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Introdução 

 Este trabalho é uma iniciativa independente que visa contribuir para a tutela dos 

animais não-humanos. Apesar de abordar um campo ainda demasiadamente incipiente no 

Brasil, este trabalho demonstra como e o quanto a defesa dos animais está avançando de 

forma inédita no país. 

 Os autores fizeram uma análise da jurisprudência que trata da tutela dos animais, com 

foco no Supremo Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). Os motivos de escolher a jurisprudência destes 

tribunais em detrimento de outros foram a riqueza dos casos que tramitaram neles, bem como 

a importância dos mesmos em harmonizar a jurisprudência nacional. 

 No curso desta pesquisa, foram identificadas abordagens inéditas no meio jurídico, em 

relação à tutela dos animais. Ao mapear e difundir esta jurisprudência, com reflexões 

pertinentes, este trabalho busca informar a comunidade jurídica, aprimorando a tutela dos 

animais e o combate a práticas cruéis. 

 A tutela dos animais é, muitas vezes, vista como um movimento de valores éticos e 

morais. Este trabalho traz os casos mais recentes para quebrar este paradigma. A tutela dos 

animais tem embasamento não apenas moral, mas, principalmente, jurídico. 

 Ademais, há, também, uma concepção de que a tutela de animais depende 

precipuamente de ativistas e organizações não-governamentais dedicados a este campo. 

Apesar do importante papel desempenhado por estes atores, este trabalho traz precedentes que 

quebram este paradigma. O Estado brasileiro vem contribuindo muito à tutela dos animais, 

especialmente o Ministério Público. 

 Este recente movimento de mudança de paradigma transcende uma única área do 

Direito, pois, conforme se nota dos precedentes estudados e abordados abaixo, este 

movimento está presente em áreas como Direito de Família, Direito Penal, Direito 

Administrativo, Direito Constitucional e Direito de Propriedade. 

 Os principais avanços constatados, no âmbito jurisprudencial, podem ser resumidos da 

seguinte forma: 

o Equiparação de animais não-humanos a sujeitos titulares de direitos; 

o Reconhecimento da defesa dos animais como valor autônomo em relação à proteção 

da fauna; 

o Aplicação de medidas judiciais, até então, inéditas ou não usuais a animais; 
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o Maior valorização da defesa dos animais quando confrontada com outros direitos 

garantidos constitucionalmente. 

 Este trabalho busca, principalmente, informar a comunidade, especialmente jurídica, 

sobre este avanço jurisprudencial, razão pela qual seu formato é simplificado, objetivo e 

didático. Para tanto, este trabalho foi dividido em duas partes. A primeira consiste neste texto 

expositivo e explicativo, sobre a pesquisa realizada e suas principais constatações. A segunda 

parte consiste em um relatório de pesquisa, que detalha os precedentes jurisprudenciais 

analisados, com breves comentários sobre cada. 

 Passa-se, agora, aos fatores que revelam os avanços jurisprudenciais supracitados. 

 

Desenvolvimento 

 Buscou-se um conjunto amostral amplo o suficiente para extrair um diagnóstico sobre 

a jurisprudência dos tribunais escolhidos. Em outras palavras, buscou-se um número de 

precedentes grande o suficiente que permitisse a pesquisa chegar a uma conclusão menos 

casuística. 

 Os fatores que demonstram mudança na abordagem jurídica de animais são os 

seguintes, constatados com base no relatório de pesquisa de pp. 06 a 15 deste trabalho. 

 O primeiro fator a indicar mudança de jurisprudência é a abordagem do STF no 

julgamento da ADI nº 4.983-CE1, a respeito da chamada “vaquejada”. Os únicos outros 

precedentes do STF, de que se tem conhecimento, que trataram de animais em manifestações 

culturais são um sobre a chamada “farra dos bois” (RE nº 153.531, de 1998) e três sobre a 

chamada “briga de galo”. Nestes quatro precedentes, a violência contra os animais era 

evidente. Conforme apontado pelos próprios Ministros do STF, à época, a agressividade e a 

crueldade para com os animais caracterizavam, explicitamente, as manifestações culturais 

destes casos2. 

 O mesmo não pode ser dito sobre a vaquejada, que, apesar de sua crueldade, possui 

dinâmica do evento cultural visualmente menos agressiva3. Não obstante, o STF reconheceu o 

valor autônomo da proteção constitucional aos animais. Em outras palavras, o STF não havia 

enfrentado um caso cuja crueldade aos animais fosse tão sucinta e, ainda assim, reforçou a 

proteção aos animais em detrimento da liberdade de manifestação cultural. 

                                                           
1 Relator Min. Marco Aurélio, j. em 16.10.2016. 
2 Por exemplo, o relator do caso da “farra dos bois” afirmou, em sua decisão: “Não há aqui uma manifestação 

cultural com abusos avulsos; há uma prática abertamente violenta e cruel para com animais, e a Constituição 

não deseja isso.” (RE 531.351-SC, Rel. Min. Francisco Rezek, j. em 03.06.1997). 
3 Conforme apontado pelo Min. Barroso, no julgado da ADI da Vaquejada, os poucos estudos científicos 

existentes a este respeito mostram que é comum que os bois só sintam dores horas após a apresentação da 

vaquejada. Isto é diferente dos casos do rodeio da "farra do boi" e das "brigas de galos", nos quais os animais 

apresentam explícito sofrimento e sentem dores durante o próprio evento cultural, não apenas após sua 

realização. 



