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RESUMO 
 
 
A pesquisa propõe-se estudar os delineamentos histórico-jurídicos do direito penal a 
partir dos aspectos legais que regulamentam institutos dos animais oriundos da 
relação entre ser humano e animal. Para tanto, apresenta-se como itinerário 
histórico o período de 1934 a 1967 com análise das legislações brasileira e italiana, 
uma vez que valores jurídicos aos animais elaborados até então, foram absorvidos 
na doutrina brasileira com fundamento nos conceitos italianos. No Brasil, por meio 
do Decreto Federal n° 24.645/1934, sucintamente, teve a finalidade de proteger 
bens jurídicos aos animais, como integridade física animal, punindo atos de 
crueldade perpetrados por humanos contra animais.  Já em 1941, com o Decreto nº 
3.688/1941 (Leis de Contravenções Penais) no artigo 64 tratou da matéria penal em 
relação aos maus tratos. Neste sentido, para a compreensão do objeto 
historiográfico importa na seleção e analise de fontes históricas com o intuito de 
verificar qual tratamento legal do animal nas contravenções penais e suas exceções. 
Na sequência, com base nessas legislações investiga-se a doutrina, com a seleção 
das correntes teóricas do objeto desse trabalho com o escopo de compreender 
quais os discursos que fundamentavam a tutela jurídica dos animais. Além disso, 
buscou-se na jurisprudência de forma indireta, verificar o raciocínio argumentativo 
dos julgadores e modo como os Tribunais compreendiam o instituto jurídico do 
animal a fim de compreender aplicação prática por categoria de animal. Dessa 
forma, demonstrou-se que não havia o reconhecimento do direito do animal como 
“sujeito” tutelado pelo direito penal, ao menos de forma direta, já que leis penais 
anticrueldade impõem ao ser humano uma obrigação legal ao animal. Além disso, 
percebe-se que os animais ganham proteção em face da consideração dos mesmos 
como meros bens capitais ou propriedade dedicada ao benefício humano. Portanto, 
da análise das fontes busca-se compreender como ocorreu a construção da 
proteção jurídica aos animais e analisar as transformações a partir de uma 
perspectiva histórica. 
 
Palavras-chave: História do Direito. Direito Penal. Lei das Contravenções Penais. 
Crueldade Contra os Animais. Direitos Animais. 
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ABSTRACT 
 
This research proposes to study the historical-legal outlines of criminal law from the 
legal aspects that regulate animal institutes arising from the relationship between 
human and animal. Therefore, is presented as a historical itinerary the period from 
1934 to 1967 with the analysis of the Brazilian and Italian legislation, since legal 
values to animals elaborated until then, were absorbed in Brazilian doctrine based on 
Italian concepts. In Brazil, through the Federal Decree Number 24.645/1934, 
succinctly, intended to protect legal assets for animals, such as animal physical 
integrity, punishing acts of cruelty perpetrated by humans against animals. In 1941, 
with the Decree Number 3.688/1941 (Criminal Law of Misdemeanor) in article 64 
dealt with the criminal matter in relation to the mistreatment. In this sense, for the 
understanding of the historiographic object, it matters in the selection and analysis of 
historical sources in order to verify what legal treatment of the animal in criminal 
offenses and its exceptions. Then, based on these laws, the doctrine is investigated, 
with the selection of the theoretical currents of the object of this work in order to 
understand which discourses were the basis for the legal protection of animals. In 
addition, it sought in the jurisprudence indirectly, to check the argumentative 
reasoning of the judges and the mode of how the courts understand the legal institute 
of the animal with the view to understand the practical application by the animal 
category. Thus, it was demonstrated that there was no recognition of the animal's 
right as a “subject” protected by criminal law, at least directly, since anti-cruelty 
criminal laws impose to humans a legal obligation on the animal. Beside it, it is clear 
that animals get protection by their consideration as mere capital goods or property 
dedicated to human benefit. Therefore, the analysis of the sources seeks to 
understand how the construction of legal protection for animals occurred and to 
analyze the transformations from a historical perspective. 
 
Keywords: Legal History. Criminal Code. Criminal Law of Misdemeanor. Cruelty 
against Animals. Animal Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Direito Contemporâneo, há uma recente repercussão acerca do 

surgimento do Direito Animal que visa o desenvolvimento de normas, inclusive no 

ramo do Direito Penal, que buscam tutelar juridicamente os animais enquanto 

sujeitos de direito. 

É interessante observar que, há anos o ser humano mantém uma relação 

com o animal. Nota-se que, o primeiro sempre manteve uma relação de domínio 

sobre o segundo, e, no decurso dos séculos, a forma de tratar o animal distinguiu-se 

conforme a sociedade se transformava. Neste contexto, Eugenio Raúl Zaffaroni 

(2017, p. 31-32) constata que “a continuidade entre animal e o ser humano se 

manteve durante séculos: os animais eram animais, enquanto os criminosos, os 

hereges, as mulheres e os colonizados, como humanos inferiores, eram meios 

animais”. 

 Conforme se pode notar, por meio dessa relação que emergem as 

discussões sobre o valor jurídico do animal. Como resultado surge o 

desenvolvimento de normas que visam a “proteger” os animais, tipificando como 

crime as condutas humanas de crueldade e maus-tratos aos animais, com 

imposição de multa e pena de prisão. É importante lembrar, como questiona 

Zaffaroni (2017, p. 39), que a “pergunta acerca dos direitos dos animais chegou ao 

plano jurídico pela via do direito penal, alcançando particular força na segunda 

metade do século XIX”. 

É a partir desta premissa que esta pesquisa se insere, apresentando o tema 

como demanda histórica e social, percorrendo uma trajetória do Direito Penal em 

relação à criminalização da crueldade contra os animais. A tendência brasileira foi 

no sentido de reconhecer leis com o propósito de diminuir a crueldade, pois, até a 

promulgação do Decreto nº 24.645/1934, os animais não integravam proteções no 

âmbito penal. Todavia, não se pode afirmar que o animal ganhou status de 

reconhecimento jurídico, pois, conforme Gary Francione afirma, os animais não 

integram as relações de direitos no sistema jurídico, já que não havia o 

reconhecimento de um direito básico de não ser tratado como propriedade. 

Para compreensão do tema proposto, restringimos nossa pretensão teórica 

ao pensamento do filósofo americano Gary L. Francione, autor filiadado ao 
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abolicionismo animal, o qual busca reconhecer os animais como sujeitos de direitos 

básicos, com o objetivo de abolir o uso dos animais para fins humanos. Observa-se, 

que havia diferentes concepções de animais e formas de compreendê-los na 

história, como as de René Descartes1 e Immanuel Kant2 que entendiam o animal 

como máquina e propriedade do homem, portanto uma visão diferente defendida por 

Francione. 

Nesta pesquisa, nos propomos a compreender o animal pelo viés da teoria 

“esquizofrenia moral” dada por Francione (2013, p. 49) para demonstrar a 

contradição entre práticas de proteção condenáveis pela lei e outras aceitáveis, ao 

mesmo tempo em que são consideradas desnecessárias, visto que a crueldade 

também advém da relação de exploração dos animais pelos humanos (rodeios, 

circos, vestuário, pesquisas científicas, alimentos). 

A partir dessa teoria, é válido, trazer a definição de animais que são titulares 

de direito para o autor, sendo aqueles que são sencientes “[...] são daquele tipo de 

ser que é consciente e pode ter experiências subjetivas de dor e sofrimento” 

(FRANCIONE, 2013, p. 15). Francione compreende que a senciência é critério 

suficiente para considerar os animais enquanto sujeitos na esfera jurídica. 

Para além de esclarecermos a partir de qual marco teórico compreendemos 

e interpretamos o conceito de animal, por se tratar de pesquisa historiográfica, é 

necessário esboçarmos qual narrativa histórica nos propomos a demonstrar. Neste 

sentido, a história das dimensões jurídicas nos permite identificar de forma 

autônoma as perspectivas que se manifestam na legislação, doutrina e 

jurisprudência (MECCARELLI, 2015). Com isso, a partir história do pensamento 

jurídico-penal, procuramos observar por que os legisladores aprovaram leis de 

proteção aos animais. Como explica Grossi, “o direito é um instrumento precioso 

para a compreensão de determinada civilização” (GROSSI, 2009, p. 6). Certamente, 

a história do direito nos auxilia a compreender como esses elementos normativos 

foram entendidos em seu período. 

                                                 
1 O autor na sua obra “O discurso do método” afirma que os animais são máquinas vivas, e por isso 

não sentem como humanos (único ser com alma) e, assim, não reconhece atribuição de direitos aos 
animais.  
2 Segundo Immanuel Kant, em seu livro “Fundamentação da metafísica dos costumes”, os animais 

eram meramente meios para finalidades humanas, consequentemente, não era possível reconhecer 
seus direitos.  
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Em relação à produção científica nacional, raros são os trabalhos que tratam 

do tema, seja como investigação do tema sobre uma percpectiva onto-antropológica 

da tutela penal dos animais ou especificamente sobre a experimentação animal. No 

entanto, as fontes utilizadas nesta pesquisa ainda não foram trabalhadas a partir da 

história da cultura jurídica e das dimensões da justiça. 

Partindo dessa premissa, o desenvolvimento da pesquisa se justifica a partir 

do questionamento da distinção entre animais domésticos e animais trabalhadores 

nos dispositivos legais de proteção animal, colocado em destaque pelo movimento 

especista, como também pela vertente do vegetarianismo, que defendem valores e 

direitos aos animais e conduziram, por sensibilidade pessoal, ao tema aqui 

pretendido. 

Neste sentido, o mérito do trabalho está em reconhecer o que outras áreas 

do conhecimento humano estão trazendo à tona e, de maneira interdisciplinar, trazer 

o debate no campo do Direito inserindo-o num contexto histórico. Esse movimento 

proporciona alcance a questões que são tratadas pelo direito aplicado nos dias de 

hoje. 

Conforme já mencionamos, no Brasil, as primeiras Leis Penais que vedavam 

a prática da crueldade surgiram nos anos 1930 em relação aos animais domésticos. 

Por outro lado, os animais silvestres (caça) se reconhece a proteção 

consideravelmente mais tarde, de forma parcial, em 1967 com a Lei nº 5.197 que 

proibiu a caça profissional e estabaleceu outras medidas de proteção da fauna. Com 

o surgimento de legislações anticrueldade no direito penal, o presente trabalho 

interroga o porquê do surgimento de leis esparsas que sancionam atos humanos 

contra animais, e como isso reflete na construção da proteção dos mesmos. 

 Isso faz emergir uma série de questões. Havia uma preocupação com o 

animal enquanto animal senciente através da perspectiva do direito penal no sentido 

de reconhecer direitos aos animais não humanos? Partindo do pressuposto que as 

leis penais anticrueldade beneficiam os animais, o que o direito penal reconhece 

como tratamento adequado a eles? Neste sentido, é possível afirmar qual é o direito 

àquele período? 

Assim, com base nestes questionamentos que individualizaremos nossas 

hipóteses de que, a principio, não havia o reconhecimento do direito do animal 

enquanto “sujeito” tutelado pelo Direito Penal, ao menos em parte, já que leis penais 

anticrueldade impõem ao ser humano uma obrigação legal em relação ao animal. 
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Além disso, percebe-se que os animais ganham proteção em face da consideração 

deles como meros bens capitais ou propriedade dedicada ao benefício humano. Na 

construção de uma proteção jurídica aos animais, a legislação trazia tratamentos 

específicos para animais domésticos, de uso para trabalho agrícola e animais de 

caça. Dessa forma, não é possível afirmar um direito do animal, uma vez que não 

lhe é reconhecida a condição de “sujeito” de direito. 

O objetivo central desta pesquisa, neste sentido, será analisar a legislação 

Penal brasileira de 1934 a 1967 de modo a verificar se havia concessões aos 

interesses dos animais, mesmo que de forma indireta. A partir disso, a pesquisa foi 

constituída por estrutura tripartide, para fins de melhor entendimento da nossa 

investigação sobre o tema. 

No primeiro capítulo, é apresentado um levantamento das legislações penais 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro que envolve o animal dos anos de 

1934 a 1967. Primeiramente, abordaremos o Decreto nº 24.645 de 1934 editado 

pelo Presidente Getúlio Vargas, que estabeleceu medidas de proteção animal. Em 

seguida, analisaremos a legislações sobre a caça: Decreto-Lei nº 23.672/1934, 

Decreto-Lei nº 1.210/1939 e Decreto-Lei 5.894/1943 que gradualmente restrigiram 

algumas modalidades de caça, além de proibir a caça de animais úteis à agricultura, 

pombos correios, pássaros e aves ornamentais ou de pequeno porte, exceto os 

nocivos à agricultura.  

Ao final desse capítulo, será abordada a Lei de Contravenções Penais, a 

qual reforça os atos normativos do Decreto nº 24.645/1934, estabelecendo como 

contravenção penal a crueldade contra animais. Assim, respondia pelo crime do 

artigo 64 da Lei nº 3.688/1941 aquele que tratasse o animal com crueldade ou o 

submetesse a trabalho excessivo, sendo punido com pena simples. A respeito da Lei 

de Contravenções Penais, são abordadas as figuras contravencionais de não 

guardar com a devida cautela animal perigoso ou confiá-lo a pessoa inexperiente 

(art. 31) e de perturbação do sossego alheio com barulho produzido por animal do 

qual  detém a guarda (art. 42). As definições dessas duas figuras contravencionais 

têm como objetivo transcender a compreensão da relação entre ser humano e 

animal. 

No segundo capítulo, tratamos de investigar as doutrinas penais nacionais e 

estrangeiras que relacionam o tratamento legal do animal com o fim de compreender 

as características das normas. Propôs-se estudar a positivação dos tipos penais 
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mencionados no primeiro capítulo, pois a interpretação doutrinal da época permite a 

compreensão da estrutura formal dessas contravenções. Outrossim, a partir da 

doutrina é possível compreender quem eram esses animais, o bem jurídico tutelado 

e outros elementos. É possível, desde já, destacar que o fundamento da tutela penal 

da proibição da crueldade contra animais era baseada na “pedagodia piedosa”. Tal 

sentimento se justificava para evitar que o ser humano se tornasse cruel ou 

estendesse sua crueldade também contra seus semelhantes. 

Por fim, no terceiro capítulo, busca-se identificar as regras instituídas das 

decisões formais, de maneira indireta, que, na prática, constituem-se em direitos 

aplicados aos animais. A jurisprudência, portanto, ao aplicar e interpretar as normas 

nos permitirá vislumbrar a repercussão do fenômeno da criminalização da crueldade 

contra animais. 

A metodologia, o que já tangenciamos por meio da explicação de como se 

organiza este trabalho, se densenvolveu a patir do estudo de legislação e da sua 

interpretação doutrinal e jurisprudencial. Dessa forma, para a compreensão do 

objeto historiográfico, importa a seleção e análise de fontes históricas. Com isso, 

privilegiou-se o levantamento das fontes legislativas no âmbito do Direito Penal 

existente no Brasil que envolve o tema da pesquisa no período de 1934 a 1967. O 

recorte temporal tem como objetivo compreender a trajetória nacional da legislação, 

especialmente do delito que visa proteger o animal contra maus-tratos e crueldades 

do ser humano. Portanto, a Lei nº 5.197/1967 é momento final do nosso percurso 

legislativo, pois de acordo com a lei foi proibida a caça profissional e foram 

determinadas novas medidas de proteção da fauna.  

A partir dessa premissa, busca-se analisar o desenvolvimento do direito e 

seus efeitos através de suas transformações dentro do sistema legal. Além disso, 

tamém avaliar a evolução do direito em escala global, estabelecendo um diálogo 

entre comunidades de diferentes culturas e áreas juridicas sobre suas concepções 

do passado global (DUVE, 2016). 

Dentro desse recorte temporal, as principais fontes primárias a serem 

analisadas são: Decreto nº 24.645/1934 (estabelece medidas de proteção animal), 

Decreto-Lei nº 23.672/1934 (Código de Caça e Pesca), Decreto-Lei nº 1.210/1939 

(Código de Caça), Decreto-Lei nº 3.688/1941(Lei de Contravenções Penais) e 

Decreto-Lei nº 4.894/1943 (Código de Caça). 
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Com base na legislação produzida foi realizada investigação na doutrina, 

com seleção de correntes teóricas do objeto de pesquisa, e jurisprudência indireta 

por meio de pesquisa nas Bibliotecas da Universidade de São Paulo, a fim de se 

realizar uma análise que confronte as teorias jurídicas sobre o tema. Conforme 

elucida Sbriccoli, o método histórico correto “não está em outra coisa senão ir 

diretamente às fontes: em primeiro lugar, à doutrina rica, densa e 

articulada”(SBRICCOLI,1998, p. 604). O caminho das fontes percorrida neste 

trabalho está baseado nas construções teóricas de doutrinas jurídicas, em que pese, 

não desconhecemos os contributos das ciências naturais. 

Para o período estudado neste trabalho, realizamos um levantamento 

através dos indíces gerais das revistas de artigos, comentários das legislações, 

como também de jurisprudência sobre o tema animais, maus-tratos, crueldade, 

abandono, caça, pesca, ofensa animal, dano e cachorro. 

Conjuntamente, com o fim de melhor compreender a estruturação legal 

sobre o objeto desta pesquisa foi feito o estudo de direito comparado, tendo em vista 

os dispositivos legais sobre o tema cuidam da matéria análoga. Escolheu-se a 

legislação italiana, tendo em vista a opção do Código de Zanardeli e Código Rocco 

na doutrina brasileira. A pesquisa da literatura estrangeira foi realizada na 

Universidade de Macerata, na Itália, buscando identificar os autores citados na 

doutrina e jurisprudência brasileira. Aqui, considerando a escolha de fontes das 

doutrinas italianas, optou-se por uma tradução livre dos textos originais. 

Em suma, esses elementos englobam a dimensão de relevância para a 

compreensão de diferentes interposições externas na formação do direito no Brasil. 

Assim, buscamos compreender o objeto de pesquisa por meio da contextualização 

das principais razões jurídicas na formulação da proteção animal no nosso sistema 

jurídico. 

A inspiração historicista revelou-se muito importante à esfera jurídica, por 

abrir caminho às provocações acerca da insurgência da questão animal no Direito. 

Assim, espera-se contribuir para as tendências que pretendem construir um legado 

quanto aos direitos dos animais, como postulação à norma fundamental. 
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Capítulo 1 
 

1  A CRIMINALIZAÇÃO DO SOFRIMENTO DOS ANIMAIS NÃO HUMANOS NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DURANTE A ERA VARGAS 

 

Neste primeiro capítulo, abordamos a questão do animal dedicando-se ao 

estudo das primeiras legislações brasileiras que tipificaram a crueldade contra 

animais como contravenção penal, que surgiram durante a Era Vargas. Portanto, 

nesse primeiro momento, buscamos demonstrar o panorama das legislações que 

estabeleceram limites na relação entre o ser humano e o animal, e com isso, 

identificar o status jurídico do animal no Direito Penal. 

Antes, contudo, para melhor compreender o tema principal deste capítulo, 

torna-se necessário analisarmos também as legislações sobre a caça que surgiram 

no mesmo período, pois os reflexos dessa estruturação sobre a exploração da fauna 

visavam, também, a coibir as atividades exploratórias, e portanto, proteger os 

animais silvestres. 

Com a finalidade de melhor compreensão e enquadramento do tema, optou-

se desenvolver o estudo das legislações em ordem cronológica de edição. Mas, para 

além desse percurso legislativo, e com o objetivo de esclarecer o porquê essas leis 

se deram por meio de decretos, resulta adequado iniciar nosso capítulo entendendo 

melhor o poder legiferante do Chefe do Poder Executivo de estabelecer atos 

normativos com força de lei. 

 

1.1 O DECRETO COM FORÇA DE LEI: O PODER LEGIFERANTE DO PODER 

EXECUTIVO 

 

O Presidente Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 colocando fim à 

República das Oligarquias, comumente conhecida por “República do Café com 

Leite”. Com a Revolução de 1930, Getúlio assumiu interinamente o poder, como 

chefe do governo, até o fim do Estado Novo. 

Getúlio Vargas assumindo o poder tomou uma série de medidas para 

romper com a política das oligarquias, e através do Decreto nº 19.398, de 11 de 

novembro de 1930, instituiu a estrutura de seu Governo Provisório. Já no artigo 1º, 

dispunha o decreto a dissolução do Congresso Nacional: 
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Art. 1º O Governo Provisório exercerá discricionariamente, em toda sua 
plenitude, as funções e atribuições, não só do Poder Executivo, como 
também do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembléia Constituinte, 

estabeleça esta a reorganização constitucional do país (BRASIL, 1930). 

 

A dissolução do Congresso Nacional e qualquer órgão deliberativo de todas 

as entidades da federação brasileira se confirmava no artigo 2º: 

 
Art. 2º É confirmada, para todos os efeitos, a dissolução do Congresso 
Nacional das atuais Assembléias Legislativas dos Estados (quaisquer que 
sejam as suas denominações), Câmaras ou assembléiás municipais e 
quaisquer outros orgãos legislativos ou deliberativas, existentes nos 
Estados, nos municípios, no Distrito Federal ou Território do Acre, e 
dissolvidos os que ainda o não tenham sido de fato [sic] (BRASIL, 1930). 

 

Para tanto, valendo-se do Decreto acima mencionado, Getúlio centraliza o 

poder nas mãos do Chefe do Executivo, avocando, nessa perspectiva, também a 

competência do Poder Legislativo. Contudo, em 1932, restaura-se a legalidade por 

meio da reabertura do Congresso Nacional. Sendo, portanto, interessante mencionar 

que foi expedido pelo governo o Decreto nº 21.402, de 14 de maio de 1932, com o 

intuito de realizar eleições à Assembleia Constituinte e a criação de uma comissão 

para elaborar um anteprojeto de uma nova Constituição. 

Em 1934 foi promulgada a Constituição Federal que consagrou uma nova 

ordem democrática no país. Particularmente, a respeito da proteção dos animais ou 

da fauna, na figura do núcleo meio ambiente, a Constituição foi omissa em seu texto. 

Não obstante, o artigo 5º determinou que a competência fosse privativa da União 

para legislar sobre florestas, caça e pesca e a sua exploração3, ou seja, deixou a 

tarefa para legislador infraconstitucional tratar dessas matérias. 

A nova ordem jurídico-política estabelecida pela Constituição de 1934 durou 

três anos, já que em 1937, Getúlio Vargas deu golpe instaurando uma ditadura para 

se manter no poder. Assim, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas outorgou 

uma nova Constituição, redigida pelo Ministro de Justiça, Francisco Campos. A nova 

Constituição brasileira ficou conhecida como a “Constituição Polaca” devido a base 

ideológica autoritária com o fortalecimento do poder do Chefe do Estado. 

                                                 
3
 Art 5º - Compete privativamente à União: [...] XIX - legislar sobre: [...]; j) bens do domínio federal, 

riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a 
sua exploração. 
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Sob esse viés autoritário, a Constituição do Estado Novo “[...] modificou 

radicalmente o processo legislativo brasileiro. A iniciativa dos projetos de lei passou 

a ser atribuição do presidente da república” (NUNES, 2016, p. 12-13). Vale a pena 

destacar, que nesse período se consolidou um duplo grau de legalidade 

(SBRICCOLI, 1987), no qual percebemos uma estruturação normativa do Direito 

Penal, entre Código Penal e Leis Especiais, para reagir aos movimentos políticos 

contra o Estado Novo ou demandas sociais. 

A Constituição de 1937, na mesma linha da Constituição anterior, não havia 

se preocupado em elevar a nível constitucional a proteção dos animais, nem mesmo 

pela via indireta da proteção do meio ambiente. Por sua vez, a Constituição do 

Estado Novo autorizava, no artigo 18, alínea a 4 , os estados legislarem, caso 

houvesse lei federal sobre a matéria, para suprir as deficiências ou atender a 

peculiaridades locais sobre florestas, caça, pesca e sua exploração. Nesse contexto, 

Letícia Albuquerque e Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros (2013, p. 16) ao 

tratarem do tema Constituição e animais não-humanos, asseveraram que a primeira 

Constituição a proteger os animais, a partir de uma proteção do meio ambiente, foi a 

de 1988, mas em comentário a respeito das Constituições acima mencionadas, 

escreveram: 

 
Contudo, tal fato não descarta uma abordagem, mesmo que discreta e 
progressiva, de uma orientação protecionista das Constituições brasileiras 
anteriores, nem que fosse somente ligada ao fato da repartição da 
competência legislativa e administrativa entre os membros da Federação, 
circunstância que possibilitou a elaboração de legislação protetiva do 
ambiente como foi o caso do Código Florestal, do Código de Água e de 
Pesca, dentre outros. 

 

Embora a proteção dos animais não integrasse expressamente em nível 

constitucional, essas normas se dariam por meio de Decreto-Lei, que passariam a 

criminalizar a crueldade contra animais. Semelhantemente, a proibição da caça de 

determinadas espécies, no intuito de proteger seletivamente alguns animais, seria 

promovida por Decreto-Lei. 

                                                 
4
 Art 18 - Independentemente de autorização, os Estados podem legislar, no caso de haver lei federal 

sobre a matéria, para suprir-lhes as deficiências ou atender às peculiaridades locais, desde que não 
dispensem ou diminuam es exigências da lei federal, ou, em não havendo lei federal e até que esta 
regule, sobre os seguintes assuntos: [...] a) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, 
energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e sua exploração. 
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Contudo, Getúlio Vargas, não só fez uma nova Constituição, como também 

promoveu uma reforma no Direito Penal e Processual Penal, isso porque, era 

através da lei penal que o Estado intervinha na vida do indivíduo. A extensão do 

poder do Estado estava, como já salientamos, pautada no duplo grau de legalidade, 

através de leis extraordinárias e ordinárias. É importante, nesse momento, frisar que 

no âmbito das reformas penais do novo regime, “[...] as novas disposições e as 

reformas àquelas leis já existentes se dariam por meio de Decretos-Lei, ou seja, 

diretamente pelo próprio Presidente com o auxílio dos ministérios e suas comissões 

técnicas” (NUNES, 2010, p. 90). 

De fato, o período getulista como um todo, começando com o governo 

provisório, perpassando o Estado Novo, foi particularmente interessante, não só pela 

tipificação da crueldade de atos humanos contra os animais, mas também “para a 

cultura jurídica penal pátria, pois durante a Era Vargas foi emanado o código penal e 

de processo penal, com boa parte de seus textos em vigor até os dias atuais” 

(NUNES, 2010, p. 109). 

Feita essa contextualização inicial, passaremos a individualizar os Decretos-

Lei nos próximos tópicos. 

 

1.1.1 Os decretos do Governo Provisório e os decretos – lei do Estado Novo 

 

Como se observou, desde início do Governo Provisório até o fim do Estado 

Novo, houve um período de concentração do poder no Executivo, com mudanças 

importantes no ordenamento jurídico do Brasil. 

Durante o período do Governo Provisório, foi editado o Decreto nº 

24.645/1934 que estabeleceu medidas de proteção animal e o Decreto nº 23. 

672/1934 que aprovou o Código de Caça e Pesca. Inicialmente, é interessante 

perceber que ambas as legislações foram decretadas com base no artigo 1º do 

decreto n. 19.398/1930 que conferia ao Chefe do Governo Provisório a atribuição do 

Poder Legislativo. 

Mas, antes, sobretudo, é necessário ressaltar que, já em 1911 fora 

apresentado ao Congresso o projeto nº 400/1911 que estabelecia medidas de 

proteção aos animais domésticos. A respeito do projeto nº 400/1911 nenhuma 

comissão de especialistas foi nomeada com a função de elaborar um texto que 

servisse de base para discussão e votação no Congresso Nacional.  
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Não se sabe, ao certo, o porquê de as medidas de proteção terem sido 

decretadas somente em 1934, desde a apresentação de um projeto no Congresso 

Nacional. Abordaremos no tópico subsequente o projeto nº400/1911. 

Instaurando uma nova ordem no país, durante o Estado Novo houve o 

Decreto-Lei nº 3.688/1941, que ficou conhecida como Lei das Contravenções 

Penais, responsável por introduzir como contravenção a crueldade contra animais. 

Já em relação à caça, tinha-se o Decreto-Lei 1.210/1939 e, pouco tempo depois, foi 

publicado o Decreto-Lei nº 5.894/1943 alterando algumas disposições sobre a 

atividade de caça. 

Diante desse arcabouço legislativo buscamos compreender os avanços em 

relação à proteção dos animais no ordenamento jurídico-penal no Brasil. A matéria 

referente à caça, nesse primeiro momento, reforça a proteção jurídica dos animais 

silvestres, (im)possibilitando o reconhecimento do status jurídico aos animais. 

 

1.1.2 O projeto de Lei nº 100/1911 que antecedeu o Decreto nº 24.645/1934 

 

A análise do projeto que antecedeu o Decreto nº 24.645/1934 é 

particularmente importante. No projeto, encontram-se as principais justificativas para 

reconhecer juridicamente a proteção aos animais. 

Em 1911, o projeto foi apresentado pelo deputado Francisco Portella para 

deliberação do Congresso Nacional, contudo, o próprio deputado observou que o 

projeto foi elaborado pela Sociedade Brasileira Protetora dos Animais, em suas 

palavras exaltou: 

 
Da Sociedade Brasileira Protectora dos Animaes, fundada nesta cidade, 
recebi a honrosa e grata incumbencia de advogar perante a Camara dos 
Deputados a causa do bom tratamento dos animaes familiares e domésticos 
[...] [sic] (CÂMARA DE DEPUTADOS, 1911, p. 3211). 

 

O deputado Portella, responsável pela submissão do projeto, ressaltou a 

importância de o tema ser tratado com seriedade pela legislação. De acordo com o 

deputado: 

 
Entre nós a lei não ampara esses animaes; porém não pódem ficar sem 
amparo, á mercê dos exploradores de seus serviços; e é para desejar-se 
que em nosso paiz tenham a proteção que merecem esses amigos e 
auxiliares do homem, quasi todos nascidos nas casas e possessões 
brazileiras [sic] (CÂMARA DE DEPUTADOS, 1911, p. 3211). 
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Por isso, os argumentos que sobressaíram sobre a necessidade de amparo 

aos animais para criação dessas medidas, podem ser verificados no seguinte trecho: 

 
Em nossas relações com a natureza, somos servidos e ajudados pelos 
animaes; entretanto homens ha que se utilizam estupidamente desses 
necessários auxiliares desfrutando-os até a morte sem dó nem compaixão. 
Importa, pois, torna-los sempre um amigo util, e por isso proponho a 
Câmara dos Deputados uma resolução, afim de vedar os castigos barbaros 
e crueis que diariamente se praticam para estimular o trabalho dos animaes 
[sic] (CÂMARA DE DEPUTADOS, 1911, p. 3211). 

 

Portanto, nessa versão criada pela Sociedade Brasileira Protetora dos 

Animais, propôs-se uma tutela aos animais para coibir os maus-tratos e abusos 

oriundos da relação que este mantinha com o homem. No ano seguinte, no dia 28 

de junho de 1912, foi publicada na “Gazeta de Notícias”, jornal de circulação no Rio 

de Janeiro, notícia intitulada “O congresso de protecção”.  

Segundo a notícia, a “Sociedade Protectora” colocava a submissão do 

projeto ao Congresso Nacional como reconhecimento de uma demanda, não só 

jurídica, mas também social: 

 
A Sociedade Brasileira Protectora dos Animaes, que tenho a honra de 
presidir, adhere á idéa da convocação de um Congresso, destinado a 
estudar os meios de crueldade, cometidos com os animaes. [...] A ser 
verdadeira a máxima de Humboldt: “o grão da civilisação de um povo se 
avalia pelo modo porque elle trata os animaes”, nós, brasileiros, nos 
devemos considerar como um dos povos mais atrasados. [...] Para a 
constituição do Congresso, presumo que deviam ser convocadas todas as 
pessoas reconhecidamente interessadas por esta causa humanitária e 
civilizadora. Existe um projecto de protecção aos animaes, apresentado ao 
Congresso Nacional pelo deputado Dr. Francisco Portella, muito conhecido 
pela sua elevação de vistas e grandeza moral. Ignoro que destino está 
reservado a semelhante projecto, uma vez que somos um dos raros paízes 
em que nenhuma lei existe reprimindo a crueldade com os seus inferiores. A 
adopção de medidas tendentes a tornar cumpridas as leis de protecção aos 
animaes, uma vez decretadas aos animaes, e o interesse que por ellas 
tome o poder publico, são, na minha opinião, o objetivo para o qual devem 
tender os esforços dos Congresso que projectaes. Podeis, contar, para a 
realização deste nobre ideal, que virá levantar o nível moral de nosso povo 
[...] [sic](GAZETA DE NÓTÍCIAS, 1912, p. 5). 

 

A própria análise do projeto demonstrava a preocupação da relação do ser 

humano com o animal, até mesmo evidenciando o domínio que os primeiros 

mantinham sobre os animais não-humanos. Ao comentar sobre o projeto, o 

deputado Portella observou tal condição: 
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Privados de sua liberdade natural e sujeitos ao jogo do homem, os animais 
não podendo prover a conservação da sua vida e especie, é dever natural 
àquelles que possuem trata-los bem e conserva-los para fazer 
aproveitamento util delles em seu serviço, assim como conservam a 
machina para o bom uso de sua inercia [sic] (CÂMARA DE DEPUTADOS, 
1911, p. 3211) 

 

Voltando à notícia acima mencionada, “O congresso de protecção” do jornal 

carioca “Gazeta de Notícias”, verificou-se que o surgimento da lei revelaria a forma 

“vergonhosa e inacreditável série de torturas infligidas aos animais, sob todos os 

pretextos”. Tais práticas foram definidas como “selvagerias quotidianamente 

praticadas contra eles, deixam muitas pessoas de crer na existencia dessas 

victimas, cujo martyrio tem, afinal, larga repercussão sobre a moral humana” [sic]. 

Ao final, foram relatados casos envolvendo maus-tratos, como exemplos de 

violência contra os animais. 

 
No nosso matadouro de Santa Cruz, (que denominação ironica), os bois são 
abatidos pelo processo da “choupa”, dos tempos coloniaes, e muitas vezes, 
esfolados ainda com vida. Antes de entregues aos magarefes, esses 
desgraçados animaes sofrem os contratempos de uma longa viagem e 
ficam “apenas”, seis, oito e até dez dias sem comer e sem beber. Não é raro 
que morram da inanição, dentro dos vagões, ou nos curraes. Que vergonha 
para civilisação! Tortura previamente o animal condemnado a morrer para 
ceder-lhes as carnes! Em muitas cidades do interior, como em Belém do 
Descalvado, os cães capturados na carrocinha, são mortos a cacête. Este 
sacrifício, sempre dá logar a manifestações joviaes, e provoca o 
comparecimento de garotos, fingindo de Hercules armados de maça, para 
auxiliar a execução. Cegar porcos, para engordar, cegar pássaros, sob 
pretexto de torna-los melhores cantadores, açular animaes uns contra os 
outros, afim de mover o jogo das apostas, explorar o trabalho de animaes 
doentes, feridos e esqueléticos, são actos de crueldade muito communs 
entre nós. Ainda hontem, vagava pelas ruas do 19º districto um cavalo 
complemente chagado, sobre o qual, seis dias antes, alguns vagabundos 
derramaram kerozene e atearam fogo [sic] (GAZETA DE NOTÍCIAS, 1912. 

p. 5). 

 

A fim de justificar a demanda em favor dos animais, que cotidianamente 

eram submetidos à violência, o deputado considerou que: 

 
A crueldade, nem por ser uma inclinação natural em alguns individuos, deve 
ser tolerada no desprezo e máo trato infligido aos animaes. Tolhei-a e 
embaraçal-a de desenvolver-se, é um dos meios de modificar essa 
inclinação que, abandonada a si mesma, pelo habito adestrada, se converte 
sempre em feorcidade [sic] (CÂMARA DE DEPUTADOS, 1911, p. 3212). 

 

Era comum, na época, denúncias nos jornais de circulação das cidades a 

respeito da crueldade e maus-tratos que os animais sofriam no dia-a-dia, 

principalmente dos animais de trabalho. O jornal “A Gazeta” da cidade de São Paulo, 
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em 21 de setembro de 1914 publicou uma denúncia em que se pode verificar, por 

exemplo, a situação dos animais de carroça. 

 
Ha já muitos dias que tenho observado a judiação que estão soffrendo os 
animaes da carroça de lixo que passa pela rua Libero Bardaró. Como V.S. 
sabe, esta rua é bastante íngreme, os pobres dos animaes estão quase a 
cahir de magros, além disso, um delles sofre de formidável pisadura no 
lugar da colhiera, de maneira que não pode firmar-se para puxar. Os 
carroceirs, deshumanos como são, mettem-lhes o chicote, fazendo com que 
se observe todas as manhãs um espectaculo degradante nesta rua, onde se 
acha hoje a Camara Municipal – um leitor do Gazeta [sic] (A GAZETA, 
1914, p. 2). 

 

Notícias sobre as ocorrências de maus-tratos aos animais foram verificadas 

na cidade de São Paulo no ano de 1930, e se tornam interessantes, por 

demonstrarem o aumento dos casos no decorrer dos meses. A primeira foi publicada 

no jornal “Correio Paulistano”, no dia 4 de janeiro de 1930, na qual, foram relatadas 

as ocorrências durante o mês anteior à publicação pela “União Protetora dos 

Animaes”: 

 
Foi o seguinte movimento de ocorrencias verificadas durante o mez de 
dezembro p.p.: Intervenções amistosas, 160; muitas effectuadas por 
intermedio da 3.a Delegacia Auxiliar de Polícia, 34; socorros a animaes 
victimados em vias públicas, 33; apprehensões e inutilizações de objetos de 
torturas, 82; prohibições de trabalho a animaes incapazes, 10; prisões, 0. 
Total, 319 [sic] (CORREIO PAULISTANO, 1930, p.4). 

 

Em adição, no dia 3 de maio de 1930, foram divulgados, no jornal “Correio 

Paulistano”, os casos de maus-tratos atendidos pela “União Internacional Protetora 

dos Animaes”: 

 
Foi o seguinte o movimento de ocorrências verificadas durante mez de abril 
p. findo: Intervenções amistosas, 221; multas effectuadas por intermedio da 
3ª Delegacia Auxiliar de Polícia, 61; socorros a animaes victimados em vias 
públicas, 26; apprehensões e inutilizações de objetos de tortura, 39; 
prohibições de trabalho a animaes incapazes, 3; prisões, 2; infracções sobre 
bebedouros, 2. Total: 354 [sic] (CORREIO PAULISTANO, 1930, p. 7). 

 

Esses foram alguns exemplos que encontramos nos principais jornais que 

circulavam no país. Essas matérias de jornais, per si, já são um testemunho dos 

casos em que os animais eram vítimas de maus-tratos. Outro aspecto importante é a 

preocupação que as entidades protetoras demonstravam ter em relação à falta de 

tratamento jurídico-penal para com os animais. 
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Na versão apresentada no Congresso Nacional, o projeto tinha o total de 

três artigos que estabeleciam medidas de proteção aos animais domésticos e 

familiares. A redação proposta pelo projeto de lei foi a seguinte: Art. 1º “As pessoas 

que maltratarem os animaes ou contra eles praticarem quaesquer actos de 

crueldade soffrerão a pena de 50 cruzados de multa, e na reincidência a de 100 de 

multa [sic]” (CÂMARA DE DEPUTADOS, 1911, p. 3212). 

O artigo 2º elencava as nove hipóteses de atos que eram considerados 

maus-tratos ou crueldade contra os animais. Nesse dispositivo estavam descritas 

tais condutas da seguinte forma: 1. O emprego de arreios que possam maguar ou 

ferir o animal, e a sua aplicação sobre partes dos corpos contusas ou chagadas; 2. A 

utilização de serviço dos animaes doentes, famintos, extenuados, mancos, feridos 

ou extremamente magros; 3. O amontoamento de animaes transportados, mantidos 

ou expostos a venda em depósitos insuficientes para contel-os; 4. A conducção ou 

transporte de animaes em posição ou por modo que causem sofrimento, de cabeça 

para baixo, ou atados pelos pés e pelas asas; 5. O castigo, com rancor e excesso, 

de qualquer animal; 6. O emprego da aguilhada para a estimulação de bovinos; 7. O 

uso de instrumento differente do pingalim para estimulo e branda correção de 

cavalos e muares atrelados a viaturas, ou do rebenque e espora de serrilha curta, 

quando aproveitados como animaes de sella; 8. O arrancamento de pello, pelle, 

penas ou plumas de animaes vivos ou o seu extermínio por meios bárbaros e 

desehumanos que causem sofrimentos inuteis; 9. Todo acto, mesmo não 

especificado nesta lei, que envolver crueldade com os animaes em geral [sic] 

(CÂMARA DE DEPUTADOS, 1911, p. 3212). 

Já o artigo 3º proibia expressamente: a) os espetáculos de féras e as 

exhibições de símios nas ruas e praças púbicas; b) o tiro nos pombos, as brigas de 

galos ou de ontros, quaesquer animaes e as touradas, embora com touros 

embolados; c) a vivissecção; d) a caçada durante a época de procriação, excepto 

para os damninhos e perigosos; e) a caçada, em qualquer época, de pequenos 

passaros cantoros ou de adorno; f) o commercio ambulante de passaros vivos [sic] 

(CÂMARA DE DEPUTADOS, 1911, p. 3212). No parágrafo único, era prevista 

punições com mais rigor à aqueles reincidentes, com a pena de multa elevada ao 

dobro. 
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Portanto, os tipos propostos pelo projeto visavam a coibir abusos e maus-

tratos aos animais, reconhecendo um valor nos animais que serviam aos humanos. 

Para o deputado Portella: 

 
[...] reclama da parte sã da nossa sociedade que se levanta em espiríto e 
estabeleça na educação moderna as regras pelas quaes a nossa 
humanidade, dentro das leis do seu destino, attinja a sua finalidade que é o 
bem e a justiça [sic] (CÂMARA DE DEPUTADOS, 1911, p. 3212). 

 

Em 7 de setembro de 1912, pela segunda vez, o projeto foi apresentado à 

Câmara de Deputados para debate. O deputado Francisco Portella trouxe à tona o 

projeto do ano anterior: “[...] apresentei um projeto de lei para a proteção dos 

animais domésticos e familiares, do qual uma parte da Câmara não terá 

conhecimento e outra parte provavelmente não se lembrará” (CÂMARA DE 

DEPUTADOS, 1912, p. 2174). Colocando novamente o projeto em pauta, ele pediu 

o aditamento de novos argumentos a fim de que fossem consideradas pela Câmara 

as justificativas do carecimento da norma no ordenamento jurídico brasileiro. Por 

conta disso, o deputado denunciou o atraso do Brasil em relação a essas leis, uma 

vez que muitos países já tinham avançado no que se refere à proteção dos animais, 

por meio do direito. De acordo com o deputado: 

 
Importa para justificação do projecto ponderar que o assumpto, de que elle 
se occupa, tem sido em todas as nações policiadas obrigado pela 
legislação, como matéria da processão da evolução animal e do progresso 
da moralidade humana, isto é da civilização [sic] (CÂMARA DE 
DEPUTADOS, 1912, p. 2174). 

 

Na fundamentação do projeto, constava delimitado que os animais 

domésticos e familiares estariam protegidos pela norma, pois “[...] graças aos 

proccessus natural da evolução orgânica não contrariada por meio de tratos 

bárbaros, os tornará mais úteis ás artes, ás indústrias e ao nosso bem estar e 

segurança” (CÂMARA DE DEPUTADOS, 1912, p. 2174). Em outro trecho, 

continuava o deputado: 

 
Quem não conhece a história natural, sabe todavia que os animaes são 
dotados de intelligencia, de sensibilidade e vontade, e que os mais próximos 
de nós só differem em não possuírem as faculdades de abstrair e 
generalizar e a razão superior ou impessoal para o estudo da natureza e de 
suas leis para a formação das sciencias e artes, com os processos de 

indução e dedução [sic] (CÂMARA DE DEPUTADOS, 1912, p. 2174). 
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Portanto, reforçava-se a ideia de que muitos animais “sofriam” ou morriam 

diante das situações cotidianas; afirmava-se a sensibilidade do animal em relação à 

capacidade de sentir dor e sofrimento; reconhecendo-se, também, que os animais 

possuíam em menor grau a inteligência. Por isso, o texto desse documento 

asseverava que: 

 
Certamente é necessário respeitar as leis das faculdades psychicas e das 
propriedades anatômicas, afim de poder approximar de si utilmente o 
animal, pois muitas pessoas ha que entendem que elle é insensível e que 
as pancadas que applicam não doem e só fazem andar; ignoram porventura 
o que é ser sensível [sic] (CÂMARA DE DEPUTADOS, 1912, p. 2174). 

 

O projeto se pautava no pressuposto de que os animais possuíam 

capacidade de sentir dor e prazer. No texto, buscou-se colocar essa sensibilidade 

para tornar os animais juridicamente relevantes, e, assim, sustentar que o sofrimento 

“[...] exhaure a economia esgotando a força nervosa e perturbando a principal 

funcção da vida, a nutrição; e aquelle maltrata o animal, prejudica-se a si próprio 

diminuindo o préstimo delle e o serviço de que se utiliza” [sic] (CÂMARA DE 

DEPUTADOS, 1912, p. 2174). E esse trecho nos permite vislumbrar que o 

reconhecimento do valor ao animal estava ligado a um valor de utilidade deste para 

o ser humano, e não diretamente ao animal enquanto ser vivo. 

