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A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA E A PROTEÇÃO DE ANIMAIS 

 

1. RESUMO 

Diante das diversas situações de maus tratos e agressões a que estão 

submetidos animais domésticos e selvagens no Brasil, a presente pesquisa tem 

como objetivo analisar os institutos legais de proteção aos animais existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro e verificar se estes dispositivos seriam suficientes 

e efetivos para garantir os direitos dos animas. Para tanto, estão sendo 

recolhidos dados mediante pesquisa na legislação brasileira e na literatura que 

trata do direito dos animais, buscando descobrir quais são os direitos e os meios 

processuais de proteção estabelecidos pela lei brasileira e se eles são suficientes 

para garantir condições de vida digna aos animais, sejam eles domésticos ou 

silvestres. Até o momento, a pesquisa já realizada revela que no ordenamento 

jurídico brasileiro há leis que tutelam os direitos dos animais, prevendo inclusive 

punições para maus tratos e tratamento indigno. No entanto, identificou-se 

contradições e falhas no ordenamento jurídico, em grande medida causadas pela 

lógica antropocêntrica empregada na elaboração e aplicação das leis. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Apesar da existência de dispositivos legais, nas cidades brasileiras, são 

comuns as cenas de maus tratos, abandonos e outros tipos de agressão, praticadas 

por seres humanos contra animais domésticos. São corriqueiras as notícias 

informando sobre a extinção de animais silvestres, terrestres ou aquáticos, vitimados 

pela caça predatória, pelo tráfico ou pela destruição do habitat decorrente da 

poluição ou da devastação. Diante disto, é importante avaliar se a legislação 

existente é suficiente e eficaz para tutelar os direitos dos animais, 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa pretende analisar a legislação de proteção aos animais e do meio 

ambiente, destacando a forma pela qual as leis prevêem direitos para seres não 

humanos. Especificamente, pretende-se identificar e analisar os dispositivos legais 

mediante os quais o poder público se responsabiliza pela tutela ambiental, 

notadamente pela proteção dos animais, e avaliar se os direitos e meios processuais 
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de efetivação previstos pelas leis são suficientes para garantir as condições 

satisfatórias de vida de todos os seres no território brasileiro. 

 

4. METODOLOGIA 

Estão sendo coletados dados mediante pesquisa bibliográfica, para observar 

quais direitos a legislação brasileira estabelece, e avaliar se os direitos existentes 

são suficientes para atender às necessidades dos animais. Pretende-se também 

investigar as formas pelas quais a legislação vigente no Brasil estabelece a tutela 

dos direitos dos animais, com ênfase nos meios processuais disponíveis para a 

efetivação das garantias previstas. Por fim, será feita a análise, tendo em vista 

avaliar se a legislação brasileira é suficiente e eficaz para garantir a vida digna aos 

animais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Na Constituição Federal, artigo 225, fica estabelecido que todos os que vivem no 

território brasileiro “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”. No mesmo artigo, inciso VII, designa como dever do Poder 

Público o de “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”. Assim, todos os animais são parte integrante do 

meio ambiente, e que devem ser protegidos pelo Estado. A norma constitucional se 

desdobra em legislações outras e específicas que visam detalhar o conteúdo e a 

forma previstos para a proteção, que culminam com a criação de instituições e dos 

meios processuais adequados e necessários para garantir direitos a todos os 

animais que habitam o território brasileiro. Há também a Lei 9985, de 18/7/2000, que 

regulamenta o artigo 225 da Constituição Federal, e o Decreto 6514, de 22/7/2008. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até este ponto da pesquisa foi possível constatar que existe uma falha no 

ordenamento jurídico atual em relação à garantia dos direitos animais. Segundo 

Levai (2013), o animal nas relações jurídicas, mesmo que possua direitos 
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positivados, nunca é o real sujeito de direitos, quer dizer, é sempre tratado como ser 

irracional e não é considerado por sua natureza intrínseca, mas em função de algum 

interesse humano. Isso ocorre porque os animais não possuem capacidade de 

exprimir sua vontade por meio da fala, e são considerados pela religião como seres 

sem alma, irracionais, sendo facilmente submetidos à posição de servos e utilizados 

para os mais diversos fins, sem nenhum tipo de implicação moral. Devido a esta 

visão antropocêntrica, construída principalmente pela religião, verifica-se que 

mesmo os dispositivos jurídicos destinados a preservação da vida e do bem estar 

dos animais, possuem textos legais que permitem práticas que atentam contra essas 

garantias para que um interesse humano não seja prejudicado. Exemplo disto é a lei 

10.470/99, que visa empregar o abate humanitário nos abatedouros para evitar que 

os animais destinados ao consumo sejam abatidos de forma cruel. Mas, em seu 

artigo 1º, a mesma lei permite que animais sejam mortos pela “jugulação cruenta” 

quando se tratar de sacrifícios em rituais religiosos. Além disso, há o problema da 

efetivação das leis. Mediante pesquisa, observou-se que raramente desrespeitos 

aos direitos de animais são devidamente punidos pelo poder judiciário. 
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