3 
 

 Este contraste entre o recente caso da vaquejada e a jurisprudência do STF foi 

reconhecida pelos próprios Ministros que participaram do julgamento4. 

 O segundo fator que indica mudança de abordagem da comunidade jurídica sobre a 

tutela de animais é a condenação de Dalva Lina, conhecida como “serial killer dos animais”. 

Na apelação nº 0017247-24.2012.8.26.00505, o TJ-SP condenou a ré a 16 anos, 06 meses e 26 

dias de detenção, em regime inicial fechado, pelo crime de maus-tratos. Trata da condenação 

mais dura a uma pessoa por maus-tratos a animais, na história do Brasil, e uma das mais duras 

no mundo inteiro. 

 O terceiro fator que indica a referida mudança de jurisprudência são as próprias 

declarações dos magistrados em suas decisões judiciais, que equiparam animais a sujeitos de 

direito, titulares de direitos invioláveis, ao reconhecerem a senciência, isto é, a capacidade dos 

animais sofrerem física e mentalmente devido à estrutura de que são dotados.  

 Esta equiparação contrasta com o paradigma tradicional de direito civil, que considera os 

animais meros bens móveis ou coisas, com base nos artigos 82 e 1.313, II, do Código Civil. 

Seguem alguns trechos reveladores sobre a nova abordagem jurídica dada a animais: 

“Existe uma relevante quantidade de literatura contemporânea sobre bem-

estar e direitos dos animais. Trata-se de um domínio em franca evolução, com 

mudanças de percepção e entronização de novos valores morais. O próprio 

tratamento dado aos animais pelo Código Civil brasileiro - ‘bens suscetíveis 

de movimento próprio’ (art. 82, caput, do CC) - revela uma visão mais antiga, 

marcada pelo especismo, e comporta revisão. Nesse ambiente de novos valores 

e de novas percepções, o STF tem feito cumprir a opção ética dos constituintes 

de proteger os animais contra práticas que os submetam a crueldade, em 

jurisprudência constante e que merece ser preservada.” (STF, ADI nº 4.983-

CE, Min. Barroso, p. 56) 

“Embora os animais, a princípio, tenham sido classificados como ‘bem de uso 

comum do povo’ ou ‘recursos naturais’, pela Lei de Crimes Ambientais, e 

como ‘bens móveis’ pelo Código Civil, tal posicionamento vem se 

modificando.” (TJ-SP, Ap. 1000109-48.2017.8.26.0439, Des. José Luiz Gavião 

de Almeida, pp. 03-4) 

                                                           
4 De acordo com o Min. Edson Fachin (p.15), “E, atento a essas questões atinentes á eventual crueldade, a 

petição inicial faz referência a um conjunto de estudos. Não obstante alguns publicados, há disposição desses 

trabalhos na internet, mas não há, junto com a inicial, nenhuma demonstração que, no nosso modo ver, restasse 

cabal para aproximar essa matéria do caso da farra do boi ou da rinha de galos”. Para o Min. Barroso (p.46), 

“Mas a vaquejada, comparada à “farra do boi” e às “brigas de galo”, impõe um desafio maior à Corte. Em 

nenhum daqueles casos, havia dúvida de que os animais envolvidos estavam sendo submetidos a crueldade. Ela 

era tão inequívoca que a Corte não precisou explorar seu significado. A crueldade saltava aos olhos! Já na 

prática da vaquejada, em que o sofrimento de animais não é tão evidente, uma vez que os animais aparentam 

estar em bom estado antes, durante e logo após as provas, muitos são levados a crer que ela não envolve 

crueldade alguma.”. 
5 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. em 09.11.2017. 
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Reconhecimento de animais como “sujeitos de direito nas ações referentes às 

desagregações familiares. (...) Diante da realidade científica, normativa e 

jurisprudencial, não se poderá resolver a ‘partilha’ de um animal (não 

humano) doméstico, por exemplo, por alienação judicial e posterior divisão do 

produto da venda, porque ele não é mera ‘coisa’”. (Processo em segredo de 

justiça, 2ª Vara de Família e Sucessões de Jacareí, Juiz Fernando Henrique 

Pinto) 

“Assim, por força das leis que os protegem, os animais se tornaram sujeitos de 

direitos subjetivos e, embora não sejam considerados capazes de fazer valer 

esses direitos, por si sós, deve o Poder Público e a coletividade fazê-lo, como 

ocorre com os direitos dos juridicamente incapazes.” (TJ-SP, Ap. 1000109-

48.2017.8.26.0439, Des. José Luiz Gavião de Almeida, p. 04) 

 

 Nota-se que as decisões judiciais reconhecem, expressamente, que a abordagem 

jurídica da tutela de animais vem mudando. Trata de fator explícito que sustenta a afirmação 

de que há tratamento inédito dado a animais. 

 O quarto fator que revela mudança de jurisprudência é a distinção entre proteção à 

fauna e repressão a práticas cruéis contra animais. Com base em expressa vedação 

constitucional de práticas que submetam animais a crueldade (art. 225, §1º, VII), os tribunais 

vêm reconhecendo esta vedação como valor autônomo em relação à proteção à fauna. 