Por fim, o congressista Portella solicitou à Comissão dar parecer sobre o 

projeto e submeter a deliberação da Câmara de Deputados para votação. O 

deputado defendia o seguinte: 

 
Sr. Presidente, Srs Deputados, o povo brazileiro sinceramente amante da 
verdade e da justiça, do bem e do bello, appaludirá de coração esta lei que 
extingue a crueldade na condição de vida servil dos animaes domésticos e 
familiares. Já abolimos no Brazil a escravidão, já nossos índios estão 
independentes e serão em futuro breve incorporados á nossa sociedade 
política; agora cumpre-nos libertar da fereza humana os animaes 
domésticos e familiares [sic] (CÂMARA DEPUTADOS, 1912, p.2475). 

 

Aqui, ainda, é interessante observar o paralelo entre abolição da escravidão 

e o reconhecimento jurídico dos animais em nosso ordenamento. A nosso juízo, 

trata-se de uma analogia realizada no intuito de afirmar que a violência contra os 

animais não era mais aceitável nas sociedades. Igualmente interessante, mencionar 

que o autor Gary Francione faz essa analogia para afirmar que não existe diferença 

suficiente que possa levar a consideração dos seres humanos como superiores aos 

animais, portanto, não há motivos para excluir os animais de tutela jurídica. 
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Em suma, foram mais de 20 anos entre o primeiro projeto de lei e o 

surgimento do Decreto nº 24.645. Verifica-se que, algumas disposições se 

aproximaram do projeto nº 400/1911, ao mesmo tempo em que foram introduzidas 

outras diferentes do projeto original. No próximo tópico, será possível analisar a 

estrutura do texto da norma. 

 

1.1.3 A primeira “lei” a incriminar a crueldade e maus-tratos aos animais 

(Decreto nº 24.645/1934) 

 

A análise das leis anticrueldade5 durante a Era Vargas é um tema importante 

devido ao pioneirismo do governo na edição de uma lei de proteção animal que 

explicitamente sancionava a conduta de maus-tratos e crueldade. 

É interessante destacar que, no âmbito internacional, o movimento de leis 

anticrueldades surgiram em 1824, com a instituição da Royal Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)6. Tratava-se de uma entidade filantrópica 

que tinha como objetivo promover a aplicação da lei inglesa e prevenir a crueldade. 

A partir dessa experiência, outros países - como a Irlanda, Escócia, Austrália, Nova 

Zelândia e Estados Unidos - seguiram o exemplo inglês (MÓL; VENANCIO, 2014, 

p.18-19; ZAFFARONI, 2017, p.40). 

Em 1931, José Manuel de Azevedo Marques (1931, p. 205), professor da 

Universidade do Largo de São Francisco, relatou que em países desenvolvidos 

progrediu “a magnifica ideia do reconhecimento, pelas leis e pela jurisprudência, de 

certa capacidade jurídica dos irracionais”. A atenção sobre a proteção aos animais 

ganhava novos adeptos, e exemplos de países que proibiam a crueldade ou maus-

tratos, mesmo que a limitada a determinada espécie. De acordo com Marques 

(1931, p. 205-206): 

 
A Belgica prohibe a luta de animaes, provocada pelo homem como jogo, 
divertimento ou commercio.[...]. A Hespeanha, sem embargo da brutalidade 
das touradas, pune aos que atiram pedras contra cãos e gatos; aos que 
depennam as gallinhas antes de as matar; [...]. A Polonia pune com um 

                                                 
5 Utilizamos a denominação “leis anticrueldades” para designar leis que proíbam e sancionam a 

crueldade ou inflição de sofrimento ao animal. Trata-se de um conceito empregado por Gary 
Francione em sua obra Introdução aos direitos animais. 
6 A Sociedade Protetora dos Animais está em exercício desde 1824 e hoje trabalha de forma global 
com intuito de viabilizar bem-estar e proteção animal a nível internacional. 
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anno de prisão aos que brutalisam ao animaes, comprehendidos os 
passaros, gallinaceos, peixes, insectos [sic]. 

 

O panorama internacional vai além em relação às legislações sobre o tema. 

É o que ocorreu, nos países como França, Itália, Alemanha, Holanda, Suécia, 

Noruega, Dinamarca, Finlândia (ZAFFARONI, 2017, p. 41-42). Diante desse 

contexto no âmbito internacional, Marques (1931, p. 205), enalteceu o 

reconhecimento do animal como titular do bem jurídico no delito de maus-tratos por 

meio da seguinte afimação: 

 
Sustenta-se a these audaciosa e encatadora de que os animaes não devem 
ser considerados como coisas - inanimadas-. Merecem, indiscultivelmente, 
proteção legal e assistência humana como - titulares de direito [sic]. 

 

O professor paulista salientou que a questão animal chegou no plano 

jurídico e a tendência foi no sentido de “reconhecerem as leis e a jurisprudência 

verdadeiros direitos aos animaes, em vez de, como até ha pouco invocar-se, em 

favor deles, tão somente o sentimentalismo humano” [sic] (MARQUES, 1931, p. 

205). 

Vale lembrar que a primeira legislação penal no Brasil foi o Código Criminal 

do Império do Brasil (1830), o qual não traz em seu texto disposição acerca da 

proteção aos animais. Posteriormente, durante o período republicano houve a 

reforma da legislação penal, e, em 1890, começou a vigência do Código Penal dos 

Estados Unidos do Brasil. Tal código igualmente não dispunha em seu texto o delito 

de maus-tratos e crueldade contra animais. Nesse contexto, o professor Marques 

(1931, p. 206) relatava que “os nossos codigos descuidaram-se do assumpto, o 

qual, entretanto, encerra de civilisação e educação sentimental para a formação de 

bons corações e bons caracteres” [sic]. 

Contudo, somente em 10 de julho de 1934 foi aprovada pelo Decreto nº 

24.645/1934, a primeira legislação penal brasileira de âmbito nacional, que 

especificamente a tratou do tema, dentro do governo do, então presidente, Getúlio 

Vargas. O Decreto nº 24.645/1934 possui 19 artigos contendo medidas específicas 

de proteção aos animais. E passaremos a analisar seu conteúdo normativo nos 

próximos tópicos. 
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1.1.3.1 Conceito jurídico de animal 

 

O conceito jurídico de “animal”, a que se refere o tipo penal do artigo 2º do 

decreto-lei, pode ser auferido no próprio texto legal do artigo 17, que o definia para 

fins de medida de proteção: “a palavra animal, da presente lei, compreende todo ser 

irracional, quadrupede ou bípede, doméstico ou selvagem, exceto os daninhos”. 

Compreendemos, a partir da análise estrutural deste dispositivo, que o 

conceito utilizado “não está limitado a uma dimensão jurídica” (NETO, 2017, p.53) 

mas, sim, no campo das ciências biológicas (quadrupede ou bípede), bem como 

filosófico7 quando há menção do critério de “irracionalidade”. 

Ao estabelecer o conceito de animal, ressaltamos que, apesar de os animais 

não apresentarem o mesmo conjunto de habilidades intelectuais do ser humano, 

percebemos que eles possuem a capacidade de sentir emoções, como a dor e 

sofrimento. Quanto a essa capacidade de consciência da dor, o jurista Marques 

(1931, p. 206) reconheceu quando explicou que  

 
Se elles não têm uma - vontade consciente-; entretanto, não se lhes póde 
negar muitas -capacidades-. Tanto quanto o homem (e ás vezes mais do 
que alguns homens...) o irracional tem capacidade para o trabalho, para a 
dôr, para a fome e sêde, para a fidelidade, para o sacrificio, para gratidão, 
para o amor materno, para a morte, etc [sic]. 

 

Zaffaroni (2017, p. 59) expõe ao tratar do reconhecimento dos direitos dos 

animais que: 

 
Embora o animal tenha menor inteligência que o ser humano, não se pode 
negar que há humanos sem inteligência ou com inteligência menor do que a 
do animal, e nada autoriza a tratar os animais com crueldade ou a fazer 
experimentos com eles [...]. 

 

Esse diploma legal, entretanto, trouxe um conceito em sentido amplo, pois 

na forma utilizada se entendia como toda criatura vivente irracional, considerando 

todas as espécies sobre qual o ser humano tinha sob seu domínio. Além disso, por 

determinação do artigo se designava critérios de gêneros (quadrupede ou bípede, 

doméstico ou selvagem). 

                                                 
7
 Torna-se necessário esclarecer que não é pretensão desta pesquisa entrar nas questões filosóficas 

sobre o assunto, pois excederia os critérios deste trabalho. 
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Neste momento, nos ocuparemos em compreender a definição de 

“doméstico”. Robert Delfort, historiador francês, ao comentar sobre a definição de 

animais domésticos, afirmou que, esse conceito não é claro e preciso, por não 

simplesmente asseverar que um animal já foi amansado. Na prática, a domesticação 

não foi igual para todos (DELFORT, 1987). Como exemplificaação, cães, porcos, 

ovelhas, cabras, bois e vacas, galinhas, gato, patos, renas, cavalos foram 

domesticados com objetivos diferentes8. 

Alguns animais eram mais sociáveis, espontaneamente ou por causa da 

comida, e se aproximaram do ser humano (DELFORT, 1987; MÓL; VENANCIO, 

2014). Os animais domésticos, de acordo com essa forma de pensar, eram aqueles 

que passaram a conviver com o ser humano sob seu domínio e lhes servir de algum 

modo. Incluíam-se os que nasceram em poder do ser humano a quem pertencem. 

Quanto aos animais selvagens, eram aqueles que viviam em liberdade nas florestas, 

independentes do ser humano. Francione (2017, p. 119) ao exemplificar o domínio 

dos humanos aos animais observa que quando 

 
[...] uma pessoa caça e mata uma lebre, ou de algum modo junta o trabalho 
humano a um animal, ela “removeu, assim, [o animal] do estado da 
Natureza, onde ele era comum a todos, e iniciou uma Propriedade. 

 

De fato, para Francione (2017) a condição do animal como propriedade 

decorre da domesticação como a posse dos humanos sobre os animais, estando 

relacionada às ideias de propriedade e dinheiro. 

É importante observar que os animais considerados “daninhos” não eram 

tutelados pela lei. Neste sentido, percebemos que nem todos os animais eram 

considerados para efeitos da lei. Um animal daninho é aquele capaz de causar 

dano, embora também considerado irracional, ou ainda se enquadrar nos critérios de 

quadrupede ou bípede, doméstico ou selvagem. Assim, a lei não servia para todos 

os animais, inclusive como se verá adiante quanto aos animais de caça. 

 

1.1.3.2 O delito de maus-tratos 

 

                                                 
8
 De acordo com Delfort os objetivos que levaram à domesticação dos animais foram em razão do 

uso para comida, para trabalho, entretenimento, e até mesmo comportamentos (biológicos para 
atividades de limpeza, vigia da propriedade ou rebanho) (DELFORT, 1987). 
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O Decreto-Lei, no artigo 2º (primeira parte) tipificou a prática de maus-tratos 

a animais nos seguintes termos: “aquele que, em lugar público ou privado, aplicar ou 

fizer aplicar maus tratos aos animais, incorrerá em multa de 20$000 a 500$000 e na 

pena de prisão celular de 2 a 15 dias”. Já a segunda parte do dispositivo 

determinava que incorria na infração qualquer pessoa, seja o respectivo proprietário 

ou não. 

Marques (1931, p.205-206) afirmou que “animaes e arvores devem gosar de 

- direitos- (nota-se) e não de simples complacencia ou generosidade dos homens” 

[sic]. Para o jurista, a lei reconhecia a dignidade e integridade dos animais como 

titular bem jurídico penal. 

De acordo com esse dispositivo, o tipo penal era aplicar maus-tratos, com 

isso, a lei visava a impedir dor e sofrimento desnecessários, meramente por prazer, 

diversão ou conveniência do ser humano. O texto normativo do Decreto-Lei continha 

uma hipótese composta por um termo vago: “aplicar maus-tratos”. O caput do artigo 

previu hipótese genérica e abstrata. Entretanto, as condutas consideradas maus-

tratos estavam exemplificadas no corpo da lei, como se analisará no tópico seguinte. 

No presente artigo, portanto, não havia distinção entre a realização do delito 

em público ou nas relações privadas. Isso significa  assumir, que mesmo cometido 

privativamente, haveria punição, dando indício de que o Estado poderia interferir na 

moral privada. Assim, a lei punia quem praticasse maus-tratos em qualquer lugar 

com pena de prisão e multa. 

Também no § 1º do mesmo diploma legal o Decreto-Lei dispunha que o 

julgador, ao apreciar os fatos, poderia aplicar cumulativamente pena de prisão e 

multa ou qualquer uma das penalidades. Além disso, no § 2º, constava que a pena 

aplicada dependia da apreciação da gravidade do delito. 

Como consequência lógica do texto normativo, os animais eram 

representados pelo Ministério Público. Como visto, os animais eram considerados 

seres irracionais e não possuíam capacidade para postular, assim como todos os 

incapazes de ação e conduta. O mesmo dispositivo ainda previa que os animais 

poderiam ser representados em juízo por substitutos legais e pelos membros de 

sociedades protetoras de animais9. 

                                                 
9
 Artigo 2º [...] § 3º Os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, 

seus substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras de animais. 
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Tal percepção da capacidade jurídica dos animais foi defendida por Marques 

(1931, p. 206) ao questionar “Porque então não lhe conceder capacidadé juridica, à 

semelhança da que se reconhece aos idiotas, aos loucos, aos impuberes e outros 

viventes destituidos da vontade consciente?” [sic]. Com relação a esse argumento, 

“são muitos os seres humanos que carecem da capacidade da linguagem 

(oligofrênicos profundos, fetos) ou que nunca conseguirão desenvolvê-la 

(descerebrados, dementes nos últimos estágios) [...]” (ZAFFARONI, 2017, p. 46). 

Antes disso, o artigo 1º do Decreto-lei dispunha que “todos os animais 

existentes no país são tutelados do Estado”, portanto o decreto-lei reconheceu o 

animal como titular do bem jurídico no delito de maus-tratos e conferiu-lhe a 

qualidade de vítima. 

 

1.1.3.3 As hipóteses de maus-tratos (art.3º) 

 

Afirmamos, acima, que o Decreto-Lei enquadrou como tipo penal a 

aplicação de maus-tratos, porém, com uso, até então, de termo vago e geral de 

maus-tratos. Isso porque o próprio decreto determinava as condutas que se 

enquadravam em maus-tratos aos animais. 

Dessa forma, ao estabelecer a proteção dos animais, o Decreto-Lei no artigo 

3º se preocupou em elencar um rol de condutas humanas que configurariam maus-

tratos. 

O artigo 3º ao definir nos incisos o que considerava maus-tratos foi bastante 

claro, “[...] por meio de quase exustiva descrição de condutas que constituiriam 

maus-tratos [...] (NETO, 2017, p. 189). Muitas condutas constituíam incontestáveis  

maus-tratos e crueldade, mas limitavam-se ao bem-estar do animal “[...] já que, tais 

condutas, causariam consideráveis sofrimento, prolongados ou repetidos, aos 

animais” (NETO, 2017, p. 189).  

De acordo com inciso I, consideravam-se “maus-tratos” “praticar ato de 

abuso ou crueldade em qualquer animal”. Atos de abuso consistiam num 

comportamento excessivo ou inadequado, já a crueldade significa “que faz sofre 

outrem” (FRANÇA, 1977, p. 14). A nosso sentir, a crueldade empregada nesse texto 

referia-se à crueldade em sentido amplo já que não mencionava as ações que 

poderiam ser cruéis ou abusivas.  
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Os maus-tratos no inciso II eram presumidos pelo simples fato de manter 

animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impedissem a respiração, o 

movimento ou o descanso, ou, ainda os privassem de ar ou luz. Isto é, pelas 

condições higiênicas imprescindíveis à saúde e ao bem-estar do animal. Partindo 

desse inciso, é válido destacar que esse foi o fundamento da petição de Sobral 

Pinto, no caso do preso politíco Harry Berger10 (STM, 1937, p. 752).  

No entanto, cumpre esclarecer que Arthur Ewert (1890-1959), mais 

conhecido como Harry Berguer, chegou ao Brasil em 1935 junto com sua esposa 

Elisabeth Saborowsky Ewert. Harry Berguer contribuiu à formação da Aliança 

Nacional Libertadora (ANL) e militava com Carlos Prestes, tendo ambos participado 

do levante de 1935. Em seguida, ele e sua esposa foram presos e torturados 

severamente. Devido aos maus-tratos, ficou louco. Mesmo retornando à Alemanha 

1947, nunca recuperou a razão (NUNES, 2010, p. 160). 

Na obra “Como um cavalo salvou a vida de um preso político”, escreveu 

Evaldo Novelini que em 1936 Harry Berger foi preso como mentor de Luiz Carlos 

Prestes na polícia especial do Rio de Janeiro e jogado num “socavão do prédio da 

polícia” (2015, p. 29), onde não conseguia ficar em pé, pois se tratava de uma área 

com “pé direito de 1.60m”, “dormia sobre pedras, estava sem banho há um ano” 

(2015, p. 29), ou seja, privado de higiêne diária. Ademais, asseverou-se que Harry 

Berguer “apanhava todos os dias” (2015, p. 29). Como visto, Berger permaneceu 

preso durante meses debaixo da escada da polícia e, 

 
diante das condições subumanas a que foi submetido, Sobral Pinto 
impetrou habeas corpus para que cessasse tal situação, ficando famosa a 
tese de defesa lançada de que se o ordenamento jurídico nacional não 
permitia maus-tratos contra os animais, muito mais cruel seria manter o 
paciente incomunicável e sem mínimas condições de saúde e higiene 
(NUNES , 2010, p. 205). 

 

Por essas razões, a defesa do preso para tentar livrar o prisioneiro dos 

maus-tratos no cárcere entrou com pedido de Habeas Corpus evocando o Decreto-

Lei 24.645/1934. Sustentou o advogado que o Estado assegurava a tutela aos os 

animais, configurando portanto, conforme inciso II maus-tratos com base na situação 

fática do preso, já que o Estado resguardava “os próprios animaes irracionaes dos 

                                                 
10

 Cumpre destacar que não pretendemos reconstituir os fatos e motivos da prisão de Harry Berger 
mas verificar como o jurista fundamentava o instituto jurídico da lei de proteção na sua petição. 
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maos tratos até de seus donos” [sic] (STM, 1937, p. 752), e, assim, requereu um 

tratamento condigno a Harry Berger com base na proteção e defesa dos animais 

pelo Estado. 

Na sequência, notamos que o inciso III tutelou os animais trabalhadores que 

eram explorados até a morte, por isso era considerado maus-tratos “obrigar animais 

a trabalhos excessivos ou superiores as suas forças e a todo ato que resulte em 

sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente, não se lhes possam exigir 

senão com castigo”. Muitos animais trabalhadores podiam ser fortes ou resistentes, 

mas, quando submetidos a trabalhar de forma superior as suas capacidades, 

configuravam maus-tratos. 

Outra forma de maus-tratos estava prevista no inciso IV que consistia em 

“golpear, ferir ou mutilar, voluntariamente, qualquer órgão ou tecido de economia”, 

excluindo desse tipo penal a castração somente para os animais domésticos, ou 

“operações outras praticadas em beneficio exclusivo do animal e as exigidas para 

defesa do homem, ou no interesse da ciência”. Observa-se, nesse ponto, que o 

objetivo da lei foi o de proteger a integridade física do animal, mas ao mesmo tempo 

excetuou a proteção quando se tratasse de experiência com fins científicos. 

Já o inciso V dispunha que a violência contra os animais era presumida ao 

“abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de 

ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência 

veterinária”. A nosso sentir, esse dispositivo buscava regular os problemas de saúde 

criados pelo convívio entre animais e seres humanos. Logo, tratava-se de assegurar 

o bem-estar do animal. 

Da mesma forma, no inciso VI, observou-se que a violência também era 

presumida quando considerava maus-tratos “não dar morte rápida, livre de 

sofrimentos prolongados, a todo animal cujo extermínio seja necessário, para 

consumo ou não”. 

O inciso VII considerava que “abater para o consumo ou fazer trabalhar os 

animais em período adiantado de gestação” eram maus-tratos. A lei, no entanto, não 

definiu o que é “período adiantado da gestação”, pois cada espécie possui suas 

particularidades na gestação. Contudo, nos parece que a lei protegia não só a 

fêmea, mas também o filhote. 

Os animais de trabalho, geralmente domesticados, eram explorados no 

trabalho da agricultura ou transportes (MÓL; VENANCIO, 2014). Assim, com o 
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advento da lei de proteção, proporcionou-se um grau de proteção a esses animais. 

O decreto no inciso VIII estabeleceu como maus-tratos aos animais explorados para 

trabalho: “atrelar, no mesmo veículo, instrumento agrícola ou industrial, bovinos com 

equinos, com muares ou com asininos, sendo somente permitido o trabalho etc. 

conjunto a animais da mesma espécie”. Complementando os atos considerados 

maus-tratos, o inciso IX dispunha que “atrelar animais a veículos sem os apetrechos 

indispensáveis, como sejam balancins, ganchos e lanças ou com arreios 

incompletos incomodas ou em mau estado, ou com acréscimo de acessórios que os 

molestem ou lhes perturbem o funcionamento do organismo” [sic].  

Da mesma forma, quanto ao estado do animal usado em serviço, o inciso X 

considerava forma de maus-tratos “utilizar, em serviço, animal cego, ferido, enfermo, 

fraco, extenuado ou desferrado, sendo que este último caso somente se aplica a 

localidade com ruas calçadas”. Ainda sobre a violência contra esses animais usados 

para auxiliar o trabalho humano, o inciso XI considerava também “açoitar, golpear ou 

castigar por qualquer forma um animal caído sob o veiculo ou com ele, devendo o 

condutor desprendê-lo do tiro para levantar-se”. O inciso XII acrescenta a proibição 

de “descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das respectivas 

travas, cujo uso é obrigatório”. 

De acordo com o inciso XIII, presumiam-se maus-tratos “deixar de revestir 

com couro ou material com idêntica qualidade de proteção as correntes atreladas 

aos animais de tiro”. “Animais de tiro” são os animais das carroças e charretes, 

assim o inciso XIV também afirmava que constituiam maus-tratos conduzir qualquer 

veículo de tração animal, dirigido por condutor sentado, sem que essa tenha “bolaé” 

fixa [sic] e arreios apropriados, com tesouras, pontas de guia e retranca.  Já o inciso 

XV pressupunha como forma de maus-tratos: “prender animais atrás dos veículos ou 

atados às caudas de outros”. 

Para garantir o cuidado com o animal, o inciso XVI proibia que o animal 

viajasse a pé, mais de 10 quilômetros, sem lhe dar descanso, ou trabalhar mais de 6 

horas contínuas sem lhe dar água e alimento. No caso de animais embarcados, o 

inciso XVII vedava mantê-los por mais de 12 horas sem água e alimento. Ademais, 

para o transporte de animais, o inciso XVIII proibia conduzi-los, por qualquer meio de 

locomoção, colocado de cabeça para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer 

outra forma que lhes produzisse sofrimento. Do mesmo modo, o inciso XIX tratava 

como violência aos animais o transporte em cestos, gaiolas ou veículos sem as 
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proporções necessárias ao tamanho e número de cabeças, e sem que o meio 

impeça a saída de qualquer membro do animal. 

O inciso XX defendia como maus-tratos “encerrar em curral ou outros 

lugares animais em número tal que não lhes seja possível moverem-se livremente, 

ou deixá-los sem água e alimento mais de 12 horas”. Pela análise do conteúdo 

desse inciso, podemos citar como exemplo, a seguinte passagem: 

 
[...] os bovinos de corte (criados para a produção de carne) são 
aglomerados em grandes currais de terra, chamados currais de engorda. 
Outros animais, incluindo porcos e galinhas, são alojados em enormes 
edificações de confinamento, parecidas com depósitos de fábrica, e a 
maioria deles só vê o exterior quando é mandada para o abatedouro. Nas 
granjas industriais, os animais não têm espaço sequer para mover seus 
membros ou se virar (FRANCIONE, 2015, p. 59). 

 

Em se tratando de vacas, o inciso XXI considerava que “deixar sem 

ordenhar as vacas por mais de 24 horas, quando utilizadas no explorado do leite” 

eram também maus-tratos. 

Para além dos casos já mencionados, o inciso XXII dispunha como maus-

tratos “ter animais encerrados juntamente com outros que os aterrorizem ou 

molestem”. 

Quanto aos animais destinados à venda, determinava o inciso XXIII que as 

condições de higiene deveriam condizer com comodidades relativas do local e do 

animal, enquanto que o inciso XXIV configurava como maus-tratos a exposição de 

aves em gaiolas nos mercados ou qualquer local venda, por mais de 12 horas, sem 

que se fizessem a devida limpeza e renovação de água e alimento. O inciso XXV 

atestava como prática de maus-tratos a enogorda de aves mecanicamente, e o 

inciso XXVI proibia a despelação de animais vivos ou a entrega de animais vivos 

para a alimentação de outros. 

Em relação ao inciso XXVII, inferia-se como maus-tratos “ministrar ensino a 

animais com maus-tratos físicos”. O adestramento de animais é comum no caso do 

entretenimento, mas também na domesticação dos animais. Porém, ocorre que 

esses animais são treinados com técnicas que geram não só dor física, mas também 

psicológica, e são usados para adestra-los “chicotes, correntes, bastoões elétricos, 

varas com ganchos metálicos nas extremidades” (FRANCIONE, 2015, p. 75). Como 

podemos perceber, a lei somente punia em casos de abusos no uso de violência 

física. 
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Através do inciso XXVIII, concebe-se como violência aos animais a 

excitação de tiro ao alvo sobre patos ou qualquer animal selvagem, salvo os 

pombos, nas sociedades, clubes de caça, inscritos no Serviço de Caça e Pesca. 

Como veremos em tópico específico à caça, apesar de ser ato de crueldade ao 

nosso juízo, não se aplicava as medidas de proteção a animais objetos de caça. 

As lutas entre os animais incentivadas pelo homem, de acordo com o inciso 

XXIX, constituíam maus-tratos, a saber: “realizar ou promover lutas entre animais da 

mesma espécie ou de espécie diferente, touradas e simulacros de touradas, ainda 

mesmo em lugar privado”. Esse era o caso das rinhas de galo ou luta de cachorros, 

que consistiam em treinamentos cruéis, tendo, na maior parte dos casos, resultados 

fatais. 

A lei, ainda, tratava, no inciso XXX, como “maus-tratos” “arrojar aves e 

outros animais nas casas de espetáculo e exibí-los, para tirar sortes ou realizar 

acrobacias”. Por fim, o inciso XXXI menciona que o transporte, a negociação ou 

“fazer cair, em qualquer época do ano, aves insetívoras, pássaros canoros, beija-

flores e outras aves de pequeno porte, salvo se autorizadas para fins cientificos  

ciêntíficos, consignadas em lei anterior” poderiam configurar como violência contra 

aos animais. 

Portanto, observa-se que muitas condutas constituíam contravenção e 

referiam-se às formas de instrumentalização dos animais, desde aqueles que 

trabalhavam, aos que serviam de alimento para o ser humano. Todas as condutas 

tutelavam o bem-estar animal, ou seja, buscavam proporcionar uma possível 

qualidade de vida através do bem-estar. 

É importante reconhecer que a lei proibiu os maus-tratos animais 

estabelecendo medidas distinguindo entre os diversos usos de animais. Por isso, 

acreditamos que a lei, neste sentido, “limita nosso uso de animais apenas na medida 

em que devemos usá-los para um “’propósito’” (FRANCIONE, 2015, p. 139). 

Ainda que de forma limitada, não podemos deixar de perceber que o 

dispositivo reconheceu a possibilidade dos animais serem titulares de bens juridicos-

penais, uma vez que havia um interesse de a lei proteger a vida dos animais contra 

abusos praticados pelos seres humanos e promover bem-estar animal. 

 

1.1.3.4 Os animais de tração 
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Nos artigos 4 a 6, o Decreto-Lei tratou de casos específicos dos animais de 

tração. Estes animais - geralmente cavalos, bois, mulas e burros - eram utilizados 

como força de trabalho na carga de mercadorias e, transportes de pessoas, como, 

por exemplo, a carroça. Acontece que esses animais eram explorados até morte, e 

sofriam abusos e, lentamente o uso deles foram regulados por lei11. 

Em geral, quanto ao uso do animal como fonte de trabalho, diversamente do 

que ocorreu com animais que serviam para alimento, “só ocorreu mais tarde: boi, 

burro, cavalo, mula, camelo, lhamas e cães puxaram o arado, trouxeram o pacote ou 

foram, em tempos mais recentes, submetidos à sela” 12. Adverte-se ainda, que não é 

possível determinar quando e onde o animal foi utilizado para substituir ou ajudar no 

trabalho (DELFORT, 1987). 

Sobre esses animais, especialmente o cavalo, Keith Thomas (2010, p. 140) 

nos revela que na Inglaterra setecentista, esses animais de tração eram usados até 

a morte e tratados com crueldade por seus donos. Na sua, obra cita um pregador de 

1669: “quantas vezes não os vi sucumbir sob a carga, combalidos das pernas e 

tombados para o lado, com as costas em carne viva, pelos campos da cidade [...]”. 

Além das medidas estabelecidas no artigo 3º do Decreto-Lei foi necessário 

regulamentar o transporte de carroças. O artigo 4º do Decreto-lei estabeleceu que 

“só é permitida a tração animal de veículo ou instrumento agrícolas e industriais, por 

animais das espécies equina, bovina, muar e asinina”. O artigo, portanto, mencionou 

de forma expressa quais os animais possíveis de ser considerados para uso de 

tração em carroças, como, também, restringiu para fins específicos. 

Da mesma forma, o artigo 5º determinou que, em veículos de duas rodas de 

tração animal, era obrigatório o uso de escora e suporte fixado por dobradiça, nas 

partes dianteira e traseiras, a fim de evitar que “quando o veículo esteja parado, o 

pêso da carga recaía sôbre o animal e também para os efeitos em sentido contrário, 

quando o pêso da carga for na parte traseria do veículo [sic]”. 

                                                 
11 De acordo com Mól e Venancio, a primeira lei a regulamentar os animais de tração foi de 1886, na 
cidade de São Paulo, cuja eficácia e obrigatoriedade ocorriam somente nesta cidade (MÓL e 
Venancio, 2014, p. 65). 
12

 “Mentre non è assolutamente certo che problemi di carattere alimentare abbiano dato origine alla 

domesticazione, è più che sicuro che l’utilizzazione dell’animale come fonte di energia si è avuta 
soltanto in un secondo momento: bue, asino, cavalo, mulo, cammelo, lama e cane hanno tirato 
l’aratro, portato il basto o si sono, in tempi più recenti, assoggettati alla sella” (DELFORT, 1987, p. 
138) 
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Além disso, o artigo 6º proibiu o uso de guizos, chocalhos ou campainhas 

ligados aos arreios ou aos veículos para produzirem ruído constante nas cidades e 

povoados. Os veículos de tração animal deveriam ter tímpano ou outros sinais de 

alarme, acionáveis pelo condutor. 

No tocante ao peso da carga, o artigo 7 definiu que essa se dava por veículo 

de acordo e determinada para o número de animais que o veículo suportava, mas 

delegou as municipalidades a fixação da medida desde que obedecesse ao “estado 

das vias públicas, declives das mesmas, peso e espécie de veículo, fazendo constar 

nas respectivas licenças a tára e a carga útil”. 

Percebe-se, assim, que os animais sofriam muitos excessos, trabalhavam o 

dia todo no trânsito sem descanso, muitas vezes sem pausa, passavam fome ou 

ficavam sem beber água, sofriam com violências físicas das chibatadas ou pelos 

apetrechos dos próprios veículos, transportavam cargas extremamente pesadas que 

caracterizassem o excesso de peso. 

 

1.1.3.5 O sujeito ativo e as sanções aplicadas 

 

O Decreto-Lei, conforme já mencionado no artigo 2º, punia não somente o 

proprietário como qualquer pessoa que tenha infringido as postulações definidas na 

lei, isto é, não havia necessidade de existir uma relação de propriedade entre animal 

e ser humano. Em consonância com esse dispositivo, o artigo 13 estabeleceu que 

as penas fossem aplicadas a “todo aquele que inflingir maus-tratos ou eliminar um 

animal, sem provar que foi por este acometido ou que se trata de animal feroz ou 

atacado de moléstia perigosa”. 

O artigo 10 estabeleceu a figura da solidariedade ao determinar que nas 

mesmas penas incorressem proprietários de animais e os que os tinham sob sua 

guarda ou uso, desde que consentissem a seus prepostos atos proibidos na 

presente lei. 

As sanções aplicadas, de acordo com o artigo 2º, eram a de prisão por dois 

ou quinze dias; e a de multa, que variava entre vinte e cinquenta réis. Como medida 

de garantia da pena pecuniária, o artigo 11 dispunha que seria legítima, “para 

garantia da cobrança da multa ou multas, a apreensão do animal ou do veiculo, ou 

de ambos”. Na sequência, o artigo 12 expressava que “as penas pecuniárias serão 

aplicadas pela polícia ou autoridade municipal e as penas de prisão serão da alçada 
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das autoridades judiciárias”. Interessante notar que, de acordo com esse dispositivo, 

havia uma competência bipartida para imposição de multa conferida a autoridades 

diferentes, e, portanto, a autoridade policial poderia aplicar uma “pena” sem a 

garantia do contraditório. 

No que se refere à reincidência do agente o artigo 14 previa que a 

autoridade, ao tomar conhecimento de qualquer infração dessa lei, poderia confiscar 

o animal. Em relação aos animais confiscados, os parágrafos 1º e 2º determinavam 

o seguinte: 

 
§ 1º O animal, apreendido, se próprio para consumo, será entregue a 
instituições de beneficência, e, em caso contrário, será promovida a sua 
venda em benefício de instituições de assistência social; 
§ 2º Se o animal apreendido for impróprio para o consumo e estiver em 
condições de não mais prestar serviços, será abatido (BRASIL, 1934). 

 

O artigo 15 trouxe a figura das qualificadoras e determinou que as sanções 

devessem ser aplicadas em dobro nos casos de reincidência ou quando, em razão 

dos maus-tratos, ocorresse a morte do animal ou causasse mutilação de qualquer 

dos órgãos ou membros. 

Ademais, o artigo 8º fixava uma causa especial de aumento de pena 

considerado como “castigos violentos, sujeitos ao dobro das penas cominadas na 

presente lei, castigar o animal na cabeça, baixo ventre ou pernas”. 

Por fim, restou disciplinado no artigo 16 que “as autoridades federais, 

estaduais e municipais prestarão aos membros das sociedades protetoras de 

animais a cooperação necessária para fazer cumprir a presente lei”. Assim, o 

Decreto-lei entrou em vigor independentemente de regulamentação. 

 

1.2 REFORMAS: AS CODIFICAÇÕES E LEIS-SISTEMA DA ERA VARGAS 

 

Como afirmado anteriormente, no início do primeiro capítulo, durante o 

período do regime autoritário do Estado Novo, Vargas, sob o discurso do papel 

modernizador, realiza uma reforma tanto no Direito Penal, quanto no Processual 

Penal. 

Não obstante a evidência do discurso reformista, a construção desses 

códigos ficou centralizada no poder de Getúlio Vargas com auxílio de seus 
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Ministérios, os quais eram responsáveis pela elaboração dos projetos de leis 

(NUNES, 2016). De tal forma: 

 
A preocupação com a modernização do Estado, partindo das instituições e 
chegando à legislação, é uma marca notória do regime de Vargas. Inúmeros 
são os legados nesse sentido. A questão é que, tratando-se do processo 
legislativo, valeu a máxima da justificação dos meios pelos fins a serem 
alcançados (NUNES, 2016, p. 18). 

 

Em virtude dessas razões, por determinação do Presidente, o professor 

Alcântara Machado, da Faculdade de Direito de São Paulo, foi designado para 

elaborar o projeto de um novo código (NUNES, 2010). O anteprojeto de Alcântara 

Machado foi entregue em novembro de 1938. Na exposição de motivos do 

anteprojeto, Machado (1938, p. 205) já consignou que “o ante-projeto não trata das 

contravenções”. Diante de tal afirmação, o autor do anteprojeto explicou que era 

desnecessário “[...] encarecer as dificuldades, com que se debatem os doutores e os 

legisladores, na pesquisa de um critério diferencial entre contravenções e crimes” 

(MACHADO, 1938, p. 205). Nesse esquema de fixar um critério para diferenciar 

essas infrações, Machado (1938, p. 205) citou o Código Criminal italiano e afirmou 

que a diferença estava somente “[...] de acordo na quatidade da pena”.  

Outro exemplo citado pelo autor sobre as contravenções não figurarem no 

Código Criminal era o projeto austríaco que "[...] deixou igualmente de lado as 

contravenções" (MACHADO, 1938, p. 205). Para além desses exemplos, Machado 

(1938, p. 205-206) indicou que o novo Código Penal colombiano (de 24 de maio de 

1936) resolveu que "[...] o assunto fosse regulado em lei geral de polícia, se prejuízo 

das infrações da compentência local. Essa, a orienteção que nos parece mais 

acertada". Por essa via, o autor do anteprojeto sustentou que era melhor “incluir as 

chamadas contravenções gerais entre os crimes, deixando as outras - as simples 

infrações de polícia - para a legislação administrativa da União, dos Estados e dos 

Municípios” (MACHADO, 1937, p. 205). É nesse momento que as contravenções 

penais deixam de integrar o Código Penal. 

Vale advertir, ainda, que, no projeto de Alcântara Machado não havia 

previsão de crueldade e maus-tratos contra os animais, nem mesmo da pertubação 

do sossego por barulho produzido por animal, mas impõe-se notar que havia a 

previsão no artigo 253 de crime de omissão de cautela na guarda ou condução de 
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animais, dentro do capitulo IV, do incêndio e de outros crimes de perigo em 

comum13. 

Ante essa perspectiva de retirar do Código Penal as contravenções, 

Francisco Campos (1940, p. 241), na exposição de motivos do referido código, 

advertiu que:  

 
Ficou decidido, desde o início do trabalho de revisão, excluir do Código 
Penal as contravenções, que seriam objeto de lei à parte. Foi, assim, 
rejeitado o critério inicialmente proposto pelo Professor Alcântara Machado, 
de abolir-se qualquer distinção entre crimes e contravenções. 

 

Mais adiante, Campos (1940, p. 241) afirmou que “quando se misturam 

coisas de somenos importância com outras de maior valor, correm estas o risco de 

se verem amesquinhadas”. Dentro desse critério adotado baseado na gravidade da 

infração, observa-se que os crimes eram considerados maiores gravidades porque 

ofendiam bens mais importantes, enquanto que as contravenções eram ofensas 

menores, pois correspondiam a ofensas menores por atingirem as relações de 

convivência. Campos (1940, p. 241) destacou: 

 
Não é que exista diversidade ontológica entre crime e contravenção; 
embora sendo apenas de grau ou quantidade a diferença entre as duas 
espécies de ilícito penal, pareceu-nos de toda conveniência excluir do 
Código Penal a matéria tão miúda, tão vária e tão versátil das 
contravenções, dificilmente subordinável a um espírito de sistema e adstrita 
a critérios oportunísticos ou meramente convencionais e, assim, permitir 
que o Código Penal se furtasse, na medida do possível, pelo menos 

                                                 
13

 É importante ressaltar que não é objetivo deste trabalho verificar por que a omissão de cautela e 
guarda de animais foram retiradas do Código Penal de 1940, pois ultrapassaríamos os critérios deste 
estudo. Contudo, é relevante conferir a redação do artigo 253 do projeto do Código Penal de 
Alcântara Machado: Art. 253 - Punir-se-á com multa de 100$ a 2.000$000 aquele que: I - deixar de 
colocar sinal ou vedação na via pública, para prevenir os transuentes de perigo resultante de obra 
que esteja executando; II- apagar sinal luminoso ou destruir ou remover sinal de outra natureza ou 
vedação destinados  ao objetivo constante do incios anterior; III- remover qualquer outro sinl 
destinado a serviço público; IV- apagar aparelho de iluminação pública; V- der aviso falso de incêndio, 
crime ou acidente; VI- deixar em liberdade ou não guardar com a devida cautela, ou confiar à guarda 
de pessoa inexperiente animal perigoso; VII- abandonar em lugar aberto animal de tiro, carga ou 
corrida, ou o confiá-lo à pessoa inexperiente; VIII-excitar ou irritar animal, de maneira a pôr em perigo 
a segurança alheia; IX - dirigir na via pública animal ou veículo de modo a pôr em perigo a segurança 
alheia; X- dirigir veículo na via pública, ou emlugar acessível ao público, ou embarcação a motor em 
águas públicas, ou aeronave, sem estar devidamente licenciado; XI- entregar-se fora do campo de 
aviação a acrobacia aerea ou descer voluntariamente fora dos lugares destinados a esse fim; XII- 
deixar suspensa ou atirar ou deixar cair sobre a via pública ou lugar de uso comum ou alheio, coisa 
capaz de sujar ou molestar alguém; XIII- provocar fora dos casos permitidos em lei, emissão de gaz, 
fumaça ou vapor suscetível de produzir um dos resultados do inciso anterior; XIV - não exercer a 
vigilância necessária com relação a alienado perigoso, cuja guarda lhe incumba; ou deixar de avisar 
de sua fuga a autoridade [sic]. 
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àquelas contingências do tempo a que não devem estar sujeitas as obras 
destinadas a maior duração. 

 

Como se percebe, surge, em 1940, o novo Código Penal, criado por 

Decreto-Lei nº 2.848. Vale ressaltar que, as ideias que nortearam o novo Código 

Penal brasileiro veio da inspiração do Código Rocco - Código Penal italiano do 

regime fascista de Mussolini (1922-1943) (NUNES, 2010, 2016). 

Ao contrário do Código Penal de 1890 e também do Código Penal italiano, 

as contravenções saem do corpo do texto do Código Penal e passam a ser 

reguladas por uma lei especial, denominada de Lei das Contravenções Penais 

(MACHADO, 1941, p. 9). Antes de seguir, é importante ressaltar que a contravenção 

penal dos maus-tratos e crueldades contra os animais já era regulada por lei 

especial, e não figurava o Código Penal de 1890. Nesse paralelo com o os códigos 

anteriores, é igualmente interessante destacar que, a omissão de cautela na guarda 

ou condução de animais fora única a figurar no rol das contravenções do Código 

Penal 189014.  

No que tange às Leis de Contravenções Penais, um ano mais tarde, em 

1941, surgiu o Decreto-Lei nº 3.688 estabelecendo as figuras contravencionais de 

menor repercussão social, embora voltada como um instrumento de controle que o 

Estado utilizava para manutenção da ordem. Nesta perspetiva, Francisco Campos 

(1941, p. 23) elaborou comentários referentes às Lei das Contravenções, por meio 

dos quas asseverou o seguinte: 

 
Tal como Código reservado aos crimes, o projeto de "Lei das 
Contravenções Penais" divide-se em parte geral e parte especial. Na 
primeira, é inicialmente declarado que, salvo as próprias disposições em 
contrário, se aplicam às contravenções regras gerais do aludido Código. 
Várias são as regras peculiares às contravenções, adotadas no projeto. 

 

                                                 
14

 A respeito da contravenção omissão de cautela na guarda ou condução de animais não 
encontramos disposição similar no Código Criminal do Império. Já o Código Penal de 1980 dispunha 
no artigo 378. Conservar soltos, ou guardados sem cautela, animaes bravios, perigosos, ou suspeitos 
de hydrophobia; deixar, neste ultimo caso, de dar aviso á autoridade publica para providenciar como 
o caso exigir; Deixar vagar loucos confiados á sua guarda, ou, quando evadidos de seu poder, não 
avisar a autoridade competente, para os fazer recolher; Receber em casa particular, sem aviso prévio 
á autoridade, ou sem autorização legal, pessoas afetadas de alienação mental; Deixar o medico 
clinico de denunciar a existencia de doentes de molestia infecciosa á autoridade competente, afim de 
que esta possa providenciar opportunamente na conformidade dos regulamentos sanitarios; Destruir 
ou remover signais colocados na via publica para prevenir algum sinistro ou advertir de perigo os 
transeuntes; Dar aviso falso de incendio: Pena - de multa de 50$ a 100$000. Tais disposições 
estavam presentes no título das contravenções de perigo em comum [sic]. 
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A partir desse modelo, de crime e contravenção, Nelson Hungria (1978, p. 

39) afirmou que a contravenção “[...] é senão crime de menor entidade, o crime 

anão”. A respeito da diferença entre as espécies de infração, Hungria (1978, p. 39) 

esclareceu que “[...] é apenas de grau e quantidade, e essa mesma não obedece a 

um critério constante, senão a oportunos e variáveis critérios de política criminal, 

quando não ao puro arbítrio do legislador”. Portanto, de acordo com o autor, não 

havia deferença ontológica entre contravenção e crime, já que eram de um mesmo 

ramo do direito.  

Campos (1941, p. 23) definiu o elemento que configura as contravenções:  

 
O elemento moral das contravenções é a simples voluntariedade da ação 
ou omissão, isto é, para o reconhecimento do fato contravencional, 
prescinde-se de dolo ou da culpa. Qualquer destas formas de culpabilidade 
só é tomada em consideração quando sua existência depende algum efeito 
jurídico, como, por exemplo, quando qualquer delas condicione, 
excepcionalmente, a própria existência da contravenção, ou quando se trate 
de graduar ou individualizar a pena aplicável no caso concreto. 

 

Importa sublinhar que foi nesse momento que a crueldade contra os animais 

foi estabelecida no artigo 64 da lei. Portanto de forma mais objetiva, vedava a 

violência contra os animais. Todavia, conforme será visto em tópico do artigo 64 da 

LCP, a caça não configurava contravenção: “fica ressaltada a legislação especial 

sobre florestas, caça e pesca, cuja adaptação à sistemática da nova legislação penal 

será feita na lei coordenação e atuação”. (CAMPOS, 1941, p. 24). 

