mais, o sofrimento do animal é justificável, se o interesse do animal nesse caso for 

maior, não se justifica.71 

As diferenças entre humanos e animais devem ser levadas em conta, afinal, não se 

pode sacrificar um homem em prol de um animal, porém, o bom senso deve prevalecer, como 

bem explica Peter Singer: 

 

Há importantes diferenças óbvias entre os humanos e os outros animais, e 

estas diferenças devem traduzir-se em algumas diferenças nos direitos que 

cada um tem. Todavia, o reconhecimento deste fato não constitui obstáculo à 

argumentação a favor da ampliação do princípio básico da igualdade aos 

animais não humanos. O princípio básico da igualdade não requer um 

tratamento igual ou idêntico; requer consideração igual. O princípio da 

igualdade exige que ao seu sofrimento seja dada tanta consideração como ao 

sofrimento semelhante- na medida em que é possível estabelecer uma 

comparação aproximada de outro ser qualquer.72 

  

 A proteção animal sempre caberá no caso de sofrimento e desrespeito à dignidade 

desses seres, como assim decidiu o Tribunal de Justiça do Ceará:  

 

AÇÃO PENAL. DESEMBARGADOR DO TRE/MT. CRIME DO ART. 32, 

C.C. O § 2.º, DA LEI N. º 9.605/98. "RINHAS DE GALO". EFETIVOS 

MAUS-TRATOS A ANIMAIS CONFIGURADOS. MATERIALIDADE 

DELITIVA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE 

PROVA DE AUTORIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA 

RECEBIDA. 1. A materialidade delitiva está fartamente comprovada no 

laudo técnico, elaborado pela Polícia Federal, e na perícia, realizada por 

técnicos do IBAMA, que corroboraram a narrativa da autoridade policial 

federal que conduziu a diligência no local em que ocorriam as chamadas 

"rinhas de galo", onde foi confirmada a ocorrência de maus-tratos a animais, 

conduta inserta no art. 32, § 2.º, da Lei n. º 9.605/98. 2. Considerando-se o 

histórico envolvimento do acusado com as atividades desenvolvidas pela 

sociedade promotora do evento, mormente o fato de figurar como sócio 

fundador e "superintendente jurídico" da entidade e ter sido flagrado na 

                                                           
71 FRANCIONE, Gary L. Introdução aos Direitos animais: seu filho ou o cachorro? .Editora Unicamp. 

Campinas. 2013, p. 163. 
72 SINGER, Peter. Libertação Animal. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p.05. 
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ocasião de sua realização, constata-se a existência de elementos de prova, os 

quais, em juízo prelibatório, consubstanciam justa causa para a deflagração 

da persecução penal em juízo. 3. Denúncia recebida. (STJ - APn: 680 MT 

2010/0192075-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

16/10/2013, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 

29/10/2013). 

 

Desta forma percebe-se a importância dos princípios e jurisprudências para a proteção 

animal, pois os princípios servem como pilar de sustentação, com o intuito de preservar a 

fauna e garantir a integridade da vida, com base no respeito e na moral, e a jurisprudência 

vem para orientar em casos parecidos e uniformiza as decisões judiciais, para que em dúvida 

seja julgado de maneira justa e que sirva como meio proteger os animais para que o crime de 

maus tratos não fique impune. 

 

3.4 REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

Infelizmente, no Brasil não há uma lei nacional que regulamenta o tempo mínimo de 

vida do animal para venda e nem regras de comercialização, sendo regulamentadas apenas 

pela Lei Municipal. A Lei Municipal nº 10467/2017 traz em seu artigo 5ºA e 5ºB, os 

requisitos para que seja feita a criação e comercialização de animais no Município de 

Maringá: 

 

Art.5ºA-Nas diligências realizadas pela equipe de fiscalização do Bem-Estar 

animal, uma vez constatada a criação e/ou comercialização de animais, para 

os fins de garantia e verificação do bem-estar dos animais, será realizada a 

apreensão dos mesmos, os quais serão submetidos a exame clínico e, caso 

constatado que disponham de boas condições de saúde, atestadas por laudo 

do médico-veterinário oficial, o proprietário somente poderá reavê-los se: 

I - comprovar a propriedade de cada animal; 

II - possuir responsável técnico pelos animais; 

III - homologar junto ao CRMV/PR inscrição como criador; 

IV - obter alvará de licença para o exercício da atividade, no prazo de até 60 

(sessenta) dias. 

Parágrafo único. Caso o laudo médico-veterinário oficial não constate a 

ocorrência de maus-tratos em relação aos animais fiscalizados e as condições 

do local sejam adequadas, de modo que propiciem um mínimo necessário 

para provisoriamente permanecerem, ficará o proprietário dos animais como 

fiel depositário até findo o prazo para obtenção do alvará de licença. 