 Assim fez o STF na ADI nº 4.983-CE, bem como o STJ no REsp nº 1.389.418-PB e 

no pioneiro REsp nº 1.115.916-MG, por exemplo. 

 Exemplo claro de como esta abordagem é uma inovação em relação à concepção 

passada é o julgamento da ADI nº 1.856-RJ6, no STF. Neste precedente, datado de 2011, 

houve embasamento jurídico claramente focado na defesa dos animais como parte integrante 

da proteção à fauna, não como valor autônomo. Para o tribunal, a tutela de animais só fazia 

sentido dentro da concepção de proteção à fauna. Ademais, a defesa dos animais e da fauna, 

neste caso, foi expressamente reconhecida como direito humano a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. A argumentação jurídica reforçou a concepção de que os animais 

e o meio ambiente estão sendo protegidos por terem utilidade aos humanos e às gerações 

futuras, não por serem um valor em si próprios. 

 Este caso contrasta com os precedentes mais recentes, nos quais a concepção de defesa 

dos animais é autônoma em relação à proteção à fauna, sem que os direitos humanos precisem 

ser o único e principal fundamento da defesa dos animais. Com base nesta nova concepção, os 

animais devem ser protegidos por serem seres sencientes, não apenas por serem úteis aos 

humanos. 

                                                           
6 Tribunal Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26.05.2011. 
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 A distinção entre proteção à fauna e proteção aos animais é uma forma de 

individualizar os animais no caso concreto, reconhecendo-os como seres autônomos em 

relação à fauna, embora também sejam protegidos por integrarem esta. Conforme se notará do 

relatório de pesquisa anexo, é possível dizer que, nos últimos anos, os animais estão 

começando a ser tutelados mais por serem um valor em si mesmos e menos pela importância 

ambiental que têm aos humanos. 

 Por fim, o quinto fator que revela mudança na abordagem jurídica de animais são as 

medidas judicias que estão começando a ser aplicadas a estes seres vivos. No âmbito de uma 

separação judicial, a 2ª Vara de Família e Sucessões de Jacareí (SP) determinou a guarda 

alternada de um cachorro, em vista de seu melhor interesse. Em outro caso, o STJ, o TRF-5 e 

o juízo de primeira instância, de forma unânime, negaram pedido do IBAMA para apreender 

papagaio (animal silvestre) que se encontrava em ambiente familiar, com fundamento no 

melhor interesse do animal e de sua dona7. 

 Pelo fato da dona, uma idosa, e o papagaio estarem vivendo juntos há cerca de quinze 

anos, as diferentes instâncias decisórias abriram uma exceção à proteção à fauna e 

mantiverem o animal silvestre em posse da idosa, mesmo de forma irregular. Ao avaliarem o 

cotidiano e os hábitos do papagaio para determinar qual seu melhor interesse, o Judiciário o 

tratou como sujeito de direito incapaz, não como mera coisa. 

 

Conclusão 

 Todos estes fatores indicam que, nos últimos anos, houve mudança na abordagem 

jurídica de animais pela jurisprudência, mesmo sem alteração legislativa relevante que 

justifique esta mudança. Os fundamentos jurídicos destas decisões judiciais são, 

especialmente, princípios e regras que estão em vigor há décadas. 

 Alguns aspectos dos precedentes ora estudados podem não ser considerados, 

necessariamente, uma ruptura com a jurisprudência dos tribunais estudados. No entanto, ao 

menos, é inegável que, atualmente, o tratamento jurídico, no Brasil, é relativamente protetivo 

em relação a animais e repressivo em relação a autores de práticas cruéis. 

 Com este mapeamento da jurisprudência e a identificação das tendências na 

abordagem deste assunto, espera-se que o combate a práticas cruéis contra animais seja 

reforçado e o tratamento jurídico dado a estes seres seja aprimorado. 

 

 

  

                                                           
7 Esta decisão (AgInt no REsp nº 1.389.418-PB, Rel. Min. Og Fernandes) seguiu jurisprudência já assentada do 

STJ, em excepcionar a proteção à fauna quando o animal silvestre estiver em ambiente familiar-doméstico há 

anos. Não trata, portanto, de algo inédito. Ver também REsp nº 1.085.045-RS (Rel. Min. Herman Benjamin) e 

AgRG no AREsp nº 345.926-SC (Rel. Min. Herman Benjamin). 
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Relatório de Pesquisa 

 

Lista de precedentes 

STF 

 - ADI nº 4.983-CE 

 - ADI nº 1.856-RJ 

 - RE nº 153.351-SC 

STJ 

 - REsp nº 1.085.045-RS 

 - AgInt no REsp nº 1.389.418-PB 

 - AgRg no AREsp nº 345.926-SC 

- AgInt no REsp nº 1.625.780-PR 

- REsp nº 1.115.916-MG 

TJ-SP 

 - Ap. 1000109-48.2017.8.26.0439 

 - ADI nº 2146983-12.2015.8.26.0000 

 - Ap. 0017247-24.2012.8.26.0050 

 - Liminar de processo em segredo de justiça (2ª Vara de Família e Sucessões de 

 Jacareí) 

 - Mandado de Segurança nº 2256140-80.2016.8.26.0000 

 

Decisão: ADI nº 4.983-CE 

Órgão julgador: Tribunal Pleno do STF (Rel. Min. Marco Aurélio) 

Data de julgamento: 06.10.2016 

Resumo fático: A Procuradoria-Geral da República ajuizou ação direta de 

inconstitucionalidade em face da Lei Estadual nº 15.299/2013, do Ceará, que regulamentava a 

vaquejada como prática cultural e desportiva. Com base em estudo científico, a PGR alegou 

que a referida lei tratava de manifestação cultura cujo cerne envolvia prática cruel contra 

animais, violando, portanto, o art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal. 