A partir dessa divisão, destaca-se que de acordo com o artigo 1º da Lei de 

introdução ao Código Penal e da Lei de Contravenções Penais: 

 
Art 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de 
reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a 
que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou 
ambas, alternativa ou cumulativamente (BRASIL, 1941). 

 

Ao se referir às Contravenções Penais, Campos (1941, p. 23) destacou que: 

 
As penas principais são duas: a prisão simples (executada sem rigor 
penitenciário e não podendo exceder, em caso algum, a 5 anos) e a multa 
(que não pode ultrapassar 50 mil cruzeiros [...]). É estabelecida norma 
relativamente à conversão, quando a multa é a única pena cominada. 

 

Com essas classificações e distinções entre os crimes e as contravenções, 

Campos (1941, p. 24) destacou que também nas contravenções “a ação é sempre 
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pública, devendo a autoridade proceder de ofício”. Dessa forma, as contravenções 

eram consideradas ainda menos lesivas que os crimes em razão da natureza da 

infração possuir caráter ilícito. 

Nesse movimento reformador do Direito Penal, no mesmo ano de 1941, foi 

publicado o Código de Processo Penal, o qual abordaremos em tópico próprio no 

terceiro capítulo. 

 

1.2.1 Um “código” para os animais? Os Códigos de Caça 

 

No Brasil, a legislação de proteção - especificamente, a penalização à 

crueldade e maus-tratos aos animais - refere-se aos animais em caráter utilitarista, 

ou seja, “procurava-se proteger os animais para fins práticos: respeito à propriedade 

(privada ou régia) sobre o animal e preservação de espécies selvagens que serviam 

de alimentos” (MÓL; VENANCIO, 2014, p. 54). 

Não obstante a lei proibir a submissão de animais a atos de crueldade, o 

cenário dos animais silvestres adquiriu valor diferente. Isto porque, a prática da caça 

contrariou o preceito legal que reprime a crueldade para com os animais. Para 

Francione (2013, p. 72), a caça “[...] envolve a inflição de uma enormidade de dor e 

sofrimento aos animais, e, em sua esmagadora maioria, essa dor e sofrimento 

simplesmente não podem ser caracterizados como necessários”. 

Convém ponderar que a caça dentro desse contexto perdeu o seu caráter 

primordial: a subsistência. Sobre os motivos que conduziram os seres humanos a se 

tornarem caçadores Mól e Venancio (2014, p. 58 - 59) relatam que: 

 
Nos primórdios da história, homens caçavam para sobreviver. Depois, 
percebendo que tal atividade poderia ser uma aventura, determinados 
grupos começaram a caçar para se divertir, sem perceber que tal prazer 
implicava dor e sofrimento para os animais. 

 

O expressivo crescimento de caçadores profissionais, amadores e 

esportivos (MÓL; VENANCIO, 2014, p. 56) no Brasil permitiu a exploração das 

riquezas faunísticas do país sem políticas de proteção. Adilson Luís Franco Nassaro 

(2011, p. 8), ao tratar da evolução do aparato normativo da caça no Brasil, nos 

oferece uma explicação clara sobre as transformações das modalidades de caça: 

 
Muito além da simples caça de subsistência ou daquela de característica 
profissional (a comercial), manteve-se outra voltada à satisfação de um 
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primitivo desejo de dominação da natureza pelo homem, compreendida 
como “caça esportiva” vinculada ou não ao consumo da carne do animal ou 
à utilização, ou venda, de seus produtos e subprodutos. Ela representa 
relevante componente cultural no desenvolvimento sócio-econômico do país 
e integra o imaginário de aventura em razão dos desafios próprios dessa 
atividade em face de uma inexplorada e “imensa riqueza” faunística no meio 
natural, idealizada com suas representações particulares, e também pela 
tradição européia de associação da caça à nobreza, na percepção de que 
“caçar é esporte de nobres”. 

 

A caça, então, deixa de ser indispensável à sobrevivência humana e, junto 

com o crescimento da exploração de recursos naturais, a fauna silvestre torna-se 

alvo não só de interesse econômico (NASSARO, 2011, p. 5), mas também de 

entretenimento. 

Crescia em todo o território brasileiro a destruição e desequilíbrio da fauna 

como consequência da prática abusiva de caça, que ocorria sem nenhuma política 

de proteção ou restrição. Vale recordar, que as “primeiras leis tentando proibir ou, 

pelo menos, restringir a caça são da mesma época em que começou a surgir a 

legislação de proteção aos animais domésticos” (MÓL; VENANCIO, 2014, p. 56). A 

partir de 1930, as questões relacionadas à caça e até mesmo ao desenvolvimento 

atinente à proteção dos animais silvestres (mesmo que de forma limitada) são 

introduzidas no nosso ordenamento jurídico que, de acordo com Nassaro (2011, p. 

9), indicava “políticas públicas de proteção à fauna no Brasil, com a opção de 

regulamentar e de restringir os atos de caça”. Ainda que, juridicamente, os animais 

foram inseridos em diferentes contextos, percebemos, nas legislações, a 

hierarquização de uso para determinados animais, pois, conforme o uso ou a 

rentabilidade recebiam atenção diferente. 

É evidente que as legislações de medidas de proteção e restrição à caça 

trouxeram inovações consideráveis em relação aos animais, embora possamos 

perceber que a lei não servia para todos de forma geral e abstrata. Especificamente 

sobre a posição dos animais silvestres nos Códigos de Caça, Nassaro (2011, p.9) 

conta que: 

 
As circunstâncias em que surgiram as leis especiais, tendo por objeto a 
relação entre os homens e os animais silvestres, revelam uma dinâmica 
particular e caracterizam fases distintas, porém interligadas em um mesmo 
processo evolutivo. Tais normas guardam inafastável vínculo com a questão 
da caça e aproveitamento dos recursos faunísticos e com a resposta do 
poder público objetivando controle do extrativismo animal. 
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A respeito disso, algumas considerações merecem ser feitas. O período da 

colonização brasileira foi significativo para a exploração econômica e predatória da 

nossa fauna e flora. Nesse contexto, as Ordenações do Reino (legislações de 

Portugal aplicadas no Brasil colônia) eram as Ordanções Manuelinas, e, 

porteriomente, as Filipinas, as quais trouxeram poucos dispositivos relacionados à 

proteção da fauna e proibição da caça. É necessário, portanto, destacar que as 

Ordenações Manoelinas, no livro 5º, título LXXXIIII proibiu a caça de perdizes, lebres 

e coelhos, com utilização de bois, fios de arames ou, outro fio que causasse 

sofrimento nesses animais. Do mesmo modo, ficava proibida a apanha de ninhos 

das perdizes sob pena de pagar dois “mil réis”, além da perda das armadilhas e dos 

cães utilizados na caça. Conforme mencionado, a partir de 1650, passaram a vigorar 

as Ordenações Filipinas, que igualmente previam no livro 5º, título LXXVIII, a 

proibição de matar abelhas. Isto é, àquele que comprasse colmeias para somente se 

aproveitar da cera e matar as abelhas seria aplicada pena de açoitamento. Caso não 

pudesse ser açoitado seria degradado dois anos à África. Já o título LXXXVIII 

determinava o período de defeso de caça e pesca de forma diferente para algumas 

áreas. 

Por fim, é importante mencionar que, no livro 5º das ordenações 

mencionadas, abordava-se matéria penal, em vista disso percebemos que essas 

condutas tinham caráter penal. 

Seguindo, agora, nesse resgate normativo, há que, no dia 2 de janeiro de 

1934, foi aprovado o Código de Caça15 e Pesca (Decreto nº 23.672) e, no mesmo 

ano, foi aprovado o Código Florestal (Decreto nº 23.793) que continha preceitos 

conexos com a prática de caça. Com a adoção do Código de Caça e Pesca, a 

prática da atividade sofre limitações e proibições. Por isso, “tornou-se possível 

identificar atos propriamente de tráfico ilícito de animais pelas regras mais rigorosas 

                                                 
15

 Temos no Brasil antes de 1934 o Código Civil de 1916 que continha alguns dispositivos que 

regularam a caça superficialmente: Art. 594. Observados os regulamentos administrativos da caça, 
poderá ela exerce-se nas terras públicas, ou nas particulares, com licença de seu dono. Art. 595. 
Pertence ao caçador o animal por ele apreendido. Se o Caçador for no encalço do animal e o tiver 
ferido, este lhe pertencerá, embora outrem o tenha apreendido. Art. 596. Não se reputam animais de 
caça os domésticos que fugirem a seus donos, enquanto estes lhes andarem à procura. Art. 597. Se 
a caça ferida se acolher a terreno cercado, murado, valiado, ou cultivado, o dono deste, não 
querendo permitir a entrada do caçador, terá que a entregar, ou expelir. Art. 598. Aquele, que 
penetrar em terreno alheio, sem licença do dono, para caçar, perderá para este a caça, que apanhe, 
e responder-lhe-á pelo dano, que lhe cause. Com isso, podemos constatar que no âmbito civil os 
animais eram tratados como coisas. 
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que foram impostas para a caça e a comercialização de animais silvestres” 

(NASSARO, 2011, p. 12). 

O Código de Caça e Pesca16 (Decreto nº 23.672/1934) foi revogado pelo 

Novo Código de Caça (Decreto-Lei nº 1.210/1939), aprovado em 12 de abril de 

1939. Segundo reportagem publicada no jornal carioca “O Radical”, em 4 de junho 

de 1939, sobre as deliberações do novo Código de Caça, havia deveras importância 

da defesa dos animais pela lei: 

 
EM DEFESA DA NOSSA FAUNA 
O Conselho Nacional de Caça, instalado ultimamente, tomou, dentre outras 
deliberações iniciaes, uma providencia que reputamos de muito opportuna e 
necessária: dirigir-se a todas as autoridades administrattivas do paiz, 
pedindo que colaborem numa obra comum de defeza dos animaes, 
principalmente dos que são uteis á agricultura. O Conselho suggere o 
recurso por nós já apontado: a educação. O problema da protecção aos 
animaes, ao nosso ver, como aliás já nos manifestamos algumas vezes 
exige educação e policiamento.Esta é tarefa que cabe ás autoridades 
municipaes do interior.Matam-se animaes por sport, por interesse 
econômico, sem qualquer noção da extravagancia dessas caçadas que 
devastam nossa fauna.O Conselho de Caça, por coicidencia, vê o assumpto 
pelo mesmo prisma por nós observado. Faça-se a defesa dos animaes, pois 
que é isto um postulado da civilização, mas é indispensável educar o povo 
neste sentido [sic] (O RADICAL, 1939, p. 4). 

 

Percebe-se, nesse sentido, que, mesmo numa visão utilitarista especista, 

havia uma preocupação com a proteção da fauna. Por isso, é importante frisar que 

 
[...] a análise de normas específicas relacionadas aos atos de caça indica 
que, mesmo sem evitar plenamente prejuízos da intervenção humana no 
meio natural, a legislação brasileira avançou em aspectos de proteção à 
fauna, mediante regulamentação e imposição de restrições aos atos de 
caça desde 1934, ano do primeiro “Código de Caça e Pesca” (NASSARO, 
2011, p. 9). 

 

No ano de 1943, especificamente em 20 de outubro, foi aprovado o Decreto-

Lei nº 5.894 (Código de Caça), que revogou expressamente o código de 1939. Nas 

palavras de Nassaro (2011, p. 14), ao comentar o Código de Caça de 1943, apesar 

de “novo detalhamento sobre as condições para exercício da caça - ao apresentar 

                                                 
16

 As matérias relacionadas à pesca sofreram separação da caça e ganharam uma lei própria. Dessa 

forma, a pesca foi revogada pelo Decreto-Lei nº 794, de 19 de Outubro de 1938 (Novo Código de 
Pesca), e, em 1967 novamente revogada pelo Decreto-Lei n. 221, de 28 de fevereiro. Cabe ressaltar 
que em 1987 foi aprovada a Lei nº 7.643 que proibiu a pesca de cetáceos (mamíferos marinhos) nas 
águas jurisdicionais brasileiras. Contudo, não é pretensão desta pesquisa abordar diretamente essas 
normas, pois ultrapassaria os critérios deste trabalho. 
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97 artigos contra 67 do anterior - não alterou a estrutura básica de autorizações e 

restrições definidas na codificação anterior”. 

Com o Código de Caça de 1943, chega-se ao momento final desta análise 

legislativa, visto que, de acordo com o nosso marco temporal delimitado para o 

desenvolvimento desta pesquisa, a Lei nº 5.197/1967 configura avanços e 

continuidades que marcaram a tutela dos animais silvestres de maneira abrangente 

e proibiu expressamente a prática da caça profissional. Por outro lado, consentiu as 

caças amadoristas (esportivas) e controle de animais considerados nocivos (MÓL; 

VENANCIO, 2014, p. 56; NASSARO, 2011, p. 15). 

É interessante ressaltar, ao tratar da formação do Código Florestal de 1934, 

o apontamento de Thiago Freitas Hansen (2018 p. 155), indicou que tanto este 

código quanto o de caça e pesca de 1934: 

 
[...] seriam pouco sistemáticos aos olhos gerais da cultura jurídica da época, 
não compartilhando a ideia de coerência e totalidade, mas deixando frestas 
e possuindo um corpo normativo com diferentes natureza: questões fiscais, 
penais, processuais, comerciais e administrativas. 

 

Refletiremos a respeito dessas características nos tópicos seguintes. Para 

melhor compreendermos, assim, os paradoxos entre a prática de caça e a proteção 

dos animais, é indispensável fazer uma análise do próprio texto legal. Portanto, nos 

tópicos seguintes, estudaremos de forma comparativa as questões de caça, animais 

silvestres e crimes presentes nos três códigos. 

 

1.2.1.1 O código de Caça é um código? 

 

Antes de entrarmos no conteúdo dos códigos de caças, propriamente, 

pretendemos abordar o significado do código na modernidade jurídica. Faz-se 

importante destacar, como demonstraremos no próximo tópico, que durante o 

governo de Getúlio Vargas foram decretados três leis que foram denominadas como 

“Código de Caça”. 

Ao desenvolver a ideia da especialização do vocábulo “código”, Giovanni 

Tarello explica que o emprego dessa palavra condiz com “emergir de uma novidade 

na organização jurídica da Europa continental entre o final do século XVIII e início do 

XIX” (TARELLO, 2009, p. 4). A referida novidade se relaciona então, com a 
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experiência da codificação na dimensão histórico-política. Trazendo essa reflexão 

sobre a especialização do termo, Tarello reconhece que, 

 

[...] muitos Estados europeus deram-se códigos, no sentido novo e 
especializado da palavra, e, em particular, códigos civis, códigos penais, 
códigos comerciais, códigos de processo civil e códigos de processo penal 
(TARELLO, 2009, p. 3). 

 

Portanto, podemos reiterar, segundo Tarello, que o código como forma de 

organização jurídica representa “duas faces” da cultura jurídica do século XIX. Para 

o jurista italiano, “o vocábulo “código” se especializou como nome de estruturas 

organizativas jurídicas concretas, primeiro pré-figuradas na ideologia e depois 

realizadas nos códigos modernos” (TARELLO, 2009, p. 4). 

A ideia de “código” para Paolo Grossi é marcada por uma “intrínseca 

polissemia”.  Segundo esse autor, o vocábulo código é:  

 
[...] denominador comum a tendência a estabilizar o instável, o que 
caracteriza toda codificação, através do engano que é típico de certas 
impassíveis persistências lexicais, mistura e associa realidades 
profundamente diferentes por origem e função, gerando confusões e 
equívocos culturalmente perniciosos” (GROSSI, 2007. p. 87-88). 

 

Diante desse ponto de vista, as realidades mencionadas pelo jurista formam 

entraves para os “códigos” atuais em vigor, já que as leis são constantemente 

modificadas pelas dinâmicas sociais.  Assim como da pluralidade de significados 

que o vocábulo ganhou ao longo da história.  

Pode-se, dessa forma, facilmente constatar que a noção de código está 

ligada às diferenças de origem e função. Segundo o jurista italiano Cappellini (2007, 

p. 3), 

 
Trata-se do problema real da multiplicidade de significados que o vocábulo 
teve, justamente em função da estratificação histórico-conceitual, 
significados cuja aparente semelhança, implicação mútua ou simplesmente 
proximidade, se deixados ao livre jogo da ambigüidade, podem esconder as 
profundas diferenças de origem e de função, turvando, assim, os reais 
contornos da questão código para o jurista e para o historiador hodiernos. 

 

Por conta disso, pode-se, facilmente, afirmar que o uso da palavra “código” 

não causa “novidade ou estranheza” (CAPPELLINI, 2007, p.3). Porém, é preciso ter 

cuidado com a utilização frequente do emprego do vocábulo, porque “justamente no 
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léxico jurídico, desde a Antigüidade, nos coloca diante de um problema que é 

preciso enfrentar” (CAPPELLINI, 2007, p.3). 

Para compreender a palavra “código”, quando utilizada nos ordenamentos 

jurídicos, no trecho a seguir, destacamos o comentário do historiador Tarello (2009, 

p. 3) 

 
Primeiramente, se chamaram codex (codice, code, código) todos os livros 
que continham materiais constituídos de expressões dotadas de autoridade 
jurídica (materiais novos ou velhos, recolhidos por privados ou autoridades 
oficiais). Depois, denominou-se “código” o conteúdo desses livros, isto é, 
simplesmente “o direito”, enquanto dotado de uma ordem intrínseca e 
extrínseca, como aquela que aparece no índice do livro: e falou-se em “dar-
se um código” para dizer “dar-se um direito”, em “código da natureza” para 
dizer “direito da natureza”. Finalmente se disse código, com vocábulo agora 
especializado, um livro de regras jurídicas organizado segundo um sistema 
(uma ordem) e caracterizado pela unidade de matéria, vigente para toda 
uma extensão geográfica da área de unidade política (para todo o Estado) 
[...]. 

 

Como é possível constatar, através da análise acima realizada por Tarello, 

partindo da segunda concepção, podemos observar que os códigos de caça são 

códigos. A denominação de “códigos” para as leis de caça foi empregada no sentido 

de que toda a matéria jurídica foi apresentada de forma sistemática e apresentava 

um novo tratamento jurídico ao tema. 

Finalmente, vale destacar o conceito jurídico de código dado por Carlos Petit 

(2014, p. 13-14) quanto ao contexto latino-americano nos processos de codificações: 

“el código sería una ley sistemática y abstracta que deroga el régimen jurídico de un 

sector del ordenamiento, con la pretensión de regularlo ex novo unitaria y 

completamente”. Com base nesse entendimento, podemos observar que o código 

de caça pretendia regular de forma completa e unitária as matérias relacionadas a 

essa prática, mas simultaneamente, regulava matérias que decorriam dessa 

atividade, por exemplo, tributos, comércio e penalidades. 

Por outro lado, o “código de caça” não é um “código” no sentido que Grossi 

atribuiu em sua obra Mitologias jurídicas da modernidade. Grossi afirma que os 

códigos eram tentativas de estabilizar algo que é naturalmente instável. A nosso 

entender, esse é o ponto-chave, pois é por meio dos códigos, segundo o autor, que 

se buscava um rompimento com o passado. Nessa perspectiva, conforme já 

afirmamos, quando Getúlio Vargas toma o poder e faz as reformas normativas, 



70 

 

busca romper com o poder anteriormente constituído, trazendo diversas inovações 

para abranger as modificações no direito, principalmente penal, do Estado Novo. 

Portanto, se tomarmos o código de caça de 1934, como fonte do direito nas 

codificações modernas, pode-se afirmar que era, de fato, um código, já que trouxe 

inovações sobre vasta matéria jurídica. Em contrapartida, e apesar de trazer novas 

disposições ou excluir, entende-se que os códigos de 1939 e 1943 foram 

atualizações, no sentido de se adaptar na construção do novo direito nacional. Em 

outras palavras, no sentido moderno da palavra “código”, os códigos de caça eram, 

realmente, códigos, pois reúniu disposições minuciosas sobre o instituto da caça. 

 

1.2.1.2 O conceito de caça e especialidades de caçadores 

 

Por meio da análise da legislação sobre a caça, podemos ter uma 

compreensão da definição legal de caça e dos tipos de caça que surgiram no século 

XIX no Brasil. Como visto anteriormente, o primeiro código a regulamentar a caça foi 

o de 193417. No entanto, dentro do corpo do Decreto, não havia a definição da 

atividade de caça, pela utilização do verbo “caçar”. Diferentemente, o código de 

1939, no artigo 3º, e o código de 1943, também no artigo 3º, definiram que caçar “é 

o ato de perseguir, surpreender ou atrair os animais silvestres, a fim de apanhá-los 

vivo ou mortos”. Ainda segundo a concepção dos últimos dois códigos, também era 

“considerado ato de caça abater pombos domésticos pelos membros das 

sociedades de tiro ao vôo, nos ‘stands’ respectivos”18. 

Assim, a definição de caça, segundo a legislação, era a conduta de capturar 

ou provocar a morte/lesão do animal em condição selvagem (NASSARO, 2011, p.4). 

Da mesma maneira, a lei utilizou a expressão “atos de caça” para caracterizar o 

conceito do verbo “caçar”. Em referência ao assunto, Nassaro (2011, p.4-5) explica 

que: 

 
Para melhor descrição da primitiva prática, deu-se também uso à expressão 
“atos de caça”, pela identificação das condutas que a caracterizam como 
“utilização” (por exemplo, usar um animal – o “chama” - para atrair outro), 

                                                 
17

 Para facilitar a leitura, citamos “Código de Caça de 1934” quando nos referimos ao Decreto nº 

23.672/1934); enquanto “Código de Caça de 1939” ao Decreto-Lei nº 1.2010/1939; e “Código de 
Caça de 1943 ao Decreto-Lei nº 5.894/1943. 
18

 No caso dessa definição no Código de Caça de 1939, estava previsto no parágrafo único do artigo 

3º. Já no Código de Caça de 1943 o dispositivo foi inserido no artigo 4º. 
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“perseguição”, “destruição”, “caça” propriamente dita, ou “apanha” de 
espécimes da fauna silvestre. 

 

Pela interpretação da lei, a prática de caça pode ser entendida como a 

captura, perseguição ou rastreio do animal em seu habitat, morto ou não. O código 

de 1934, por outro lado, limitava o exercício da caça com 

 
[...] poucas possibilidades para o exercício de caça regular não-profissional, 
realizada somente em espaços particulares e no meio rural, com restrições 
diversas relacionadas às espécies animais de interesse e ao uso de armas 
e instrumentos especificados (NASSARO, 2011, p. 13). 

 

O conceito de caçador aparece pela primeira vez no Código de 1939, tendo 

definido no artigo 7º do Decreto as modalidades de caça profissional e amadora. De 

acordo com o texto legal, “caçador é a pessoa que se entrega ao exercício da caça”, 

sendo este profissional ou amador. A alínea “a” considerava o profissional como “o 

que procura, com o produto obtido, auferir lucros”. Já na alínea “b”, constava a 

modalidade amadora, que “visa fim exclusivamente esportivo”. Quanto a essa 

previsão expressa da caça especializada profissional no código de 1939, Nassaro 

(2011, p. 13) observa que: 

 
Em 1939 ocorreu um retrocesso na legislação de fauna, quando foi imposto 
por Decreto-Lei um novo Código de Caça, revogando o anterior de 1934. 
Apesar de manter várias das restrições em vigência e ainda impor outras 
nos seus artigos 6º e 9º, o diploma legal autorizou o exercício profissional 
da caça, ao definir duas modalidades de agente: o caçador profissional e o 
caçador amador. 

 

Já na vigência do código de 1943, não houve modificação no texto do 

conceito de caçador e suas modalidades, porém foi realocado para o artigo 1219 do 

Decreto. A caça é uma prática antiga, e podemos perceber que houve uma 

transformação quanto a suas finalidades. Quando a caça deixa de ser atividade de 

subsistência, e passa adquirir caráter profissional, o Estado desenvolveu normas no 

intuito de regulamentar a exploração dos recursos faunísticos, além de constituir a 

                                                 
19

 Art. 12. Caçador é tôda a pessoa que se entrega ao exercício da caça; § 1º O caçador é 

considerado profissional ou amador: a) profissional é o que procura auferir lucros com o produto de 
sua atividade; b) amador é o que visa fim exclusivamente esportivo; § 2º Não será concedida licença 
de profissional para a caça de aves, a não ser para os casos de captura autorizados por êste Código 
[sic]. 
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atividade como um modelo lucrativo. Neste sentido, Nassaro (2011, p.6) argumenta 

que: 

 
A mudança da prática de caça de subsistência para um modo de 
extrativismo animal voltado ao comércio, portanto de características 
profissionais, fez crescer a pressão de comunidades ocupantes de ricos 
ecossistemas sobre o hábitat natural de espécies silvestres. Em diversos 
pontos do território, a ação desenvolvida como complementar passaria a 
constituir-se como uma atividade lucrativa destacadamente no final do 

século XIX [...]. 

 

Outro aspecto sumamente significativo é a previsão expressa da modalidade 

de caça amadorista (também denominada esportista). Mól e Venancio (2014, p.50) 

lembram que a caça esportiva “é outra modalidade que surge – ou se expande – no 

século XIX. Antes de existir no Brasil, reis e nobres europeus costumavam se reunir 

em grandes grupos de caça, como ocorria na Inglaterra”. 

A caça científica é outro tipo de atividade especializada que, apesar de não 

haver previsão explícita, se encontra subentendida no texto normativo dos códigos 

quando abordada nos critérios da concessão da licença, como se verá adiante. Tal 

caça, 

 
[...] consistia em capturar animais para fins de pesquisa e conhecimento. Os 
bichos selvagens eram mortos para conhecer sua anatomia. Esse tipo de 
caça também tinha por objetivo a formação de coleções de animais 
taxidermizados (empalhados), enviados a museus de história natural 
europeus. Eventualmente, esses animais eram mandados vivos, para 
abastecer os zoológicos (MÓL; VENANCIO, 2014, p.50). 

 

A regulamentação da caça nos códigos de 193920 e 194321 determinavam 

que essa atividade, poderia ser exercida “tão somente por quem se achar habilitado 

com as licenças previstas neste Código”. Além disso, ambos os códigos (1939 e 

1943) previram que o “exercício da caça é permitido, unicamente, aos maiores de 

dezoito anos”. No código de 1939 eram autorizados a caçar: os brasileiros que 

estiverem no gozo dos seus direitos civis, os estrangeiros com permanência legal no 

país, os naturalistas assim declarados pelas instituições científicas mantidas, 

reconhecidas ou subvencionadas pela União, ou pelos Estados, e, por fim, os 

                                                 
20

 Art. 9º A caça, que só poderá ser exercida por quem se ache habilitado com as licenças previstas 

neste Código (arts. 16, 21 e 22), [...]. 
21

 Art. 14. A caça, que será exercida tão somente por quem se achar habilitado com as licenças 

previstas neste Código [...]. 
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turistas, precedentes de país que mantenha com o Brasil relações diplomáticas 

(Parágrafo único, artigo 8º). O código de 1943 simplifica a redação desse texto, 

permitindo somente aos brasileiros natos ou naturalizados, aos estrangeiros que 

estiverem legalmente no país, em caráter permanente ou temporário, e aos 

naturalistas, a autorização para caçar. A lei, então, deixa de consentir o turismo de 

caça (artigo 13). 

Apesar de não trazer no corpo da lei nos mesmos termos dos códigos 

posteriores, o código de 1934 expressamente determinava que as licenças só 

poderiam ser concedidas aos maiores de 18 anos de idade e menores de 21 via 

autorização escrita dos pais ou tutores22. 

Desde logo, percebe-se que a regulamentação da caça foi no sentido de 

viabilizar o interesse econômico pela exploração dos recursos faunísticos. Contudo, 

não se pode rejeitar a criação, ainda que limitada, de algumas medidas de proteção. 

Nesse entendimento, o artigo 126 do código de 1934 determinava que a caça no 

território brasileiro poderia ser exercida em conformidade com os preceitos do 

código “afim de assegurar a conservação das várias espécies zoológicas”. A 

pretexto de limitar e proteger a fauna, a prática de caça conforme estipulava o artigo 

127, do mesmo código, que cabia ao poder executivo fixar, “anualmente, as datas de 

início e encerramento do período de caça no território nacional, para as diferentes 

espécies e regiões de acordo com as indicações apresentadas pelo Serviço de Caça 

e Pesca”. 

Em relação aos códigos de 1939 e 1943, podemos afirmar que ambos 

mantiveram a determinação de que a caça poderia ser “exercida em todo o território 

nacional, desde que as disposições deste Código sejam observadas”. Porém, 

retrocederam ao não garantirem expressamente a conservação das espécies da 

fauna. Sobre o exercício da caça no Brasil, os códigos de 1939 e 1943, em relação 

ao preceito anterior, inseriram as determinações que nas “terras do domínio da 

União, dos Estados ou dos Municípios, o exercício da caça pode ser transitório ou 

permanentemente proibido”, e nas “terras particulares, é necessário, para caçar, o 

consentimento, expresso ou tácito, dos donos respectivos”. 

                                                 
22

 Art. 144. Aos maiores de 18 anos e menores de 21 sòmente poderão ser concedidas licenças 

mediante prévia autorização escrita dos pais ou tutores [sic]. 
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Percebe-se que, mesmo de maneira um pouco acanhada, os códigos de 

caça colocaram limites à tal prática de caça, com algumas medidas protetivas da 

fauna, a qual vinha sendo prejudicada com a ação predatória do homem. 

Como último ponto do regramento da matéria, foi no final do século XIX e 

início do século XX que se difundiu as associações de caça esportiva, inclusive com 

abrangência nacional (MÓL; VENANCIO, 2014, p. 53). Por essa razão, os códigos 

de 1939 e 1943 continham regras que regulamentavam as associações de 

caçadores. Essas regras determinavam que as associações deveriam ser 

registradas. Quanto às licenças, todos os códigos dispunham sobre concessão de 

licenças para a caça em território nacional, portanto, os caçadores tinham que, além 

de comprovar terem mais de 18 anos de idade, pagar para obter tal concessão. 

 

1.2.1.3 Sistema de isenção penal institucionalizada da crueldade aos animais fora do 

âmbito da proteção penal 

 

A partir da compreensão da prática de caça e da regulamentação de tal 

atividade, como as modalidades profissionais e amadoras, impôs o Estado medidas 

restritivas à caça. Ao mesmo tempo, podemos observar que os códigos trataram de 

proteger algumas espécies, enquanto outras podiam ser institucionalmente 

capturadas, torturadas ou mortas. 

A tutela jurídica dos animais, como demonstrado, ficou centrada na 

interpretação do Decreto-Lei 24.645/34 até 1941, o qual vedava a prática de maus-

tratos aos animais em todo território brasileiro. Como, contudo, ao mesmo tempo, 

vigeram os códigos de caça, em nossa perspectiva, consideramos haver 

incompatibilidade com as medidas de proteção, pois, para nós, a caça foi uma forma 

de crueldade institucionalizada pelo Estado23. 

A caça é um ato de crueldade, conforme palavras de Francione (2015, p. 

68), que, ao referir-se sobre como os caçadores praticam essa atividade, enfatiza 

que: 

                                                 
23 Trabalharemos com a Lei de Contravenções Penais mais adiante, mas é preciso lembrar que a 
entrada em vigor do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) introduziu como 
contravenção a crueldade contra animais. Por outro lado, o artigo 71 da referida lei determinava a 
prevalências das leis especiais de florestas, caça e pesca sobre o Decreto-Lei nº 3.688/41. Assim, a 
lei anticrueldade não se aplicava às atividades permitidas sob os códigos de 1939 e 1943. Ainda, 
assim, consideramos tais práticas incompatíveis. 
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Os caçadores usam rifles, pistolas, arcos e flechas, armas de fogo primitivas 
de carregar pela boca, e armas automáticas e semiautomáticas de alta 
potência. [...] Os caçadores atacam os animais de emboscada, comumente 
ficando de tocaia em estandes instalados em árvores e atirando neles com 
suas armas, ou atraindo-os com sal e outras comidas que eles apreciam 
para atingi-los de perto; atraem animais com instrumentos mecânicos que 
imitam sons de outros animais, incluindo vozes em apuros e vozes no cio; 
usam cães com ou sem coleias de rádio; e imobilizam animais à noite 
acendendo fachos de luz contra seus olhos, e em seguida atiram neles. 

 

No mesmo sentido, Mól e Vanancio (2014, p.49) relatam que os caçadores 

usavam “fumaça para fazer o bicho sair do esconderijo. Não conseguindo suportar, o 

animal fugia pela abertura e era facilmente capturado”. 

Assim, por meio da análise dessas leis de caça, delimitaremos os critérios 

que incluíam os animais considerados silvestres ou animais de caça, e que, dessa 

forma, integravam um sistema jurídico discriminado daqueles sujeitos à proteção 

contra maus-tratos e crueldade. 

A definição de animais silvestres não foi precisa, sendo que a lei buscou 

definir em seu texto os animais que podiam ser caçados e os que estavam proibidos. 

Logo, a compreensão desse conceito aparece de forma implícita. 

A primeira concepção de animais silvestres aparece no código de 1939, em 

seu artigo 4º, que considerava que os animais silvestres, observadas as proibições 

dos artigos 6º e 9º, podiam ser objeto de caça. O artigo 5º desse código 

complementava estipulando que ficavam, também, sujeitos à caça os animais 

domésticos, que, abandonados se tornassem selvagens24. Até 1939, não havia essa 

ampliação de qualificar esses animais para caça. 

É relevante, neste momento, notar que o critério legal para definir o animal 

silvestre era o estado natural em que se encontrava, ou seja, não estar sob domínio 

do ser humano. Por isso, reforça-se que os animais silvestres eram aqueles que não 

se encontravam sob cuidados do homem, uma vez que “vislumbrou-se quanto aos 

animais domésticos a hipótese de ‘que se tornem selvagens ou ferais’ por 

abandono, quando seria autorizada sua utilização, caça, perseguição ou apanha” 

(NASSARO, 2011, p. 16). 

                                                 
24

 É importante mencionar que não havia essa compreensão de animais silvestres no código de 

1934. Já o código de 1943 manteve esse dispositivo realocado no parágrafo único do art. 3º que 
considerava “os animais domésticos que, por abandono, se tornarem selvagens, poderão também ser 
objeto de caça”. 
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Ainda, podemos extrair do artigo 3º do código de 1939, o qual já 

mencionamos quando abordamos o conceito de caça, que “pombos domésticos” 

eram animais que podiam ser caçados25. 

Por conta dessas determinações, o código de 1943 introduziu pela primeira 

vez o artigo 5º, que previa que a caça “de quaisquer animais está sujeita às 

limitações e proibições deste Código e de portarias e instruções da Divisão de Caça 

e Pesca”. Com relação ao novo código de caça, foi publicada no jornal “Correio da 

Manhã”, na cidade de Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro de 1943, importante 

matéria destacando a importância das determinações do novo código em relação 

aos animais silvestres: 

 
O novo Código não modificou absolutamente o conceito jurídico de caça, 
nem cria entraves ao exercício regular desta. Com apôio na experiência e 
na observação de factos de notoriedade geral, o que procurou, antes de 
tudo, o legislador foi fechar as portas a abusos seculares no que concerne à 
exploração de uma riqueza que merece ser preservada com carinho e 
inteligência. 
A cinegética no Brasil não tem sido, até hoje, senão um meio de inclemente 
destruição dos animais silvestres. Disciplinar a caça é contribuir para a 
conservação de um patrimônio que pertence à coletividade. E é 
indispensável também opôr um dique a esse mercantilismo impiedoso que 
estimula e favorece a calamitosa destruição da fauna brasileira. 
O novo código de Caça atribue mais eficiência às medidas de defesa das 
espécies raras e úteis. A proteção a determinados animais, que estão 
ameaçados de extinção, torna-se, dora em diante, um dever para todos os 
governos locais e para a massa geral dos proprietários, de cuja cooperação 
depende também, em grande parte, o bom êxito do policiamento da caça 
[sic] (CORREIO DA MANHÃ, 1943, p. 4). 

 

Feitas essas considerações sobre os animais que poderiam ser caçados, os 

códigos trazem em seu texto algumas disposições que vedavam a caça de algumas 

espécies, e que, por tal razão era considerada ilegal sua caça. 

O artigo 128 26  do código de 1934 apontava que era proibida em todo 

território do país a caça de “animais uteis á agricultura; de pássaros canoros de 

ornamentação e outras de pequeno porte (alínea “a”), nos imóveis do domínio 

público (alínea “b”); em imóveis do domínio privado, sem autorização do proprietário 

                                                 
25

 No código de 1934 não havia essa previsão. Porém, o código de 1943 conservou essa disposição 
no artigo 4º o qual previa que “para os efeitos dos favores dêste Código, é também considerado ato 
de caça abater pombos domésticos pelos membros das sociedades de tiro ao vôo, nos "stands" 
respectivos” [sic]. 
26

 As outras proibições mencionadas pelo artigo não se referiam aos animais, e era proibida a caça: 
b) nos imóveis do domínio público; c) em imóveis do domínio privado, sem autorização do proprietário 
ou seu representante; d) sem licença concedida do acôrdo com êste Codigo; e) nas zonas urbanas e 
suburbanas. 
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ou seu representante (alínea “c”), sem licença concedida do acordo com o Código 

(alínea “d”), nas zonas urbanas e suburbanas (alínea “e”), e por fim com visgos, 

esparrelas, alçapões, arapucas, gaiolas com chamarizes; com explosivos ou 

venenos, com armas que surpreendam a caça, bem, como, à noite com faróes, 

fachos, etc. (alínea “f”)” [sic]. Nassaro (2011, p. 12) resume que o código de 1934 

trouxe uma série de determinações que restringiam a caça. Para o autor, 

 
As várias restrições previstas por esse Código envolveram, além da 
proibição de caça “exercida por profissionais”, a captura de animais 
considerados úteis à agricultura, de “pássaros canoros de ornamentação” e 
de outros de pequeno porte, a captura em locais de domínio público ou em 
locais de domínio privado sem autorização do proprietário ou representante, 
a caça sem a licença estabelecida - no caso a amadora -, a caça nas zonas 
urbanas e suburbanas e em áreas interditadas, ou mediante utilização de 
instrumentos [...]. 

 

O código de 1939, no entanto, subdividiu essas proibições nos artigos 6º e 

artigo 9º do decreto. Dessa forma, as proibições do artigo 6º era referente aos 

animais silvestres, no qual foi proibida a caça dos animais úteis à agricultura (alínea 

“a”); de pássaros, aves ornamentais ou de pequeno porte, exceto os nocivos à 

agricultura (alínea “c”); referido artigo incluiu a proibição de caçar pombos correios 

(alínea “b”) e das espécies raras (d)). O código de 1943 manteve a mesma 

disposição do código anterior27. 

Por sua vez, a noção das espécies de animais raras não foi definida pelos 

decretos. Porém, é possível perceber que somente no código de 1939, no parágrafo 

único do artigo 39, mencionava-se que anualmente era organizada pela Divisão de 

Caça e Pesca uma lista das espécies de animais raras ou protegidas, devendo, tal 

lista, ser submetida à aprovação do Conselho Nacional de Caça. Além disso, 

proibiu-se a exportação desses animais. 

Com base na lei, era o Conselho Nacional de Caça, órgão competente por 

determinar as espécies que eram protegidas ou raras, e, por isso, não passíveis de 

serem caçadas, como, também, definia as datas em que se podiam realizar caça no 

território brasileiro. Por exemplo, podemos destacar, conforme matéria veiculada no 

                                                 
27

 Artigo 11 é proibida a caça: a) de animais úteis à agricultura; b) de pombos correios; c) de 

pássaros e aves ornamentais ou de pequeno porte, exceto os nocivos à agricultura; d) das espécies 
raras. 
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jornal “Correio da Manhã”, da cidade do Rio de Janeiro, em 3 de abril de 1940, ainda 

na vigência do código de 1939, que ficou determinado o seguinte: 

 
De 1 abril a 31 de agosto, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Geraes, Matto 
Grosso e Sul de Goyaz; de 1 de junho a 30 de novembro, no Plauhy, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia; de 
1 de maio a 30 setembro, no Território do Acre, e nos Estados do 
Amazonas, Pará, Maranhão e Norte de Goyaz. Fica tambem prohibida, por 
um anno, a caça de codornas e perdizes nos municípios de Carandahy, 
Barbacena e Bertioga, em Minas Geares, e nos municípios de Campos, 
Araruama, Macahé, São Pedro d’Aldeia e Cabo Frio, no Estado do Rio.  
Esta igualmente prohibida, por um anno, a caça de macuco nos municípios 
de Petrópolis, Therezopolis, Santa Maria Magdalena, Friburgo e São Fidelis 
no Estado do Rio. São considerados caça os seguintes animaes silvestres:  
Mammíferos: capivaras, coatis, coelhos, (tapitis), cotias, cuícas (jupatis), 
furões, gambás, (sarigués, mucuras e cassacos), gatos do matto, graxains 
(lobinhos), raposas (cachorros do matto), guaxinins, (mãos pelladas), iraras 
(pap-méis), jaguarundis (gatos mouriscos), juparás, lebres, macacos 
(bugios, sauás, micos, monos, etc.), maracajás (jaguatiricas), moçós, onças, 
ouriços (coandús), pacaranas, pacas, porcos do matto, (catetés, queixadas), 
preás, ratos de espinho, sussuaranas (pumas, juaguares), tatús (mulitas, 
etc.) e veados, (excepto o cervo). Aves: agachadas, agachadeiras, aracuãs, 
baiagús, batuíras, batuirinhas, batuirussús, capoeiras (urús, corcovados), 
codornas, codornizes, cujubins, frangos dagua, gaviões (excepto o 
carrapateiro), inhambus * (tururins, sururinas, etc.), jaós (macucanas), jacús, 
jacupembas, jacutingas, juritis, macucos, marrecas (irerês, ariris, 
marrequinhas, etc.), marrecões, massaricos, massaricões, mutuns, narcejas 
(bicos rasteiros, munjolinhos), perdizes (gallinholas), aguassós, perdizes 
(perdigões), patos bravos, piaçocas (jaçanãs, cafezinhos), picapparas, 
pombos selvagens, rolas, sanãs, saracurae, sericoias, seriemas, urumatuns 
e zabelês. Rapteis: gibois, sucuris, jacarés e lagartos.  Todos os animais 
que não se acham mencionados na lista da mesma portaria não poderão 
ser abatidos, nem capturados, sob qualquer pretexto. Poderão ser 
considerados nocivos, sendo permitida a respectiva caça em qualquer 
época do anno, a critério da Divisão de Caça, mediante licença especial, os 
seguintes animaes: Mammiferos: capivaras, coatis, iraras, gambás, 
guaximins, macacos, maracajás, porco do matto, onças, sussuaranas, gatos 
do matto.  Aves: gaviões (excepto o carrapateiro), urubus (excepto o urubú 
rei), caboresinhos, seriemas, chopins (engana-ticos) e granivovos ou 
frugivoros. 
São considerados nocivos, podendo ser caçados todo o anno, o pardal, a 
lebre (no Estado do Rio Grande do Sul), as serpentes peçonhentas e os 
jacarés, cujas pelles encontram colocação no mercado.  Conforme se vê, o 
Conselho Nacional de Caça aumentou a lista de animaes protegidos e 
restringiu a caça dos animais nocivos, tornando-a dependente da licença da 
Divisão de Caça e Pesca. Evita assim morticinios condemnaveis. As bases 
da nova Portaria dividem o paiz em três grandes regiões e regula o 
exercício da caça em todo o território nacional [sic] (CORREIO DA MANHÃ, 
1940, p.10). 

 

Dessa forma, percebemos que não houve uma preocupação com o bem-

estar do animal. Não era essa a finalidade da preservação e a consequente 

proibição da caça de determinadas espécies de animais. O interesse era preservar o 

patrimônio natural da fauna brasileira para exploração econômica desses recursos. 
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Em relação ao artigo 9º do decreto, as proibições se referiram às formas 

como não se poderiam caçar, prescreveu este artigo que a caça não fará: com 

visgos, atiradeiras, bodoques, veneno, incêndio e armadilha, que sacrifique a caça 

(alínea “a”), nas zonas urbanas e suburbanas, assim como nos povoados (alínea 

“b”), numa faixa de um quilômetro de cada lado do leito das vias férreas e rodovias 

públicas (alínea “c”), nas zonas destinadas a parques de refúgio e de criação (alínea 

“d”); rios jardins zoológicos públicos ou particulares (alínea “e”); fora do período em 

que a Divisão de Caça e Pesca declarar aberta a caça (alínea “f”). Para mais, o 

código de 1939 reforçou, no parágrafo primeiro, que era proibido, em qualquer 

época do ano, caçar, abater ou lançar pombos correios. E o parágrafo segundo 

delimitou que a caça com armas de repetição à bala, de calibre superior a 22, só era 

permitida para os grandes carniceiros e em distância superior a três quilômetros, de 

qualquer via férrea ou rodovia púbica28. 

Diante dessa análise, podemos observar que havia um com controle da caça 

a determinadas espécies de animais, bem como delimitação de instrumentos e o uso 

de armas para caça. 