Descumprido o termo de depositário fiel, será aplicada ao proprietário multa 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada animal, reajustada nos 

termos do art. 7º desta Lei. (Redação acrescida pela Lei nº 10.712/2018). 

5ºB- Nas diligências realizadas pela equipe de fiscalização do Bem-Estar 

animal, uma vez constatada a criação e/ou comercialização de animais, em 

local desprovido das licenças, autorizações e alvarás necessários ao 
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funcionamento, será aplicada ao proprietário multa no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) por cada animal, reajustada nos termos do art. 7º desta Lei. 

(Redação acrescida pela Lei nº 10.712/2018).73 

 

O principal objetivo da mencionada lei é a extinção dos criadouros clandestinos que 

utilizam as fêmeas como matrizes, ou seja, para fins de procriação, onde sofrem maus tratos 

por não existir higiene e alimentação adequada, e em casos de doenças, não são tratadas 

adequadamente, vindo a óbito.  

Portanto, evitar a compra de filhotes de raça e incentivar a adoção de cães ou gatos 

abandonados, é uma forma de redução de cruzamento dos animais de raça, evitando assim, a 

venda desenfreada dos filhotes das chamadas matrizes.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho apresentou a situação da proteção dos animais, mais precisamente 

no Brasil, destacando que a problemática dos maus tratos há tempos encontra-se arraigada na 

sociedade pois, os humanos ainda se julgam superiores a todas as demais criaturas existentes 

no planeta. Perante isso, o homem sempre tratou o animal como ser inferior que existe para a 

finalidade de lhe servir.  

Embora essa visão antropocêntrica ainda exista, temos que destacar que aos poucos 

esse pensamento está sendo modificado, no entanto, longe ainda de ser o ideal para que os 

animais sejam protegidos e respeitados como merecem.  

 Com a conscientização de que os animais são seres sencientes, as próximas gerações 

podem fazer e muito em prol desses seres indefesos, que contam com o auxílio do homem 

para sobreviverem.  

O que pode ser dito é que muitas pessoas estão agindo em favor dos animais, malgrado 

ainda existir pessoas capazes de cometerem atos cruéis contra esses seres indefesos.  

O artigo trouxe também informações a respeito de algumas leis que versam sobre a 

proteção dos animais domésticos e domesticados, sendo a principal delas a Lei de Crimes 

Ambientais que traz no seu artigo 32 a penalização da prática de maus tratos aos animais. 

                                                           
73 Lei Municipal nº 10.467/2017. Art. 5ºA, 5ºB. Disponível em: 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-ordinaria/2017/1046/10467/lei-ordinaria-n-10467-2017-

estabelece-no-ambito-do-municipio-de-maringa-sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-

praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-providencias acesso dia 17 de outubro 2019. 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-ordinaria/2018/1071/10712/lei-ordinaria-n-10712-2018-altera-a-redacao-da-lei-n-10467-2017-que-estabelece-no-ambito-do-municipio-de-maringa-sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-ordinaria/2017/1046/10467/lei-ordinaria-n-10467-2017-estabelece-no-ambito-do-municipio-de-maringa-sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-ordinaria/2017/1046/10467/lei-ordinaria-n-10467-2017-estabelece-no-ambito-do-municipio-de-maringa-sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/lei-ordinaria/2017/1046/10467/lei-ordinaria-n-10467-2017-estabelece-no-ambito-do-municipio-de-maringa-sancoes-e-penalidades-administrativas-para-aqueles-que-praticarem-maus-tratos-aos-animais-e-da-outras-providencias
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Observando as normas constitucionais e infraconstitucionais percebe-se que no Brasil, 

apesar de termos evoluído nos últimos anos, a legislação carece de leis mais especificas de 

proteção aos animais, pois numa sociedade em que a criminalidade e maldade ainda existem, 

como se prevenir de um ato cruel com uma legislação branda que não amedronta o infrator e 

que não tem efetivação legal? Houve um grande aumento de relações humanas com os 

animais, devendo as normas evoluírem junto com a conscientização, efetivando a tutela de 

direito dos animais. 

 Para que haja um entendimento de respeito, o homem tem que compreender que todos 

vivem em um mesmo ambiente, e que os animais também têm direitos, pois são seres que 

possuem vida, e vida de maneira senciente, pois sentem dor, frio e medo, assim como os 

humanos e não podem ser tratados como objetos. 

Conclui-se então que, a sociedade juntamente com o Poder Público deve tomar 

providências para a modificação da atual realidade quanto ao direito animal, garantindo 

proteção e principalmente efetivação de sanções penais e administrativas para os agressores 

dos animais, pois uma das formas de diminuição dos maus tratos de animais, é a implantação 

de rigorosas leis. Não se pode deixar a fauna sucumbir aos que dela maltratam, pois, a 

obrigação do homem é falar pelos animais, já que estes não têm voz e necessitam da proteção 

de quem é considerado racional.  
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