Comentários: 

 A Corte reconhece, expressamente, a vedação às práticas cruéis contra animais 

como norma autônoma em relação à proteção à fauna, algo inovador em relação à 

jurisprudência do STF e à maior parte da doutrina (ver voto-vista do Min. Barroso, 

especialmente pp. 41-2); 

 Apesar da presença de alguns argumentos de ordem moral e ética, o voto-vencedor 

do Min. Barroso faz uso de dispositivos constitucionais e infraconstitucional, além 

de determinados aspectos da jurisprudência da Corte. 

 Ao contrário dos quatro precedentes do STF sobre proteção a animais em 

manifestações culturais (um precedente sobre a “farra dos bois” e três sobre a 

“briga de galo”), este julgamento contava com um caso no qual a crueldade ao 

animal não era tão evidente quanto aos anteriores. O voto do Min. Fachin e o voto-
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vista do Min. Barroso reconheceram esta diferença (pp. 15 e 46). Este é o caráter 

inovador deste julgamento. Mesmo diante de uma prática cuja crueldade seja 

menos evidente, a Corte reconheceu o valor autônomo da proteção constitucional 

aos animais. 

 Há expresso reconhecimento de que o tratamento dos animais vem mudando no 

Brasil: “Existe uma relevante quantidade de literatura contemporânea sobre bem-

estar e direitos dos animais. Trata-se de um domínio em franca evolução, com 

mudanças de percepção e entronização de novos valores morais. O próprio 

tratamento dado aos animais pelo Código Civil brasileiro - ‘bens suscetíveis de 

movimento próprio’ (art. 82, caput, do CC) - revela uma visão mais antiga, 

marcada pelo especismo, e comporta revisão. Nesse ambiente de novos valores e 

de novas percepções, o STF tem feito cumprir a opção ética dos constituintes de 

proteger os animais contra práticas que os submetam a crueldade, em 

jurisprudência constante e que merece ser preservada.” (Min. Barroso, p. 56) 

 

Decisão: ADI nº 1.856-RJ 

Órgão julgador: Tribunal Pleno do STF (Rel. Min. Celso de Mello) 

Data de julgamento: 26.05.2011 

Resumo fático: O Procurador-Geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade 

sobre lei do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 2.895/1998), que regulamentava a 

prática de “briga de galo”. A alegação principal da PGR era a violação do art. 225, §1º, VII, 

da Constituição. 

Comentários: 

 A fundamentação do acórdão está centrada na correlação entre a proteção à fauna e 

o direito dos humanos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, com base 

no art. 225, caput, da Constituição. Nota-se, neste precedente, que o STF, ao 

defender os animais, não reconheceu a defesa dos animais como valor autônomo 

em relação à fauna e ao bem-estar humano. Inclusive, os direitos humanos 

serviram de embasamento do voto-relator, que fez constante uso dos termos 

“humanidade”, “direitos humanos”, “gênero humano” e “conflitos 

intergeracionais”. Isto revela a forma como o STF abordou o tema: a proteção dos 

animais estava a serviço dos humanos. Trata, aqui, de um meio de garantir o 

direito humano ao meio ambiente, não um valor em si próprio. Abaixo, segue um 

dos trechos reveladores do voto-relator: 

o “Evidente, desse modo, a íntima conexão que há entre o dever ético-

jurídico de preservar a fauna (e de não incidir em práticas de crueldade 

contra animais), de um lado, e a própria subsistência do gênero humano 

em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de outro.” (Min. Celso 

de Mello, p. 295) 

 A manifestação do subprocurador-geral da República, parcialmente transcrito no 

voto-relator, indica, novamente, que, neste momento, a defesa dos animais não era 

dissociada da proteção à fauna, em favor dos humanos. 
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Decisão: RE nº 153.351-SC 

Órgão julgador: Segunda Turma do STF (Rel. Min. Francisco Rezek) 

Data de julgamento: 03.06.1997 

Resumo fático: Trata, na origem, de ação civil pública ajuizada por entidades não-

governamentais, para condenar o Estado de Santa Catarina a proibir a denominada “festa da 

farra do boio” e manifestações culturais correlatas, com fulcro no art. 225, §1º, VII, da 

Constituição. 

Comentários: 

 O processo foi extinto no juízo de primeiro grau, pois o juiz entendeu que o pedido 

feito pelas entidades não-governamentais era juridicamente impossível. No 

entanto, o que chama a atenção é o motivo pelo qual as entidades não foram 

condenadas a pagar sucumbência. O juiz assim o fez “por reconhecer o conteúdo 

moral da postulação”. Aqui, nota-se um exemplo de como a defesa dos animais é 

associada à moralidade, às vezes em detrimento de seus fundamentos jurídicos. 