Outro ponto que merece destaque é o artigo 129 do código de 1934 que 

igualmente proibiu a destruição de ninhos, aves e filhotes (alínea “c”) e a colheita de 

ninhos e ovos, salvo para interesse científico, caso em que o caçador deveria ter 

licença prévia pelo serviço de Caça e Pesca29. Sob esse mesmo viés protecionista, o 

código de 1939 determinava que não seriam concedidas licenças para a apanha, 

destruição de ninhos, esconderijos naturais, ovos e filhotes de animais silvestres. Já 

o código de 1943 manteve essa proibição no artigo 15 com a mesma redação, 

flexibilizou, no parágrafo único do mesmo artigo, que conforme regulamentação da 

Divisão de Caça e Pesca, poderia ser permitida a apanha de ovos e filhotes para 

                                                 
28 O Código de 1943 melhor qualifica essas proibições conforme o artigo 14 a seguir: Art. 4º A caça, 
que será exercida tão somente por quem se achar habilitado com as licenças previstas neste Código, 
não se fará: a) com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas que 
sacrifiquem a caça; b) com armas de repetição à bala, de calibre superior a 22, exceto quando se 
tratar de grande carniceiro em distância superior a três quilômetros de qualquer via férrea ou rodovia 
pública; c) nas zonas urbanas, suburbanas, povoados, distritos municipais, quando sedes de capitais 
ou de cidades populosas, e nas estâncias hidrominerais; d) nos açudes de domínio público, bem 
como nos terrenos adjacentes, em urna faixa anualmente fixada pela portaria de caça; e) numa faixa 
de um quilômetro de cada lado do leito das vias férreas e rodovias públicas; f) nas zonas destinadas 
a parques de criação e de refúgio ou santuários; g) nos jardins zoológicos, nos parques e jardins 
públicos; h) fora do período de permissão de caça [sic]. 
29

 As demais alíneas deste artigo se referem ao comércio de animais ou de seus respectivos 

produtos. 
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criadeiras e destruição dos animais considerados daninhos. Constatamos que a 

continuidade desses dispositivos indicam que buscava-se não “prejudicar a 

reprodução e o crescimento dos filhotes” (MÓL; VENANCIO, 2014, p. 56). 

Partindo dessa brecha legal, o próprio código de 1934, no artigo 131, 

permitia durante o ano todo a caça de animais daninhos e nocivos à agricultura, ao 

homem, à criação doméstica e à pesca. O código de 1939 retira esse dispositivo e 

reaparece no artigo 9º do código de 1943 da seguinte forma: “os animais silvestres 

considerados nocivos poderão ser abatidos, em qualquer tempo, de acordo com as 

instruções da Divisão de Caça e Pesca, aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Caça”. Portanto, era competência da Divisão de Caça e Pesca publicar a lista de 

animais considerados raros e nocivos. 

Como se pôde constatar, a caça era autorizada para defender a propriedade 

do ser humano. O código de 1943 fez um adendo na legislação e incluiu artigo 10, o 

qual permitia aos agricultores e criadores, ou seus prepostos, abater, em qualquer 

época do ano, animais nocivos, desde que houvesse dano real à respectiva 

propriedade e que pudesse ser comprovada pela fiscalização. 

O código de 1943 quando tratou das proibições da caça no artigo 11, trouxe 

pela primeira vez algumas disposições que guardam relação com os animais 

silvestres. Teoricamente, o parágrafo primeiro permitiam, segundo as exigências das 

instruções da Divisão de Caça e Pesca, ser capturados e mantidos em cativeiro 

quaisquer animais silvestres. Já o parágrafo segundo determinava, anualmente, 

quando fixada a data de abertura e encerramento do período de permissão da caça, 

quais as espécies comerciáveis. 

Como a caça ocorria em todo território brasileiro, todos os códigos 

restringiram o período da caça. Assim, exploraremos os dispositivos do código de 

1943, uma vez que é o mais completo sobre as fixações dos períodos de caça30. 

Com o intuito de manejar a caça de animais silvestres, o artigo 6º determinou que a 

abertura e o encerramento do período de permissão da caça no território nacional, 

                                                 
30

 No código de 1934 era determinado no artigo 127 que “o poder executivo fixará, anualmente, as 

datas de início e encerramento do período de caça no território nacional, para as diferentes espécies 
e regiões de acordo com as indicações apresentadas pelo Serviço de Caça e Pesca”. No código de 
1939, era o artigo 59 que determinava: “o poder Executivo fixará, anualmente, as datas de início e 
encerramento do período de caça no território nacional, para as diferentes espécies e regiões, de 
acordo com as conclusão dos estudos feitos pelos técnicos da Divisão de Caça e Pesca e o artigo 60 
que estipulava “o defeso durará sete meses, no mínimo; § 1º Durante o defeso é vedado transitar 
com arma de caça”. 
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para as diferentes espécies e regiões, bem como o número de exemplares que 

poderiam ser abatidos, especialmente à caça de campo e de pio, era fixada 

anualmente pela Divisão de Caça e Pesca, ouvido o Conselho Nacional de Caça. Na 

sequência, estabeleceu o artigo 7º que o defeso tinha duração de sete meses no 

mínimo. 

Podemos dizer que o animal silvestre ganhou tratamento diverso dos 

animais domésticos e domesticáveis. Com a caça profissional como modalidade 

permitida, mesmo com regulamentação restritiva, o Estado incentivava o comércio 

de animais silvestres capturados no meio natural e perpetuava a cultura da caça 

(NASSARO, 2011, p. 14). 

Podemos, ainda, apontar que o código de 1934 foi mais promissor quanto à 

defesa da fauna, pois apresentou importantes medidas de proteção dessa 

biodiversidade. Assim, o artigo 136 tinha como fim conservar as espécies de animais 

silvestres para evitar sua extinção e formar reservas que assegurassem o 

repovoamento das matas e campos, considerados parquês nacionais de refúgio e 

reservas todos os imóveis do domínio público 31 . Nesse caso, o artigo 138 

determinava que o Governo poderia criar estações biológicas para estudo da 

ecologia e etiologia dos animais silvestres. 

Para os particulares estabeleceu o artigo 139 que os proprietários de 

terrenos, campos e matas que desejassem organizar parques de refúgio e reserva 

deveriam apresentar ao órgão competente os títulos de propriedade dos referidos 

imóveis. Para essas situações, a lei proibiu no artigo 140, a locação ou sublocação 

das propriedades particulares e parques de refúgio e reserva para fins comerciais ou 

exploração da indústria da caça. 

O artigo 141 do código de 1934 estabeleceu que, ao repovoamento dos 

parques de refúgio e reserva, o órgão de serviço Caça e Pesca prestaria assistência 

técnica que fosse necessária, bem como promoveria a permuta das espécies de 

animais indicando meios para sua aclimação e reprodução. 

                                                 
31

 O Código ainda dispunha sobre a responsabilidade das pessoas no caso dos parques de refúgio 

em seu “Art. 137. As pessoas que tenham sob sua guarda, direção ou fiscalização, imóveis do 
domínio público, respondem pela fiel observância deste Código no imóvel a seu cargo, devendo para 
isso, adaptar as providências administrativas necessárias inclusive designação de vigilantes 
especiaes e afixação de avisos”. 
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A proteção aos animais nos parques nacionais, de refúgio e reserva nas 

florestas protetoras e remanescentes foi importante, pois nestes locais não era 

permitida a caça. 

Sobre os parques de criação e refúgio, os códigos de 1939 e 1943 

representam um retrocesso. Em que pese as proibições de caça já mencionadas, os 

decretos retiram os artigos supra-citados, resumindo com a mesma redação em 

ambos que a “União, os Estados e os Municípios fomentarão, pela maneira que 

julgarem mais conveniente, a formação de fazendas, sítios ou granjas para criação 

de animais silvestres 32 ”. Ficava, ainda, disposto que seriam destinadas “terras 

públicas, do domínio da União, dos Estados e dos Municípios, a juízo dos 

respectivos governos, aos parques de criação e de refúgio, sendo aos parques dos 

estaduais ou municipais a União poderia reconhecê-los como nacionais”33. 

 

1.2.1.4 Os crimes e contravenções nos códigos de caça 

 

Os códigos de caça sistematizaram as contravenções penais para a 

aplicação dos códigos em todo país, além de graduar as penas dessas 

contravenções. Neste sentido, destacamos que “no aspecto da responsabilização 

penal, até 1988 a legislação atribuía ao ato de caça irregular a classificação de 

contravenção penal, ou seja, a de um delito menor” (NASSARO, 2011, p. 17). 

Todavia, devemos lembrar que a Lei de Contravenções Penais foi publicada 

em 1941. Por isso, o código de caça de 1934 trouxe em seu bojo maior previsão de 

condutas que os códigos posteriores. Passaremos, então, a analisar as disposições 

do código de 1934, para, depois, verificar quais foram as modificações feitas pelos 

códigos seguintes. 

Seguindo essa perspectiva, o artigo 176 do código de 1934 constituiu como 

infração a ação, ou omissão, contrária à disposição do código, incorrendo os 

responsáveis nas penalidades estabelecidas no decreto.  O próprio código definiu no 

artigo 177 que a infração era crime, ou contravenção, e por isso seria punida com 

prisão, detenção e multa, aplicada conforme critério do juiz, conjunta ou 

separadamente, de forma que a pena fosse, tanto quanto possível, individualizada.  

                                                 
32 No código de 1939, essa disposição estava prevista no artigo 14 e no Código de 1943 no artigo 20. 
33 Sobre essa determinação, no código de 1939, era prevista no artigo 15 e, no código de 1943, no 
artigo 21. 
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O artigo 178 estabeleceu que às infrações previstas no código aplicavam-se aos 

dispositivos legais sobre prescrição, suspensão da condenação ou a quaisquer 

outros institutos de polícia criminal, que eram adotados na legislação comum. 

O artigo 179 determinava apreensão de embarcações, aparelhos, materiais, 

produtos ou subprodutos, de caça e pesca caso a infração fosse cometida com a 

apropriação desses itens. Nesses casos, percebemos o caráter das sanções de 

forma confiscatória. De outro norte, o artigo 180 prescreveu que a incidência das 

sanções penais não excluía a responsabilidade civil pelo dano causado ou da sua 

reparação pelo ato ilícito. 

Para os casos da responsabilidade penal, o código ainda salientou os 

termos do artigo 188 que, nas infrações em que fosse possível a tentativa, esta não 

se distinguia da infração consumada para os efeitos da aplicação das penas de 

prisão, detenção e multa. 

O código elencou onze condutas que constituíam crimes contra a lei de caça 

e pesca, dentre as quais cinco se referiam à prática de caça. Segundo o artigo 189, 

era crime apanhar, colher, guardar, destruir ou exportar ninhos e ovos de espécies 

da fauna terrestre, protegidas pelo Serviço de Caça e Pesca, ressalvados os casos 

de estudos científicos, com prévia permissão - pena - prisão de até um ano e multa 

de um conto de réis (alínea "d"); dano causado aos viveiros ou tanques de criação, 

de qualquer natureza, bem como aos parques de reserva e refúgio - pena - prisão de 

até um ano e multa de um conto de réis (alínea "e"); fogo posto nos parques de 

criação de refúgio ou reserva de caça, quer do domínio público ou particular - pena - 

prisão de até três anos e multa até dois contos de réis (alíena "f"); introdução de 

insetos ou outras pragas, cuja disseminação nos parques de reserva ou refúgio os 

possam prejudicar no seu valor econômico, conjunto decorativo, ou finalidade 

própria - pena - prisão de até três anos e multa até dois contos de réis (alínea "g"); a 

destruição da flora ou da fauna aquática ou terrestre que por sua raridade, valor 

econômico, ou outro qualquer aspecto, mereça proteção especial dos poderes 

públicos - pena - prisão de até quatro meses e multa até um conto de réis (alínea 

"h"). Bem a propósito, para as infrações que não estavam especificadas no artigo 

anterior, complementava o artigo 190 prescrevendo que estas se constituíam como 

contravenções. 

Caso o infrator fosse "reincidente ou incorrigível", nos casos dos crimes do 

artigo 189, a pena de prisão seria aplicada e dobrada conforme prescrevia o artigo 



84 

 

191 do código. O artigo 197 determinava que, nos casos de reicidência, quaisquer 

multas contidas nos dipositivos das infrações seriam elevadas ao dobro, e, ainda, 

seriam apreendidos o material ou produto de caça, e a suspensão da licença por 30 

dias. Além disso, verifica-se que o código previu a hipótese de reincidência no artigo 

198 que deixava claro que "ao reincidente que não satisfizer, dentro de trinta dias, a 

pena que houver incorrido, será aplicada a pena de 30 dias de detenção, além da 

cassação definitiva da matrícula". Em seu parágrafo único, afirmava que a 

autoridade deveria conceder o prazo de 30 dias quando tratasse de pessoa 

reconhecidamente pobre, desprovida de recursos para fazer o devido pagamento, 

sendo que tal concessão seria revogada, caso incorresse nova infração pela pessoa 

a quem se beneficiou. 

Apesar do código de 1934 prever no seu texto as disposições das infrações 

e penalidades como crime e contravenção, e também dos processos das infrações, 

é importante destacar que o próprio artigo 210 estabeleceu que os crimes contra as 

leis de caça e pesca se processavam como os comuns, enquanto que nas 

contravenções deveriam ser obedecidas as normas especiais do Código, 

observados os preceitos gerais não alterados e aplicáveis. Ou seja, para os crimes, 

era aplicada a lei penal do Código Penal de 1890. 

De acordo com texto legal, o código de 1934 previa os crimes e regulava o 

seu respectivo processo para aplicação das penas. Já o código de 1939 é 

modificado totalmente em relação à responsabilidade penal, considerando 

contravenção os delitos cometidos em razão do exercício da caça. 

O código de 1939 realizou consideráveis modificações sobre as infrações de 

caça, simplificando a matéria em cinco artigos. Logo, de acordo com o artigo 46 do 

código, as infrações do código de caça eram consideradas contravenções e o 

contraventor punido com penas pecuniárias. Percebemos nesse dispositivo que 

diferentemente do código anterior, não há previsão de pena corporal. A pena 

pecuniária, por sua vez, estava estipulada no artigo 48 que definia multa de 

duzentos mil réis no grau mínimo e de dois contos de réis no grau máximo. 

Dessa forma, considerava o artigo 47 que os crimes cometidos no exercício 

da caça e os que com esta se relacionassem seriam punidos de acordo com os 

preceitos das Consolidações das Leis Penais, que lhes fossem aplicáveis. 

O artigo 50 do código de 1939 disciplinou que caso o contraventor fosse 

preso em flagrante, e resistisse violentamente, e, ainda, se não fosse primário, seria 
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punido no grau máximo34. O último artigo que tratava as infrações no código de 1939 

era o artigo 52, o qual afirmava que os contraventores, autores ou cúmplices de 

crimes cometidos no exercício da caça, ou que com esta se relacionassem, seriam 

processados e julgados de acordo com os preceitos da Consolidação das Leis 

Penais, que lhes fossem aplicáveis35. 

Por outro lado, o código de 1943 alterou a competência dos crimes em razão 

da prática de caça para o Código Penal nos termos do artigo 84. Nos casos dos 

crimes praticados na vigência do Código de 1943, o Decreto-Lei nº 3.941 (Lei de 

introdução ao Código Penal e Leis das Contravenções Penais) no artigo 6º 

determinava que o agente depois de punido administrativamente por infração da 

legislação especial sobre a caça, praticar qualquer infração definida na mesma 

legislação, ficaria sujeito à pena de prisão simples, por tempo entre quinze dias a 

três meses. 

Isso significa que, em tese, as infrações dos dispositivos do código de caça 

tinham caráter administrativo, com a apreensão das armas e dos instrumentos 

venatórios e dos animais caçados, cassação de licença para caçar, e à pena 

pecuniária. No caso da reincidência, era aplicável a prisão celular de caráter penal. 

Outrossim, os códigos trouxeram outras medidas de cunho administrativo, 

tributário, de fiscalização e comércio, no intuito de regular e controlar a atividade de 

caça. 

 

1.3 A RECEPÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL NO ÂMBITO DAS LEIS DAS 

CONTRAVENÇÕES PENAIS: COTIDIANO E CRIMINALIDADE 

 

Com o advento da Lei das Contravenções Penais, em nossa perspectiva, o 

Decreto-Lei 24.645/34 foi reforçado, mesmo que bastante modificado do texto da 

legislação anterior, tipificou como contravenção penal a crueldade contra os animais. 

                                                 
34

 Constatamos no artigo 85 do código de 1943 a mesma redação nos seguintes termos: “o 
contraventor prego em flagrante, que resistir violentamente, se não for primário, será sempre punido 
no grau máximo”. 
35

 O código de 1943 manteve mesma redação com alteração apenas em referência ao processo 
penal, ficando estabelecido nos termos do artigo 86 que “os contraventores, autores ou cúmplices de 
crimes cometidos no exercício da caça, ou que com êste se relacionarem, serão processados o 
julgados de acôrdo com os preceitos do Código do Processo Penal que lhes forem aplicáveis”. 
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Portanto, desde 1934, entendemos que houve uma mudança significativa no reforço 

de uma proteção aos animais. 

Para Neto (2017, p. 160), o animal, principalmente os domesticados e 

domesticáveis “[...], está sujeito ao poder do homem. O homem estabelece relações 

com o animal. Esse mesmo homem, “formador de mundo, domina o animal nessas 

relações”. Os animais, portanto, estão presentes na vida do ser humanos e 

compartilham com estes o convívio. 

Nessa relação, há muitas práticas que submetem os animais à crueldade, 

como a tortura, espancar, maltratar, deixar sem água ou comida, abandonar na rua 

pública, castigos cruéis, etc. Por outro lado, os animais também podiam constituir 

perigo aos seres humanos, pelo simples fato de atacar alguém, bem como aqueles 

suscetíveis a disseminar doenças, como a raiva.  Ou, ainda, pelo barulho produzido 

por animal que perturba o sossego alheio. 

Dessa forma, podemos observar que, as Contravenções repercutiam sobre 

as situações cotidianas das pessoas por produzirem lesão com menor lesividade, se 

caracterizam pela possibilidade de um dano. Por isso, eram consideradas como 

transgressão de natureza social, face a uma conduta ilícita do agente. 

 

1.3.1 O animal enquanto moléstia ao homem 

 

De acordo com o que vimos, o homem sempre manteve com o animal uma 

relação de domínio. Como exemplos dessa relação, podemos citar o uso para 

produção de alimentos, no transporte, em pesquisas científicas e até mesmo para 

companhia. Nesse último exemplo, os animais se tornam domésticos, pela 

convivência com o ser humano. 

Não por acaso, por meio dessa convivência, outras preocupações surgiram, 

como o problema da saúde pública, com o receio de que os animais transmitissem 

doenças (cachorro livre na rua que morde alguém e transmite raiva, por exemplo). 

Portanto, considerou-se que isso consistia em risco ao ser humano. Podem-se citar 

os casos dos animais de tração, também como exemplo, que, se soltos poderiam 

ferir alguém com coices, ou algum movimento similar. Para além desses exemplos, 

outros poderiam ser citados, mas voltaremos ao tema no segundo capítulo, ao 

abordarmos a questão a partir da doutrina jurídica. 
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A relação de convivência entre esses animais que e o ser humano refletiu na 

forma como as pessoas viam tais animais. A partir disso, foram incorporadas como 

contravenção a omissão de cautela ou condução de animais e perturbação do 

sossego por barulho produzido por animal. 

 

1.3.1.1 Perigos na guarda ou condução de animais  

 

A omissão de cautela na guarda ou condução de animais estava prevista na 

parte especial da lei referente às contravenções contra a incolumidade pública. 

Portanto, a contravenção definida no artigo 31 visava a proteger a coletividade e 

garantir a segurança das pessoas, tendo em vista que ocorriam em locais e vias 

púbicos. 

A figura contravencional do caput do artigo 31 consistia em “deixar em 

liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida 

cautela animal perigoso”. A punição prevista era de “prisão simples, de dez dias a 

dois meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis”. 

A primeira figura da contravenção era deixar em liberdade, no sentido de 

permitir que um animal ficasse solto nas ruas, sem vigilância ou controle, de modo a 

poder causar dano a alguém. Na sequência, confiar a guarda à pessoa inexperiente 

o que se referia a dar posse do animal sob cuidados de alguém que não tinha 

capacidade ou conhecimentos específicos para vigiá-lo. Por fim, não guardar o 

animal perigoso com cuidado significava omissão de cautela na guarda do animal de 

forma segura e poderia colocar em risco a coletividade. De acordo com a lei, 

entendeu-se que não era necessário que o dano se concretizasse, bastava o mero 

perigo. 

De início, observa-se que a lei deixou de conceituar ou numerar quais 

animais eram considerados perigosos, o que nos leva a acreditar que a 

periculosidade do animal deveria ser constatad caso a caso. 

O parágrafo único do artigo 31 ainda considerou outras três figuras que 

condenava na mesma pena prevista no caput o agente que: 

 
a)na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou o confia à 
pessoa inexperiente; 
b)excita ou irrita animal, expondo a perigo a segurança alheia; 
c)conduz animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia 
(BRASIL, 1941). 
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Assim, da primeira alínea, percebe-se que a lei determinou que o animal, 

quando abandonado ou deixado com pessoa inexperiente, colocava igualmente em 

risco a coletividade. A segunda alínea é clara, pois alguns animais somente 

oferecem perigo quando provocados. Assim, aquele que provocasse um animal e 

colocasse em perigo a segurança alheia, seria punido. A última alínea, refere-se à 

forma de como o animal era conduzido em locais públicos. 

Pode-se constatar que os animais são tratados como propriedade, até 

mesmo porque é importante reconhecer que o bem jurídico do delito em questão 

não é o animal em si. 

 

1.3.1.2 Perturbação do sossego por barulho produzido por animal 

 

Na parte especial da lei referente à paz pública, estava prevista a 

contravenção de perturbação do trabalho ou do sossego alheios, que tinha por 

objetivo preservar a paz pública. Dessa forma, a lei punia quem violasse a 

tranquilidade da coletividade. 

O artigo 42 elencou quatro atitudes que caracterizam a perturbação do 

trabalho ou sossego alheio, a saber: gritaria ou algazarra (inciso I); profissão 

incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais (inciso II); abuso de 

instrumentos sonoros ou sinais acústicos (inciso III); provocação ou não 

impedimento de barulho produzido por animal que se tem a guarda (inciso IV). 

Como visto, o artigo apresentou quatro formas pelas quais o trabalho ou 

sossego podiam ser perturbados. Mas queremos verificar a situação dos animais no 

ordenamento jurídico, por isso, analisaremos o inciso quarto. Tal delito era 

caracterizado por aquele que provocava ou não impedia barulho produzido por 

animal de que se tinha a guarda. 

De fato, são facilmente percebidos dois núcleos do tipo: provocar ou não 

impedir o barulho. No primeiro caso, podemos constatar que comete a infração 

qualquer pessoa, proprietário ou não, bastando causar ruídos perturbadores. O 

segundo, é um delito omissivo incidindo sob aquele que tem o animal sob sua 

guarda e responsabilidade, de modo a consentir que esse animal cause barulho 

excessivo. 
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Logo se percebe, portanto, que esse diploma legal reflete na relação entre 

ser humano e animais, pois pode-se constatar que é possível a caracterização do 

delito de maus-tratos e crueldade, em relação aos sons emitidos por animais, 

quando resultantes de maus-tratos, mutilação, espancamento, abusos e ferimentos. 

Podemos, ainda, pensar nos animais usados como alimento, mortos por processos 

dolorosos que causam dor e sofrimento, o que leva a emissão de ruídos no 

abatimento. 

A lei protege a tranquilidade das pessoas e os animais novamente adquirem 

a posição de propriedade. Por essa característica, dá ao seu proprietário o uso e 

controle exclusivo do animal. 

Por fim, a penalidade prevista para o delito de perturbação do trabalho ou do 

sossego alheio era pena simples, de quinze dias a três meses, ou multa entre 

duzentos mil réis e dois contos de réis. 

 

1.3.2 A crueldade e o trabalho excessivo impostos ao animal 

 

A contravenção de crueldade contra os animais estava produzida na parte 

especial das Leis de Contravenções Penais relativas à “polícia dos bons costumes”. 

Cabe destacar que o objetivo desse capítulo da Lei de Contravenções Penais era o 

de resguardar os bons costumes, a ordem social e, por fim, a moralidade. 

A contravenção do artigo 64 definia a contravenção denominada como 

“crueldade contra animais”. O artigo punia “tratar animal com crueldade ou submetê-

lo a trabalho excessivo”, com pena de prisão simples, podendo ser fixada de dez 

dias a um mês, ou multa, entre cem e quinhentos mil réis. 

Observa-se que caput evidenciava dois tipos contravencionais. O primeiro 

era tratar o animal com crueldade. O segundo, submetê-lo a trabalho excessivo. 

Pode-se afirmar que a Lei de Contravenções Penais reduziu para dois tipos penais, 

ao contrário do Decreto nº 24.645/1934 que dispunha uma série de medidas que 

poderiam ser aplicadas. 

Como o artigo 71 da Lei de Contravenções Penais determinava que 

revogavam-se as disposições em contrário, salvo a legislação especial sobre 

florestas, caça e pesca. Portanto, não havendo incompatibilidade entre as normas, 

acreditamos que o artigo 3º do Decreto nº 24.645/1934, com a previsão das 

condutas de maus-tratos não fora revogado. 
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O parágrafo primeiro estabelecia a mesma punição àquele que, “embora 

para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou exposto ao publico, 

experiência dolorosa ou cruel em animal vivo”. Trata-se do uso de animais vivos em 

experiências científicas ou educativas, ou seja, tratou a lei especificadamente da 

“vivissecção”. 

Assim, esse dispositivo puniu as formas de uso animais vivos em pesquisa 

científica ou ensino, desde que em modo público. Com isso, percebemos que as 

experiências com animais vivos realizadas em locais privados não caracterizavam 

contravenção. 

O parágrafo segudo previa aumento de pena nos casos em que o animal 

fosse “submetido a trabalho excessivo ou tratado com crueldade, em exibição ou 

espetáculo público”. Como se pode notar, o tipo era o mesmo definido no caput, 

porém exigia-se a publicidade do sofrimento. Trata-se, portanto, dos animais 

utilizados com fins de entretenimento (cricos, teatros, programas de TV e 

zoológicos), durante apresentação de espetáculos ao público. 

A partir desses antecendentes, chegamos ao fim do nosso percurso 

legislativo da criminalização da crueldade contra os animais. Para tanto, veremos no 

próximo capítulo os apectos da dogmática penal do tema na visão dos doutrinadores 

nacionais e estrangeiros. 
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Capítulo 2 

 

2 O ÂMBITO DA PROTEÇÃO DOS ANIMAIS CONTRA CRUELDADE: A 

QUESTÃO DA CRIMINALIZAÇÃO A PARTIR DA DOUTRINA 

 

Neste capítulo, iniciaremos o estudo sobre a doutrina brasileira, e também 

italiana, pois os autores brasileiros empregaram e citaram juristas italianos para 

desenvolver as premissas da contravenção de crueldade contra animais. Para fins 

de melhor compreensão, optou-se por analisar as doutrinas conjuntamente a partir 

das semelhanças entre os tipos penais. 

Cumpre esclarecer que o material encontrado na doutrina brasileira refere-

se à contravenção prevista no artigo 64 do Decreto-lei nº 3.688/1941, uma vez que 

não há doutrinas específicas sobre o Decreto nº 24.645/1934. Apesar disso, os 

materiais encontrados são contundentes já que nos oferece elementos de 

compreensão da dogmática jurídica penal da Lei de Contravenções Penais, ao 

mesmo tempo que são úteis para para compreensão do Decreto nº 24.645/1934. 

Por fim, estudaremos, também por meio das doutrinas brasileira e italiana, 

as contravenções de omissão de cautela na guarda ou condução de animais e 

perturbação da tranquilidade, com o intuito de verificar os principais argumentos da 

relação entre o animal não-humano e seres humanos. 

 

2.1 O OBJETIVO DA LEI: O ANIMAL OU O SER HUMANO? 

 

No Brasil, conforme já analisado no primeiro capítulo, as previsões 

legislativas referentes à punição da crueldade contra animais foram concretizadas 

no Decreto-Lei 24.645/1934 e na Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 

3.688/41). Consequentemente, a doutrina penal desenvolveu os fundamentos da 

legitimidade na proteção dos animais no que tange às contravenções penais. 

Neste sentido, a razão para legitimar a crueldade contra os animais 

consubstanciou-se no caráter educativo. A partir desse fundamento, o penalista José 

Duarte (1944, p. 575) destacou que a função educativa: 

 
[...] vai habituando os indivíduos a coibir as suas expansões da malignidade 
contra os irracionais e, com a abstenção, oferecem exemplo aos mais 
jovens, que formam os seus sentimentos sob melhores influências. 
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Nota-se que o fundamento do direito penal nos delitos contra animais era o 

ser humano de forma indireta, pois o bem jurídico lesado, segundo Duarte (1944, p. 

573), era piedade e compaixão, uma vez que o “maltratar os animais, contrasta com 

todo o senso de humanidade, compaixão e benevolência, e predispõe o homem a 

lhes não consagrar qualquer sentimento benigno, piedoso, e o torna insensível aos 

sofrimento alheio”. 

Valendo-se da justificação do sentimento humano, Bento de Faria (1942, p. 

246-247), outro jurista brasileiro, sustentou que: 

 
Protege a lei os animais não só por sentimento de piedade como também 
para educar o espírito humano, afim de evitar que a prática de atos de 
crueldade possam transformar os homens em seres insensíveis ao 
sofrimento alheio, tornando-os também cruéis para com os semelhantes. 

 

Nesse ponto, para explicar claramente a tutela penal de sentimento, Faria 

(1942, p. 247) apoiando-se no art. 1º do Decreto nº 24.645/34, observou que: 

 
Essa proteção justifica-se por si mesma e dispensa, nesse sentido, maiores 
considerações, des que todos os animais existentes no Brasil são tutelados 
do Estado, devendo ser assistido em Juízo pelos representantes do 
Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das respectivas 

sociedades protetoras. 

 

O sistema jurídico penal da Itália unificada, ao contrário do Brasil, trouxe a 

proteção dos animais dentro dos Códigos Penais. Cabe, portanto, destacar que o 

Código Zanardelli (1889)36  e o Código Rocco (1930)37  apresentaram as figurais 

                                                 
36

 Art. 491. Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità, li maltratta, ovvero li costringe a 

fatiche manifestamente eccessive, è punito con l’ammenda sino a lire cento. Alla stessa pena 
soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati 
all’inseggnamento, sottopone animali a esperimenti tali da destare ribrezzo. 
37

 Art. 727. Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a 

torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con 
l’ammenda da lire centoa tremila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o 
didattico, in lugo pubblico o perto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali a destare 
ribrezzo. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali 
importino strazio o sevizie. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un 
conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall’esercizio del mastiere, quando si 
tratta di un contravventore abituale o professionale. 
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penais da criminalização da crueldade contra os animais positivadas no Capítulo 

referente às contravenções contra a moral pública38. 

Sobre o Código Penal de 1930, Adelgisio Ravizza (1937, p. 42, tradução 

nossa), sustentou que: 

 
O art. 727 prevê maus-tratos a animais e pune qualquer pessoa que trata o 
animal com crueldade ou sem necessidade os submete a trabalho 
excessivo ou tortura, ou seja, os submetem em trabalhos aos quais não são 
adequados devido à doença ou idade; ou, mesmo para fins científicos ou 
didáticos, em local público, aberto ou exposto ao público, submete animais 
vivos a experiências que provocam repugnância

39
. 

 

Reconhece-se, assim, que os elementos normativos dos tipos penais no 

Brasil e na Itália foram semelhantes, uma vez que ambos criminalizaram a crueldade 

do trato, excesso de trabalho e a vivissecção. Porém, na Itália, a tutela do crime de 

crueldade contra animais estava tipificada no Código Penal. 

Como se vê, os dispositivos previram expressamente a proibição da 

crueldade, mas o jurista italiano Giovan Battista Impallomeni (1890, p. 392, tradução 

nossa), ao comentar sobre a contravenção no Código Zanardelli, advertiu que: 

 
Não é nova a criminalização de maus tratos e da crueldade que submetem 
aos animais; de fato não há país civilizado cuja legislação negligencie esse 
argumento. Também não deveria surpreender que encontre lugar neste 
Título das contravenções contra a moralidade pública40. 

 

Conclui-se que o objeto da tutela penal nas contravenções contra crueldade 

animal era a moralidade pública, a qual postulava o sentimento humano de piedade 

ou compaixão em relação aos animais. Quanto a moralidade pública, o penalista 

Vincenzo Manzini (1952, p. 929, tradução nossa) afirmava que: 

 

                                                 
38

 Sobre os referidos códigos penais, nota-se que a cronologia da doutrina italiana seguiu a 

cronologia de seus códigos, e por isso, foi diferente do movimento que ocorreu no Brasil. Apesar 
disso, é importante analisarmos essas doutrinas, pois elas informam a legislação em análise, além de 
que terem sido utilizadas pela doutrina brasileira para justificar a criminalização dos maus-tratos e 
crueldades contra os animais não-humanos. 
39 L’art. 727 prevede il maltrattamento di animali e punisce chiunque incrudelisca verso animali o 

senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non 
siano adatti per malattia o per età; ovvero, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo 
pubblico o aperto o esposto al pubblico, sotopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo 
(RAVIZZA, 1937, p. 42). 
40 Non è nuova l’incriminazione dei maltrattamenti e delle sevizie che si facciano subire agli animali; 
anzi non vi è paese civile la cui legislazione trascuri questo argomento. Nè deve poi sorprendere che 
essa trovi posto in questo Titolo delle contravvenzioni contro la pubblica moralità (IMPALLOMENI, p. 
392). 
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Sem considerar que todo interesse ético se torna necessariamente jurídico 
devido ao mero fato de seu reconhecimento e da sua proteção pelo direito, 
se se examina a questão em abstrato, e ao lado da política penal, não se 
pode duvidar de que se trata de sentimento os quais, na nossa civilização, 
contribui para constituir esse bom costume social, que de maneira geral é 
sentida e considerada indispensável para a convivência civil41. 

 

No mesmo sentido, merece destaque o pensamento dos penalistas italianos 

Giulio Crivellari e Giovanni Suman (1898, p.625, tradução nossa) quanto à presença 

do tipo penal contra crueldade aos animais no Código Zanardelli. Eles afirmaram 

que respondia “[...] o novo Código, com essas inovações ao progresso dos tempos 

porque em qualquer lugar e para todos pretendem garantir a piedade aos animais42”. 

Sobre o sentimento de piedade e compaixão, com outras palavras, Impallomeni 

(1890, p. 393) considerava que a crueldade contra aos animais contrastava com o 

sentimento humano de “compaixão, de benevolência, apagam no homem 

acostumado a se enfurecer contra as criaturas animais que cercam todos os 

sentimentos brandos, compassivos e gentis [...]” 43, e com isso, poderiam tratar com 

crueldade outros humanos. 

Não obstante, Francesco Carrara (1883, p. 26-27, tradução nossa), penalista 

italiano, na sua obra, Programma del corso di diritto criminale dettado nella Regia 

Università di Pisa, ao comentar sobre a crueldade contra os animais, enfatizou que: 

 
Com as devidas proporções pode ser repetido o mesmo argumento contra 
os modos bárbaros e repugnantes que se observam muitas vezes usados 
na presença do público contra os animais inocentes dos proprietários 
desumanos. Os atos de barbárie praticados contra os animais mostram, 
simultaneamente, a mesma ferocidade do coração e covardia: afligem 
almas honestas, mas produzem nos jovens uma fatal perversão do 
sentimento moral

44
. 

                                                 
41 Pur senza considerare che ogni interesse etico diviene necesssariamente giuridico per il solo fatto 
del suo ricoscimento e della sua tutela  da parte del diritto, se si esamina la questione in astratto, e dal 
lato della política penale, non può dubitarsi che si tratti d'un sentimento i quale, nella nostra civiltà, 
concorre a costituire quel buon costume sociale, che dalla  generalità è sentito e ritenuto come 
indispensabile per la civile convivenza (MANZINI, 1952 p. 929). 
42

 Risponde più, quindi, il nuovo Codice, con queste innovazioni al progresso dei tempi chè dovunque 

e per tutti intende garantire la pietà verso gli animali (CRIVELLARI e SUMAN, 1898, p. 625). 
43

 Questa crudeltà contrastano ad ogni senso di umanità, di compassione, di benevolenza, spengono 

nell’uomo avvezzo a infierire contro le creature animale che circondano ogni sentimento mite, pietoso 
e gentile, lo rendono insensibile alle atrui sofferenze, e così lo induriscono anche contro i suoi simili, 
giusta l’adagio: saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines; laonde destano ad alimentano 
nella società affeti feroci e barbari, segnatamente nei fanciulli, con gravissimo nocumenyo della 
educazione loro (IMPALLOMENI, 1890, p. 393). 
44 Con le debite proporzioni può ripetersi lo stesso argomento avverso i modi barbari e ributtanti che 

vendonsi tropo spesso usati al cospetto del publico contro gli innocenti animali dai proprietari 
disumani. Gli atti di barbárie esercitati contro gli animali mostrano nel tempo stess e ferocia di cuore e 
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Assim, considerando a hipótese elencada na doutrina que reconhece como 

tutela penal o sentimento moral, com o objetivo de cooperação na ordem coletiva, 

podemos afirmar que “[...] a doutrina que propugna que o fundamento da 

legitimidade da punição da crueldade contra animais na proteção indireta do ser 

humano é a mais antiga [...]” (SANTOS, 2015, p. 94). Além disso, o argumento da 

tutela do ser humano na dogmática penal é a que “[...] apresenta o maior número de 

variáveis argumentativas, as quais contracenam em um ambiente que tem o ser o 

humano como protagonista” [...] (SANTOS, 2015, p. 94). 

Em adição, Ravizza (1937, p. 42, tradução nossa) ao comentar sobre a 

contravenção e os fundamentos do tipo penal da crueldade contra animais, 

defendeu que: 

 
O disposto no art. 727 não é inspirado apenas pelo sentimento de pena dos 
animais, mas é, essencialmente, direcionado à educação da moral humana, 
tendo em vista os atos de crueldade contra os animais que não se 
acostumam a ser cruéis e insensíveis até mesmo contra os homens; e, 
portanto, a especificação dos caracteres do delito serve para evitar que 
todos possam ser confusos, com a seriedade das razões repressivas, todos 
os casos de piedade pouco saudável, ou de anormal apego aos animais, ou 
de recomendável zelo 

45
. 

 

Da mesma forma, Manzini (1952 p. 929, tradução nossa) ao comentar sobre 

o objeto jurídico da contravenção penal, era como enfatizava “[...] o sentimento ético-

social de humanidade em relação aos animais”46. Segundo esse autor, "apesar 

deste interesse ser de ordem ética, não tem caráter meramente moral"47 (MANZINI, 

1952 p. 929, tradução nossa). Manzini considerava que esse interesse ético se 

tornava jurídico, justamente por ser reconhecido e protegido pelo direito. Nesse 

contexto, concernente à tutela penal dessa contravenção, João Alves Teixeira Neto 

                                                                                                                                                         
viltà: affliggono le anime oneste, ma producono sui giovanetti um fatale pervetimento del senso 
morale (CARRARA, 1883, p.26-27). 
45

 La disposizione dell’art. 727 non è inspirata solo dal sentimento di pietà verso gli animali, ma è 
essenziamente diretta alla educazione dell’animo umano, onde gli atti di crudeltà verso le bestie non 
abituino ad essere crudeli e insensibili anche verso gli uomini; e così la specificazione dei caratteri del 
reato serve ad evitare che possono andare confusi, con la serietà delle ragioni repressive, tutti i casi di 
morbosa pietà, o di anormale attacamento alle bestie, o di non encomiabile zelo (RAVIZZA, 1937, p. 
42). 
46

 L'interesse tutelato - L'art. 727 tutela, come si é detto, il sentimento etico-sociale di umanità verso 

gli animali (MANZINI, 1952 p. 929). 
47

 Ancorchè questo interesse sia d'ordine etico, no ha carattere meramente morale (MANZINI, 1952 p. 

929). 
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(2017, p. 175) identifica que há uma “[...] clara sobrevalorização do sentimento 

humano enquanto valor moral”. 

A doutrina penal, portanto, referia-se a tais dispositivos como ofensa que 

consistia no dano ao sentimento de piedade, compaixão aos animais, tal qual a 

legislação penal considerava um direito que deveria ser protegido. Isso porque a 

inserção da crueldade e maus-tratos contra os animais não-humanos nos códigos 

(caso italiano), ou mesmo em legislação especial (caso brasileiro), estava presente 

entre as violações referentes à moralidade pública, cujo objetivo, como 

contravenção, era ofensa à moralidade pública, aos bons costumes e à ordem 

social. 

Uma questão importante que merece ser destacada é a posição de 

Francione (2015, p. 49) quanto ao status de propriedade dos animais à epoca em 

que essas leis surgiram. Na opinião do autor, 

 
Os animais não importavam moralmente e eram considerados seres 
completamente fora da comunidade moral. Podíamos ter obrigações morais 
que concerniam aos animais, mas essas obrigações eram, na realidade, 
devidas a outros humanos, e não aos animais. Os animais eram 
considerados coisas, seres com um status moral que não diferia do status 
moral de objetos inanimados como pedras e relógios. 

 

Diante dessa implicação à ameaça de propriedade relativa aos animais, a 

criminalização da crueldade no ordenamento jurídico revelou uma proteção aos 

animais trabalhadores. Para nós, o direito penal subordinou os animais ao direito de 

propriedade devido ao valor instrumental do animal. Manzini (1923, p. 460, tradução 

nossa), ao tratar da proibição da crueldade aos animais, reconheceu esse status de 

propriedade do animal, mas ao mesmo tempo, considerava para fins de proteção da 

lei penal: 

 
[...] protege, portanto, já não os animais considerados em si mesmos, em 
sua entidade (uma vez que não são sujeitos de direitos nem de outros 
interesses juridicamente reconhecidos, mas apenas coisas) [...], mas 
exclusivamente o mencionado sentimento de humanidade, que exige que 
todos se abstenham de tratamento injusto e desnecessário para os próprios 
animais

48
. 

 

                                                 
48

 [...] protege, quindi, non già gli animali considerati in sé stessi, nella loro entità (non essendo essi 
soggetti di diritti nè d’altri interessi giuridicamente riconosciuti; bensì soltanto cose) [...], ma 
escusivamente il detto senso di umanità, il quale exige che ognuno si astenga da mali trattamenti non 
necessari verso gli animali stessi (MANZINI, 1923, p. 460). 
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No entanto, Manzini (1923, p. 460, tradução nossa) afirmou que as leis 

penais estabeleceram “[...] um limite ao direito de propriedade, restringindo o direito 

de usar e consumir, em razão de interesse público”49. Somando-se ao argumento 

dos animais como propriedade do ser humano, os penalistas italianos Crivellari e 

Sumam (1898, p. 624, tradução nossa), no mesmo sentido de Manzini, afirmaram 

que: 

 

É verdade que o animal em geral é considerado uma propriedade móvel à 
disposição do proprietário, mas um sentimento de humanidade de fácil 
entendimento proíbe os maus-tratos também aos animais

50
. 

 

Vislumbra-se, aqui, que a doutrina foi unânime, ao sustentar que o bem 

jurídico da contravenção de crueldade contra os animais era o sentimento humano51. 

Por isso, vale transcrever os ensinamentos de Manzini (1952, p. 929, tradução 

nossa) sobre o tema, quando elucidou que a “[...] notícia de maus tratos 

injustificáveis aos animais ofende necessariamente nossa civilização, da qual uma 

das características mais essenciais é a simpatia aos costumes”52. Da mesma forma, 

Carrara (1883, p. 27-28) se pronunciou sobre a matéria quando afirmou que: 

 
Eu digo que qualquer tortura que se faça à um animal ou selvagem ou 
doméstico, para além do que é exigido da necessidade da vida, é uma 
barbárie gratuita e mostra um coração ruim; e que quando isso é feito na 
presença do público, resulta em dano social

53
. 

 

Em verdadeira síntese sobre o paradigma da dogmática jurídico-penal, 

demonstrou-se a tutela do sentimento de compaixão e piedade, e também da moral. 

Nesse contexto, Francione (2015, p. 51) defende que: 

                                                 
49

 [...] l’articolo 491 stabilisce un limite al diritto di proprietà, restringindo lo ius abutendi, per ragione di 

pubblico interesse [...] (MANZINI, 1923, p. 460). 
50

 Ben è vero che l’animale in via generale, è considerato come una proprietà mobile a disposizione 
del proprietario, ma un sentimento di umanità di facile intendimento vieta i maltrattamento anche degli 
animali (CRIVELLARI e SUMAN, 1898, p. 624). 
51

 Torna-se oportuno destacar que a historiadora, Lynn Hunt, ao desenvolver uma reflexão sobre os 
direitos humanos, apontou que o "sentimento de simpatia e sensibilidade" para com os semelhantes 
surgiram a partir do século XVIII, especialmente, com a declaração dos direitos dos homens (HUNT, 
2009). 
52

 La vista o la notizia di maltrattamenti non giustificabili ad animali offende necessariamente la nosta 

civilità, della quale una delle più essenziai  caratteristiche è la gentilezza dei constumi (MANZINI, 
1952, p. 629). 
53

 Io dico che qualunque strazio si faccia di un animale o selaggio o domestico, oltre ciò che è 
richiesto dele necessità della vita, è una barbárie gratuita e mostra cuore cativo; e che quando ciò 
facciasi al cospetto del pubblico ne deriva um danno sociale (CARRARA, 1883, p.27-28). 
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Na medida em que a lei condenava a crueldade contra os animais, essa 
condenação, salvo raríssimas, exceções, era expressa como uma 
preocupação de que tal conduta se traduzisse em uma crueldade contra 
outros humanos, ou uma preocupação de que os atos de crueldade contra 
animais pudessem ameaçar as regras de conduta moral da população. 