 Ao contrário dos casos mais recentes do STF, neste precedente, as instâncias 

decisórias inferiores (tanto o juízo de primeiro grau, quanto o órgão de segunda 

instância) não reconheceram a crueldade da prática cultural. Estas instâncias 

decisórias entenderam que eventual e excepcional excesso “não justifica a 

proibição dessa manifestação popular”. Isto contrasta com os casos mais recentes, 

nos quais, antes do processo chegar ao STF, pelo menos uma das instâncias 

decisórias inferiores reconheceu a crueldade aos animais e entendeu ser motivo 

suficiente para limitar manifestações culturais populares. 

 O relator ressalta o quão evidente é a crueldade para com os animais, na prática de 

“farra do boi”: “Em que consiste essa prática, o país todo sabe. Poupei o Tribunal, 

como é do meu feito, de ler determinadas peças do processo em nome dessa 

notoriedade. Há coisas repulsivas aqui narradas (...) Não posso ver como 

juridicamente correta a idéia de que em prática dessa natureza a Constituição não 

é alvejada. Não há aqui uma manifestação cultural com abusos avulsos; há uma 

prática abertamente violenta e cruel para com animais, e a Constituição não 

deseja isso.” (p. 400) 

 O voto-vista do Min. Maurício Corrêa seguiu entendimento oposto, negando 

provimento ao recurso extraordinário, por entender que a prática da “farra dos 

bois” não se confunde com abusos pontuais contra animais e, portanto, não seria 

razoável reprimir uma manifestação cultural popular de séculos. Para o Ministro, a 

ocorrência de eventuais excessos “é uma questão de polícia e não de recurso 

extraordinário” (p. 411). Segue trecho do voto: “Dessa forma, como costume 

cultural, não há como coibir a denominada “Farra do Boi”, por ser uma legítima 

manifestação popular, oriunda dos povos formadores daquela comunidade 

catarinense. Os excessos, esses sim, devem ser reprimidos, para que não se 

submetam o animal a tratamento cruel. Mas essa é outra história” (p. 412) 

 O terceiro voto, do Min. Marco Aurélio, acompanhou o relator e contrariou o voto-

vista. Marco Aurélio destacou a crueldade das manifestações de “farra dos bois”. 
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O Ministro afirmou que o nível e frequência da crueldade perpetrada nestes 

eventos tornam insuficiente o poder de polícia da Administração como meio de 

cumprir o preceito constitucional do art. 225, §1º, VII. 

 O quarto voto, do Min. Néri de Silveira, reforçou o entendimento do STF sobre a 

limitação constitucional a manifestações culturais quando estas causarem dano ao 

meio ambiente e praticarem atos de crueldade contra animais. Este Ministro, 

portanto, seguiu o relator. 

 

Decisão: REsp nº 1.085.045-RS 

Órgão julgador: Segunda Turma do STJ (Rel. Min. Herman Benjamin) 

Data de julgamento: 20.08.2009 

Resumo fático: O IBAMA apreendeu macaca em posse do impetrante do Mandado de 

Segurança em questão, por se tratar de animal silvestre em ambiente doméstico sem 

autorização. O impetrante busca garantir a posse da macaca, que convivia em ambiente 

familiar há dezenove anos, tendo firmado laços afetivos com humanos, inclusive com 

portador de deficiência mental. 

Comentários: 

 O STJ decidiu pela manutenção do acórdão recorrido do TRF, que havia mantido a 

macaca na posse do impetrante. 

 A fundamentação se sustentou no princípio da razoabilidade e no §2º do art. 29 da 

Lei 9.605/98, que permitem o juiz, no caso concreto, criar uma exceção à 

aplicação de pena por crime contra a fauna, quando tratar de guarda doméstica de 

espécie silvestre não considerada em extinção. 

 Esta decisão reforçou entendimento de que o animal silvestre adaptado a ambiente 

familiar-doméstico não é, juridicamente, um animal silvestre. 

 Trecho do voto: “De acordo com a premissa fática do acórdão recorrido, a 

macaca em questão é criada há mais de 19 (dezenove) anos em cativeiro 

doméstico. Embora não se possa reputá-la totalmente domesticada, é evidente que 

não se trata de animal silvestre, em sua acepção legal. A hipótese em análise é sui 

generis e não se subsume de forma absoluta na norma legal tida por violada, 

sendo razoáveis as ponderações feitas pelo julgador ordinário, senhor da prova e 

dos elementos fáticos, ao concluir pelo direito à manutenção da posse do primata 

com a família.” (p. 04) 

 

Decisão: AgInt no REsp nº 1.389.418-PB 

Órgão julgador: Segunda Turma do STJ (Rel. Min. Og Fernandes) 

Data de julgamento: 21.09.2017 

Resumo fático: Após denúncia anônima, o IBAMA determinou a apreensão de papagaio 

(animal silvestre) em residência da Dona Izaura, idosa de setenta e cinco anos. O papagaio 

vivia em ambiente doméstico com a idosa há cerca de quinze anos, sem que ela tivesse 

qualquer licença, autorização ou nota fiscal que justificasse a posse do animal. Com base na 
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política de combate ao comércio clandestino de animais silvestres e na proteção constitucional 

à fauna, o IBAMA lavrou auto de infração. 

Comentários: 

 A decisão do STJ foi no mesmo sentido das decisões das instâncias inferiores 

(juízo de 1º grau e TRF-5), configurando uma unanimidade do Judiciário em 

garantir a posse de animal silvestre quando firmado laços afetivos. Ademais, esta 

decisão foi no mesmo sentido da jurisprudência do STJ, que já havia decidido da 

mesma forma em casos semelhantes. 