 

Portanto, a doutrina penal que analisou a punição da crueldade contra os 

animais se orientava sob o fundamento da proteção do ser humano. Desse modo, 

passaremos a analisar a conduta do tipo, bem como dos elementos normativos. 

 

2.2 A ESTRUTURA DO TIPO PENAL NO ARTIGO 64 DO DECRETO-LEI Nº 

3.688/1941 

 

No capítulo 1, tratamos dos dispositivos dos decretos getulistas que 

incriminavam a crueldade contra animais não-humanos. Como foi mencionado, a 

doutrina encontrada trata, especificamente, da Lei de Contravenções Penais, por 

essa razão, iremos abordar a conduta descrita no art. 64 do Decreto-Lei nº 3.688/41. 

No entanto poderemos perceber que alguns doutrinadores fundamentaram a 

conduta da crueldade com base no Decreto nº 24. 645/34. 

A conduta descrita no tipo penal da Lei de Contravenções Penais 

apresentava no caput dois tipos contravencionais. O primeiro consistia em “tratar 

animal com crueldade”; e o segundo, “submete-lo em trabalho excessivo”. O 

parágrafo primeiro estabelecia igual punição para a figura da vivissecção, enquanto  

o parágrafo segundo previa aumento de pena para o segundo tipo penal se fosse 

em animais de entretenimento. Nos próximos itens, exploramos essas figuras típicas 

separadamente. 

À semelhança da legislação brasileira, Saltelli e di Falco (1930, p. 1243, 

tradução nossa), nos comentários que fizeram ao art. 727 do Código Penal Alfredo 

Rocco, afirmaram que qualquer pessoa era punida, ao agir do seguinte modo: “trata 

o animal com crueldade; ou sem necessidade, submete-os à fadiga excessiva ou à 

tortura; ou os utiliza em trabalhos, os quais não são adequados devido à doença ou 
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idade54. Ainda, sobre a conduta do caput desse dispositivo, os autores advertiram 

que “[...] não é necessário que o fato seja cometido em público”55. 

Em referência à contravenção tal código italiano, Manzini (1952, p. 932, 

tradução nossa) considerava que o fato constitutivo da crueldade ou maus-tratos aos 

animais estava previsto em duas hipóteses principais e distintas entre si: 

 
[...] 1) desumanidade com os animais (crueldade, submeter à fadiga 
excessiva ou torturar sem necessidade); 2) uso de animais para trabalhos 
inadequados em virtude de doenças ou por idade; atos experimentais que 
despertam repugnância

56
. 

 

De igual modo, já pela leitura do art. 491 do Código Penal Zanardeli podia-

se constatar os mesmo comentários dogmáticos. A respeito desse dispositivo, 

esclarecedores foram os apontamentos de Crivellari e Suman (1898 p. 624, tradução 

nossa): 

 
O artigo, em parte de seu texto, reprime atos de crueldade contra os 
animais, os maus-tratos sem necessidade, forçando-os à fadiga 
manifestamente excessiva; no parágrafo, incorre aquele que submete os 
animais a experimentos que provocam repugnância, mesmo para fins 
científicos ou didáticos, mas fora dos locais destinados ao ensino

57
. 

 

Com base nesses apontamentos, conseguimos identificar que quanto à 

conduta do caput, para que a contravenção configurasse, bastava cometer qualquer 

ato de crueldade, maltratar ou forçar os animais a trabalhar excessivamente. Disso, 

concordamos com os ensinamentos de Crivellari e Suman (1898, p. 625, tradução 

nossa) quando afirmaram que “os termos da lei são claríssimos na designação 

desses vários fatos”. Para esses penalistas, “[...] cada um compreende de fato como 

                                                 
54

 Si punisce chiunque: a) incrudelisce verso animali; b) o senza necessità, li sottopone a eccessive 

fatiche o a torture; c) o li adopera in lavori, ai quali non siano adatti per malattia o per età (SALTELLI e 
DI FALCO, 1930, p. 1243). 
55

 E’ da avvertire, in primo luogo, che non si richiede che il fatto sia commesso in pubblico (SALTELLI 

e DI FALCO, 1930, p. 1243). 
56

 Il fatto costitutivo della contravvenzione in discorso è preveduto in due distinte ipotesi principali: 1) 
disumanità verso animali (incrudelimento o sottoposizione a eccessive fatiche o torture senza 
necessità); 2) uso lavorativo di animali inadatti per malattia o per età; esperimenti atti a destare 
ribrezzo (MANZINI, 1952, p. 932). 
57

 L’articolo nelle sue parte reprime gli atti di crudeltà verso gli animali, il loro maltrattamento senza 
necessità, il costringerli a fatiche manifestamente eccessive; nel capoverso colpisce il fatto di colui 
che sottopone gli animali a esperiment tali da destare il ribrezzo, anche per scopo scientifico o 
didattio, ma fuori dei luoghi destinati all’insegnamento (CRIVELLARI e SUMAN, 1898, p. 624). 
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ser cruel a pessoa que feriu, machucou, espancou, deixou sem comida um animal, 

que o manteve no transporte de cabeça para baixo, etc”58. 

Quanto ao sujeito ativo, soa oportuno apontar que, pelo dispositivo legal, é o 

ser humano, podendo ser tanto o proprietário do animal quanto qualquer outra 

pessoa, ou seja, não se exigia nenhuma qualidade especial do agente. 

Portanto, identificadas as figuras normativas da criminalização da crueldade 

aos animais, passaremos a abordá-las nos tópicos a seguir. 

 

2.2.1 Conceito de animal 

 

A partir das análises desenvolvidas, até aqui, por meio da estrutura formal 

da lei, identificamos que somente o Decreto nº 24.645/34 trouxe no art. 17 uma 

definição de quem são os animais, ou quais animais estariam protegidos pela 

norma. Por outro lado, a Lei de Contravenções Penais não elucidou tal conceito, 

sendo responsabilidade da doutrina interpretar o conceito de animal. 

De acordo com Duarte (1944, p.573), a lei considerava animal um “[...] ser 

dotado de alma e de vida”. O autor ainda menciona que “o homem é um animal, e o 

mais perfeito da criação”. E conclui esse autor: “mas o animal a que se refere a lei é 

o irracional, aquele que não tem alma, nem inteligência, e apenas instinto, mas, ser 

animado, tem sensibilidade e sofre”. 

Seguindo o critério da sensibilidade da dor e do sofrimento, Crivellari e 

Suman (1898, p. 624, tradução nossa) ao tratarem do tema no Código Penal 

Zanardelli, evidenciaram que este código “[...] compreende todos os animais. De 

fato, não há razão para distinguir, independentemente qualquer que seja o animal, já 

que, sofrem da mesma maneira [...]”59. 

No entanto, para o jurista Faria (1942, p. 247) a palavra “animal” 

compreendia “[...] todo o ser irracional, quadrúpede ou bípede, doméstico ou 

selvagem. Assim, sejam quais forem: - domésticos, mansos, os ferozes, úteis ou 

inúteis ou inócuos”. Contudo, para esse autor, excluiam-se “[...] os – daninhos, cuja 

                                                 
58

 I termini della legge sono chiarissimi nella designazione di questi varii fatti. Ognuno comprende 

infatti come incrudelisca colui che ferisse, bastonasse, tenesse senza cibo un animale, che lo tenesse 
nel trasportarlo legato a testa in giù ecc. (CRIVELLARI e SUMAN, 1898, p. 625). 
59

 [...] mentre la formola del Codice vigente comprende tutti gli animali. Infatti non vi è alcuna ragione 

di distinguere, inquantochê qualunque sia l’animale, è un essere sensibile, che soffre in egual modo, e 
mostra animo spietato colui che questa soffrenza procura (CRIVELLARI e SUMAN, 1898, p. 624). 



101 

 

destruição não incide na sanção legal”. Além disso, o autor fundamentava seu 

conceito no “Dec.n. 24.645 cit art. 17”. 

Ao contrário de Faria, que excluiu os animais daninhos do âmbito da 

proteção, Manzini (1952, p. 931, tradução nossa), ao comentar sobre o Código 

italiano, frisava que o “Artigo. 727 geralmente se refere aos "animais", sem qualquer 

distinção de espécie ou condição”60. O autor defendia que: 

 
Não é relevante se os animais são úteis ou inúteis, inócuos ou nocivos, 
mansos ou ferozes, em cativeiro permanente ou temporário, grandes ou 
pequenos, desde que se aplique no caso a referida condição-limite. Na 
dúvida, cabe ao juiz de mérito estabelecer se ao menos suscita tamanha 
condição, e o magistrado, para decidir bem, deverá sempre ter em mente o 

objeto da proteção penal 
61

 (MANZINI, 1952, p. 932, tradução nossa). 

 

A partir do conceito de quais animais que seriam juridicamente protegidos, 

constatamos que a doutrina fazia uma diferenciação dos animais como selvagens, 

domesticáveis e domésticos. Em virtude desse aspecto, a doutrina explicava tais 

categorias. Duarte (1944, p. 574) ensinava que os animais selvagens “[...] vivem em 

estado de natureza, nas selvas, nas matas, nas furnas, sem aproximação do 

homem, a quem só submetem com violência”. O autor concluiu afirmando que 

“desses, alguns são ferozes, porque, pela sua índole, todos os de sua classe são 

agressivos, indomáveis, malígnos e dotados de força e agilidade que os fazem 

temíveis”. 

Na sequência, o penalista Duarte (1944, p. 574) explicava que os animais 

domesticáveis eram “[...] os que pertencem à espécie selvagem, mas tem índole 

mais branda e se submetem ao domínio do homem, que os educa, mitigando-lhes a 

natureza e deles tirando proveito, nos seus serviços”. Por último, Duarte (1944, p. 

574) destacava que os animais domésticos eram “[...] os que vivem nas habitações, 

nas cidades, no convívio humano, adaptados ao meio ambiente familial, de natural 

mansuetude, como cão, o gato, o macaco”. 

                                                 
60

 L'art. 727 si riferisce in genere agli “animali”, senza alcuna distinzione di specie o di condizione 

(MANZINI, 1952, p. 931) 
61

Non importa che gli animali siano utili o inutili, innocui o nocivi, miti o feroci, in cattività permanente o 
momentanea, grandi o piccoli, purchè ricorra nel caso la detta condizione-limite. Nel dubbio spetta al 
giudice del merito stabilire se o meno sussista codesta condizione, e il magistrato, per bene decidere, 
dovrà sempre tener presente l'oggetto della tutela penale (MANZINI, 1952, p. 932). 
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Duarte (1944, p. 574), corretamente, advertiu que quando em menção da 

proteção dos animais selvagens por meio do direito penal, a “lei brasileira fala, 

genericamente, em animais, abrangendo, assim, os selvagens, desde que sejam 

caçados e possam ficar submetidos ao poder do homem”. 

Não obstante tais considerações, sobre as categorias de animais selvagens, 

domesticáveis e domésticos na doutrina brasileira, parece-nos necessário destacar 

que a doutrina italiana também se posicionava nas mesmas distinções de categorias 

de animais. Quanto a essa diferenciação, Gian Gastoni Bolla (1937, p. 454, tradução 

nossa), apontou que o direito romano já “[...] distinguia os animais selvagens (fera), 

os domésticos (domestica) e os domesticados (mansuefacta). Essa distinção 

permaneceu importante em nosso outro direito”62 [sic]. 

Com base nessas categorias, Bolla (1937, p. 454, tradução nossa) definiu 

que os animais selvagens eram os “[...] que vivem em estado de liberdade natural 

[...], nas florestas, nos campos, nos rios e no mar, independentemente do homem63”. 

Para Bolla (1937, p. 454, tradução nossa), podia-se reconhecer que os animais 

selvagens [...] são, portanto, ferozes [...] também os que pertencem à pesca; os 

animais que formam objeto de caça [...] pássaros ou quadrúpedes; aves em geral, 

exceto aves de capoeira”64. 

Seguindo, assim, com o conceito do jurista italiano Bolla (1937, p. 454, 

tradução nossa) sobre animais domésticos, temos como sua definição que esta 

categoria de animais se referia: 

 
[...] àqueles que se encontram sob o poder contínuo e imediato do homem, 
que lhes servem para satisfazer suas necessidades e como instrumento de 
trabalho, que vivem, educam-se, são nutridos, reproduzem sob teto do 
homem e mediante de seus cuidados

65
. 

 

                                                 
62

 Il diritto romano [...] distingueva gli animali selvatici (fera), i domestici (domestica) e gli 

addomesticati (mansuefacta). Tale distinzione conservava importanza nel nostro diritto (BOLLA, 1937, 
p. 454). 
63

 Nella prima categoria sono compresi gli animali che vivono in stato di libertà naturale [...], nelle 

foreste, nei campi, nei fiume e nel mare, indipendetemente dall’uomo (BOLLA, 1937, p. 454). 
64

 Sono quindi selvatici gli animali feroci [...], anche se contenuti nelle peschiere; gli animali che 

formano oggetto di caccia [...], volatili o quadrupedi; i volatili in genere, ad eccezione del pollame 
(BOLLA, 1937, p. 454). 
65

 Sono animali domestici, considerati come intera classe, quelli che si trovano sotto il potere continuo 
e immediato dell’uomo, che gli servono per soddisfare i suoi bisogni e come strumenti di lavoro, che 
vivono, si educano, sono nutriti, si riproducono sotto il tetto dell’uomo e mediante le sue cure (BOLLA, 
1937, p. 454). 
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Somando-se ao conceito de animais domésticos, Bolla (1937, p. 454, 

tradução nossa) mencionou como exemplo dessa categoria de animais “[...] cavalos 

e outros quadrúpedes de carroças, de cavalgar e de carga, bois, ovelhas, cabras, 

porcos, cães, gatos, coelhos reprodutores, aves (galinhas, perus, gansos, patos, 

pintadas, pavões, etc.)66. Certamente, Bolla (1937, p. 454, tradução) entendia como 

“animais domesticáveis” aqueles “[...] de natureza selvagem, mas, em seguida 

sujeitos ao serviço do homem [...]”67. A respeito dessa última categoria, o autor fazia 

referência “[...] às abelhas, pombos, coelhos de coelho; também os faisões das 

reservas e os cervos de algumas florestas estatais eram considerados mansos”68. 

Por fim, Duarte (1944, p. 575) também afirmou que a lei não abrangia os 

animais nocivos, justificando que “nenhum animal é subtraído à tutela da lei. Mas o 

bom senso diz que os animais nocivos não podem merecer essa proteção porque 

útil se considera a sua própria exterminação”. Conforme já salientamos, o autor 

defendia que a lei referia-se genericamente aos animais. 

Resta claro que os animais objetos da tutela penal eram aqueles que 

estavam sob poder e domínio do homem, ou seja, aqueles que tinham o status de 

propriedade. Até mesmo os animais objeto de caça, quando capturados, se 

tornavam propriedade do ser humano. 

 

2.2.2 A figura do trabalho excessivo 

 

O caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 3.688/41 apresentava como um dos 

tipos contravencionais submeter o animal a trabalho excessivo. A proteção dos 

animais trabalhadores acontecia porque o excesso de trabalho causava dor e 

sofrimento, e muitas vezes até a morte do animal. Nesse ponto, não é novidade que, 

há tempo considrável os animais são utilizados em trabalho pelo ser humano. 

                                                 
66

 Vi sono pertanto compresi i cavalli e gli altri quadrupedi da vettura, da cavalcatura e da soma, i 

buoi, le pecore, le capre, i porci, i cani, i gatti, i conigli d’allevamento, il pollame (galline, tacchini, oche, 
anitre, galline faraone, pavoni, ecc.); questi si considerano domestici, anche se singoli individui 
possono essere di indole fiera (BOLLA, 1937, p. 454). 
67

 Animali addomestiati o mansuefatti sono infine quelli di natura selvatica, ma in seguito assogettati al 
servizio dell’uomo, cioè quelli appartenenti a specie selvatiche, di cui l’uomo ha sotomesso solo 
qualche individuo (BOLLA, 1937, p. 454). 
68

 Tali sono, ad es., le api degli aleri, i piccioni delle colombaie, i conigli delle conigliere; anche i fagiani 
delle riserve e i cervi di alcune foreste demaniali, vennero ritenuti mansuefatti (BOLLA, 1937, p. 454). 
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O papel dos animais trabalhadores, no entanto, “[...] cria situações 

ambíguas: embora sejam uma propriedade valorizada, muitos são explorados até a 

morte. A lista de animais trabalhadores é grande e diversificada [...]” (MÓL; 

VENANCIO, 2014, p.61). 

Não é difícil imaginar a consequência da exploração dos animais 

trabalhadores. É importante entender que “com a invenção das máquinas e da 

tecnologia, muitos animais foram, aos poucos, sendo substituídos. Mas, ainda, hoje, 

um número imenso deles trabalha na cidade e no campo”. Acontece que “o 

problema daí decorrente é que, na maioria das vezes, o animal trabalhador é tratado 

como máquina, e não como um ser vivo” (MÓL; VENANCIO, 2014, p. 62). 

Dessa forma, tanto o Decreto-Lei nº 3.688/1941 quanto o Decreto nº 

24.645/1934 estabeleceram proteção ao animal trabalhador. Muitos animais eram 

forçados a condições de trabalho para além do que podiam suportar. Assim, 

analisemos esse tipo de situação. 

Faria (1942, p. 249) trouxe, nesse contexto, a definição de trabalho 

excessivo como o “que obriga o animal a fadiga excessiva”. Dessa forma, quando o 

animal é submetido a trabalho em exagero, punia-se com o excesso. Para Faria 

(1942 p. 249), a excessividade 

 
torna-se manifesta quando o animal apresenta sofrimento que o torna inapto 
para suportar o trabalho que lhe é imposto por violência ou gestos de 
intimidação, ou quando o respectivo volume é manifestamente 
desproporcional as suas forças, ou quando a sua idade é incompatível com 
o esforço exigido. 

 

Isso significa que Faria (1942, p. 249) considerava que a fadiga excessiva 

deveria “[...] ser apreciada em relação às forças do animal e a sua nutrição”. O autor, 

ao explicar sobre o assunto, fez alusão aos arts. 4º, 5º e 7º do Decreto nº 24.645/34. 

A propósito, Faria (1942, p. 250) relacionava a submissão do animal a 

trabalho excessivo a condutas do tipo penal de maus-tratos do Decreto nº 

24.645/34. De acordo com o autor, os maus-tratos eram “caracterizados, em regra, 

pela repetição de atos que demonstram uma prática continuada. Neles não 

predomina – a crueldade-, mas a – brutalidade”. 

Ou seja, segundo esses critérios conceituais, “tratar-se-ia, em verdade, de 

uma ação abusiva em que se exige um sobredesempenho ou uma submissão, do 
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animal vitimado, a condições que ofendam relevantemente o seu bem-estar” (NETO, 

2017, p. 195). 

A partir de tais critérios, quando o animal é utilizado como meio de trabalho, 

notamos utilização de punições físicas para submeter o animal a realização da 

determinada atividade. Por isso, a proteção contra “maus-tratos, é sobretudo, 

proteção contra punições excessivas, realizadas com o intuito de conquistar a 

submissão do animal para a realização das mais diversas atividades” (NETO, 2017, 

p. 195). 

Em análise à modalidade de maus-tratos como ofensa física ao animal, 

Faria (1942, p. 1942), além de elencar os incisos do art. 3º como exemplos, propôs 

que  

 
Inutil se torna aprecia-los, em detalhe, desque o Decreto n. 24.645 de 
10 de junho de 1934 os estabeleceu com minúcia, e suas prescrições 
continuam aplicáveis nas hipóteses que prevê, quando não configurem 
espécies da contravenção em apreço, caso que ficam sujeitas as sanções 
desta lei (grifo nosso). 

 

Com base no entendimento de Faria, nota-se que a Lei de Contravenções 

Penais não revogou totalmente o Decreto 24.645/1934, portanto, permeneceu 

vigente parte do Decreto que não era contrária às diposições do artigo 64 do 

Decreto-Lei nº 3.668/1941. Evidentemente, que quanto às penas cominadas ocorreu 

a revogação tácita. Ademais, como afirmamos, os doutrinadores brasileiros usaram 

os dispositivos do Decreto 24.645/34 para conceituar, fundamentar e exemplificar os 

elementos da Lei das Contravenções. 

Portanto, “para conseguir um sobredesempenho do animal – muitas vezes, 

para não dizer na maioria das vezes – utilizam-se como meio os maus-tratos, as 

punições físicas” (NETO, 2017, p. 195). Do mesmo modo, esclarecedores foram os 

apontamentos de Duarte (1944, p.576) ao afirmar que: 

 
O trabalho excessivo de que fala a lei, substituindo a expressão italiana – 
fadiga – é aquele que não pode ser suportado por um determinado animal, 
sem apreciável sofrimento. É por efeito dessa sobrecarga de trabalho que o 
animal sente maior fadiga, exhaure-se a força, cansa. 

 

No tipo penal italiano, diferentemente do tipo penal brasileiro, o delito do 

artigo 727 era “cometido por aqueles que ‘sem necessidade’ sujeitam (animais) a 
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excessiva fadiga 69  (MANZINI, 1952, p. 934, tradução nossa). Neste sentido, o 

professor Manzini (1952, p. 935, tradução nossa) recapitulou que o “código penal de 

1889 exigia que a fadiga fosse ‘manifestamente’ excessiva, mas esse requisito foi 

adequadamente suprimido pelo legislador de 1930”70. 

Dessa forma, em uma atenta análise do art. 727 do Código de 1930, o 

professor Manzini (1952, p. 936, tradução nossa) elucidou o conceito de 

“necessidade”: 

 
Não é preciso que se trate de uma necessidade absoluta; basta que esta 
seja relativa, determinada pelas necessidades sociais ou pelas práticas, 
geralmente adotadas de uma determinada indústria, profissão ou esporte, 
quando o fato não for expressamente proibido por uma norma jurídica 
especial, ou não exceda o que pode ser considerado permitido

71
. 

 

Em relação a essa necessidade que era relativa, o autor concluiu 

delimitando que: 

 
A fadiga excessiva não se justifica quando, embora seja necessário 
alcançar um determinado fim (por exemplo, superar uma subida), ela 
poderia ser evitada ou reduzida com meios os quais o agente, mesmo que 
de forma onerosa, seria capaz de usar (por exemplo, adicionando outros 
animais na carroça, ou seguir por outra estrada)

72
 (MANZINI, 1952, p. 937, 

tradução nossa). 

 

É evidente que, pelo dispositivo italiano, no caso de necessidade haveria 

exclusão da contravenção, já que esta era uma circunstância especial de isenção da 

responsabilidade penal. 

Por regra, a doutrina compreendia fadiga excessiva como uma força [...] que 

não pode ser suportada por um determinado animal sem considerável sofrimento73 

(RAVIZZA, 1937, p. 42; SALTELLI e DI FALCO 1930, p. 124374, tradução nossa). 

                                                 
69

 Il reato preveduto nell'articolo 727 si commete altresì da chi ‘senza necessità’ sottopone (animali) a 

eccessive fatiche (MANZINI, 1952, p. 934). 
70

 Il codice penale del 1889 esigeva che le fatiche fossero ‘manifestamente’ eccessive, ma codesto 

requsito fu opportunamente soppresso dal legislatore del 1930 (MANZINI, 1952, p. 935). 
71

 Non occorre che si tratti di una necessità assoluta; basta che questa sia relativa, cioè determinata 
da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di una mestiere 
o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una nrma giuridica speciale, o non sia 
eccesso da ciò che può considerarsi consentito (MANZINI, 1952, p. 936). 
72

 La fatica eccessiva non è giustificata quando, pur essendo necessario conseguire un determinato 
fine (es.: superare una salita), essa potrebbe evitarsi o diminuirsi com mezzi ai quali l'agente, anorchè 
onerosamente, sarebbe in grado di ricorrere (es.: aggiungendo altrianimali al carro, percorrendo 
un'ltra strada) (MANZINI, 1952, p. 937). 
73

 [...] fatica eccessive è quella che non può essere soppartata da un determinato animale senza 

notevole soffrenza (RAVIZZA, 1937, p. 42). 
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Outro ponto importante é o parágrafo § 2º que dispunha como agravante, 

com aumento de metade da pena, se o animal fosse submetido a trabalho excessivo 

ou tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo público. Sob a condição da 

publicização da crueldade ou maus-tratos, Duarte (1944, p. 576) salientou que “se 

evitam os vergonhosos espetáculos de crueldade, que exercem influência funesta na 

educação do povo”. A doutrina cita como espetáculos públicos circos, touradas, 

brigada de galo ou cachorro etc. 

 

2.2.3 A figura da crueldade  

 

O segundo elemento normativo do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 

3.688/41 consistia em “tratar animal com crueldade”. Assim, observamos que o 

núcleo do tipo era o verbo “tratar”. A chamada “crueldade do trato” consistia, 

segundo Faria (1942 p. 248) “[...] em regra, no castigo do animal por meio de – 

pancadas, de modo a causar-lhe grave sofrimento físico, sem razão que possam 

justifica-las, mesmo porque semelhante prática revela sempre um excesso 

inescusável”. 

Essa ação da crueldade, portanto, significa ser torturante, gostar de fazer o 

mal, sendo um conceito lato sensu. Trata-se, assim, “[...] o ato de causar sofrimento 

gratuito ao animal” (NETO, 2017, p. 199). 

Faria (1942 p. 249-250) afirmava que os maus-tratos aos quais a lei se 

referia, eram configurados pela repetição de atos que caracterizavam uma prática 

continuada configurando a brutalidade. Tal brutalidade “revela – caráter mau, sem 

repugnância pela delinquência sanguinária”. Efetivamente, na visão desse autor, por 

meio da brutalidade, o ser humano “perde o direito à consideração e ao respeito; 

como covarde – envergonha a espécie humana; como desfibrador – merece o 

desprezo da coletividade”. 

Em verdade, a doutrina italiana já compreendia que a: 

 
crueldade contra os animais significa infligir sobre eles, sem justificado 
motivo, sofrimento mesmo com um único ato; torturar os animais significa 

                                                                                                                                                         
74

 Fatica eccessiva è una fatica, che non può essere sopportata da un determinato animale, senza 

sua notevole sofferenze (SALTELLI e DI FALCO, p. 1243). 
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empregar contra eles meios que produzem um sofrimento gravíssimo.[...]
75

 
(RAVIZZA, 1937, p. 42, tradução nossa; SALTELLI e DI FALCO, 1930, 
p.1243

76
). 

 

Neste mesmo sentido, Manzini (1952, p. 937, tradução nossa) reconheceu 

que “submeter um animal à tortura significa infligir grave sofrimento físico, embora 

este, por sere determinado por um motivo em si mesmo razoável ou outra forma não 

maligna, não são incluídos entre as ‘crueldades’"77. 

À semelhança do professor Manzini, Duarte (1944, p.576) apontou que 

“tortura pressupõe o emprego de meio produtivo de gravíssimo padecimento”.  Do 

mesmo modo, há o entendimento de Saltelli di Falco (1930, p. 1243) 78. 

A partir desses conceitos, a doutrina, como exemplos de tortura e crueldade, 

mencionava que cegar pássaros para que cantassem melhor, ou mesmo como 

utilidade à caça, era considerada uma prática de tortura (FARIA, 1942 p. 248; 

DUARTE, 1944, p. 577; SALTELLI e DI FALCO, 1930, p. 1243). Levantando outro 

exemplo, Faria (1942, p. 249) mencionou o art. 8º do Decreto nº 24.645/34, no qual 

consistia como violência “castigar o animal na cabeça, baixo ventre ou pernas”. 

Vale a pena ressaltar que, na lei italiana, “tanto na hipótese da ‘tortura’ 

quanto na fadiga excessiva, o fato era punível se cometido ‘sem necessidade’”79 

(MANZINI, 1952, p. 939). Relativo à “necessidade”, novamente, Manzini (1952, p. 

939, tradução nossa) esclareceu que “a necessidade, que pode excluir o delito, é 

apenas aquilo que preexiste ao fato do agente e o determina, não aquilo que ele 

                                                 
75

 Incrudelire verso animali significa infligerre ad essi, senza giustifcato motivo, sofferenze anche con 
un unico atto; torturare gli animali significa impiegare verso di essi un mezzo produttivo di un 
gravissimo patimento [...] (RAVIZZA, 1937, p. 42). 
76

 Incrudelisce verso animali colui che, senza alcun giustificato motivo, infligge delle soffrerenze ad 
animali. Basta soltanto che sia commesso un solo atto di crudeltà, perchè non si richiede il 
maltrattamento mediante atti crudeli, vale a dire, una successione di atti di crudeltà o il cagionare 
all’animale una penosa condizione di carattere duraturo (SALTELLI e DI FALCO, p.1243). 
77

 Sottoporre un animale a torture significa infliggergli gravi sofferenze fisiche, quantunque queste, per 

essere determinate da un motivo in sè stesso ragionevole o altrimenti non malvagio, non siano da 
annoversarsi tra le ‘crudeltà’ (MANZINI, 1952, p. 937). 
78

 Fatica eccessiva è una fatica, che non può essere sopportata da un determinato animae, senza 

sua notevole sofferenze. La tortura presuppone l’impiego di un mezzo produttivo di gravissimo 
patimento. Le sevizie possono produrre tale effetto. E’ una tortura, per esempio, l’acciecamento degli 
uccelli, certamente non necessario, anche se utile alla caccia (SALTELLI e DI FALCO, p. 1243). 
79

 Anche nell'ipotesi delle ‘torture’, come in quella delle eccessive fatiche, il fatto, per esse punibile, 

deve commettersi ‘senza necissità’ (MANZINI, 1952, p. 939). 
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voluntariamente já tenha dado causa com a intenção de obter uma desculpa”80. Por 

outro lado, Manzini (1952, p. 937, tradução nossa) alertou que:  

 
Se um meio é de uso comum a respeito de certos animais, mesmo que 
possa considerar doloroso, usá-los sem excesso não pode ofender o 
sentimento coletivo que o art. 727 tutela, e, portanto, não constitui 
contravenção

81
. 

 

Assim, por exemplo, a castração, apesar de implicar dor e sofrimento, não 

constituía a contravenção (MANZINI, 1952; DUARTE, 1944). Em resumo, podemos 

afirmar que “a proteção contra crueldade é, sobretudo, proteção contra sofrimento 

gratuito. Entende-se por sofrimento gratuito aquele que é desnecessário” (NETO, 

2017, p. 194). 

Quanto à classificação doutrinária, quando se trata dos maus-tratos 

impostos por meio da crueldade ou tortura, tem-se que podiam ser comissivos, nos 

casos de violência, ou omissivos, quando, por exemplo, alguém deixasse o animal 

morrer por inanição. 

 

2.2.4 A figura da vivissecção: uso dos animais em experimentos como ato de 

crueldade  

 

Das análises desenvolvidas sobre a legislação brasileira da crueldade 

animal no capítulo anterior, vimos que o Decreto nº 24.645/34 (art. 3º, inciso IV e 

XXXI) e a Lei das Contravenções Penais (art. 64, §1º do Decreto-lei nº 3.688/41) 

consideravam a vivissecção como forma de crueldade, portanto, condenáveis pela 

via do direito penal82. 

Em conformidade com Santos (2015, p. 25), existe uma ambivalência no uso 

dos animais em experiências: 

                                                 
80

 La necessità, che può escludere il reato, è soltanto quella che preesiste al fatto dell'agente e lo 

determina, non quella alla quale egli abbia dato volontariamente causa con l'intenzione di procacciarsi 
una scusa (MANZINI, 1952, p. 939). 
81

 Se um mezzo è d'uso comune rispetto a certi animali, anorchè possa ritenersi penoso, l'adoperarlo 
senza eccesso non può offendere il sentimento colletivo che l'art. 727 tutela, e quindi non costituisce 
reato (MANZINI, 1952, p. 937). 
82

 A título de informação sobre o assunto, cumpre destacar que, posterior à Lei de Contravenções 

Penais, a experimentação animal - Lei nº 6.638/79 - estabeleceu normas para a prática didático-
científica da vivissecção de animais. Na sequência, entrou em vigor a Lei nº 9.605/98 que 
estabeleceu os crimes ambientais e revogou a lei anterior. O Decreto nº 3.179/99 regulamentava a lei 
dos crimes ambientais de 1998. Por fim, temos a vigência da Lei 11.794/08 (Lei Arouca), a qual, 
estabeleceu procedimentos para uso científicos de animais (SANTOS, 2015). 
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Se, por um lado, o uso de animais não humanos em experiências 
científicas, com o fim de proporcionar ao homem maior qualidade de vida, é 
decorrência natural da sua perene e incansável busca pelo domínio da 
natureza, especialmente através da racionalidade científica, por outro, o 
exponencial crescimento da preocupação com o bem-estar desses animais, 
considerados não só como instrumentos para a satisfação das 
necessidades humanas, mas também como algo intrinsecamente valioso, 
resulta de uma tomada de consciência acerca de um imperativo moral que 
obriga a proteção dos animais, evitando, com isso, a inflição de dor e a 
causação de crueldade, em suas diversas manifestações. 

 

Nessa vertente, dessa forma, verificamos que foi a ambição do ser humano 

pelo domínio da natureza com a racionalidade científica que deu início ao uso dos 

animais em experiências, com o fim de proporcionar mais qualidade de vida ao 

próprio homem. Zaffaroni (2017, p. 78-79) vai além, e sustenta em relação ao 

domínio da natureza que: 

 
[...] a relação do sujeito do conhecimento como objeto desse conhecimento 
é sempre de dominação; o primeiro situa-se num plano superior ao segundo 
para interroga-lo – mesmo utilizando a violência – e desse modo obter a 
resposta que permita dominá-lo. É uma espécie de dominus torturador. 

 

Torna-se incontestável que com o avanço da ciência, os animais “passaram 

a ser utilizados como auxiliares (verdadeiros instrumentos) do homem na busca por 

novos conhecimentos, novas técnicas e para o desenvolvimento de novos produtos” 

(SANTOS, 2015, p. 28) tendo como resultado alimentar o narcisismo humano. 

Ocorre que, com tal avanço, “a comunidade científica e a sociedade, em geral, 

passaram a aceitar a experimentação animal como útil e necessário ao 

desenvolvimento da ciência, sem qualquer preocupação ética [...]” (SANTOS, 2015, 

p. 28). 

Importa, para melhor esclarecimento, delimitar a experimentação animal 

como “toda e qualquer prática de utilização de animais para fins científicos (testes e 

pesquisas) ou didáticos” (SANTOS, 2015, p. 31). Para Santos (2015, p. 31), a 

experimentação animal como “[...] gênero pode ser compreendida de maneira mais 

específica através da compreensão dos termos “dissecação” e “vivissecção””. 

Em vista dessas informações, a dissecação pode ser considerada 

experimentação com animal morto, enquanto vivissecção é aquela realizada em 

animal vivo. Ainda que já tenhamos mencionado anteriormente, vale a pena retomar 

a redação do art. 64, §1º: “na mesma pena incorre aquele que, embora para fins 

didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou exposto ao público, experiência 
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dolorosa ou cruel em animal vivo”. Saltelli e Di Falco (1930, p. 1243, tradução 

nossa), ressaltaram, redundantemente, que a experiência “deve recair em animais 

que estão vivos”83. Portanto, referiam-se a lei da vivissecção realizada de forma 

pública. 

Seguindo os mesmo critérios conceituais, o jurista Faria (1942, p. 254) 

reiterou que a vivissecção era “a experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, o 

que, em regra, se verifica por meio de operação cirúrgica”. 

Crivellari e Suman (1898, p. 621, tradução nossa), juristas italianos, ao 

tratarem do delito da vivissecção, afirmaram que a contravenção era sujeita apenas 

àqueles “que, com fins científicos ou educacionais, mas fora dos espaços destinados 

ao ensino, submetem os animais a experimentos dolorosos, de modo a despertar o 

desprezo público”84. Sob o mesmo raciocínio, Saltelli e Di Falco (1930, p. 1243, 

tradução nossa) reiteraram que a penalidade prevista no caput era aplicada “àqueles 

que, mesmo para fins científicos ou educacionais, em locais públicos ou abertos ou 

expostos ao público, submetem animais vivos a experimentos que provocam 

repugnância”85 . Além disso, Saltelli e Di Falco (1930, p. 1243, tradução nossa) 

identificaram que essa repugnância era uma “aversão séria ou outra perturbação, 

como, por exemplo, o horror”86. 

Dentro desse fundamento, de despertar repugnância, o sentimento de horror 

e de repulsa, além do senso de piedade, nas experiências em animais vivos, 

Crivellari e Suman (1898, p. p. 625-626, tradução nossa), expuseram que o 

legislador 

 
[...] ao dizer experimentos que provocavam repugnância queria apenas nos 
fazer compreender que tipo de experimentos pretendia dizer, e não exigir 
como elemento do delito que em alguém essa repugnância havia surgido 
pelo ato cruel

87
. 

                                                 
83

 L’esperimento deve cadere su animal che siano vivi (SALTELLI e DI FALCO, 1930 p. 1243). 
84

 L’articolo in esame assoggetta a tal pena anche coloro che per scopo scientifico o didattico, ma 

fuori dei luogli destinati all’ insegnamento, sottopongono animal ad esperementi dolorosi in modo da 
eccitare pubblico ribrezzo (CRIVELLARI e SUMAN, 1898, p. 621). 
85

 La stessa pena si applica a chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in luogo pubblico o aperto 

o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a espeimenti, che siano tali da destare ribrezzo 
(SALTELLI e DI FALCO, 1930 p. 1243). 
86

 Il ribrezzo è un grave disgusto, o altro maggiore turbamento, come, per esempio, il raccapriccio 

(SALTELLI e DI FALCO, 1930 p. 1243). 
87

 Egli nel dire esperimenti tali da destare il ribrezzo ha voluto soltanto far comprendere di qual specie 
di esperimenti intendeva paralare, non esigere come elemento del reato che in alcuno fosse sorto il 
ribrezzo per l’atto crudele (CRIVELLARI e SUMAN, 1898, p. 625-626). 
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Outrossim, Manzini (1923, p. 468) defendeu que a lei não exigia que o 

sentimento de repúdio venha à prova, bastava, assim, a condição de que as 

experiências provocassem aversão na humanidade. Ou seja, mesmo que alguém 

não sentisse repugnância, bastasse que fosse realizada ao público. O jurista 

explicava que esse despertar de os homens se sentirem horrorizados, chocados, 

feridos no senso de piedade vinha das circunstâncias publicitárias da contravenção, 

em que algumas pessoas sentissem uma perturbação ou repugnância pelas 

experiências realizadas em animais vivos. Por sua vez, no mesmo sentido, Saltelli e 

Di Falco (1930, p. 1243, tradução nossa) sustentaram que “não é necessário que a 

repugnância seja realmente despertada”88. 

Dessa forma, observamos que a repressão da vivissecção estava centrada 

no fato de ser realizada de maneira pública. Neste sentido, a contravenção estava 

condicionada “à circunstância de ser realizada – em lugar público ou exposto ao 

público, a preceituação legal teve, evidentemente, por finalidade resguardar o 

sentimento público de piedade, evitando-lhe – o horror ou as emoções (FARIA, 1942 

p. 254-255). 

Ponderando sobre a conduta descrita no tipo penal da vivissecção, 

Impallomeni (1890, p. 394, tradução nossa) dispôs que 

 
[...] os maus-tratos ocorrem em público; pois não se devem negligenciar os 
casos frequentes em que são cometidos em lugares, mesmo que não sejam 
públicos, frequentados por muitas pessoas, como estabelecimentos, 
oficinas e afins. Ou em locais privados, mas de modo que o repúdio público 
seja despertado pelas queixas ou dos gritos dos animais, ou da notoriedade 
que se espalha dos tormentos atrozes

89
. 

 

A preocupação da proteção no âmbito penal dos animais é “nitidamente 

voltada para defesa indireta dos seres humanos [...] (SANTOS, 2015, p. 56). Assim, 

os sujeitos poderiam “[....] sentir-se chocados, estarrecidos, feridos, enfim, no senso 

                                                 
88

 Non è necessario che il ribrezzo siasi effettivamente destato (SALTELLI e DI FALCO, 1930, p. 

1243). 
89

 La prima consiste nell’aver soppresso l’estremo che i maltrattamenti avvengano in pubblico; 
imperocchè non si devono trascurare i casi frequenti nei quali essi sieno commessi o in luoghi, 
sebbene non pubblici, pure frequentati da molte persone, come stabilimenti, officine e simili:ovvero in 
luoghi privati, ma in modo che il pubblico raccapriccio sia destato dai lamenti o dalle strida degli 
animali, o dalla notorietà che si diffonda degli atroci tormenti (IMPALLOMENI, 1890, p. 394). 
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de piedade, quando expostos às práticas experimentais realizadas em animais 

vivos” (SANTOS, 2015, p. 56). Esse fundamento de proteção da lei 

 
[...] é inferida a partir dos elementos objetivos do tipo “em lugar público” ou 
“exposto ao público”. Ou seja, todas as demais formas de experimentação 
animal estavam excluídas do âmbito de proteção da Lei de Contravenções 
Penais, desde que realizadas em “lugares privados”, como laboratórios [...], 
ou não expostas ao público (SANTOS, 2015, p.57). 

 

O fundamento que justificava a repressão contra crueldade aos animais, 

como observamos, estava sobre a proteção indireta do ser humano, uma vez que a 

finalidade desse dispositivo era preservar o sentimento público de piedade. Por esse 

motivo, Crivellari e Suman (1898, p. 620, tradução nossa) consideravam que os 

experimentos nos animais: 

 
[...] para o bem da raça humana podem ser submetidos a experimentos, 
como deixam-nos matar para nos alimentar, mas não podem ser 
crucificados, exceto por razões da ciência e não em público, ou de modo a 
provocar repugnância, porque nesses casos, o legislador protege o 
sentimento de piedade dos homens, que não deve ser lesado, protege 
todos os seres vivos de toda crueldade e barbárie

90
. 

 

Isso significa, que a doutrina considerava o uso dos animais em 

experimentos legítimo quando necessário para o bem do ser humano. Somado a 

esse raciocínio, o jurista italiano Impallomeni (1890, p. 393, tradução nossa) 

destacou que: 

 
Certamente não tentarei discutir se a vivissecção é necessária à ciência; e, 
pelo contrário, faço homenagem ao observar a maioria dos estudiosos que 
atribuem uma importância considerável e indubitável. Por outro lado, jamais 
poderíamos presumir que os cientistas, só porque são experimentos em 
almas vis, querem torturar inutilmente animais com exorbitante e inexorável 
ferocidade. Não obstante, é necessário que a piedade pública esteja de 
acordo com a lei no que diz respeito aos animais e mansidão dos costumes 
e sentimentos atuais com as demandas da ciência, a qual verifica os 
segredos da vida e das doenças, confiando em poder ser, assim, alívio 
eficaz das enfermidades humanas

91
. 

                                                 
90

 I quali per il bene del genere umano che lo richiede possono lasciarsi sottoporre ad esperimenti, 
come si lasciano uccidere per nutrirci, ma non si possono martoriare, se non per ragione di scienza e 
non in pubblico, o in modo da eccitare il ribrezzo, perchè in tali casi il legislatore a tutela del 
sentimento di pietà degli uomini, che non deve esser urtato, protegge da ogni crudeltà e da ogni 
barbarie tutte le creature viventi (CRIVELLARI e SUMAN, 1898, p. 620) 
91

 Non mi cimenterò per certo nella disputa di sapere se e quanto la vivisezione torni profittevole alla 
scienza; ed anzi rendo omaggio all’avviso della più gran parte degli studiosi che attribuiscono notevole 
e non dubbia importanza. Nè, d’altra parte, si potrebbe mai presumere che gli scienziati, solo perchè 
trattasi d’esperimenti in anima vili, vogliano inutilmente torturare gli animali con esorbitante e 
inesorabile ferocia. Ciò nondimeno, è necessario che innanzi alla legge si mettano d’accordo la pietà 
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Não há dúvida de que o bem jurídico, “[...] segundo a referida doutrina, seria 

a higidez psicológica humana, atingida pela prática de crueldade contra os animais” 

(SANTOS, 2015, p.57). Neste caso, “[...] em virtude do seu senso de piedade, seja 

pelo estímulo de novas práticas cruéis, desta vez contra outros seres humanos, 

gerado pelos maus-tratos contra animais” (SANTOS, 2015, p.57). 

Conquanto a lei tipificou, como contravenção penal, o uso dos animais em 

experiências de pesquisa e ensino, ela própria excepcionava como conduta 

criminosa as experiências realizadas de forma particular. Esse pensamento 

correlaciona-se com o que Faria (1942 p. 255) reconheceu quando afirma a 

passagem colocada abaixo: 

 
Conseguintemente, não haverá ofensa àquele sentimento e não se verifica 
a contravenção aqui prevista quando a - experiência não for realizada em 
público nem em lugar onde possa o mesmo ter livre acesso, desde que seja 
praticada com um fim útil, isto é, quando tiver por objetivo a observação do 
efeito que certa causa externa produz ou pode produzir no organismo de um 
animal vivo ou a pesquiza direta para certeza de um fato biológico ou 
anatômico inerente ao organismo do mesmo. 

 

Neste sentido, Crivellari e Suman (1898, p. 625, tradução nossa), ao 

comentarem sobre a configuração da contravenção da vivissecção, afirmaram que 

 
[...] independentemente da finalidade que também possa ser científica ou 
didática, é necessário: 1º submeter um animal a experimentos que 
despertam o sentimento de repugnância; 2º que isso seja feito fora dos 
locais de ensino

92
. 

 

Portanto, segundo esses penalistas dois eram os elementos que 

configuravam a infração penal: o primeiro, era despertar o sentimento de horror; e 

segundo, realizar experiências de forma pública fora dos laboratórios. Assim, Faria 

(1942, p. 255), sustentou que “podem, pois, tais experiências ser praticadas em 

laboratórios ou aulas, a que assistam somente os técnicos ou profissionais, 

professores, cientistas ou alunos” [sic]. Nesses casos, evidentemente, não restava 

                                                                                                                                                         
pubblica verso le bestie e a mitezza de’ costumi e de’ sentimenti odierni con le esigenze della scienza, 
la quale scruta nelle palpitanti viscere degli animali i segreti della vita e delle malatie, confidando di 
poter venire così in efficace sollievo delle umane infermità (IMPALLOMENI, 1890, p. 393). 
92

 Il capoverso dell’articolo prevede la seconda figura contravvenzionale. Perchè si verifichi, 
indipendentemente dal fine che può essere anche scientifico o didattico occorre: 1º che si sottoponga 
un animale ad esperimenti che destino ribrezzo; 2º che ciò si faccia fuori dei luoghi destinati 
all’insegnamento (CRIVELLARI e SUMAN, 1898, p. 625). 
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configurada a contravenção da vivissecção, pois em locais privados não haveria a 

punibilidade do fato. 

Cumpre clarificar que o uso dos animais em experiências pode se dar em 

várias áreas, e, conforme informa Santos (2015, p. 36), as experiências científicas 

que se destacam são “[...] a militar, a farmacêutica, a médica, a odontológica, a 

psicológica, a de cosméticos, a de produtos de higiene, de calçados e de vestiário”. 

Já as experiências de ensino são aquelas realizadas no ensino, principalmente no 

superior, em que o uso dos animais vivos são como modelos na educação 

(SANTOS, 2015). 

Com base no argumento da importância do uso dos animais nas pesquisas 

científicas e no ensino, Crivellari e Suman (1898, p. 619, tradução nossa) ratificaram 

essa fundamentação ao reconhecer que: 

 
Além disso, é claro que, tratando do artigo no projeto dos locais destinados 
ao ensino, não se pretende falar exclusivamente daqueles destinados à 
Universidade, mas pretende-se falar igualmente dos laboratórios científicos 
privados, de salas de hospitais, sempre que tais experimentos sejam 
realizados sem excitar o repúdio público, que não pode acontecer, quando 
estudos e demonstrações experimentais, seja patológicas, seja fisiológicas, 
são realizados para a instrução de médicos, veterinários ou naturalistas, 
sem a intervenção de pessoas profanas para a ciência

93
. 

 

Partindo dessa compreensão do uso dos animais na ciência e ensino, a 

doutrina afirmava, quanto à configuração da prática da vivissecção, que havia uma 

exceção: quando a referente experiência fosse realizada em laboratórios e aulas, 

que somente cientistas e alunos pudessem assistir. 

Na opinião de Impallomeni (1890, p. 394, tradução nossa), o fato de a lei 

considerar que a condição da conduta descrita no tipo consistia que o “[...] fato 

ocorra ‘fora dos locais destinados ao ensino, por parte do professor público, parece 

ter excluído toda censura razoável’”94. Dentro do paradigma do uso dos animais em 

                                                 
93

 È chiaro d’altronde che parlandosi nell’articolo del Proggetto di luoghi destinati all’insegnamento, 
non s’intende parlare esclusivamente di quelli a ciò destinati nella Università, ma si intende parlare 
altresi de’ privati laboratii scientifici, delle sale degli ospedali, sempre che tali esperimenti siano fatti 
senza eccitare pubblico ribrezzo, la qual cosa non può aver luogo, quando gli studii e le 
dismostrazioni sperimentali, sia patologiche, sia fisiologiche si fanno per l’istruzione dei medici, de’ 
veterinari o dei naturalisti, senza intervento di persone profane alla scienza (CRIVELLARI e SUMAN, 
1898 p. 619). 
94

 La seconda modificazione consiste nell’aver aggiunta, nel capoverso dall’articolo 473 (491 del 

codice) la condizione che il fatto si verifichi ‘fuori dei luoghi destinati all’insegnamento, da parte di 
pubblico insegnante, sembra dover escludere ogni ragionevole censura’ (IMPALLOMENI, 1890, p. 
394). 
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benefício da ciência, e do próprio sentido de ser humano, vale destacar o argumento 

feito por Crivellari e Suman (1898, p.620, tradução nossa): 

 
É doloroso que devamos fazer os animais sofrerem por motivo de estudo, 
mas eles são mártires sacrificados pela descoberta de certas verdades 
ocultas, porque todas as conquistas da civilização e do saber se fazem pela 
via das amarguras e das dores. E não se agiria em conformidade com este 
elevado sentimento de dever, superior a qualquer consideração, se 
quisesse privar o gênero humano das vantagens que pode obter 
descobrindo os mistérios da natureza, mesmo que ao custo de submeter à 
dor e à morte os animais inferiores

95
. 

 

Resta perceber que a conduta no tipo penal apresentava como elementos 

da contravenção: a) fins didáticos ou científicos; b) lugar público ou exposto ao 

público; c) experiência dolorosa ou cruel. Ou seja, estava vinculado, 

necessariamente, ao estudo científico ou didático ou a publicização do ato. 

A questão da experiência cientifíca já havia sido mencionada como ato de 

maus-tratos nas condutas descritas no art. 3º, inciso IV e XXXI do Decreto nº 

24.645/34, excetuadas as “praticadas em beneficio exclusivo do animal e as exigidas 

para defesa do homem, ou no interêsse da ciência” e uso das aves para fins 

científicos. Como podemos notar, toda experiência que não fosse com fins didáticos 

ou científicos era considera ilícita. A preocupação desses dispositivos, apontada por 

Santos (2015, p. 56), era, sobretudo, econômica, não com o bem-estar do próprio 

animal. 

Ademais, podemos perceber que “[...] a necessidade do uso dos animais é 

presumida pelo ato normativo em comento pelo simples fato de ser destinada à 

ciência” (SANTOS, 2015, p.56). O consenso da doutrina era a defesa da ciência com 

uso de animais em experimentos nos locais privados. Por isso, é interessante 

observar o que os penalistas Crivellari e Suman (1898, p. 619, tradução nossa) 

expuseram sobre essa excludente: 

 
Pelo que se vislumbra indispensável prever tal proibição e punir os 
infratores, deve o legislador deixar livre a ação da ciência, mas da 
verdadeira ciência, não do abuso, nem da fraude, em que ao certo, 
merecem punição também aqueles sob semelhança de estudo, submetem 

                                                 
95

 É doloroso che si debbano fare soffrire gli animali per ragione di studio, ma essi sono martiri 
immolati per la scopert di certe recondite verità, perocchè tutte le conquiste della civilità e del sapere 
si fanno per via delle amarezze e dei dolori. E non si agirebbe in conformità di questo alto sentimento 
del dovere, superiore ad ogni considerazione, se si volesse privare il genere umano dei vantaggi che 
può trarre scoprendo i misteri della natura, anche a costo di sottoporre a dolori ed a morte gli animali 
inferiori (CRIVELLARI e SUMAN, 1898 p. 620). 
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os animais a experiências dolorosas ou outra necessidade. Além disso, é 
certo que o cientista ou o cirurgião, para seus objetivos científicos, 
precisam, às vezes sacrificar, um animal. No entanto, sempre podem aliviar 
e, frequentemente, remediar a dor por meio de anestésicos ou outros meios 
semelhantes

96
. 

 

Por outro lado, quanto ao uso de tratamento anestésico prévio para aliviar a 

dor do animal, de acordo com o jurista Manzini (1923, p. 468, tradução nossa), não 

era aceitável para excluir o sentimento de repúdio, pois, segundo o autor, “isso pode 

resultar não só da percepção das reações dolorosas do próprio animal, como 

também das alterações do material orgânico que resultam do processo”97. Manzini 

(1923, p. 468, tradução nossa), ainda, vislumbrou que: 

 
De fato, a anestesia aplicada ou outro atordoamento podem, por si mesmos, 
constituir maus-tratos (venham ou não, determinados em razão do 
experimento); como é, por exemplo, o caso dos “charlatões” que, mediante 
drogas, tonteiam pássaros para que extraiam os planetas da sorte ou para 
outros fins similares de charlatões

98
. 

 

Ao analisar o tipo penal da contravenção da vivissecção, Manzini (1923, p. 

470-417, tradução nossa) lecionava quanto à dupla condição de punibilidade da 

vivissecção. A primeira tem como referência o respeito à pessoa, enquanto que a 

segunda seria em razão do local. Dessa forma, no primeiro caso, por exemplo, não 

eram punidos os professores e assistentes das universidades, médicos, cirurgiões 

ou veterinários designados para laboratórios ou repartições públicas de pesquisa. 

Conforme discutimos, a lei excetuava as experiências em prol da ciência e do 

ensino. A segunda condição, em consodância à lei, seriam puníveis experiências 

                                                 
96

 Per lo che mentre si scorge indispensabile disporre tale proibizione e punire i contravventori, deve il 
legislatore lasciar libera l’azione della scienza, ma della vera scienza, non dell’abuso, nè 
dell’impostura, onde saranno al certo meritevoli di punizione anche coloro che sotto sembianza di 
studio sottopongo gli animali ad esperimenti dolorosi oltre il bisogno. Ed inoltro egli è certo che lo 
scienziato od il chirurgo, se per il loro scopo scientifico hanno bisogno di sacrificare qualche volta 
l’animale, possono sempre lenirne e spesso ovviarne il dolore mercè gli anestetici o altri mezzi 
analoghi (CRIVELLARI e SUMAN, 1898, p. 619). 
97

 Il previo tratamento anestésico, al quale sai sottoposto l’animale, non è suficiente ad escludere la 

suscettività di destare ribrezzo, perchè questo può derivare non solo dalla percezione dele reazioni 
dolorose dell’animale stesso, ma altresi dalla vista dele alterazioni organiche material che su di esso 
vengano prodotte (MANZINI, 1923, p. 468). 
98

 Anzi, la provocata anestesia o altro stordimento può esso medesimo costituire maltrattamento 
(venga o no determinato da ragione di esperimeto); come è, ad. es., nel fatto di quei ciurmadori che, 
mediante droghe stordiscono ucceli per far loro estrarre i pianeti della sorte o per altri similli scopi 
ciarlataneschi (MANZINI, 1923, p. 468). 
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realizadas fora dos locais destinados ao ensino ou laboratórios99. Em suas palavras, 

Manzini (1923, p. 471, tradução nossa) afirmou que como consequência, 

 
[...] as experiências realizadas em animais vivos, mesmo para fins didáticos 
ou científicos, fora dos locais pertencentes às universidades ou aos 
referidos institutos, pelas pessoas mencionadas, são ilegítimas e, portanto, 
puníveis, sempre que são suscetíveis de  despertar repugnância

100
. 

 

Nesse ponto, concluem Saltelli e di Falco (1930, p. 1243, tradução nossa) 

que a lei referiu-se a “experimentos feitos para qualquer outra finalidade legal ou 

ilícita”101. 

Por fim, a doutrina classificava a vivissecção como crime comissivo, pois 

consistia sempre realização da experiência punível a título de dolo (elemento 

psíquico), não admitia-se a forma culposa. A contravenção, portanto, se consumava 

quando a realização da experiência, no momento e local público de forma ilegal, 

despertasse o sentimento de horror a determinada pessoa (MANZINI, 1952). 

Ademais, admitia-se a tentativa da vivissecção. 

 

2.3 OS ANIMAIS NA OMISSÃO CAUTELA E GUARDA: ANÁLISE DA ESTRUTURA 

TÍPICA PENAL A PARTIR DA DOUTRINA 

 

Como demonstramos no primeiro capítulo, a Lei das Contravenções Penais 

punia o proprietário do animal, quando este se tornasse um risco à sociedade. A 

análise dessa contravenção é importante, no sentido de clarificar a precedência de 

saber quem eram os animais sob uma dimensão jurídica. A critério de ilustração, 

observamos que a lei não definia o que era um animal perigoso. Partindo desse 

pressuposto, analisaremos a doutrina penal acerca dos animais perigosos. 

                                                 
99

 Condizione di persona: gli esperimenti a solo fine scientifico o didattico sono legittimi, senza 

bisogno di speciale licenza, soltanto quando vengano eseguiti da docenti o assistenti dele università o 
d’altri isntituti scientifici del regno, appartenenti allo Stato o pareggiati, ovvero dai medici, chirurghi o 
veterinai addetti ai laboratório o algi uffici governativi, esclusi quelli addetti ai laboratório e agli uffici 
appartanenti a communi, provincie, ecc. Condizione di luogo – L’art. 491 cod. pen. dichiara punibili gli 
esperimenti, eseguiti anche a solo fine scientifico o didattico, quando avvengano fuori dei luoghi 
destinati all’insegnamento (MANZINI, 1923, p. 470-417). 
100

 [...] gli esperimenti eseguiti su animali vivi, anche a solo fine didático o scientifico, fuori dei luoghi 
appartenenti alle università o ai detti istituti, dalle menzionate persone, sono illegittimi, e quindi 
punibili, sempre che siano suscettivi di destare ribrezzo (MANZINI, 1923, p. 471). 
101

 Con l’inciso ‘anche per solo fine scientifico o didattico’ la legge indica che il capoverso dell’articolo 

riguarda pure gli esperimenti fatti a qualsiasi altro fine lecito o illecito (SALTELLI e DI FALCO, 1930, p. 
1243. 
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No Brasil, o artigo 31 da Lei das Contravenções punia aquele que deixasse 

em liberdade, confiasse à guarda para pessoa inexperiente ou não guardasse 

animal perigoso com a devida cautela como forma de proteger a segurança pública. 

De igual modo, como já mencionamos antes, a Itália disciplinava sobre as 

contravenções dentro do Código Penal, por meio do Código Zanardelli (1889)102 e o 

Código Rocco (1930)103. 

Duarte (1944, p. 369-370.) afirmou que a característica dessa contravenção 

era “[...] o dano potencial, a possibilidade de evento lesivo. Não é o mal atual, 

produzido, efetivo, mas a previsão de um mal futuro, que justifica a repressão de fato 

que, em sim contém perigo”. Portanto, como elemento subjetivo, trata-se na 

voluntariedade do ato. Ainda para este autor, no que diz respeito à hipótese do 

caput,  

 
há na prática, uma grande dificuldade: estabelecer a relação entre a índole 
ou qualidade do animal perigoso e a experiência que se faz necessária para 
conduzi-lo ou vigiá-lo sem ocorrer perigo. A lei não fala em incapaz, menor, 
inválido, mas, em inexperiente, ingênuo, tímido, sem conhecimento de 
determinadas coisas. (DUARTE, 1944, p. 370). 

 

Ainda, Faria (1942, p. 121-122) entendeu que o elemento material dessa 

contravenção fundava-se da seguinte forma: “o animal é entregue a si mesmo, solto, 

na rua ou em qualquer outro lugar”. Complementa o autor que é indiferente que essa 

liberdade “resulte de ação ou de omissão do respectivo proprietário, ou que daí 
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Artigo. 480 - Chiunque lascia liberia o non custodisce, con le cautele prescritte dai regolamenti, 

bestie feroci o animali pericolosi, dei quali egli abbia la proprietà o la custodia, e, in caso di animali 
sospetti d'idrofobia, non ne dà immediato avviso all'Autorità, è punito con L'arresto sino ad um mese; 
Artigo 481. - Chiunque lascia senza custodia o altrimenti abbandona a sè stessi, in luoghi aperti, 
animali da tiro o da corsa sciolti o attaccati; ovvero li guida senza sufficiente capacità, o li affida a 
persone inesperte; ovvero, per il modo di attaccarli o guidarli, o con l'azzarli o spaventarli, espone a 
pericolo l'altui sicurezza, è punito con l'arresto sino as un mese; Se il contravventore sia cocchiere o 
conduttore vincolato a licenza, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte 
sino a ventiquatro giorni; Artigo 482. - Chiunque spinge animali o veicoli nelle vie o nei passeggi 
pubblici o aperti al pubblico, in modo pericoloso per la sicurezza delle persone o delle cose, è punito 
con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se il contravventore sia cocchiere o conduttore vincolato a 
licenza, può essere aggiunta la  sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino a quindice 
gioni.   
103

 Artigo 672. - Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui 

posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero 
con l'ammenda fino a lire tremila. Alla stessa pena soggiace: §1º- Chi, in luoghi perti, abbandona a sè 
stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano 
disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a 
persona inesperta; §2º-Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolimità delle 
persone. 
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tenha resultado perigo efetivo para alguém, bastando a simples possibilidade do 

mesmo”. 

Assim, Saltelli e Di Falco (1930, p. 1183, tradução nossa), penalistas 

italianos, ao tratarem das condutas típicas do dispositivo em comento, sustentaram 

que elas se resumem em: “Deixar em liberdade animal perigoso de sua propriedade; 

ou não guardar com as devidas cautelas; ou, ainda, confiar a guarda à pessoa 

inexperiente”104. Esclarecem os autores que: “o não guardar com cautela animais 

perigosos, quer dizer não usar as cautelas de guarda, que são exigidas em relação à 

periculosidade dos animais, de modo que não seja garantida a incolumidade das 

pessoas” (SALTELLI e DI FALCO, 1930, p. 1183, tradução nossa)105. 

Observa-se ainda, que confiar à guarda pessoa inexperiente era 

considerada uma negligência do agente. Faria (1942, p.122), ao comentar sobre a 

inexperiência, elucidava que a inexperiência era  

 
do mesmo e outros motivos que possam expressá-la a falta de idoneidade, 
que pode resultar da idade da pessoa, ou das suas condições físicas, ou da 
sua deficiência psíquica, ou da timidez ou receio do próprio animal, ou do 
não conhecimento da periculosidade, ou da imperícia no tratamento. 

 

Em conclusão, Faria (1942, p.122-123) esclareceu que “a contravenção 

ocorre pelo simples fato de – confiar a guarda do animal a pessoa em tais 

condições, pouco importando a circunstância de haver precedido – recomendações, 

ou da inexistência da possibilidade de perigo”. Nessa hipótese, Manzini (1952, p. 

333, tradução nossa) afirmou que: 

 
A pessoa que confia, sempre responde pela contravenção, porque no 
momento da custódia, que é o momento do reato, ela era a proprietária do 
animal perigoso; ela responde mesmo que o inexperiente, apesar de sua 
inadequação verificada, tenha guardado convenientemente o animal, 
sempre porque, como foi dito, não é necessário que aconteça um perigo 
para a segurança pública

106
. 

                                                 
104

 Per la prima parte dell'articolo si punisce chiunqe: a- lascia liberi animali pericolosi da lui posseduti; 
b- ovvero non li custodisce con le debite cautele;c-ovvero ne affida la custodia a persona inesperta 
(SALTELLI e DI FALCO, 1930, p. 1183). 
105

 Il non custodire con le debite cautele animali pericolosi, vuol dire non usare quelle cautele di 
custodia, che sono richieste in relazione alla pericolosità dell'animale, in modo che sia garentita la 
incolumità delle persone (SALTELLI e DI FALCO, 1930, p. 1183) 
106 L'affidante risponde sempre della contravvenzine, perchè nel momento dell'affidamento, che è il 
momento del reato, egli era possessore dell'animale pericoloso; e ne risponde anche se l'inesperto, 
malgrado la sua accertata inidoneità, abbia custodito convenientemente l'animale, sempre perchè, 
come si è detto, non è necessario che sia sorto un pericolo per la pubblca incolumità dell'animale 
(MANZINI, 1952, p. 333). 
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Acerca do critério da inexperiência em relação ao tratamento e cuidado do 

animais, Duarte (1944, p. 370) considerou que para ajuizar a inexperiência de 

alguém, deve ser em relação à “incapacidade física ou mental, ou das qualidades 

personalíssimas que neutralizem ou anulem os cuidados e providências essenciais à 

guarda ou vigilância do animal”. Já Saltelli e Di Falco (1930, p. 1183, tradução 

nossa), resumiram como pessoa inexperiente “qualquer pessoa não apta ao bom 

cuidado do animal perigoso”107. 

Outra figura contravencional do caput era a guarda sem cautela de animal. 

Para Duarte (1944, p. 371), era ação igualmente culposa. De acordo com o autor, 

“evidente é que se aconselham as precauções mais comuns e elementares, mas, 

atendendo-se à índole do animal”. 

Conforme salientamos, a lei não determinou ou indicou os animais 

perigosos. Por isso, Faria (1942, p. 120) entendeu que: 

 
Não seria fácil a enumeração taxativa dos – animais perigosos – pois 
podem ser compreendidos nesse conceito não só os que por índole natural 
são catalogados na categoria perigosa, mas também os – domesticados ou 
domésticos, que também, pelo tratamento ou pela educação, podem 
constituir perigo – ou para as pessoas, ou por doença, ou para 
determinadas pessoas. 

 

De igual modo, Saltelli e Di Falco (1930, p. 1183-1184, tradução nossa) 

sustentaram que “a lei não especifica quais animais são perigosos: até mesmo um 

cão é um animal perigoso, quando é deixado sem focinheira. Também um animal 

não perigoso pode se tornar: por exemplo, se cometido de raiva”108. Dessa forma, 

Faria (1942, p. 121) compreendia que “o perigo não consiste, portanto, unicamente 

na – agressão, mas também no fato de ser o animal portador de moléstias de 

possível transmissão ao homem (em geral as infectuosas)”. 

Isso explica o porquê de a lei proteger a incolumidade das pessoas, afinal, 

conforme Faria (1942, p. 121)  

 

                                                 
107

 Persone inesperta è qualsiasi persona non atta al buon governo dall'animale pericoloso (SALTELLI 
e DI FALCO, 1930, p. 1183). 
108

 La legge non especifica quali animali siano pericolosi: anche un cane è un animale pericoloso, 
allorchè sia  lasciato senza museruola. Anche un animale non pericoloso può diventare: per esempio, 
se affetto di idrofobia (SALTELLI e DI FALCO, 1930, p. 1183-1184). 
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[...] daí resulta que a periculosidade do animal deve ser apreciada em 
relação a elas e não às cousas. Não poderiam, pois, se ajustar àquela 
conceituação os animais que habitualmente atacam outros animais e os que 
possam causar dano às coisas.  

 

Duarte (1944, p. 371-372) exemplificou a questão afirmando que “os animais 

malfazejos ou perigosos não se podem, facilmente, enumerar”. Segundo o autor: 

 
Um cão, um touro, pode ser um animal perigoso, mas não o será um gato. 
Em geral, os cães são inofensivos, mas a prudência aconselha que não os 
deixemos em liberdade, sem açaima, ou vigilância porque, muita vez, 
inesperadamente, surge o perigo. O cão de guarda, o policial, é, sempre, 
um animal perigoso, porque se educa para a agressão, embora em forma 
de defesa da propriedade ou das coisas. 

 

Não de modo diverso, Manzini (1952, p. 324, tradução nossa), jurista 

italiano, sustentou que são animais perigosos “animais ferozes [...], ou seja, aqueles 

que, por instinto ou em determinadas situações, tendem a atacar o homem com 

perigo à vida ou segurança pessoal”109. Sobre quais animais eram considerados 

perigosos, Manzini (1952, p. 324, tradução nossa), ainda, acrescentou que “animais 

venenosos, como certas espécies de cobras, também devem ser entendidos entre 

animais perigosos”110. 

Na doutrina, não faltavam exemplos de quais animais eram perigosos 

Duarte (1944, p. 372) considerava ser  

 
[...] todavia, difícil fixar um critério invariável, pois que não se consideram 
perigosos todos os cães, que, via de regra, são amimados, animais 
domésticos, acostumados com as crianças, educados, inofensivos. Nas 
cidades ninguém possui em casa outros animais perigosos – onça, tigre, 
leão, pantera, etc. Somente os cães, os gatos, os cavalos, os macacos, os 
saguís, é que teem essa preferência, e se conservam nas residências 
urbanas, nas chácaras e quintais [sic]. 

 

Observamos, portanto, que o animal perigoso, em liberdade, era uma 

ameaça às pessoas. Discutia-se qual era o dever de se evitarem as ações molestas 

e danosas, pois “irracionais, agindo pelo instinto, os animais não medem o perigo e 

necessitam da intervenção do homem para coibir ou impedir os seus impulsos e sua 

agressividade” (DUARTE, 1944, p. 371). Ao apontar essa característica do animal, 

                                                 
109

 Le bestie feroci [...] cioè quelle che per loro istinto o in certe situazione tendono ad aggredire 
l'uomo con pericolo per la sua vita o per la sua incolumità personale (MANZINI, 1952, p. 324). 
110

 Fra gli animali pericolosi sono da comprendersi anche quelli velenosi, come certe specie di 
serpenti.(MANZINI, 1952, p. 324). 
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em nosso juízo, significa, em outras palavras, afirmar que o animal é um ser que 

possui independência do ser humano, portanto, age por seus instintos. 

O parágrafo único do artigo 31 do Decreto-Lei nº 3.688/41 indicava três 

figuras contravencionais. Na mesma pena, incorria quem em via pública 

abandonasse animal de tiro, carga ou corrida, ou o confiasse à pessoa inexperiente. 

Logo, Faria (1942, p. 123), ao comentar sobre a figura típica da alínea “a”, 

compreendia, em referência ao abandono, o seguinte: 

 
O abandono – ocorre quando o animal é deixado inteiramente livre, ou 
quando sem guarda, ou confiado a guarda de pessoa inexperiente, ou ainda 
se o seu dono, ou quem o dirige ou guarda – adormece ou está embriagado 
por forma a não poder se ocupar dele; tais situações se equivalem para 
criar a mesma – possibilidade de perigo [sic]. 

 

No mesmo sentido, Saltelli e Di Falco (1930, p. 1183, tradução nossa) 

enfatizaram que “deixar solto animal perigoso significa abandonar o mesmo de 

maneira que possa livremente circular” 111 . O dispositivo previa, portanto, nas 

palavras de Impallomeni (1890, p. 383), fatos de negligência, incapacidade ou 

imprudência; portanto, não exige ao agente a consciência de violar os próprios 

deveres”112. 

Nessa primeira hipótese, Duarte (1944, p. 374) esclareceu que “animais de 

tiro são os próprios para puxar ou tirar carroças, viaturas, coisa rara hodiernamente 

nas capitais. Os animais acostumados a esse mister, adestrados, dóceis, ficam, 

sonolentos, sem carecer de uma guarda”. Semelhante entendimento era o do jurista 

Faria (1942, p. 123-124) ao afirmar que consideravam-se animais de tiro aqueles 

que puxavam veículos (de carga ou corrida), e eram “[...] os normalmente 

empregados nesses místeres, mas não obsta que a contravenção se verifique em 

relação a outros, quando empregados, acidentalmente, para os mesmo fins. 

 Tratava-se, dessa forma, dos animais de tração que eram abandonados em 

via pública sem custódia, possibilitando transitar livremente por seu instinto. A 

respeito desses animais, Manzini (1952, p. 335, tradução nossa) elucidou que: 

 

                                                 
111

 Lasciare liberi animali pericolosi significa abbandonarli a sé stessi in maniera che possano 
liberamente circolare (SALTELLI e DI FALCO, 1930, p.1183). 
112

 Nell'articolo 481 si prevedono sopratutto fatti di negligenza, d'incapacità, o d'imprudenza; e 
pertanto non è a richiedere nell'imputado la coscienza di violare i proprii doveri. (IMPALLOMENI,1890, 
p. 383). 
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seria supérfluo especificar quais são os animais de tiro, carga ou de corrida. 
Essas qualidades devem ser inferidas a partir das espécies dos animais, e 
apenas de maneira subordinada se poderia considerar a destinação atual 
desses animais, quando não se trata da hipótese de ‘coloca-los ou levá-los 
de modo a expor a segurança pública ao perigo’

113
. 

 

Para Manzini (1952, p. 334 – 335, tradução nossa), certamente, se o animal 

pertencesse às raças de equinos, gados, javalis etc., seria o suficiente para citá-los 

como exemplos de animais do dispositivo em questão, mesmo que esses animais 

não fossem destinados nas hipóteses da alínea “a”114. No entanto, o autor, não 

obstante, alertava ao fato de que:  

 
Se o animal não pertencer a uma espécie de tiro, de carga ou de corrida, 
mas for utilizado excepcionalmente no momento do fato, será também 
considerado compreendido na indicação do dispositivo, desde que se trate 
de um animal que é abandonado sozinho etc., possa incluir, em relação à 
segurança pública, como um animal comum de tração ou de carga. Estes 
não são, certamente, os cães que puxam a carroça, ou que são adestrados 
para competições de corrida; a cabra presa a um veículo infantil; etc

115
 

(MANZINI, 1952, p. 335). 

 

Assim, observamos que os animais de tiro, carga ou corrida, geralmente 

eram pertencentes à espécies cavalos, mulas, bois e burros. 

A segunda figura contravencional do parágrafo único, alínea “b”, consistia 

em excitar ou irritar animal, colocando em perigo a segurança alheia. A conduta 

dessa hipótese, de acordo com Duarte (1944, p. 375) poderia ser dolosa ou culposa. 

Neste sentido, esse autor elucidou que: 

 
Será dolosa quando se tem a intenção de amedrontar alguém, ameaçar o 
indivíduo de algum mal, estumando, espicaçando o animal; é culposa se, 
imprudentemente, se irrita o animal, instigando-o, provocando-o de maneira 
a possibilitar alguma reação que seja perigosa: um coice de cavalo, disparo 
de um touro, a mordida de um cão, etc. Haverá malignidade em ambos os 

                                                 
113

 Sarebbe superfluo specificare quali siano gli animali da tiro, da soma o da corsa. Queste qualità 
devono dsumersi dalla specie degli animali, e soltanto subordinamente potrà considerarsi la 
destinazione attuale di essi, quando non si tratti dell'ipotesi di ‘attaccarli o condurli in modo da esporre 
a pericolo l'incolumità pubblica’ (MANZINI, 1952, p. 335). 
114

 Di conseguenza, se l'animale appartiene a una specie da tiro, da soma o da corsa (equini, bovini, 
assinini, ecc.), ciò è suffuciente per comprenderlo tra quelli indicati nell'articolo, anorchè non sia 
adibito al tiro, al trasporto someggiato o alla corsa nel momento del fatto (fuori della predetta ipotesi) 
(MANZINI, 1952, p. 334-335). 
115

 Se l'animale non appartiene ad una specie da tiro, da soma o da corsa, ma vi è eccezionalmente 
adibito nel momento del fatto, sarà da  ritenersi anch'esso compresso nella indicazione dell' articolo, 
purchè si tratti di animale che abbandonato a sè stesso, ecc., possa contenersi, in relazione 
all'incolumità pubblica, come un comune animale da tiro o da corsa. Tali non sono certamente il cane 
che la carrozzella del mutilato, o che è addestrato per gare di corsa; la capra attaccata a un veicolo 
per bambini; ecc. (MANZINI, 1952, p. 335). 
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casos porque, via de regra, essa irritabilidade ou excitação provoca um mal-
estar no animal [sic] (DUARTE, 1944, p. 375). 

 

De forma semelhante, Faria (1942, p. 1223) afirmou que a irritação ou 

excitação poderia ser verificada por qualquer meio idôneo, em que o mais comum 

era o “espicaçamento”. Faria (1942, p. 123) explicou que “nesse ato, compreende-

se, necessariamente, o ato de – espantar o animal por meio de – estampidos ou 

quaisquer sons ou práticas suscetíveis de produzirem esse efeito”. 

Não obstante, Duarte (1944, p. 376) alertou para o caso de um animal 

perigoso fugir de casa, exemplificando que: 

 
se animal foge de casa, onde estava convenientemente vigiado, pulando 
uma janela, casualmente aberta e ladra, ameaçando os transeuntes, não há 
contravenção, uma vez que não se verificou negligência punível. 

 

Manzini (1952, p. 344, tradução nossa) defendeu que para a configuração 

da figura de contravenção excitar ou irritar animal, era indiferente quanto a “[...] 

condição relativa ao perigo para a segurança das pessoas, que o animal ou os 

animais, de que trata o assunto, se encontrem soltos ou amarrados ou atacados, 

guardados ou livres, reunidos ou isolados116. Manzini (1952, p. 344, tradução nossa), 

ainda citou como exemplos de provocação do animal, “tiros, sons, gritos, apitos, 

assobios, aparecer repentinamente ou de outra forma idônea que irritasse os 

animais, até mesmo agressões, etc.)117. 

Ademais, Duarte (1944, p. 375) ressaltou que: 

 
Não há muito que escolher nesse assunto, porque a lei é fixada atendendo 
à vida em sociedade, e sobretudo nos grandes núcleos populosos, e poucos 
são os animais que podem, aí, ser excitados ou irritados, de maneira a 
expor a perigo a segurança alheia. 

 

Quanto à classificação dos animais na figura da alínea “b”, Manzini (1952, p. 

344, tradução nossa) ponderou que: 

 
[...] podem ser de qualquer espécie, enquanto suscetíveis de serem 
provocados ou amedrontados colocando em perigo a segurança das 

                                                 
116

 É indifferente, quando sussista la condizione relativa al perocolo per l'incolumità delle persone, che 
l'animale o gli animali, di cui si tratta, si trovino sciolti o legati o attaccati, custoditi o liberi, riunite o 
isolate. p. 344; 
117

 Il fatto di ‘spaventare’ uno o più dei predetti animali si ha quando, con qualsiasi mezzo idoneo 
(spari, suoni, urla, fischi, sibili, apparizioni improvvise o altrimenti idonee ad atterrire  gli animale, 
percosse, ecc.) (MANZINI, 1952, p. 344). 
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pessoas. Portanto, não é necessário que se tratem de animais ‘perigosos’ 
em si mesmos, como animais de ‘tiro, carga ou corrida’

118
.  

 

Em suma, podemos observar que, quando provocados, é possível 

considerar que todos os animais podem colocar em perigo a coletividade. 

Como última figura contravencional introduzida no parágrafo único do artigo 

31, há a alínea “c”, que consistia em conduzir animal em via pública, colocando em 

perigo a segurança alheia. Seguindo nessa ideia, Faria (1942, p. 124) defendeu que 

a condução perigosa “pode se verificar por qualquer forma de direção, notadamente 

com imperícia, quer se trate de animal montado ou conduzido à mão”. Ainda, de 

acordo com Faria (1942, p. 124), nesse caso o elemento essencial era que “o fato 

ocorra na – via pública, isto é, nos lugares que sejam ou passam ser transitados 

pelo público”. 

Com efeito, observamos que era essencial que a condução fosse realizada 

de forma a colocar em perigo a segurança alheia.  Neste sentido, Duarte (1944, p. 

376) ao fazer uma abordagem sobre a contravenção, afirmava que: 

 
O fato é conduzir, dirigir, guiar, imprudentemente, negligentemente, com 
imperícia manifesta. Assim, conduzir um cavalo em disparada, obrigá-lo a 
dar saltos na via pública ou empinar, guiar contra as regras do trânsito, 
passando contra a mão, investindo nos lugares movimentados sem as 
devidas cautelas. 

 

Contudo, é importante observar que não se tratava apenas “o fato de puxar 

o animal pelo cabresto, pela corda, porque, então, não abrangeria os animais que se 

tangem, que não se amarram” (DUARTE, 1944, p. 376). Tomando como base os 

comentários dos juristas, observamos que a figura contravencional da alínea “c” não 

estava voltada ao perigo que o animal, ou qual animal, poderia oferecer risco à 

coletividade, mas à forma como este poderia ser conduzido pelo agente. 

 

2.4 OS ANIMAIS NA PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE: ANÁLISE DA 

ESTRUTURA TÍPICA PENAL A PARTIR DA DOUTRINA 

 

                                                 
118

 [...] gli animali possono essere di qualunque specie, in quanto siano suscetivi di essere aizzati 
ospaventati con pericolo la sicurezza delle persone. Non ocorre, quindi, che si tratti di animali 
‘pericolosi’ pe sè stessi, nè ‘da tiro, soma o da corsa’ (MANZINI, 1952, p. 344). 
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De forma a reforçar a convivência e a compreensão do animal no 

ordenamento jurídico-penal, o inciso IV, do artigo 42 da Lei das Contravenções 

Penais, punia o agente que provocando ou não impedindo barulho produzido por 

animal, perturbasse, assim, o sossego alheio.  

É interessante lembrar, como já afirmamos, que o ser humano sempre 

manteve uma relação próxima com cães e gatos, além de outros animais de 

estimação. A nosso juízo, foi por meio dessa relação que surgiam os casos de 

violências contra os animais. Neste ponto, devemos recordar que a Lei de 

Contravenções Penais não elucidava quais animais estariam protegidos pela norma. 

Por isso, além do que já expomos, vamos destacar os elementos da figura 

contravencional do inciso IV, artigo 42 do Decreto-Lei 3.688/1941119.  

Não obstante, como linha de correspondência no sistema jurídico italiano, 

também já mencionamos que essas figuras contravencionais se encontravam 

disciplinadas nos Códigos Penais Zanardelli120 (1889) e o Rocco121 (1930). 

Por meio desse dispositivo, o objetivo da tutela penal, de acordo com Faria 

(1942, p. 159), era “o de assegurar a relativa tranquilidade de - atividade e do 

repouso”. Duarte (1944, p. 442), por sua vez, explicou: 

 
Tem-se em vista, ainda, evitar a perturbação do repouso e da profissão, por 
aqueles meios taxativamente indicados. É preciso atender, porém, à 
circunstâncias de lugar e tempo, assim como à duração do ruído, em 
determinados casos, para que se tenha a certeza do que foi excedido o 
limite de conveniência e tolerância alheia.  

 

                                                 
119

 Sobre o referido dispositivo, analisaremos especificadamente a figura contravencional do inciso IV, 
pois toca no tema proposto da presente pesquisa. Dessa forma, por não ser objeto da nossa 
pesquisa não iremos analisar a partir da doutrina os incisos, I, II e III do artigo 42 da Lei das 
Contravenções Penais.  
120

 Art. 457. Chiunque,  mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di atristrum enti, ovvero 
esercitando prefessioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni della legge o dei regolamenti, 
disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a lire 30, 
che si può estendere a lire 50 in caso di recidiva nello stesso reato; Se il fatto sia commesso di notte, 
dopo le ore 11, l'ammenda è da lire 20 a 50, che, in caso di recidiva nello stesso reato, si può 
estendere a lire 100; Se il fatto sia tale da produrre apprensione nel pubbico, all'ammenda può essere 
aggiunto l'arresto sino ad un mese; Art. 458. Chiunque, pubblicamente, per petulanza o altro 
biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la quiete, è punito con l'ammenda sino a lire 100 o con 
l'arresto sino a 15 giorni.  
121

 Art. 659. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di 
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni 
o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto 
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.  
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O jurista italiano, Manzini (1923, p. 178, tradução nossa), já havia apontado 

que o objeto da tutela da figura contravencional de perturbação da tranquilidade e 

sossego alheio 

 
[...] é do interesse da ordem pública, uma vez que a boa ordem da 
convivência civil exige que o Estado garanta, através da sanção penal, as 
condições externas necessárias porque a comunidade e os indivíduos 
podem viver imunes a causas de assédio ou agitação, determinadas por 
fatos voluntários ilegítimos individuais

122
. 

 

Assim, Faria (1942, p. 155) apontou que “ninguém, no exercício de qualquer 

atividade, mesmo legítima, pode criar ou pretender para si o direito de inquietar ou 

incomodar desnecessariamente, o público ou alguém”. Certamente, podemos 

constatar que a tranquilidade e sossego consistem em direito à saúde, no sentido 

em que o indivíduo tem de repousar, sem interferência abusiva de perturbações 

sonoras. Nas palavras de Faria (1942, p. 155), ao comentar que a lei tutela a 

tranquilidade e o sossego: “a fadiga do corpo e atividade do cérebro dos que 

trabalham exigem indispensavelmente o repouso. Daí a sua proteção especial 

contra o uso anormal do direito que possa perturbá-lo”. 

A propósito, é interessante observar, como destacou Duarte (1944, p. 443), 

que “as necessidades dessas providências envolveram com o progresso dos 

aglomerados humanos, com o desenvolvimento das cidades”. O autor, ao verificar o 

reflexo das transformações das cidades, reconheceu que: 

 
A tranquilidade privada consiste naquela condição psicológica individual que 
é efeito da ausência de causa de alarma pela previsão de um dano, material 
ou moral. A paz privada pressupõe, entretanto, ausência de emoção penosa 
ou de outra desagradável tensão psíquica (DUARTE, 1944, p. 444). 

 

Por isso, de acordo com Duarte (1944, p. 444), quando a lei menciona o 

sossego, refere-se à “[...] difusão desse mal-estar que atinge um grande número de 

pessoas”. Isso porque a contravenção seria mais frequente “em casa de 

apartamentos pode ocorrer uma contravenção, porque ali há uma reunião de 

famílias, além dos prédios vizinhos, contíguos, que serão atingidos”.  

                                                 
122

 Oggeto della tutela penale: rispetto alle contravvenzioni di disturbo della quiete pubblica o privata, 
è l'interesse concernente l'ordine pubblico, in quanto il buon ordine della civile convivenza esige che lo 
Stato assicuri, mediante la sanzione penale, le condizioni esterne necessarie perchè tanto la 
collettività, quanto le singole persone, possano vivere immuni da cause di molestia o di inquietudine, 
determinate da fatti volontari illegittimi indiviuali (MANZINI, 1923, p. 178). 
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A figura contravencional do inciso IV se caracteriza por aquele que provocou 

ou não impediu barulho produzido por animal do qual se tem a guarda. Por barulho 

produzido por animal, Faria (1942, p. 163) compreendeu que “deve ser considerado 

o estrepito ou ruídos fortes produzidos por qualquer animal, quando provocados ou 

não impedidos pelo encarregado da respectiva guarda, quando possa fazê-lo”. 

Segundo a visão de Faria (1942, p. 163-164) o barulho “[...] pode ser produzido quer 

pelos movimentos, quer pelos órgãos vocais do animal (saltos, corrida, latidos, 

uivos, sons dos guizos ou campainhas quando atadas ao seu pescoço)”. 

Nessa direção, do dispositivo em comento, podia-se inferir, segundo Duarte 

(1944, p. 444-445) que “[...] como proprietário do animal é o responsável direto, 

primeiramente devemos indagar se lhe, cabe, realmente, a culpa no caso concreto”. 

Para esse autor, a lei “[...] afim de remover dificuldades práticas, desde logo se fixou 

num pensamento objetivo - quem tem a guarda do animal” [sic]. Assim, o penalista 

citava como responsáveis “o administrador, o mordomo, o doméstico, podem ser 

responsabilizados, se lhes atribui aquela guarda” [sic] (DUARTE, 1944, p. 444-445).  

Duarte (1944, p. 445), também citou como exemplo da caracterização da 

contravenção: 

 
O cão que monta guarda a uma chácara, em local de evidente perigo, 
isolado, pouco iluminado, não pode ser incluído na hipótese do inciso IV se 
durante a noite uiva histericamente ou ladra com violência e 
insistentemente. 

 

Sem adentrar nas questões de definição de quais os meios, e os animais 

que caracterizavam a contravenção, Manzini (1923, p. 200, tradução nossa) já 

afirmava que “não importa que o meio utilizado possa, em abstrato, parecer 

inadequado para causar assédio ou perturbar o silêncio de uma pessoa sensata, por 

mais que, no caso particular, tenha causado esses efeitos”123. Dessa forma, Manzini 

(1923, p. 200, tradução nossa) já tinha considerado que o fundamento da punição 

nesses casos, estava na ação ou omissão do indivíduo. Isto é, para o autor a lei 

                                                 
123

 Nulla importa che il mezzo adoperato possa in astratto sembrare inidoneo a produrre molestia o a 
turbare la quiete di persona sensate, quanto invece nel caso particolare sia riuscito a cagionare tali 
effeti (MANZINI, 1923, p. 200).  
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falava na “falha em moderar ou suprimir, se possível, uma causa de assédio ou 

perturbação, o que também configura a contravenção124.   

Em tal perspectiva, podemos observar que eram dois núcleos na forma 

apresentada pela 4ª hipótese, ou seja, provocar (comissiva) ou não impedir 

(omissiva). 

Por fim, o único penalista a tratar sobre os animais nessa hipótese 

contravencional foi Faria (1944, p. 164), o qual salientou que se consideravam 

animais “todos quantos classificados no reino animal. E a ave, como gênero, ai 

encontra classificação”. Verifica-se, assim, que todos os animais que conviviam com 

o ser humano eram capazes de emitir sons, e estes por sua vez, não se limitavam 

ao som produzido pela “voz” do animal, mas também, emitidos pelos membros de 

locomoção. 

 

  

                                                 
124

 Il mezzo può consistere sia in un'azione, che in una omissione. La omissione di moderare o di 
sopprimere,potendo, una causa di molestia o di turbamento, concreta anch'essa la contravvenzione 
(MANZINI, 1923, p. 200).  
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Capítulo 3 

 

 3 A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS NA PRÁXI DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS  

 

Neste capítulo, verificamos a aplicação das leis anticrueldade por meio da 

leitura da jurisprudência, com o intuito de vislumbrar como os tribunais interpretavam 

a legislação em casos relacionados aos animais, estudando também casos que 

envolvam a relação entre ser humano e animal. Para tanto, a construção dessa 

análise será realizada por meio de pesquisa em jurisprudência indireta nas Revistas 

dos Tribunais e na Revista Forense. 

Nesse sentido, este estudo será realizado a partir da história das dimensões 

jurídicas da justiça (MECCARELLI, 2011, 2014), de modo a verificar o diálogo que o 

Direito manteve com o animal. 

Por último, para melhor compreensão deste capítulo, consideramos três 

interpretações acerca do tema. Em um primeiro momento, são analisados os 

julgados envolvendo aplicação do Decreto nº 24.645/1934. Em seguida, realiza-se o 

exame dos casos da Lei de Contravenções. Finalmente, são investigados os 

julgados do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do artigo 64 do Decreto-

Lei nº 3.668/1941, cuja importância foi a formação de diretrizes para solução de 

casos similares. 