 Por meio do princípio da razoabilidade, o STJ reconheceu a excepcionalidade da 

proteção à fauna quando se tratar de animal silvestre em ambiente familiar. Em 

outras palavras, a relação afetiva entre humano e animal silvestre recebeu maior 

tutela que a proteção à fauna. Trata de mais um caso no qual o Judiciário 

reconheceu a proteção aos animais como valor autônomo à fauna, embora, neste 

caso, tenha havido associação entre o interesse do animal e o interesse da 

idosa/humano. 

 O Judiciário olhou para os hábitos e cotidiano do papagaio para descobrir qual era 

seu melhor interesse. Trata de típica abordagem de interesses de sujeito de direito 

incapaz, não de mero objeto. 

 O juízo de primeiro grau até considerou o papagaio não apenas um animal de 

estimação, mas integrante do núcleo familiar da autora. “Ademais, há de se 

ressaltar o vínculo afetivo existente entre o papagaio e sua dona. Para uma 

senhora de 75 (setenta e cinco) anos, um papagaio não é apenas um mero animal 

de estimação, está integrado ao núcleo familiar” (fl. 209 dos autos apud STJ, 

voto-relator, p.05) 

 Trecho da decisão do TRF-5, seguida pelo STJ: “Nessas condições, a reintegração 

da ave ao seu habitat natural, conquanto possível, pode ocasionar-lhes mais 

prejuízos do que benefícios. Consoante bem destacou o MM. Juiz a quo, a 

manutenção do papagaio “Leozinho” junto à autora é medida que se amolda 

perfeitamente ao princípio da razoabilidade, tendo em vista que a apreensão do 

papagaio em comento, que já convive há cerca de 15 anos com a autora pode ser 

por demais traumática tanto para a sua dona, uma senhora idosa de 75 (setenta e 

cinco) anos, como para o animal, que já possui hábitos de ave de estimação, o que 

inviabiliza a sua separação da dona e da casa onde vive.” 

 

Decisão: AgRg no AREsp nº 345.926-SC 

Órgão julgador: Segunda Turma do STJ (Rel. Min. Herman Benjamin) 

Data de julgamento: 25.03.2014 

Resumo fático: Trata de lide entre o IBAMA e o possuidor de papagaio. No âmbito de sua 

competência de combate ao tráfico de animais silvestres, o IBAMA entendeu ter havido 

infração administrativa, pois o animal silvestre estava em ambiente doméstico sem os 

requisitos formais. O papagaio estava convivendo com o indivíduo e sua família há pelo 

menos dezoito anos. 
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Comentários: 

 O STJ manteve a decisão do Tribunal de segunda instância, entendendo que o 

papagaio poderia ficar sob guarda do autor e de sua família, em ambiente 

doméstico, com base em dois argumentos: primeiramente, o princípio da 

legalidade, pois, à época em que o papagaio começou a conviver neste ambiente, 

não estava em vigor o decreto que impôs as exigências alegadamente violadas pelo 

autor. Em segundo lugar, a retirada do papagaio deste ambiente não seria do seu 

melhor interesse. 

 Os Tribunais avaliaram o melhor interesse do papagaio, semelhante ao tratamento 

dado a sujeitos de direito incapazes. Segue trecho “o Tribunal local entendeu ser 

“questionável se a retirada do animal do cativeiro doméstico efetivamente atende 

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 papagaio deveria continuar sob guarda do recorrido, uma vez que 

era criado como animal doméstico.” (p. 03) 

 O relator traz uma concepção de animal em que este é parte da fauna, visto tratar-

se de animal silvestre. No entanto, esclarece que, por ser um animal domesticado, 

não se trata de animal silvestre, em sua acepção legal. 

 

Decisão: AgInt no REsp nº 1.625.780-PR 

Órgão julgador: Segunda Turma do STJ (Rel. Min. Francisco Falcão) 

Data de julgamento: 20.04.2017 

Resumo fático: Trata de caso no qual o IBAMA busca apreender papagaio (animal silvestre) 

que estava na posse de pessoas sem a devida autorização. O papagaio estava sob os cuidados 

da família do autor desta ação há mais de dez anos. 

Comentários: 

 O STJ não adentrou ao mérito do recurso, pois o recurso especial interposto pelo 

IBAMA não foi conhecido. No entanto, este acórdão é útil para expor a decisão da 

instância inferior, do TRF-4. Esclarece-se que optamos por não incluir o acórdão 

recorrido do TRF-4 nesse relatório de pesquisa, por uma opção de recorte 

metodológico e pela suficiência deste acórdão do STJ. 