 

3.1 NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL CRIMINAL: DA UNIFICAÇÃO À 

REFORMA DO CÓDIGO PROCESSO PENAL NA ERA VARGAS 

 

Para compreender as consequências práticas das análises realizadas nos 

capítulos anteriores, deve-se primeiramente, desenvolver uma perspectiva do 

sistema processual como base da dinâmica da determinação da justiça. Essa 

percepção é importante no sentido que “a visão de como seus juízes manejavam as 

regras que permitiam seus julgadores chegarem a um veredicto acerca do 

cometimento ou não da infração penal [...]” (NUNES, 2010, p. 184). 

Conforme já frisado anteriormente, a partir dos anos 30 a Era Vargas foi 

marcada por intensas mudanças no sistema penal brasileiro. Aqui, nos interessa ter 

uma visão da estrutura normativa do processo penal. Por conta disso, destaca-se 

que “em tempos de desrespeito à Constituição e de instituições autoritárias como foi 



132 

 

sucessivamente o período de 1935 a 1945, inúmeras foram as modificações do 

processo penal [...]” (NUNES, 2010, p. 185). 

Vê-se, portanto, que do sistema federal brasileiro, internamente, 

apresentava consequências como competência legislativa e organização tanto da 

política judiciária como de direito (SABADELL, 2006). Em geral, antes do advento do 

Código Processo Penal de 1941, notamos a descentralização das normas de 

processo penal, nas quais o arranjo institucional não era claro, bem como havia 

diferenças locais que influenciavam na aplicação das leis. Claramente, que para 

compeensão das leis processuais durante a Primeira República, seria indispensável, 

como apontam Alfredo de Jesus Dal Molin Flores e Régis João Nodari (2019, p. 88), 

um estudo sociopolítico de cada Estado nessa época para análise de regime jurídico 

particular. 

Por outro lado, é importante lembrar que em 1832 foi publicado o Código de 

Processo Criminal do Império, que tentou constituir uma administração única e 

nacional da justiça, com características liberais (NUNES, 2019; SABADELL, 2006).  

Durante a República Velha (1889-1930), permaneceu em vigor o Código de 

Processo Criminal do Império de forma descentralizada, onde os Estados possuíam 

autonomia para implementar seus próprios códigos. Por meio da Constituição de 

1981, artigo 34, linha 23, estabeleceu-se que competia à União legislar sobre o 

direito processual da justiça federal. Partindo desse pressuposto constitucional, o 

poder judicial era Federal e Estadual, sendo assim, os Estados Federados tinham 

competência para desenvolver seus códigos de processo penal (SABADELL, 2006). 

Com a decadência da República Velha e a ascensão de Getúlio Vargas ao 

poder em 1930, ocorreram várias mudanças em diversos ramos para romper com os 

poderes político e jurídico da velha política. Os reflexos dessas transformações 

ganhava destaque no direito processual.  A Constituição de 1934 torna a centralizar 

a competência da União para legislar sobre direito processual, ou seja, volta-se à 

forma de competência privativa125. 

No tocante à legislação processual, até 1934, o governo não havia 

executado o código de processo penal. Contudo, em 1937, Getúlio Vargas submeteu 

o Brasil a um regime autoritário com a outorga de uma nova Constituição. Do 

                                                 
125

 O artigo 5º estabeleceu que “compete privativamente à União: XIX - legislar sobre: a) direito penal, 
comercial, civil, aéreo e processual, registros públicos e juntas comerciais”. 
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mesmo modo que a Constituição anterior, a de 1937 determinou que era 

competência da União, no entanto, a Constituição autorizava os Estados a legislar 

de forma suplementar em matéria processual judicial e extrajudicial126. 

É importante lembrar, conforme já mencionamos no primeiro capítulo sobre 

as reformas no direito penal, que não só o direito processual penal ganhava um 

código unificado, mas o direito processual civil também, o que colocava fim aos 

códigos estaduais (NUNES, 2010, p. 185). 

A partir desse novo cenário, o Código de Processo Penal de 1941 foi 

editado. De acordo com Diego Nunes (2010, p. 185) 

 
[...] foi idealizado por uma comissão preparatória formada pelos juízes 
Nélson Hungria, Antônio Vieira Braga e Narcélio de Queirós, juristas que 
outrora haviam redigido a nova Lei do Júri, além do professor Cândido 
Mendes de Almeida. O projeto foi entregue em maio de 1938, mas teve seu 
envio ao Presidente retardado para que entrasse em vigor conjuntamente 
com o Código Penal, tendo em vista as necessidades de adaptação mútua 
das codificações penais de direito material e processual. 

 

Francisco Campos (1941, p. 916), Ministro da Justiça no Estado Novo e 

jurista responsável pela elaboração do Código Penal de 1940, na exposição de 

motivos do Código de Processo Penal destacou esse aspecto da unificação do 

direito processual penal ao afirmar que: 

 
Havia um dispositivo constitucional a atender, e sua execução não devia ser 
indefinitivamente retardada. Entretanto, logo após a entrega do primitivo 
projeto, organizado pela Comissão oficial e afeiçoado à legislação penal 
substantiva ainda em vigor, foi apresentado pelo Senhor Alcântara 
Machado, em desempenho da missão que lhe confiara o Governo, o seu 
anteprojeto de novo Código Penal. A presteza com que o insigne e prateado 
professor da Faculdade de Direito de São Paulo deu conta árdua tarefa fez 
com que se alterasse o plano traçado em relação ao futuro do Código de 
Processo Penal. Desde já se podia prever para breve tempo a efetiva 
remodelação da nossa antiquada lei penal material, deixava de ser 
aconselhado que se convertesse em lei o projeto acima aludido, pois estaria 
condenado a uma existência efêmera. 

 

                                                 
126

 Art 18 - Independentemente de autorização, os Estados podem legislar, no caso de haver lei 
federal sobre a matéria, para suprir-lhes as deficiências ou atender às peculiaridades locais, desde 
que não dispensem ou diminuam es exigências da lei federal, ou, em não havendo lei federal e até 
que esta regule, sobre os seguintes assuntos: [...], g) processo judicial ou extrajudicial; Parágrafo 
único - Tanto nos casos deste artigo, como no do artigo anterior, desde que o Poder Legislativo 
federal ou o Presidente da República haja expedido lei ou regulamento sobre a matéria, a lei estadual 
ter-se-á por derrogada nas partes em que for incompatível com a lei ou regulamento federal. 
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Em suas palavras, Campos (1941, p. 915), ao tratar da importância de um 

Código de Processo Penal único, reafirmou a homogeneidade do direito brasileiro ao 

dizer que: 

 
Se não for convertido em lei, não estará apenas regulada a atuação da 
justiça penal em correspondência com o referido nono Código Penal e com 
a Lei de Contravenções Penais [...]. Estará ao mesmo passo, finalmente 
realizada a homogeneidade do direito judiciário penal no Brasil, segundo 
reclamava, de há muito, o interesse da boa administração da justiça, aliado 
ao próprio interesse da unidade nacional. 

 

Percebe-se, dessa forma, que a unificação do Código de Processo Penal 

tinha como objetivo traçar uma homogeneidade do direito nacional, como, também, 

desenvolver um equilíbrio nos procedimentos dos tribunais estaduais. Por meio do 

caráter formalístico desse direito, podemos notar a constituição de uma “coerência 

interna dos dispositivos e entre eles próprios torna possível a existência de um 

sistema processual apto à realização do fim precípuo da jurisdição num Estado de 

Direito que é a distribuição de justiça” (NUNES, 2010, p. 184- 185). 

Quanto à solidez das normas processuais penais com a reforma penal 

realizada no Estado Novo de Vargas, Campos (1941, 915) ressaltou que: 

 
De par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do 
processo penal num Código único para todos o Brasil, impunha-se o seu 
ajustamento aos objetivo de maior eficiência e energia da ação repressiva 
do Estado contra os que delinquem. 

 

Ainda na exposição de motivos do Código de Processo Penal, Campos 

(1941, p. 915) justifica que, no texto do código, “[...] não são reproduzidas as 

fórmulas tradicionais de um mal-avisado favorecimento legal aos criminosos”. A 

proposta desse novo Código foi, segundo Campos (1941, p. 915), a de aliviar os  

 
[...] excessos de formalismo e joeirado de certos critérios normativos com 
que, sob o influxo de um mal compreendido individualismo ou de um 
sentimentalismo mais ou menos equívoco, se transige com a necessidade 
rigorosa e expedida aplicação da justiça penal. 

 

Nas palavras de Campos (1941, p. 915), as grandes modificações da 

reforma do Código de Processo Penal de 1941 foram as apresentadas na passagem 

logo abaixo: 

 
É restringida aplicação in dubio pro reo. É ampliada a noção de flagrante 
delito, para o efeito da prisão provisória. A decretação da prisão preventiva, 
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que, em certos casos, deixa de ser uma faculdade, para ser um dever 
imposto ao juiz adquire a suficiente elasticidade para tornar-se medida 
plenamente assecuratória da efetivação da justiça penal. 

 

Podemos, diretamente, constatar, por exemplo, que houve uma ampliação 

da definição e casos de flagrante delito (próprio, impróprio e presumido), e também a 

descrição das hipóteses obrigatórias de prisão preventiva como instrumento da 

efetivação do direito penal. Por outro lado, Campos (1941, p. 916) reiterou que os 

dispositivos do Código de Processo Penal também eram instrumento de garantias 

individuais: 

 
E se, por um lado, os dispositivos do projeto tendem a fortalecer e prestigiar 
a atividade Estatal na sua função repressiva, é certo, por outro lado, que se 
asseguram, com muito, mais eficiência que a legislação atual, a defesa dos 
acusados. Ao invés de uma simples faculdade outorgada a estes sob a 
condição de sua presença em juízo, a defesa passa a ser, em qualquer 
caso, uma indeclinável injunção legal, antes, durante e depois da instrução 
criminal. Nenhum réu, ainda que ausente do distrito de culpa, foragido ou 
oculto, poderá ser processado sem a intervenção e assistência de um 
defensor. A pena de revelia não excluía a garantia constitucional da 
contrariedade do processo. Ao contrário das leis processuais em vigor, o 
projeto não pactua, em caso algum, com a insídia de uma acusação sem o 
correlativo da defesa. 

 

Outro aspecto importante para nosso trabalho foram as formas de ações 

penais, principalmente quanto aos procedimentos para as contravenções penais. 

Nesse sentido, Campos (1941, p. 917) ressaltou que o projeto do código atendeu 

“[...] ao princípio ne procedat judex ex officio, que ditado pela evolução do direito 

judiciário penal e já consagrado pelo novo Código Penal, reclama a completa 

separação entre juiz e o órgão da acusação [...]”. Com isso, a iniciativa da ação 

penal passou a ser exclusivamente do Ministério Público. Nas hipóteses de 

contravenções penais, segundo o jurista na exposição de motivos do Código,  

 
O procedimento ex officio só é mantido em relação às contravenções, que 
dado o caráter essencialmente preventivo, assume, na espécie, a sanção 
penal, devem ser sujeitadas a um processo particularmente célere, sob 
pena de frustrar-se a finalidade legal. A necessidade de se abolirem, nesse 
caso, as delongas processuais motivou mesmo a transferência, respeitada 
pelo projeto de se permitir á autoridade policial, para o efeito de tal 
processo, excepcional função judiciária (CAMPOS, 1941, p. 917). 

 

Assim, no que concerne às formas processuais, podemos afirmar que foram 

“ordinárias” e “sumárias”. Quanto à esta, tratavam-se dos casos de contravenção 

criminal (SABADELL, 2006). 
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A exposição de motivos do Código de Processo Penal, realizada por 

Francisco Campos, nos permite perceber os elementos de um novo arranjo 

institucional mais claro da justiça criminal do Brasil, isso porque, como apontamos a 

justiça passou a ser formada pela Polícia Civil, Ministério Público, Defensores e 

pelos próprios Tribunais de Justiça.  De fato, Campos (1941, p. 923) ressaltou que o 

“espírito do código” era: 

 
Do que vem de ser ressaltado, e de vários outros critérios adotados pelo 
projeto, se evidencia que este se norteou no sentido de obter equilíbrio 
entre o interesse social e o da defesa individual, entre o direito do Estado à 
punição dos criminosos e o direito do indivíduo às garantias e seguranças 
de sua liberdade. Se ele não transige com as sistemáticas restrições ao 
poder público, não o inspira, entretanto, o espírito de um incondicional 
autoritarismo do Estado ou de uma sistemática prevenção contra os direitos 
e garantias individuais. 

 

Vale, ainda, citar a conclusão que Campos (1941, p. 923) fez sobre as 

inovações das normas processuais, as compreendendo como necessárias à 

aplicação do novo Código Penal, e também da Lei de Contravenções Penais. No 

trecho a seguir o autor relatou que: 

 
[...] o projeto não altera o direito atual, senão para corrigir imperfeições 
apontadas pela experiência, dirimir incertezas da jurisprudência ou evitar 
ensejo à versatilidade dos exegetas. Tanto quanto o permitiu a orientação 
do projeto, foi aproveitado o material da legislação atual. Muito se respingou 
em vários dos códigos de processo penal estudais, e teve-se também em 
conta não só o projeto elaborado pela Comissão Legislativa nomeada pelo 
Governo Provisório em 1931, como o projeto de 1936, este já norteado pelo 
objetivo de unificação do direito processual penal. 

 

Sob esse novo cenário, podemos perceber que o Código de Processo Penal 

de 1941 estabeleceu a fase de investigação e a fase de produção de prova, defesa 

do acusado e julgamento, colocando fim à justiça regionalizada e organizada pelos 

Estados, assim como às divergências da jurisprudência de maneira regional devido 

aos costumes locais desses tribunais, uma vez que impossibilitavam igualar a 

jurisprudência em “nível nacional” (SABADELL, 2006). 

No entanto, antes de analisarmos a jurisprudência, faremos uma breve 

consideração acerca da ação penal na Lei das Contravenções Penais. 

 

3.2 AÇÃO PENAL CONTRAVENCIONAL – DECRETO-LEI 3.688/1941 
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No procedimento contravencional, como dispõe o artigo 17 da Lei das 

Contravenções Penais, “a ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de 

ofício”. Preliminarmente, Duarte (1944, p. 259) afirmou que a ação penal na 

contravenção “[...] é pública e a autoridade procede de ofício”. 

A respeito das contravenções, sabe-se que estas visavam a tutelar 

condições e relações da vida social. Nesse sentido, mais especificadamente sobre 

potencialidade de uma contravenção, Faria (1942, p. 74) indicou que: 

 
A sua simples – possibilidade – altera a ordem social, no sentido particular 
da – convivência e boa harmonia de todos. Nessa necessidade jurídica, que 
ao Estado incumbe atender, como dever exclusivo, reside a justificativa de 
tornar sempre pública a ação penal para obrigar a autoridade a proceder de 
officio. 

 

Por isso, o meio de ação do Estado, conforme Duarte (1944, p. 259) 

sustentou, era “a ação penal, prevista em lei, que qualifica os fatos como infração 

penal [...] e legitima a apuração da verdade, comprovada a responsabilidade do 

agente, para se lhe impor a pena justa”. 

Na contravenção penal, a peça inaugural era a portaria ou auto de prisão em 

flagrante. Sobre a legitimidade das ações penais nas contravenções, faz-se válido 

destacar os ensinamentos de Faria (1942, p. 74): “a ação penal, nas contravenções, 

será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida 

pela autoridade judiciária”. Já Duarte (1944, p. 259) enfatizou que “forma-se o 

processo mediante a iniciativa do Ministério Público, em regra, formulando a 

acusação”.  

Como se observa, a ação penal iniciava-se de ofício ou frente a 

requerimento do Ministério Público. Com isso, Faria (1942, p. 74) enfatizou que o 

processo tinha forma sumária, sustentando que o artigo 17 da LCP determinava que 

a ação fosse pública, pois não poderia deixar de ser assim “[...] porque o particular 

nem pode – lavrar auto de flagrante nem expedir portaria. Todavia, não fica 

impedido, como pessoa do povo, de prender o contraventor em flagrante e 

apresentá-lo à respectiva autoridade”. 

Não obstante, Duarte (1944, p. 260) esclareceu que “o conhecimento e 

julgamento compete ao juiz de direito. Antes, porém, há o inquérito policial, como 

base do procedimento judicial, e, via de regra, inicia-se esse inquérito com o 
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flagrante”. Cabe destacar que flagrante “indica a atualidade da perpetração do delito 

ou que se surpreende o culpado que pratica” (DUARTE, 1944, p. 260). 

Quanto às questões de flagrante, Duarte (1944, p. 261) demonstrou que: 

 
Os fatos contravencionais são, sempre, pela sua natureza, passageiros, 
transeuntes – a corrida de animal, a deflagração de arma, o jogo, a 
embriaguez. Daí surgir o princípio de que, para se haver a prova exata, 
eficaz, segura, da prática da contravenção, deve ser surpreendido o agente 
no momento em que executa o fato ou viola a lei. É o caso do flagrante. 

 

Em outros casos de contravenção, por exemplo, 

 
[...] o flagrante é o corpo de deito, é a prova única do fato consumado, é a 
substancial materialização da infração, porque, se considerarmos corpo de 
delito, num sentido amplo, tudo que representa a manifestação, a projeção 
física da infração, nenhum há que corresponda mais eficientemente a essa 
noção que o flagrante (DUARTE, 1944, p. 263). 

 

O rito das contravenções é o sumário (DUARTE, 1944; FARIA, 1942). De 

acordo com a doutrina, os processos das contravenções eram regulados pelos 

artigos 531 a 540127. O artigo 531 do Código de Processo Penal determinava que “o 

processo das contravenções terá forma sumária, iniciando-se pelo auto de prisão em 

flagrante ou mediante portaria expedida pela autoridade policial ou pelo juiz, de 

ofício ou a requerimento do Ministério Público”. 

A prisão em flagrante deve “[...] obedecer às formalidades prescritas no art. 

532, cumprindo que esteja encerrado o inquérito no prazo de dois dias (art. 535), 

sendo lícita a sua ampliação até cinco dias, na hipótese do art. 535, § 1º128”. 

(DUARTE, 1944, p. 264). No entanto, se não houve flagrante, o processo da 

contravenção sofre alteração em que “se inicia a ação mediante portaria da 

                                                 
127

 Importa ressaltar que essas disposições do Código de Processo Penal se referiam a inquirição de 
testemunhas, interrogatório do réu, alegações finais, bem como dos prazos para conclusão do 
processo 
128

 A redação original do artigo 535 do Código de Processo Penal estabelecia que “lavrado o auto de 
prisão em flagrante ou, no caso de processo iniciado em virtude de portaria expedida pela autoridade 
policial, inquirida a última testemunha, serão os autos remetidos ao juiz competente, no prazo de dois 
dias; § 1º Se, porém, a contravenção deixar vestígios ou for necessária produção de outras provas, a 
autoridade procederá desde logo às buscas, apreensões, exames, acareações ou outras diligências 
necessárias; § 2º Todas as diligências deverão ficar concluídas até cinco dias após a inquirição da 
última testemunha”. 
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autoridade policial ou do juiz” (DUARTE, 1944, p. 264). Portanto, a matéria 

processual regulava-se pelo Código de Processo Penal129.  

Realizadas estas considerações, passar-se-á à analise de decisões 

proferidas pelos Tribunais Estaduais e Supremo Tribunal Federal, na sequência. 

 

3.3 A INTERPRETAÇÃO DOS TRIBUNAIS ACERCA DA CONTRAVENÇÃO PENAL 

CONTRA CRUELDADE E MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS: ANÁLISES DE 

CASOS. 

 

Até o presente momento, nossa pesquisa demonstrou o percurso legislativo 

da crueldade contra os animais e outros corolários da relação entre ser humano e o 

animal, bem como a compreensão da doutrina do que consistia a crueldade e as 

consequências normativas do bem jurídico tutelado pela lei. Assim, é necessário 

verificar, a partir deste ponto, a repercussão do tema por meio da leitura dos 

tribunais por um possível reconhecimento acerca de um status jurídico animal. 

Partindo dessa premissa, analisaremos a jurisprudência indireta em que 

vamos considerar as matérias dos julgados mais relevantes para compreensão do 

tema. A escolha se baseou em três categorias conforme matéria abordada na 

jurisprudenciai. Assim, quanto ao direito material, a primeira categoria refere-se à 

caracterização da contravenção. Em segundo lugar, será analisado o elemento do 

tipo contravencional, e, por último, em relação ao direito processual, será abordada 

a legitimidade para ação penal e reincidência. 

Portanto, analisaremos a jurisprudência referente ao Decreto-Lei 

24.645/1934 e ao artigo 64 da Lei das Contravenções Penais conjuntamente 

conforme critério acima. Em continuidade, no tópico seguinte, passar-se-á à análise 

da jurisprudência indireta da contravenção do artigo 31 referente ao animal perigoso. 

Contudo, infelizmente, nos limites do período estudado em nossa pesquisa, não 

encontramos jurisprudência indireta acerca da contravenção do artigo 42, inciso IV. 

Por conta disso, observando o histórico de julgamentos nas Revistas 

Forense e dos Tribunais, percebe-se a marginalidade sobre o tema, posto que, no 

longo período de análise, pouco material pôde ser coletado. Entende-se que esse é 
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 É importante ressaltar que essas disposições do Código de Processo Penal já sofreram alterações 
no seu texto. No entanto, destacamos aqui as redações originais desses artigos.  
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um ponto importante, considerando que a proteção animal representava um tema de 

menor importância para o direito penal da época. 

 

3.3.1 Caracterização da contravenção de crueldade contra animais conforme 

Decreto nº 24.645/1934 

 

O ponto de partida para análise da caracterização da crueldade são os dois 

casos referentes à interpretação do Decreto nº 24.645/1934. O primeiro é a 

apelação nº 5.335 do Tribubal do Estado do Ceará, e o segundo é a apelação nº 154 

do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. 

Como foi estudado, a primeira decisão foi em 3 de julho de 1936, quando o 

Tribunal de Justiça do Ceará julgou o fato com fundamento no artigo 15 do Decreto- 

Lei 24.645/1934, segundo o qual um animal sem “préstimo para reprodução e ainda 

prejudicial à criação de vizinhos” (TJ/CE, 1939, p. 288) foi castrado, sendo que este 

procedimento gerava de acordo com o fundamento acima maus-tratos e mutilação 

de órgão. A seguir, segue trecho da ementa: “CASTRAÇÃO – Animal sem préstimo 

para a reprodução e ainda prejudicial à criação de vizinhos – Processo crime - 

Prescrição decretada – aplicação do art. 15 do decreto nº 24.645, de 1934” (TJ/CE, 

1939, p. 288). 

Em retrospectiva dos fatos do processo ficou consignado que os apelados 

foram denunciados pelo Promotor de Justiça da Comarca de Quixadá, este 

amparado pelo art. 2º, §3º do decreto federal n. 24.645/34, como incursos na sanção 

do “art. 2º, combinado com art. 3º, ns I e V do aludido decreto, por terem praticado 

áto de crueldade em jumento pertencente a outrem, castrando-o por um processo 

que muito maltratou o animal” (TJ/CE, 1939, p. 288). 

Segundo o teor da decisão, os apelados apresentaram defesa e alegaram 

que o animal era criado solto nos pastos de criação, e que, por isso, causava “dano 

aos animais de sua propriedade e que era um espécime de má qualidade, aleijado e 

sem préstimos para reprodução, razão por que fizeram a castração, usando de um 

meio comum, muito em voga entre os criadores” (TJ/CE, 1939, p. 288). 

Na primeira instância, o juiz da Comarca Quixadá compreendeu que não 

seria caso de condenação, porquanto ter “sido o crime para evitar mal maior, que 

era o prejuízo que lhes advinha da procriação em fêmeas de seus rebanhos, de 

crias defeituosas e aleijadas, como vinha acontecendo”, e consequentemente 
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absolveu os réus. Houve, dessa sentença, interposição de apelação “ex officio” 

(TJ/CE, 1939, p. 288). 

Nesse julgado, em análise, o que se discutiu foi saber se o procedimento 

realizado no animal submetia-o a crueldade por meio de uma ação comissiva, 

prevista no Decreto nº 24.645/1934. 

Ao analisar o Decreto-Lei em causa, o acórdão verificou que os réus 

maltrataram o animal, e, com isso, infringiram a disposição do decreto federal, 

observando que o ato causador dos maus-tratos foi a castração, que segundo o 

entendimento do magistrado “só é permitida em animais domésticos”. O magistrado 

de 2º grau frisou que o ato praticado pelos apelados foi feito “sem intuito de 

perversidade, com o fim de evitar reprodução em seus rebanhos de animais 

defeituosos, mas a lei não faz exceção à proibição, maximé tratando-se de um 

animal alheio” (TJ/CE, 1939, p. 288). Em outras palavras, não houve a intenção de 

infligir dor ou sofrimento ao animal. 

Por outro lado, no acórdão se reconheceu o ato praticado pelos apelados 

como maus-tratos, razão pela qual os réus infringiram o artigo 15 do Decreto-Lei 

24.645/1934. Em nossa perspectiva, colocou-se o bem-estar e a integridade física 

do animal como necessidade de proteção da vida dele, mesmo que este tivesse sido 

considerado como propriedade de má qualidade. Como consequência em termos de 

pena, o acórdão determinou que: 

 
A pena a aplicar-se, ficando ao critério da autoridade que verificar a infração 
da lei, deve ser, de fato, a menos grave, que é a multa, como bem 
demonstrou o parecer citado, porém, neste caso, a autoridade competente 
não é a judiciária e sim a policial, ou a municipal; nos termos do art. 12 do 
mencionado decreto (TJ/CE, 1939, p. 289). 

 

No entanto, verificou-se que a infração, acima referida, estava prescrita, 

conforme destacou o acórdão: 

 
Como a penalidade máxima a ser aplicada seria inferior a seis meses de 
prisão, mesmo elevada ao dobro, em virtude da mutilação do órgão de 
reprodução do animal, como dispõe o art. 15 do mencionado decreto, está 
prescrito o crime porventura cometido [...] (TJ/CE, 1939, p. 289). 

 

Observa-se, assim, que, na fundamentação desse julgado houve, o 

reconhecimento de “interesse” do animal em não sofrer, mas, ao mesmo tempo, pela 

aplicação da lei, presumiu-se que os apelados, como proprietários do animal, 
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podiam agir de acordo com interesse econômico e, concomitantemente, não 

poderiam infligir sofrimento de maneira intencional. 

Nesse caso, embora reconhecido que houve maus-tratos, portanto, com a 

infração do Decreto-Lei nos termos acima referidos, foi igualmente pronunciada a 

prescrição “ex officio”, julgando-se extinta a ação penal, por estar a contravenção 

prescrita. 

Na sequência, a segunda decisão tratou não só da definição dos maus-

tratos, mas, também, da competência para julgá-los. O Tribunal do Estado do Rio de 

Janeiro, no julgamento ocorrido em 31 de março de 1939, em que o relator do 

recurso era desembargador José Duarte130, destacou na ementa: 

 

Animais – mau trato – contravenção prevista no decreto nº 24.645, de 1934 
– competencia das pretorias para julgamento do processo 
 
A lei brasileira buscou disciplinar o assunto, inspirando-se na lei italiana, 
mas teve o defeito de descer a minúcias que mais próprias são dos 
regulamentos sanitários, e, além disso, preferiu adotar casuismo que mais 
difícil tornará a sua aplicação, o seu objetivo prático, posto muito valha pela 
sua força educativa, pela advertência que envolve visando a coibir abusos. 
Na generalidade dos casos, um fato único, uma medida acidental, uma 
providência esporádica, não cacacteriza o máu trato [sic] (TJ/RJ, 1939, p. 
337). 

 

Inicialmente, constatou-se o acórdão que em sede de preliminar foi arguida 

pela defesa e requerido o reconhecimento de nulidade ab initio, ou seja, de todo o 

processo, porque o juiz de primeiro grau (juiz pretor) não tinha competência para 

conhecer e julgar a infração. Para o relator, o Decreto nº 24.645/1934 “disciplinou 

matéria nova, fixou as figuras de uma nova infração penal, estabelecendo, apenas, 

no tocante ao processo, que ao Ministério Público incumbia assistir em Juízo aos 

animais” (TJ/RJ, 1939, p. 337). Tal preceito, segundo argumentações no acórdão, foi 

“[...] fórmula infeliz  que estaria a recomendar melhor redação – e, referindo-se á 

autoridade judiciária como aquela que será competente para impor a pena corporal 

(arts. 2 §3 e 12)”. 

Sob a perspectiva processual, o magistrado verificou que, conforme 

determinação legal e tratando-se de contravenção de polícia, o pretor era 

competente para processar e julgar. Mas, tratando-se de flagrante, a infração 
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 Curiosamente, José Duarte foi o autor da obra “Comentários à Lei das Contravenções Penais” de 
1944, que abordamos no segundo capítulo. Além disso, ocupava o cargo de desembargador do 
Tribunal de Estado do Rio de Janeiro, que, à época, era o Distrito Federal.  
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poderia ser apurada pela autoridade policial ou municipal, pois ambas tinham a 

faculdade de impor pena pecuniária. 

Assim, no caso em análise, foi a autoridade policial que conheceu a infração 

e fez lavrar o auto “seguindo as normas estabelecidas para as contravenções de 

policia, e, a seu turno, o pretor obedecera o prescrito para o julgamento em casos 

semelhantes” (TJ/RJ, 1939, p. 337). Segundo constatou o relator, o Decreto nº 

24.645 fora omisso quanto à autoridade competente para o julgamento das infrações 

referente aos maus-tratos, porém, o Decreto nº 16.273/1923 fixava as competências 

dos pretores e deveria ser aplicado. Apesar do Decreto 24.645/1934 ser posterior ao 

Decreto 16.273/1923, o desembargador salientou que: 

 
Assim, uma inteligência da lei, que mais se acomode ao que ela tem em 
vista, ao seu espírito, é aquela que, adotando um critério extensivo, 
reconhece a competência do pretor, em casos análagos aos dêstes autos. 
Porque deixar impune a infração sob pretexto de que a lei não mencionou 
qual a autoridade competente para julgá-la? [sic] (TJ/RJ, 1939, p. 337). 

 

Dessa forma, ficou consignado na decisão que, no dia do julgamento, “há 

uma lei que reconhece ao pretor a competência para julgar a contravenção 

processada pela autoridade policial. Logo, aplique-se, com justeza, essa lei” (TJ/RJ, 

1939, p. 337). Ressaltou o relator que essa aplicação da lei era, assim, exigida pelo 

sistema repressivo, para a defesa social. Na sua fundamentação, afirmou que: 

 
Não se cogita de aplicar uma lei de fundo, nem violar  o princípio nulla 
paena sine lege. O juiz que julgou é aquele que, ao tempo da infração, 
tinha competência para julgar contravenção. Não se investe, pois, contra 
uma regra de competência, regra tutelar, que garante a todo cidadão 
responder pelos seus atos diante da autoridade para isso designada, em lei 
preexistente. [...]. (TJ/RJ, 1939, p. 337) (grifos no original). 

 

Desta feita, não restou reconhecida a preliminar alegada pela defesa, pois o 

artigo 79 do Decreto 16.273/1923, no seu parágrafo 5º, determinava que competia 

aos pretores julgar as contravenções processadas pelas autoridades policiais.  

Na segunda parte do acórdão, no que toca ao mérito, a decisão é bastante 

rica, tendo em vista os fundamentos utilizados no caso. Para o relator do recurso, 

José Duarte,  há inovação na lei brasileira sobre o tema, pelo destaque de que: 

 
Esta é, quicá, a primeira aplicação do Decreto nº 24.465, ou pelo menos, é 
o primeiro caso que vem a ter á Câmara  em gráu de recurso. Bastaria essa 
circunstância, em se tratando de instituto novíssimo, de matéria não 
anteriormente regulada na legislação brasileira, no Código Penal, para 
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aconselhar especial prudência, no exame das figuras que emergem dos 
autos, pois que as decisões proferidas se invocarão como fixadoras da 
inteligência do texto, e firmarão a jurisprudência [sic] (TJ/RJ, 1939, p. 337). 

 

Tal argumentação merece ser realçada, pois a discussão sobre a 

(in)existência de direitos aos animais, mesmo que se tratasse de uma contravenção 

contra moral pública. Observa-se, ainda, que a lei reconheceu o animal como 

“vítima” ao tipificar os maus-tratos e a crueldade como delitos. Convém observar 

que, no período estudado, encontramos apenas duas jurisprudências referentes ao 

Decreto nº 24.645/1934. 

Neste contexto, o desembargador José Duarte, conforme procuramos 

demonstrar no nosso segundo capítulo, afirmou que os doutrinadores brasileiros se 

apoiaram na lei italiana, citando os escritores italianos em seus comentários à lei. 

Ele, destacou em sua fundamentação que: 

 

A lei brasileira buscou disciplinar o assunto, inspirando-se na lei 
italiana, mas teve o defeito descer a minúcias que mais próprias são 
dos regulamentos sanitários, e além disso preferia adotar um casuísmo 
que mais difícil se tornará a sua aplicação, e seu objetivo prático, posto 
muito valha pela sua força educativa, pela advertência que evolve visando a 
coibir abusos. Em vários incisos, no art. 3º se discriminam as figuras que 
podem ocorrer, o que prova que não é demonstrativa (grifo nosso) (TJ/RJ, 
1939, p. 337-338). 

 

A remissão à lei italiana adquiriu importância no debate brasileiro em virtude 

das concepções da contravenção contra crueldade aos animais na Itália, sobretudo 

os doutrinadores penais citados no segundo capítulo. Por isso, a tradução das ideias 

da norma italiana no Brasil foi fundamental para o aperfeiçoamento do tipo penal, 

com valoração de várias condutas, que pela experiência social, eram condutas 

capazes de produzir maus-tratos. 

Se, por um lado, havia o interesse do Estado em tutelar penalmente os 

animais, como verdadeiro dever estatal; por outro, a preocupação não era com o 

bem-estar dos animais em si, mas a regulamentação sanitária sobre reprodução e 

venda de animais. 

Feito esse destaque, o desembargador continua a reiterar que o interesse 

tutelado pela lei era “[...] ético-social de humanidade para com os animais, e 

abrangendo, segundo o art.17, toda espécie zoológica” (TJ/RJ, 1939, p. 337-338). 

Ademais, no corpo do Decreto – Lei foram “[...] fixadas as situações, as 
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circunstâncias, as condições em que essa proteção se faz mistêr (art.3º e incisos)” 

(TJ/RJ, 1939, p. 338). 

Com longa fundamentação acerca da tipificação desse delito dentro da 

cultura jurídica, destacou-se o pioneirismo inglês131  e as experiências de outros 

países, relevante a ser conferido no seguinte trecho: 

 
Na Inglaterra é que, primeiro, se cogitara do assunto, numa legislação de 
1822, e mais recentemente no “Portection of animals act”. O Código Italiano, 
inclue a matéria entre as contravenções de polícia (art.727), cogitando da 
punição de quem “incrudelisce verso animali senza necessitá li sottopone a 
eccessive fatiche o a torture...”. A lei alemã de 24 de novembro de 1933, 
também, provê ao assunto. Mas toda essa legislação se limita a uma mais 
prudente disciplina, sem excessos ridículos ou exigências que escapam á 
órbita do direito repressivo [sic] (TJ/RJ, 1939, p. 338). 

 

Da nossa parte, à referência ao panorama da legislação comparada, parece 

que houve uma crítica quanto ao atraso da legislação brasileira em tipificar a 

crueldade animal como contravenção. Logo, como afrimamos no primeiro capítulo, o 

exemplo inglês foi seguido por outros países. Apesar disso, reconhece-se que a lei 

brasileira foi a mais completa e rica no detalhamento da disciplina.  

Outro aspecto significativo da fundamentação do acórdão, que analisou a 

contravenção de crueldade animal, refere-se ao argumento do relator do recurso, 

que consignou que a “crueldade da mesma sorte, se aufere da natureza do ato 

praticado. Eis, porque na generalidade dos casos, um fato único, na medida 

acidental, uma providência esporádica, não caracteriza o máu trato, não positiva a 

crueldade” [sic]. E com isso, exemplificou como ato que caracteriza a crueldade o 

“[...] fato de deixar o animal sem água ou sem alimento, que é omissivo. É a própria 

lei que exige um longo período, um estado permanente caracterizador de uma fome 

ou sede”. Segundo esse entendimento, “admitira a lei que durante 12 horas sem 

comer e beber o animal deve sofrer, é maltratado” (TJ/RJ, 1939, p. 338). 

Na sequência, no acórdão, observou-se as condutas atribuídas aos réus 

(apelados) como incursos nas infrações constantes no artigo 3º, incisos, 18, 19, 20, 

23 e 24, resumidas da seguinte forma: 

 
a) Conduzir animais, por qualquer meio de locomoção, colocados de cabeça 

para baixo, de pés atados; 
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 Destaca-se aqui que Eugenio Raúl Zaffaroni, na obra “a pachamama e o ser humano”, constata 
que os pioneiros na proteção aos animais foram os ingleses.  
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b) Transportar animais em cestos e gaiolas sem as proporções necessárias ao 
seu tamanho e número de cabeças; 

c) Encerrar animais em curral ou outros lugares animais em número tal que 
não lhes seja possível moverem-se livremente ou deixá-los sem água e 
alimento durante 12 horas; 

d) Ter animais destinados á venda em locais que não reunam as condições de 
higiene e comodidades relativas; 

e) Expor nos mercados por mais de 12 horas, aves em gaiolas sem que se 
faça nestas a devida limpeza e renovação de água e alimento (TJ/RJ,1939, 
p. 338). 

 

Nesse ínterim, conforme a legislação aplicável, o teor foi acima transcrito 

nos termos do Decreto nº 24.645/1934. A seguir, o relator passou a descrever tais 

condutas voluntárias de acordo com o tipo penal transcrito. No caso concreto, o 

primeiro inciso se referia “ao fato de conduzir, transportar, usar de meio de 

locomoção, em que os animais sejam mantidos em posição condenável, de cabeça 

para baixo, ou de pés atados, passível de punição”. Por meio do auto, verificou-se 

que este se referiu “indistintamente a leitões, carneiros, cabritos e galinhas, 

mantidos em logares anti-higiênicos impedindo-lhes respiração, movimento e 

descanço, bem como outros com pés amarrados” [sic] (TJ/RJ, 1939, p. 338). A 

menção vaga dos animais no auto gerou dúvidas: “quais êsses outros animais? 

Acham-se, assim, em promiscuidade? Mantinham-se nessa postura ou teria sido 

uma providência ocasional?” [sic] (TJ/RJ, 1939, p. 338). Na espécie, como 

respondeu o desembargador, os elementos de prova demonstraram que “nada se 

sabe, porém, tem-se como certo, em face do auto, que não eram conduzidos, 

transportados, daquêle geito. Logo, exclue-se a hipótese do nº 18” [sic] (TJ/RJ, 

1939, p. 338). 

Não obstante, com a mesma fundamentação do item “a”, ficou excluida a 

conduta do item “b” (inciso XIX), pois também “não encontraria apôio nos autos pois 

que aí se fala em transportar em cêstos, gaiolas ou veículos e o auto alude a gaiolas 

para transporte sem as proporções exigidas em lei” [sic] (TJ/RJ, 1939, p. 338). Com 

isso, o entendimento do tribunal de apelação na aplicação desses dois tipos penais 

foi de que “A lei, porém, exige duas condições: tamanho do animal e número de 

cabeças” (TJ/RJ, 13939, p. 338), e in casu, “não diz o auto quais os animais que 

estavam engaiolados, seu tamanho, e número de cabeças” (TJ/RJ, 1939, p. 338). 

Dessa forma, a decisão de 2º grau demonstrou como entendimento que 

“seria impossível saber se foram guardadas as prorporções. Da mesma sorte não há 
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a menor referência ao tamanho da gaiola, sua capacidade, suas dimensões em face 

da lei” (TJ/RJ, 1939, p. 338). 

Passsando para estrutura típica do inciso 20 (item “c” acima referido), 

entendeu-se que não houve configuração, uma vez que “se quer estejam encerrados 

animais em número tal que não lhes seja possível moverem-se livremente ou deixá-

los sem agua e alimento mais de 12 horas”. Contudo, baseando-se no auto de 

flagrante, o desembargador relator consignou que: 

 
[...] não se discriminaram os animais que estavam encerrados, neste ou 
naquêle local, parecendo que estavam o local onde se achavam e, por 
derradeiro, não se fixa o número, que deve ser tal, que impeça moverem-se 
livremente. A autoridade não tem arbítrio, nem lhe é bastante afirmar o fato, 
vagamente, para ser crido. Neste caso é essencial oferecer os elementos 

que caracterizam a infração [sic] (TJ/RJ, 1939, p. 338). 

 

Depreende-se dessa argumentação que a contravenção possui um tipo 

preciso, mas que se molda conforme a espécie ou tamanho do animal para 

configuração da contravenção. 

Já na segunda parte do item “c”, que se referia a deixar sem alimentação os 

animais, considerou-se a decisão de que não havia provas nos autos de que o 

apelante, durante 12 horas havia deixado sem água e alimento os animais, já que 

“[...] o caráter permanente dessa infração está a exigir mais alguma coisa, do que a 

observação, exclusiva, num momento dado, na hora em que se visitara o 

estabelecimento” (TJ/RJ, 1939, p. 338). Ou seja, de acordo com os autos: 

 
[...] que a infração fora verificada ás 16 horas. Ora, para qe aquela omissão 
existisse seria mister remontar ás 4 horas da madrugada – quando o 
mercado estava fechado. Onde a prova de que a falta abrangera as 12 
horas? as pessoas que tomaram parte da diligência não permaneceram de 
vigia, fiscalizando horas a fio, e desde madrugada o estabelecimento. 
Donde inferiram aquela falta? É o que não consta dos autos. O flagrante 
comprova o fato naquela hora, no momento mesmo em que comparecera a 
autoridade [sic] (TJ/RJ, 1939, p. 338). 

 

No que se referia ao item “d” (inciso XXIII do Decreto nº 24.645/1934), o 

relator compreendeu que a “infração tem mais um caráter de providência sanitária, 

pois que se refere à ausência  de condições de higiene e comodidade relativas” 

(TJ/RJ, 1939, p. 338). Partindo do auto em flagrante, constatou-se que, no caso do 

inciso XXIII, não houve perícia e nem conhecimento do local, afinal, de acordo com 

os autos, “o funcionário da Inspetoria de Alimentação, com a responsabilidade que 
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lhe cabe, atesta que sempre encontra os animais em lugares apropriados em bôas 

condições higiênicas, bem alimentados, descançados” [sic] (TJ/RJ, 1939, p. 338). 

Assim, tinha-se um laudo que não mencionava todos os números de apartamento 

ocupados pelo réu e, por isso, a presunção ficava a favor do réu conforme prova dos 

autos, que “escasseiam  outros elementos” para a caracterização do inciso XXIII 

(TJ/RJ, 1939, p. 338). 

Por fim, quanto ao item “e”, que corresponde ao inciso XXIV do Decreto nº 

24.645/1934, foi considerada a mesma argumentação do item anterior no que se 

referia ao período das 12 horas, e que a questão das exigências de saúde pública, 

relativamente à limpeza “o documento citado deixa liquidado” (TJ/RJ, 1939, p. 338). 

O apelante foi absolvido pois ficou reconhecido que o laudo dos autos 

deixou de trazer elementos essenciais que configurariam a prática das condutas dos 

incisos XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, sendo que, no caso concreto, envolviam diversos 

animais, sem as especificações de número, tamanho, sem a respectiva indicação da 

dimensão das gaiolas e do local onde os animais permaneciam, além da falta de 

perícia para constatação das exigências legais. 

 

3.3.2 A caracterização da crueldade contra animais conforme art. 64 da Lei 

Contravencões Penais 

 

Nesse tópico, passaremos a expor os dois casos envolvendo a configuração 

da crueldade contra animais do artigo 64 da Lei das Constravenções Penais, 

notadamente as apelações nº 979 do Tribunal de Minas Gerais e nº 15.958 do 

Tribunal de São Paulo. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no recurso de apelação nº 979, 

oriunda da Comarca de Leopoldina, ao julgar caso envolvendo contravenção do 

artigo 64 da Lei de Contravenções Penais, declarou como se caracterizava a 

crueldade contra animais. Dessa forma, o acórdão ficou ementado, nos seguintes 

termos: “não é necessária a reiteração de atos de crueldade para caracterizar-se a 

contravenção do art. 64: um ato basta, porque um só produz o mal que a lei procura 

evitar” (TJ/MG, 1943, p. 195). 

No caso em tela, no dia 27 de outubro de 1942, o apelado caminhava em 

seus terrenos, localizado na cidade de Recreio, Comarca de Leopoldina, 

encontrando, pela segunda vez, uma cabrita pertencente a Pedro Pinto Correio, 
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“pegou-a pela corda que trazia no pescoço e deu-lhe uns ‘boléus’”. O animal pôs-se 

a berrar e morreu, segundo o autos do corpo de delito, por se lhe ter partido o 

pescoço” [sic] (TJ/MG, 1943, p. 195). 

Em primeira instância, o apelado foi condenado ao pagamento de multa de 

quinhentos cruzeiros, ou seja, a pena máxima das penas estabelecidas no artigo 64 

da Lei das Contravenções Penais. Eis que, inconformado, apelou, alegando que a 

contravenção “não estava caracterizada porque não houve reiteração de atos de 

crueldade. Se a contravenção houve, teria ele agido em defesa da sua propriedade” 

(TJ/MG, 1943, p. 195). Ademais, em suas alegações, invocou o disposto no artigo 

8º132 da referida lei para isentar-se da pena. 