 A partir deste acórdão, que transcreve trechos da decisão recorrida do TRF-4, é 

possível notar que diversas instâncias decisórias utilizaram o bem-estar do animal 

como critério para determinar a manutenção da posse do animal. É possível notar 

este critério nos trechos das decisões deste processo. Segue trecho do acórdão do 

STJ: "As instâncias anteriores, analisando o arcabouço probatório dos autos, 

concluíram que a manutenção do animal na condição em que se encontrava seria 

melhor para sua sobrevivência" (voto-relator, p.05) Ademais, um trecho do 

acórdão do TRF-4 demonstra tamanha minúcia na análise do bem-estar do animal 

que vale a pena ser aqui transcrito: "Do conjunto probatório exsurge o 



12 
 

convencimento de que mostra-se o ambiente em que se encontra o animal 

adequado à sua sobrevivência e adaptado às suas condições, pois não ficaria 

preso em gaiola, locomovendo-se pela casa que possuiria piso de cerâmica e com 

um local para dormir, adaptado ao frio e calor." (fl. 247 dos autos apud voto-

relator, p.05) 

 

Decisão: REsp nº 1.115.916-MG 

Órgão julgador: Segunda Turma do STJ (Rel. Min. Humberto Martins) 

Data de julgamento: 01.09.2009 

Resumo fático: Apreensão e extermínio de cães e gatos pelo Município de Belo Horizonte, 

com utilização de gás asfixiante no centro de controle de zoonose. Alegando falta de recursos 

públicos para adoção de métodos menos cruéis, o Município interpôs referido recurso para 

garantir o exercício do dever discricionário na adoção de medidas para erradicar doenças que 

possam ser transmitidas de animais a humanos, inclusive as de extrema crueldade, que violam 

o sistema normativo de proteção aos animais. 

Comentários: 

 Recurso especial improvido, tendo o magistrado entendido ser possível o sacrifício 

dos animais quando indispensável à proteção humana, desde que vedada a 

utilização de métodos cruéis como o praticado pelo Município in casu, sob pena de 

violação do art. 225 da CF, do art. 3º da Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais, dos arts. 1º e 3º, I e VI do Decreto Federal n. 24.645 e do art. 32 da Lei n. 

9.605/1998. 

 A discricionariedade do administrador não justifica a prática de atos cuja Carta 

Magna e leis estabelecem como ilícitos. 

 Decisão veemente de que se tornou indispensável considerar os animais como res. 

 Esta decisão reconheceu que animais não podem ser simplesmente considerados 

coisas e que a defesa dos animais não está fundada na fauna, mas, sim, na estrutura 

orgânica viva dos animais. Segue trecho: "Não há como se entender que seres, 

como cães e gatos, que possuem um sistema nervoso desenvolvido e que por isso 

sentem dor, que demonstram ter afeto, ou seja, que possuem vida biológica e 

psicológica, possam ser considerados como coisas, como objetos materiais 

desprovidos de sinais vitais. Essa característica dos animais mais desenvolvidos é 

a principal causa da humanidade contra a prática de atividades que possam 

ensejar maus tratos e crueldade contra tais seres. A condenação dos atos cruéis 

não possui origem na necessidade do equilíbrio ambiental, mas sim no 

reconhecimento de que os animais são dotados de uma estrutura orgânica que 

lhes permite sofrer e sentir dor." (p. 04) 

 

Decisão: Ap. 1000109-48.2017.8.26.0439 

Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Rel. Des. José Luiz Gavião de 

Almeida) 

Data de julgamento: 12.12.2017 



13 
 

Resumo fático: Um cachorro foi diagnosticado com Leishmaniose Canina e, para prevenir a 

disseminação da doença, a Prefeitura de Pereira Barreto buscou o recolhimento do animal e a 

prática de eutanásia. O dono do cachorro negou a entrega do cachorro e pediu o indeferimento 

da ação ajuizada pela Prefeitura. A questão central da decisão trata do cabimento da política 

pública adotada no referido Município frente aos direitos subjetivos dos animais. 

Comentários: 

 Equiparou animais domésticos a sujeitos de direito e reconheceu direitos 

subjetivos de animais à proteção à vida: “Assim, por força das leis que os 

protegem, os animais se tornaram sujeitos de direitos subjetivos e, embora não 

sejam considerados capazes de fazer valer esses direitos, por si sós, deve o Poder 

Público e a coletividade fazê-lo, como ocorre com os direitos dos juridicamente 

incapazes.” (p. 04); 

 Reconheceu, expressamente, que o tratamento jurídico a animais vem se alterando: 

“Embora os animais, a princípio, tenham sido classificados como ‘bem de uso 

comum do povo’ ou ‘recursos naturais’, pela Lei de Crimes Ambientais, e como 

‘bens móveis’ pelo Código Civil, tal posicionamento vem se modificando.” (Pp. 

03-4); 

 Repudiou o chamado “holocausto canino”. 

 Para a elaboração de argumentos secundários e complementares à decisão, o 

relator fez uso de fontes normativas pouco usuais e sem força de lei, como o 

Código de Ética do Médico Veterinário. 

 

Decisão: ADI nº 2146983-12.2015.8.26.0000 

Órgão julgador: Órgão Especial do TJ-SP (Rel. Des. Péricles Piza) 

Data de julgamento: 09.12.2015 

Resumo fático: Impugnação à Lei Municipal nº 5.056, de 10 de fevereiro de 2015, que 

revogou o artigo 2º da Lei Municipal nº 4.446, de 23 de novembro de 2010, do Município de 

Barretos, que vedava a realização das provas de laço e vaquejada. 

Comentários: 

 Deferida liminar para suspender a eficácia da Lei municipal por afrontar as 

prerrogativas dos artigos 3º, inciso II, e 4º da Lei 10.519/2002, que dispõe sobre a 

promoção da defesa sanitária animal na realização de rodeios. Tais prerrogativas 

preveem que a entidade promotora do evento impeça os maus-tratos e injúria aos 

animais. 

 Trata-se de mais um caso no qual o Judiciário avalia o conflito entre o direito à 

livre manifestação cultural e a vedação de práticas cruéis contra animais. Aqui, o 

Tribunal reforçou jurisprudência de que a vedação a práticas cruéis contra animais 

deve prevalecer em relação à liberdade de manifestação cultural 

 “Ocorre que, conforme acervo técnico acostado aos autos, Avaliação Técnica das 

provas de laço Avaliação de potencial de danos em bezerros utilizados nas provas 

às fls. 59/60, Parecer técnico sobre rodeios, às fls. 61/74, ambos da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zooctenia da Universidade de São Paulo e Avaliação 
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Técnica das Provas de Laço, às fls. 75/84, infere-se que é irrefutável o sofrimento 

físico e mental suportados pelos animais submetidos às essas provas, 

caracterizando maus tratos, injúrias e ferimentos, vedados, também, pela Lei 

10.519/2002.” (Pp. 23/24) 

 “Repise-se que são bezerros de apenas 40 dias de vida, ainda em estágio de 

amamentação, que são arrancados de suas mães para serem submetidos a 

intensas provas que, diante de seu estágio prematuro de desenvolvimento, trazem 

inúmeras consequências extremamente prejudiciais ao animal. Assim, não pode o 

Poder Público fechar os olhos para os preceitos constitucionais e deixar a 

integridade física e psíquica de bezerros e bois ao livre arbítrio do entretenimento 

humano, apenas em razão de uma tortura, digo, diversão, mascarada em um 

esporte que apenas uma parte optou por participar.” (p.27) 

 Evidenciado o reconhecimento dos animais como seres sencientes, sendo, 

portanto, passíveis de proteção jurídica. Amparo na Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais (publicada em Assembleia da UNESCO, em Bruxelas, 

1978), na Constituição Federal, art.225, inciso VIII, Constituição Estadual, art. 

193, X, bem como em Precedentes do STF. 

 O relator utiliza um princípio de direito ambiental que é comumente mencionado 

em decisões judiciais: o princípio da prevenção/precaução, que dispensa prova 

científica inequívoca de dano ao meio ambiente e aos animais, para a contenção de 

atos potencialmente danos. 

 

Decisão: Ap. 0017247-24.2012.8.26.0050 

Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida) 

Data de julgamento: 09.11.2017 

Resumo fático: O processo trata da persecução penal de Dalva Lina da Silva, que foi 

condenada pela morte e maus-tratos de 33 gatos e 04 cachorros, que foram encontrados em 

sacos de lixo, com diversos resquícios de tortura e manipulação de substâncias químicas de 

uso controlado. A condenada acolhia animais advindos de ONGs com o fito de perpetrar a 

prática delitiva. 

Comentários: 

 Trata da maior condenação por crime ambiental de morte ou maus-tratos de 

animais, de que se tem conhecimento da história do Brasil. 

 

Decisão: liminar de processo em segredo de justiça 

Órgão julgador: 2ª Vara de Família e Sucessões de Jacareí, SP (Juiz Fernando Henrique Pinto) 

Data de julgamento: 09.02.2016 

Resumo fático: No curso da separação judicial de um casal, discutiu-se a guarda de seu 

cachorro. A decisão liminar determinou a guarda alternada deste, de forma que cada um do 

casal poderia permanecer com o cachorro durante uma semana. 

Comentários: 
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 Reconhecimento de animais como “sujeitos de direito nas ações referentes às 

desagregações familiares”. Segundo o juiz, “[d]iante da realidade científica, 

normativa e jurisprudencial, não se poderá resolver a ‘partilha’ de um animal 

(não humano) doméstico, por exemplo, por alienação judicial e posterior divisão 

do produto da venda, porque ele não é mera ‘coisa’”; 

 Analogia com guarda de humano incapaz. Juiz determinou guarda alternada do 

cachorro. 

 

Decisão: Mandado de Segurança nº 2256140-80.2016.8.26.0000 

Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Rel. Des. Poças Leitão) 

Data de julgamento: 17.10.2017 

Resumo fático: O paciente é proprietário de imóvel no qual gerencia um canil particular, para 

fins de venda e compra de cachorros. Após denúncias e suspeita de maus-tratos, o Ministério 

Público fez pedido de busca e apreensão dos animais situados no imóvel, perante a 2ª Vara da 

Comarca de Jaguariúna. Algumas ONGs especializadas em defesa dos animais foram ao 

local, onde retiraram 128 animais, sem a presença de oficial de justiça. O presente mandado 

de segurança foi impetrado em favor do proprietário, para restituir seus cachorros. 

Comentários: 

 Este precedente tem pouca importância para o escopo deste trabalho, pois pouca 

discussão houve sobre o mérito da tutela dos animais, em razão da carência de 

prova nos autos originários. 

 Em razão dos institutos jurídicos em questão, os cachorros do canil foram 

abordados como se coisas fossem. A discussão da propriedade do paciente, da 

busca e apreensão dos animais e do pedido de restituição dos mesmos configurou 

uma típica abordagem de animais como coisas. 

 Em determinadas partes dos votos, houve referência pontual a conflitos entre tutela 

de animais e garantia constitucional do direito à propriedade. No entanto, em razão 

da aludida falta de provas nos autos e vícios processuais, a discussão sobre este 

assunto, infelizmente, não foi aprofundada. 