No voto do desembargador relator, afirmou que essas alegações do apelado 

eram improcedentes, pois, em linha argumentativa sobre a caracterização da 

contravenção, o relator, Valfrido Andrade, em síntese, afirmou que “não é necessária 

a reiteração de atos de crueldade para que se caracterize a contravenção do art. 64. 

Um só basta porque um só produz o mal que a lei procura evitar” (TJ/MG, 1943, p. 

195). 

Ao analisar a norma penal do Decreto-Lei nº 3.668/1941, o tribunal 

compreendeu que a lei tem como objetivo resguardar os animais contra atos de 

crueldade e maus-tratos, portanto, a contravenção estava consumada em um único 

ato do agente. Em outras palavras, entendeu-se que a caracterização do artigo 64 

pressupõe que o agente efetue o ato com intuito de maldade, ou seja, intencionado 

de impor ao animal sofrimento desnecessário, e não multiplicidade de atos utilizados 

na contravenção.  

Já sobre a defesa da propriedade, o desembargador entendeu que “somente 

o homem pode violar direito dos homens”. A vítima da crueldade “não foi o dono da 

cabrita, mas esta própria” (TJ/MG, 1943, p. 195). 

Nesse caso, a questão jurídica que podemos extrair, foi “no sentido de 

identificar a ‘vítima’ como ente que sofre diretamente o ‘dano’” (NETO, 2017, p. 204), 

que, nesse caso, era o próprio animal. Outrossim, tratava-se de contravenção que 

tutelava o senso de piedade e compaixão do ser humano. 

                                                 
132

 Art. 8º No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusaveis, a pena pode 
deixar de ser aplicada. 
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O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por fim, sustentou que o apelado não 

apontou um só motivo que provasse ou justificasse a ignorância da lei ou sua errada 

compreensão (TJ/MG, 1943, p. 195). Com isso, negou provimento à apelação, 

confirmando a condenação do apelante nos termos estabelecidos em primeiro grau. 

Se, por um lado, a apelação nº 979, do Tribunal de Minas Gerais, entendeu, 

pela aplicação da lei, a condenação do acusado como incurso no artigo 64 do 

Decreto-Lei nº 3.668/1941, mesmo no conflito de interesses relativos à defesa da 

propriedade; por outro, o Tribunal de São Paulo, em caso análogo, com as mesmas 

justificativas manifestou que, no caso de invasão de propriedade, não haveria 

caracterização da contravenção. 

Em sede de apelação nº 15.958, datada de 30 de setembro de 1946, no 

Estado de São Paulo, o caso envolvia a crueldade contra animal que invadiu a “roça” 

de um terceiro. A ementa desse acórdão constatava que “não constitui a figura 

contravencional, por inexistência do ânimo de deleitar-se com seu sofrimento, o fato 

de matar alguém um muar que lhe estragava a roça” (TJ/SP, 1948, p. 247-248). 

O caso ocorreu na Comarca de Socorro, segundo constava no acórdão, na 

tarde de 4 de março de 1945, na roça de milho da propriedade do apelante, no 

momento em que este tratou com crueldade um muar, que pertencia a Dráusio 

Morais, “matando o referido animal a pedrada e golpes de facas, procedimento êsse 

que sujeita o denunciado à sanção prevista no art. 64 da Lei das Contravenções 

Penais” [sic] (TJ/SP, 1948, p. 248). 

O magistrado em 1º grau condenou o acusado a 25 dias de prisão simples, 

assim como ao pagamento de taxa penitenciária e custas. Contudo, concedeu a 

suspensão da condenação. Já em sede de apelação, o acusado alegou, 

preliminarmente, a nulidade do processo, tendo em vista que não houve auto de 

prisão em flagrante, por não ter examinado o cadáver do animal, para constatar a 

natureza e o número de agressões, que revelariam a crueldade da conduta do 

acusado. Enquanto que, de mérito, contestou que sua conduta foi em defesa da 

propriedade, e que, em virtude dessa razão não havia intenção de maltratar o muar 

em questão. 

Em face desses fatos, o relator, Manuel Carlos, concluiu que não obstante a 

deficiência do exame dos elementos materiais da contravenção, pôde-se verificar 

que o acusado “[...] atirou uma pedra no burro, ou espancou-o, com a intenção de 

pô-lo para fora da roça, que era constantemente invadida e estragada por animais, e 
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não para infligir maus-tratos ou deleitar-se com o seu sofrimento” (TJ/SP, 1948, p. 

248). Para o tribunal, não houve a intenção de deleite do acusado quando do ato 

praticado, e, assim, a contravenção não se caracterizava. 

A decisão da 1ª Câmara Criminal, por votação unânime, deu provimento ao 

recurso e reformou a sentença apelada para absolver o acusado da acusação de 

crueldade contra animal. 

Há relevância em apontar, que esses dois casos foram semelhantes, e suas 

decisões foram prolatadas no mesmo momento histórico, porém, as respostas 

jurisdicionais foram diferentes. Considerando que ambos os casos trataram da 

crueldade contra animal que adentrou na propriedade de terceiro, o entendimento 

sobre a aplicação, e, consequentemente, a configuração da contravenção de 

crueldade contra animal seguiu como tema controverso. Na perspectiva deste 

trabalho, a decisão da apelação nº 15.958 do Tribunal de São Paulo, 

diferentemente, da decisão da apelação nº 979 do Tribunal de Minas Gerais, 

significou um retrocesso sobre o artigo 64 da Lei das Contravenções Penais ao não 

considerar o ato como cruel, mas como de defesa da propriedade como excludente 

de ilicitude. E em ambos os casos os animais estavam na propriedade dos agentes, 

no entanto, aparentemente, não houve uso de meios moderados para tirar o animal 

das respectivas propriedades. Tendo esses casos analisados, nos parece que 

aquele que matava ou feria um animal em defesa de sua propriedade era tema 

controverso na jurisprudência.  

 

3.3.3 A crueldade contra os animais: os elementos do tipo penal 

 

Antes de prosseguir à análise da jurisprudência deste tópico, é importante 

frisar que se trata somente da aplicação do artigo 64 da Lei das Contravenções 

Penais. Portanto, os casos são referentes à apelação nº 7.285 do Tribunal de Minas 

Gerais e processo s/n do Tribunal do Distrito Federal.  

O acórdão do recurso de apelação nº 7.285 do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais compreendeu que a crueldade contra os animais se auferia de acordo com a 

natureza do ato praticado. Com base nessa argumentação, ficou assim ementado: 

 
O interesse tutelado pela Lei das Contravenções Penais, em seu art. 64, é o 
ético-social de humanidade para os animais. O essencial para lei é o fato 
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denunciador de mau trato ou crueldade e esta se afere da natureza do ato 
praticado (TJ/MG, 1955, p. 394). 

 

O caso ocorreu na Comarca de Itamarandiba e o apelado foi condenado 

com quatrocentos cruzeiros de multa, como incurso na sanção do artigo 64 da Lei 

das Contravenções Penais, isso porque ele teria tratado com crueldade um cavalo 

pertencente a terceiro, quebrando-lhe uma das patas. Em virtude disso, ocasionou a 

morte do animal. 

Os argumentos levantados pelo apelado, preliminarmente à nulidade do 

processo, para o mérito de não caracterização da contravenção, foi a alegação de 

que não houve intenção ou propósito de ofender o animal, mas expulsá-lo da sua 

roça de cana. 

Segundo constava no acórdão, em sede preliminar foram arguidas as 

seguintes nulidades: a primeira foi em razão do processo não ter obedecido o rito 

sumário e a inexistência de exame pericial, tendo em vista que o fato deixou 

vestígio; já a segunda, em razão do cerceamento de defesa, pois não foi aberta vista 

ao defensor do acusado para apresentá-la após o interrogatório deste. 

Para o desembargador relator, José Alcides Pereira, as nulidades mereciam 

ser afastadas, pois nenhuma tinha prova nos autos. De acordo com o relator, o 

“processo seguiu o rito próprio, fez-se exame no animal, e após o interrogatório, o 

réu e o seu defensor foram intimados para a defesa prévia” (TJ/MG, 1955, p. 394). 

Passou-se então, às questões de mérito. Foram as palavras do relator José 

Alcides Pereira ao afirmar que o elemento moral da contravenção de crueldade 

contra animais era “[...] a simples voluntariedade da ação ou omissão, sendo 

prescindível o dolo ou culpa para o conhecimento do fato contravencional” (TJ/MG, 

1955, p. 394). 

O relator afirmou, ainda, que, no presente caso, esse elemento do artigo 64 

se confirmava.  A consciência disso adveio do ato praticado pela acusado que 

arremessou no cavalo “[...] uma enxada encovada, e o fez com tal brutalidade que 

lhe quebrou uma das mãos. Sem dúvida, isso é tratar animal com crueldade” [sic] 

(TJ/MG, 1955, p. 394). 

Assim, a nosso juízo, a intenção era afirmar que o sujeito passivo da 

contravenção era a coletividade humana, o senso moral da coletividade, inclusive 

por atingir o sentimento de piedade do próprio autor da contravenção. Também, nos 

parece, aqui, não haver divergência com a doutrina penal. Como vimos no capítulo 
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anterior, a maioria dos penalistas, ao analisar esse dispositivo, consideravam como 

sujeito passivo a coletividade, porque era atingida sentimento piedoso. O objetivo da 

lei era, também, educar o homem, a fim de evitar que atos de crueldade fossem 

praticados com seus semelhantes. 

Em suma, reconheceu-se que o acusado cometeu contravenção do artigo 64 

da Lei de Contravenções Penais, desacolhendo as nulidades arguidas e dando o 

Tribunal provimento em parte, cosequentemente, reduzindo a pena de multa imposta 

ao apelante. 

Outro julgado que discute sobre o elemento do tipo da contravenção do 

artigo 64 do Decreto-lei nº 3.688/1941 está na decisão do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal. A seguir, destaca-se a ementa: 

 
Animais – corpo de delito – sursis 
-Basta a voluntariedade do ato, que encerra tratamento cruel, pra se 
configurar a contravenção prevista no art. 64 da Lei das Contravenções 
Penais. 
- Em se tratando de maus - tratos a animais, a ausência de exame de corpo 
de delito fica suprida por depoimentos de testemunhas de vista. 
- Nega-se o benefício a quem maltrata animais, porque revela caráter 
perverso e está, por isso, sujeito a delinquir. (TJ/DF, 1957, p. 340). 

 

Segundo relatório do acórdão, os acusados foram processados como 

incursos no artigo 64 da Lei de Contravenções Penais. Resultava, pois, que, no dia 

13 de setembro 1956, em terreno do Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros 

Navais, localizado na Ilha do Governador, os acusados “[...] provocaram matar, 

mediante atos de crueldade, um pequeno cão, sob a alegação de que este havia 

atacado aves domésticas de um deles” (TJ/DF, 1957, p. 340). 

Ademais, levou-se em conta que os acusados eram primários e possuíam 

boa conduta, além de frente à autoridade policial terem deposto três testemunhas. 

Para além disso, o animal estava sob tratamento no estabelecimento militar, em 

virtude disso, não fora submetido a exame de corpo de delito. 

Inicialmente, em seu voto, o desembargador, Gil Soares de Araújo, destacou 

que a jurisprudência do egrégio Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, era no 

sentido de que: 

 
“[...] interpretando o art. 167 da lei processual, a ausência de exame de 
corpo de delito, na contravenção em foco, fica suprida por depoimentos de 
testemunhas de vista (ac. Unânime de 2 de outubro de 1953, in Darci 
Arruda Miranda, “Repertório de Jurisprudência do Código de Processo 
Penal” vol. V, nº 4.429) (TJ/DF, 1957, p. 340). 
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Neste sentido, em seu voto, o relator reconheceu o testemunho de dois 

fuzileiros navais que avistaram os acusados praticando a crueldade contra o animal. 

Com apoio no testemunho dos militares, ficou comprovado que “o pobre animal 

recebia pauladas e doses de substância venenosa. Teria sucumbido nas mãos de 

seus algozes se não fosse a pronta intervenção daqueles dois militares” (TJ/DF, 

1957, p. 340). 

Desse fato, os acusados sustentaram que a prática de crueldade teria 

ocorrido porque o animal parecia acometido de hidrofobia. Contudo, não prosperou 

tal alegação, pois foi considerada como falsa e não servia para justificar os atos de 

crueldade. Consoante fundamento na própria jurisprudência do tribunal, o relator 

discorreu no seguinte sentido: 

 

A jurisprudência dominante é a seguinte: “para ocorrer a figura 
contravencional do art. 64, não há necessidade do dolo específico de 
maltratar animal por malignidade ou para deleitar-se com seus sofrimentos. 
Basta a voluntariedade do ato, que encerra um tratamento cruel, para se 
configurar a contravenção [...] (TJ/DF, 1957, p. 340). 

 

Com base nesses fundamentos, por meio da leitura desse trecho da 

decisão, observa-se que havia mais casos nos tribunais.   

A decisão do Tribunal foi pela condenação dos acusados a 15 dias de prisão 

simples. Sob essas condições, foi negado pedido de sursis, pois sustentou o relator 

que “[...] quem maltrata animais revela caráter perverso e está por isso, sujeito a 

delinquir” (TJ/DF, 1957, p. 340). 

Em ambos os julgados, podemos observar que a fundamentação para que 

ocorresse a figura do artigo 64 não necessitava do dolo específico de tratar o animal 

com crueldade, ou, ainda, a vontade consciente para deleitar-se do sofrimento do 

animal. Assim, bastava a voluntariedade do ato, que resultava na submissão do 

animal a um tratamento cruel para que se caracterizasse a contravenção penal. 

 

3.3.4 Legitimidade para ação penal e reincidência 

 

Inicia-se, a partir de agora, a análise de jurisprudências sobre questões 

processuais. Advertimos, no entanto, que a primeira decisão é referente à 
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interpretação do Decreto nº 24.645/1934 e as demais são da Lei das Contravenções 

Penais.  

O Tribunal do Estado de Minas Gerais enfrentou a problemática sobre a 

legitimidade para as ações penais envolvendo a crueldade contra animais. A ementa 

do acórdão nos permite visualizar o caso: 

 
Ofensa a animal - ação penal de alçada pública - ilegitimidade da parte. 
O processo foi anulado por ser o queixoso parte ilegítima. Ao proprietário do 
animal que foi objeto passivo do delito de danificação de semoventes, 
assiste somente a ação civil que possa caber. A ação penal é da exclusiva 
competência do Ministério Público (TJ/MG, 1940, p. 473). 

 

Na apelação nº 21.580, o relator Paulo Mota destacou que o apelante 

apresentou queixa contra Raimundo, “[...] porque êste, pegando um muar de sua 

propriedade, que amarrou pelo cabrestro a uma árvore, cortou-lhe uma das orelhas” 

[sic] (TJ/MG, 1940, p. 474). 

A par das questões legais, o relator, Paulo Mota, compreendeu que a 

sentença deveria ser confirmada, assim como os fatos foram definidos em juízo “a 

quo”. Nas suas fundamentações, alegou que “ao proprietário do animal que foi 

objeto passivo desse delito, assiste somente ação civil que possa caber” (TJ/MG, 

1940, p. 474), invocando a incidência do artigo 2º do Decreto nº 24.645/1934, pois o 

sentido da expressão “sem prejuízo da ação civil que possa caber”, no final do caput 

do dispositivo mencionado, autoriza ao proprietário do animal propor ação na esfera 

civil. 

Para o desembargador relator do caso, estava evidente que a ação penal 

era “[...] da exclusiva competência do Ministério Público” (TJ/MG, 1940, p.474), 

conforme preceituava o § 3º, do artigo 2 do Decreto nº 24.645/1934: “os animais 

serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus 

substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras de animais” 

(TJ/MG,1940, p. 474). 

No voto do relator, conclui-se que a ilegitimidade de parte devia ser 

decretada visto que o recorrente “[...] não está incluído entre os que podem 

promover a ação penal, indicadas na lei” (TJ/MG, 1940, p. 474). 

Sob esses fundamentos, o Tribunal negou provimento ao recurso, 

confirmando a sentença recorrida por entender que o recorrente era parte ilegítima 

para propor queixa contra terceiro. 
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Tomando como base tal jurisprudência, nota-se que o exercício da ação 

penal é privativo do órgão que representa o Estado na sua função punitiva. Não 

caberia, portanto, ação penal de forma “privada”133. 

Em continuidade, os próximos dois casos são referentes aos recursos de 

apelação nº 2.204 do Tribunal de São Paulo e nº 38.591 do Tribunal do Rio de 

Janeiro quanto ao exame do artigo 64 da Lei das Contraenções Penais.  

Dessa forma, a apelação nº 2.204 do Tribunal de Justiça de São Paulo 

também versava sobre a legitimidade de ação penal. O desembargador relator, 

Adriano Marrey, ao analisar se o dono do animal tinha legitimidade para promover 

ação contra o acusado, entendeu que o proprietário somente poderia ser admitido 

como assistente de acusação no seguinte caso: 

 
Desde que prove o pretenso ofendido o seu interêsse direito na punição do 
contraventor, nada impede que assuma a posição de assistente do 
Ministério Público, cuja participação no processo contravencional é 
indeclinável, como fiscal da lei que é (TJ/SP, 1954, p. 449). 

 

Nesse sentido, o relator saientou que na contravenção do artigo 64 da Lei 

das Contravenções Penais “[...] o ofendido é o Estado e não o proprietário do 

animal, pois o que a lei tutela, no dispositivo em aprêço, é o sentimento ético-social 

de humanidade para com os animais” [sic] (TJ/SP, 1954, p. 449). 

Como se observou, esse entendimento podia ser deduzido do § 3º, do artigo 

2º do Decreto nº 24.645/1934, que expressamente previa que os animais eram 

assistidos em juízo pelo Ministério Público ou membros das sociedades protetoras. 

Portanto, como visualizou-se no recurso de apelação nº 21.580 (Tribunal de Minas 

Gerais), a competência para promover ações penais que envolviam maus-tratos aos 

animais era restritiva ao Ministério Público. Com o advento da Lei das 

Contravenções Penais, manteve-se o entendimento de que o ofendido era o Estado, 

posto que a lei tutelava o sentimento ético-social de humanidade e piedade para 

com os animais. Dessa forma, prevaleceu que as ações contravencionais eram de 

competência do Ministério Público, até mesmo porque o artigo 17 da Lei das 

Contravenções Penais estabeleceu, de maneira clara, que ação penal era pública, 

devendo a autoridade proceder de ofício. Entre as autoridades que possuíam 

                                                 
133

 Quanto à ação penal privada subsidiária da pública nos casos do Decreto 24.645/1934, se já 
existia à época, precisaria de pesquisa geral sobre contravenções para se definir a questão. 
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legitimidade para iniciar a ação penal contravencional de ofício era a autoridade 

policial (portaria e auto de prisão em flagrante) e, o Ministério Público e o Juiz, já 

mencionado adrede.  

Aqui, nos interessa evidenciar que o animal assume, então, o status de 

objeto da ação e não de sujeito. Decorre daí a condição de propriedade dos animais. 

Como consequência dessa condição, podemos observar que a proteção dos animais 

era bastante restringida. 

A apelação criminal nº 38.591 do Tribunal de Alçada do Estado do Rio de 

Janeiro, de forma satisfatória, tratou sobre a reincidência nas contravenções de 

crueldade contra animais do seguinte modo: “tratando-se de reincidente em infração 

contravencional, é inadmissível a imposição de simples multa ao infrator, impondo-

se punição mais rigorosa” (TJ/RJ, 1965, p. 382). 

Nesse caso, a reincidência podia ser entendia como perpetração de outra 

contravenção, quando o agente já foi condenado por sentença penal transitada em 

julgado.  

É igualmente, importante observar que nesses casos de reicindência a lei 

era aplicada. Porém, a nosso juízo, o fato de sanções aplicadas serem irrisórias, 

levando-se em conta a gravidade dos atos de crueldade ou maus-tratos, decorre do 

ofendido ser o Estado e não o animal, pois a lei tutelava o sentimeto ético-social de 

humanidade para com os animais. 

 

3.4 JULGADOS REFERENTES À OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU 

CONDUÇÃO DE ANIMAIS 

 

Neste tópico, por seu turno, entre os temas abordados no nosso estudo, 

encontram-se os casos acerca de guarda de animais perigosos referente ao artigo 

31 da Lei das Contravenções Penais.  

A Apelação nº 11.120 do Tribunal de Apelação de São Paulo, oriunda da 

Comarca de São Paul,o cuidava da contravenção de abandono de animal em via 

pública, disposto no artigo 31, parágrafo único, inciso I. De acordo com a ementa: 

 
Abandono do animal de tiro em via pública – caracterização da 
contravenção 
- O elemento moral da contravenção consiste na voluntariedade do fato, 
dolo ou culpa, excluídas as causas imprevisíveis, como súbito espanto do 
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animal. Se o animal que tirava o carro era manso, não podia ser previsto o 
espanto (TJ/SP, 1944, p. 176). 

 

O relator, Ferreira França, assentou que nesse caso concreto a prova dos 

autos não autorizava a condenação do acusado, dado que o acusado tinha ciência 

que o animal era “manso e as rodas do veículo estavam travadas” (TJ/SP, p.1944, 

p.176). O relator, então, entendeu que não houve “abandono do animal de tiro, em 

via pública” (TJ/SP, 1944, p. 176). Eis os motivos formadores da caracterização da 

contravenção: 

 
O elemento moral da contravenção consiste na voluntariedade do fato, dolo 
ou culpa, excluídas as causas imprevisíveis, como súbito espanto do 
animal, por causa externa. Se o animal que tirava o carro era manso e 
muito, não podia o apelante prever o espanto (TJ/SP, 1944, p. 176). 

 

Com base nessa fundamentação, o Tribunal proveu a apelação, reformando 

a sentença de 1º de grau para absolver o acusado. 

O Tribunal afastou a aplicação dessa norma penal, observando que, para 

caracterização da contravenção, poderia ocorrer com dolo ou culpa.  Ademais, a 

configuração desse tipo contravencional consistiu na possibilidade de um evento 

danoso, se concretizando com dano físico a outrem. Em adição, outro ponto que 

podemos observar é o de que para ocorrência da contravenção, seria essencial que 

esse animal fosse feroz.  

Em seguida, analisaremos o recurso de apelação nº 30.400 do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, que apesar de tratar sobre crime de lesões corporais, previsto 

no artigo 129 do Código Penal, também discutiu acerca da caracterização do artigo 

31 da Lei de Contravenções Penais. Conforme exposição a seguir, no caso desse 

recurso, as lesões ocorreram em virtude de o acusado não ter guardado com devida 

cautela o animal perigoso. Se depreende da ementa que: 

 
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS - MORDEDURA DE CACHORRO - 
ANIMAL PERIGOSO 
-Existindo um dano real e não apenas potencial, advindo da mordedura de 
animal perigoso, negligentemente deixado a sôlto pelo proprietário, 
responde êste pelo crime de lesões corporais culposas e não pela 
contravenção (TJ/SP, 1953, p. 423). 

 

O caso aconteceu na Comarca de Campos de Jordão, em que os apelantes 

foram condenados em 1º grau a cumprir pena de detenção, como incurso na penas 
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do artigo 129, §6º134, combinado com artigo 25135, ambos do Código Penal, isso 

porque um cão, da propriedade dos acusados, havia mordido uma criança. 

A sentença de 1º grau, como resultado do fato, tratava de crime culposo, e 

não simples contravenção, posto que “[...] houve dano real e não apenas potencial, 

além de não ter sido a primeira, nem a segunda vez que o cão feria crianças. É 

manifesta a imprudência, no caso” (TJ/SP, 1953, p. 423). 

Entendeu-se que a condenação de um dos acusados não merecia 

prosperar, pois na qualidade de esposa do outro acusado, não lhe cabia a 

responsabilidade pela negligência do marido, um vez que “a êste, como proprietário 

do cão e chefe da casa, é que competia tomar providências para evitar a 

continuação dos ataques do cão às crianças (TJ/SP, 1953, p. 423). Portanto, o 

Tribunal absolveu a acusada, dando provimento ao seu recurso, não obstante 

manteve a condenação do segundo acusado. 

Examinando os aspectos dessa jurisprudência, o Tribunal entendeu que do 

fato ocorrido resultaram lesões a alguém. Portanto, existindo um dano real, aplicava-

se o artigo 129, § 6° do Código Penal. Para o Tribunal não houve conflito de norma, 

já que o evento danoso se concretizou no dano à integridade física de outrem, e, 

assim, desaparece a contravenção do artigo 31, prevalecendo o crime. 

Nesses dois julgados, podemos observar que, apesar de não tratar da 

proteção do animal, reforçou a ideia de que o animal era considerado propriedade 

do ser humano, pois a maioria do animais que mantém relação com o homem eram 

os domésticos. Através dessa relação, o dono era responsável por seu animal, 

exclusivamente os considerados de natureza agressiva, ferozes e bravios. 

 

3.5 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A APLICAÇÃO DO ARTIGO 64 DA LEI 

CONTRAVENÇÕES PENAIS PARA AS BRIGAS DE GALOS. 

 

A partir da conscientização do dever estatal de proteção dos animais contra 

maus-tratos e crueldade, com a criminalização dessas condutas, chegou-se, à 

                                                 
134

 Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem; § 6° Se a lesão é culposa; Pena - 
detenção, de dois meses a um ano. 
135

 Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 



160 

 

discussão dessa proteção na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que 

foram importantes para reafirmar a proteção dos seres não-humanos. 

Por ora, cumpre observar que, dentro do período trabalhado em nossa 

pesquisa, encontramos duas jurisprudência envolvendo a questão da briga de galos 

e o artigo 64 da Lei de Contravenção Penal. 

Vale relembrar que no nosso primeiro capítulo abordamos as legislações 

que tipificaram como contravenção a prática de crueldade em seres não-humanos. 

Em 1934, o Decreto nº 24.645 proibiu expressamente a promoção de brigas de 

galos, eis que o inciso XXIX do artigo 3º considerava ilícito e criminoso “realizar ou 

promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie diferente, touradas e 

simulacros de touradas, ainda mesmo em lugar privado”. 

Com o advento da Lei de Contravenções Penais, tipificou-se como 

contravenção a prática de briga de galos como ato de crueldade nos termos do § 2º, 

do artigo 64, em que, se o animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado com 

crueldade, em exibição ou espetáculo público, aplicava-se com aumento da metade 

a pena prevista no caput. 

Preliminarmente, cumpre esclarecer que os casos analisados na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tratam da caracterização do artigo 64 da 

Lei de Contravenções Penais. 

Muitos animais foram usados com a finalidade de entretenimento ou até 

mesmo de esporte para espectador (FRANCIONE, 2015), como, por exemplo, a 

tourada e as rinhas de animais. Tais práticas foram definidas como tradições 

culturais, e, sob esse argumento, buscou-se legitimar a crueldade em relação aos 

animais. 

A propósito das brigas ou rinhas de galo, coloca-se em destaque os 

apontamentos de Mól e Venancio (2014, p. 94): 

 

Tentava-se pôr fim ao costume de ver animais lutando até a morte. Não é 
difícil entender por que essa prática é condenável. O galo inicia sua vida de 
briga quanto tem cerca de um ano de idade. Antes de começar a brigar, ele 
tem cortadas as penas de seu pescoço, coxas e parte das asas. Além disso, 
tem suas barbelas e pálpebras operadas. Para torná-lo mais resistente ao 
sofrimento, passa por um intenso treinamento: é jogado no chão para 
fortalecer a musculatura das pernas e deixado sob sol quente. 

 

Nessa situação, “[...] os galos são armados com esporas metálicas nos pés 

e bico de prata (este usado porque machuca mais o adversário). Eventualmente, se 
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colocava pimenta no bico para torná-los ainda mais agressivos” (MÓL e VENANCIO, 

2014, p. 95). 

Tudo isso comprova que a sujeição do animal na briga de galo não era 

compatível com a legislação do Brasil, e, de fato, constituíam gritante forma de tratar 

com crueldade esses animais. Além disso, a briga de galo era objeto de apostas e 

premiações nas competições, logo, implicava configuração de jogos de azar, que 

também era contravenção penal pelo Decreto-Lei nº 3.688/1941. 

Nos tópicos a seguir, analisaremos que nos dois julgados do Supremo 

Tribunal Federal houve a afirmação de que a briga de galo era prática que submete 

o animal à crueldade, o que, consequentemente, caracterizava a contravenção do 

artigo 64 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Mas é igualmente evidente que nesses 

julgados não houve uma discussão aprofundada sobre quais animais eram tutelados 

pela lei ou de que maneira estes seriam tutelados pelo Direito, se a lei os 

reconheciam enquanto vítimas, no sentido de os animais serem, ou não, titulares de 

direito (sujeitos de direitos), ou sobre terem reconhecido algum tipo de dignidade aos 

animais e quais os alcances dentro do nosso ordenamento. 

Houve, porém, dois julgados que reconheceram a briga de galo como 

contravenção penal, por considerá-la como prática cruel. Assim, essas decisões se 

harmonizavam com a aplicação dos instituídos penais da criminalização da 

crueldade. 

 

3.5.1 Habeas Corpus nº 34.936 de 1957 

 

O recurso de Habeas Corpus nº 34.936, originário do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, analisou que a briga de galo constituía atos de crueldade contra os 

animais, portanto, caracterizava contravenção penal do art. 64 da Lei nº 3.688/1941. 

Teve-se, dessa forma, a seguinte ementa: “a briga de galo não é um simples 

desporto, pois maltrata os animais em luta e propicia o jogo” (STF, 1957). 

Consoante ao relatório do recurso foi impetrado habeas corpus preventivo 

em favor do paciente, que estava na iminência de sofrer coação ilegal pelo delegado 

regional de Assis, Estado de São Paulo. No caso, o delegado da comarca 

comunicou o impetrado, que era dono de galo de briga, que a prática era proibida na 

forma da lei. 
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O juiz de 1º grau concedeu a ordem, sendo que no relatório do ministro 

relator ficou enfatizado que “o Juiz da comarca concedeu a ordem, muito embora em 

suas razões de decidir reconhece-se estabelecer local de aposta ou a exploração 

das apostas sobre briga de galo constitui contravenção” (STF, 1957). Após a 

decisão, houve recurso ex-offício, por meio do qual o Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso. Frente a isso, inconformado, o paciente impetrou o presente 

recurso. 

Analisando o voto do ministro relator, Candido Mota Filho, tem-se que, de 

início, negou provimento ao recurso, sob razões de que “a briga de galo não é um 

simples esporte. Ela maltrata os animais em luta e propicia o jogo. Por isso, já 

tivemos ocasião de apoiar uma decisão da Polícia de São Paulo neste sentido” 

(STF, 1957). 

No voto do ministro, não podia-se olvidar que “a autoridade de Assis fez, 

como bem considerou o acórdão recorrido, cumprir o que dispõe o art. 64 da Lei das 

Contravenções Penais” (STF, 1957). Ou seja, incorre em pena de prisão aquele que 

“embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou exposto ao 

público experiência dolorosa ou cruel em animal vivo” (STF, 1957). Com base 

nessas razões, negou provimento ao recurso. 

 

 
3.5.2 Habeas Corpus nº 35.762 de 1958 

 

O recurso de habeas corpus, também originário do Tribunal do Estado de 

São Paulo, igualmente analisou outro caso envolvendo a briga de galo, como prática 

que submete o animal a crueldade, caracterizando a contravenção prevista no art. 

64 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. A ementa foi assim enunciada: “briga de galo é 

uma contravenção prevista na Lei Penal, não só pela qualidade que inflige aos 

animais (art. 64 da Lei de Contravenções), como por envolver, sadicamente, prática 

de jogo de azar” (STF, 1958). 

Nesse passo, é interessante verificarmos o caso pela redação do relatório 

do acórdão. Tratava-se de caso em que os pacientes impetraram habeas corpus 

preventivo para que lhe “fosse permitido realizar e assistir brigas de galo, em que se 

julgavam impedidos pela autoridade policial” (STF, 1958), no caso, da cidade de 

Santos, em cuja localidade estava em execução uma portaria com o seguinte teor: 
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Portaria n. 74 de 30 agosto de 1956: 
O secretário de Estado dos Negócios e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a representação da União Internacional 
Protetora dos Animais e  
Considerando que nas rinhas de galo são os animais tratados com 
crueldade, configurando-se tipicamente a infração do art. 64 da Lei das 
Contravenções penais – (Dec. Lei nº 3688, de 2 de outubro de 1941); 
Considerando que dessa infração decorre invariavelmente outra, não menos 
perniciosa, a do jogo de azar que a Polícia cumpre combater (Lei das 
Contravenções, art. 50, §3º, lct. e, dec. Lei nº 6.259, de 10 de fevereiro de 
1944, art. 60, § único, let. “b”). 
Resolve, 
Ficam terminantemente proibidas em todo território estadual as rinhas de 
galo, devendo as autoridades policiais instaurar os competentes processos 
contravencionais não só contra os seus responsáveis, como contra quem 
promover a luta desses animais, dentro como longe das rinhas, ainda 
mesmo em lugar privado, sem prejuízo dos processos a que estarão 
sujeitos os que participarem das respectivas apostas. 
Publique-se e cumpra-se 
E argumentam concluindo estarem sujeitos à prisão em flagrante, conforme 
declara o Delegado

136
. 

 

Na 1ª instância, os pacientes foram vencedores, porém, o Tribunal da 

Alçada deu provimento ao recurso e cassou a ordem. O Tribunal entendeu “inidôneo 

o habeas corpus, porque o Delegado as limitaram à mera advertência, com as 

consequências que pudessem advir da infringência à determinação superior, assim 

não estão os pacientes indicados em qualquer ação penal” (STF, 1958) (grifos no 

original). Ainda, ficou registrado, em relatório, que, após longa fundamentação, a 

decisão do Tribunal compreendeu que não seria caso de habeas corpus, mas de 

mandado de segurança.  

Com tais considerações, o juiz de 2º grau entendeu cabível o habeas 

corpus, mas o denegou tendo em vista que os fatos no caso caracterizavam 

contravenções. Por tais motivos, foi o recurso para Supremo Tribunal Federal.  

Nesse ínterim, é relevante verificarmos o voto desse recurso. O voto do 

ministro, Afranio Costa foi pela manutenção do acórdão, visto que o habeas corpus 

era medida que podia ser impetrada. Nas palavras do ministro: 

 
Se se trata de uma contravenção a autoridade policial não tem que prevenir 
a quem quer seja que prenderá em flagrante os que a praticarem.  A 

                                                 
136

 Parece-nos que em virtude de o caso versar de norma estadual de São Paulo, a nosso juízo, trata-
se do mesmo ato mencionado no caso anterior. 
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autoridade policial não precisa advertir. Ou é contravenção ou não é. Isso é 
o que receiam os recorrentes e não que a rinha seja fechado (STF, 1958). 

 

No voto do ministro, houve o entendimento de que “não há negar que rinha 

de galos apresenta exatamente os dois aspectos contravencionais indicados na 

portaria: crueldade imposta aos animais, por mero e exclusivo divertimento”, e, 

ainda, “servir de instrumento a jogos de azar” (STF, 1958). De acordo com o 

ministro: 

 

É sabido que em tais lutas, é comum fiarem os animais de olhos vasados, 
corpo arrebentado, perfurado, e quando o chamado “trio esportivo” dos 
lutadores corresponde a ferocidade dos instintos o vencido morre e não 
corre (STF, 1958). 

 

Na aplicação da Lei de Contravenção Penal, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que “se encare o caso não há recusar que os galos são levados ao auge 

do enfurecimento para deleite de seus espectadores e intuito de ganho das apostas” 

(STF, 1958), além de reconhecer que as brigas de galo caracterizavam a 

contravenção de jogos de azar. A decisão, portanto, foi negar provimento ao 

recurso.  

Diante dessa perspectiva, acreditamos ter finalizado nosso trabalho ao 

propiciar uma visão rápida acerca da discussão do tema na práxi dos tribunais, a 

partir do qual podem ser extraídos os discursos sobre o tratamento dos animais no 

nosso ordenamento, que, na prática, em nosso juízo, foi bastante limitado, uma vez 

que muitas vezes se chocava com outros interesses do ser humano, de forma a 

evidenciar o antropocentrismo (CARDOSO e TRINDADE, 2013). 

De todo modo, é importante mencionar que a Lei nº 5.197/1967 é o fim do 

nosso marco temporal, que condicionou a nossa pesquisa de doutrina e 

jurisprudência. 

  



165 

 

CONCLUSÃO 

 

A relação do ser humano com os animais remonta ao decorrer dos séculos. 

Nesse tempo, o ser humano construiu uma relação de domínio sobre o animal não-

humano, gerando, assim, uma conduta humana duvidosa e, muitas vezes, até 

abusiva em relação àqueles.  

Com a análise realizada no presente estudo, foi possível observar que o 

tema sobre o tratamento designado aos animais repercutiu nas questões éticas e 

morais com filósofos como René Descartes, Jeremy Bentham, Immanuel Kant, que 

já discutiam se havia limites nessa relação. Contudo, foi na segunda metade do 

século XIX que a controversa relação entre humanos e animais foi enfrentada e 

regulamentada, ao menos em parte, por diversos Estados, de forma global. É, 

entretanto, significativo relembrar que foi nessa época que surgiu a questão do 

animal na esfera do direito penal. Não por acaso muitos países criaram leis penais 

de proteção aos animais sancionando a crueldade e maus-tratos aos animais. 

Por essa razão, o enfoque deste trabalho foi sobre a História do Direito 

Penal com base no estudo das legislações no Brasil, especificamente quanto ao 

tratamento jurídico aos animais nas contravenções penais de 1934 a 1967. 

A dramaticidade do tema fundamenta-se, sobretudo, no especismo, pois o 

grande obstáculo de tutelarmos os animais era sua condição de propriedade dos 

humanos. Essa concepção ainda é bastante enraizada na nossa sociedade, 

considerando que os animais sempre existiram como recursos aos humanos. Por 

isso, é possível concordar com Pazzini (2016) fazer uma dissertação sobre os 

animais não é uma tarefa simples, pois é preciso levar em consideração a 

reformulação de nossos hábitos no tocante ao uso dos animais. 

É importante reiterar que usamos os animais para alimentação, vestuário, 

entretenimento, esporte, experimentos, testes e educação, meio transporte, 

companhia, etc. A naturalização da exploração animal foi consequência do 

especismo, sendo a causa da perpetuação de tratamento e comportamento cruéis 

dos seres humanos com os animais. A verdade é que essa não foi uma 

característica exclusiva da sociedade contemporânea. 

Observamos que, com o passar dos anos, aos poucos, foram estabelecidos 

limites na relação de domínio entre ser humano e animal. Portanto, a partir do 

processo histórico das legislações, podemos compreender porque o direito fez 
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distinção entres os diferentes usos de animais e crueldade. Por essa via, 

encontramos na cultura jurídica o modo pelo qual o animal foi regulado pelo direito, 

tendo como norte o direito penal para resolver qual era o tratamento adequado aos 

animais e porque essa questão emergiu no direito penal transcendendo diferentes 

culturas legais. 

Notícias de violência e abusos de maus-tratos contra os animais ocorriam no 

Brasil e eram confirmadas por meio da leitura de jornais da época. Por vezes, era 

comum a denúncia de animais sem cuidados de higiene e alimentação, maltratados, 

agredidos ou explorados até a morte. Além, é claro, da violência institucionalizada 

por meio da caça e da indústria alimentícia. Surgiu, então, a necessidade de definir 

novos termos jurídicos quanto ao relacionamento entre homem e animal. Assim a 

crueldade e maus-tratos aos animais domésticos, domesticados e selvagens 

passaram a ser considerados contravenções punidas com detenção e multa no 

direito penal. 

Vale lembrar que, em 1911, foi apresentado ao Congresso Nacional o 

projeto de lei que criava medidas de proteção aos animais como a primeira tentativa 

de introduzir a proteção aos animais em âmbito nacional. Não obstante essa 

investida, a primeira legislação a tipificar como contravenção penal a crueldade aos 

animais no Brasil surgiu em 1934, sendo o Decreto nº 24.645, que estabeleceu o 

conceito de animal, determinando que a tutela Estatal correspondia aos animais 

domésticos, domesticáveis e sevalgens, ficando fora do âmbito da proteção os que 

causavam dano ao ser humano. Dessa forma, a lei delimitou quais os animais 

estariam protegidos pela norma penal. Já o artigo 31 do referido diploma arrolou 31 

atitudes humanas consideradas como maus-tratos, trazendo minuciosamente a 

compreensão das condutas e do seu resultado. 

Com a reforma penal no ordenamento jurídico do Brasil, durante o Estado 

Novo, em 1941, surgiu a Lei das Contravenções Penais que criminalizava a prática 

cruel contra os animais, conforme disposição do artigo 64. Apesar das diferenças na 

redação do texto entre esses atos normativos, ambos constituíram um avanço 

normativo, pois notadamente proibiram algumas práticas cruéis desnecessárias aos 

animais de companhia, como também aos animais usados em diversas atividades, 

por exemplo, no transporte ou serviços nas agriculturas; no entretenimento; nos 

esportes; ou em experiências científicas ou ensino. Em outras palavras, essas leis 

proibiam a inflição de sofrimento desnecessário, proporcionando apenas uma tutela 
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mínima para o bem-estar do animal. Os esforços da proteção dos animais, por meio 

do direito penal, a nosso entender, evidencia a ideia de que os animais eram 

considerados propriedades, e, por isso, sujeitados ao poder de seu proprietário, 

desde que respeitados os limites da lei. 

Pode-se afirmar, no âmbito do discurso penal analisado por meio das 

estruturas normativas mencionadas, que a tutela penal abrangendo os animais foi 

realizada a partir da legislação penal especial, portanto, permaneceu em um 

segundo plano de punição, distanciando-se do centro da tutela do Código Penal 

brasileiro. A exclusão da matéria do Código Penal ocorrera pela conveniência de se 

tratar de uma ofensa menos lesiva que o crime. 

Não obstante, o ordenamento jurídico do Brasil apresentava leis que  

referiam-se aos animais selvagens. Essas leis estabeleceram regras de proteção a 

determinados animais, bem como impuseram condições para atividade de caça, 

com intuito de restringir de forma específica a exploração da fauna brasileira. Aqui, 

pela nossa interpretação, entendemos que houve uma institucionalização da 

crueldade, uma vez que, conforme explicamos, compreendemos que a caça gerava 

a inflição de crueldade aos animais. Se, por um lado, a lei criminalizava a crueldade, 

por outro, isso não se aplicava à caça e aos animais que podiam ser caçados. 

Paradoxalmente, as leis de caça determinavam que os animais que não estavam 

sob domínio do homem podiam ser caçados. Portanto, nem todos os animais 

adquiriam a mesma tutela. Com base nesse discurso é possível observar como 

fatores de exclusão da tutela, que os animais ferozes não eram dignos da piedade 

humana; subsistência; controle de natallidade visando à colonização humana; e 

mais a questão do animal como propriedade.  

Muito embora esse conjunto de normas mencionados não realizasse uma 

proteção integral de todos os animais ou de todas as formas de uso dos animais, é 

mérito reconhecer que, a partir delas, iniciou-se uma mudança de perspectiva da 

questão da relação entre ser humano e animal. 

Frente ao surgimento da contravenção contra crueldade aos animais, a 

doutrina penal encarregou-se de analisar a contravenção de crueldade, bem como 

delimitar os aspectos do tipo. As doutrinas penais, brasileira e italiana, foram 

uníssonas em fundamentar que o interesse da norma penal era justificado no 

sentimento de piedade do ser humano, portanto, o bem jurídico tutelado pela norma 
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era a moral pública e os bons costumes, a fim de evitar que os humanos fossem 

cruéis com outros humanos. 

Vale, ainda, apontar que, realçando as similitudes das doutrinas, tanto 

brasileira quanto italianos, percebemos que tutelava-se o sentimento humano, e não 

diretamente o direito do próprio animal de não ser vítima da contravenção. Ou seja, 

não havia o reconhecimento de direitos aos animais. Ao contrário, somente lhes era 

atribuído o direito de não sofrer desnecessariamente. 

Dentro da exegese da doutrina, compreendia-se que a crueldade consistia 

em ação ou omissão contra o animal, em que o tipo apresentava como figuras a 

inflição de crueldade ou maus-tratos. Nesse ponto, entendemos que o bem jurídico 

tutelado pelo direito penal foi o interesse de propriedade do animal, sob seu valor 

econômico, e não, propriamente, na condição de bem-estar e uso adequado no 

trabalho. Em outras palavras, não se tutelava o animal em si, de forma direta, mas o 

animal enquanto propriedade do homem para evitar a deterioração desse “bem”. 

Por isso, podemos concluir que houve uma tutela de caráter antropocêntrico 

que protegia os animais de forma indireta, e, mesmo de forma sutil, havia o 

reconhecimento de que os animais eram capazes de sentir dor e sofrimento. Isso 

explica o que o direito penal reconhecia como tratamento adequado  aos animais: o 

de não sofrer por atos de crueldade desnecessários e uso de meios excessivos à 

atividade econômica. É evidente que havia exceções quanto a esse tratamento, 

como já afirmamos ser o caso da caça ou como alimentação. 

A essas considerações se somam as abordagens aos conceitos jurídicos 

que determinavam a proteção dos animais pelo direito penal na jurisprudência. O 

tipo de fonte utilizada para identificarmos os discursos nas decisões foram os 

acórdãos dos Tribunais de Justiça dos Estados, extraídos das Revista Forense e da 

Revista dos Tribunais. Mas, também, identificamos dois casos no Supremo Tribunal 

Federal que traçaram a questão das rinhas de galos como caracterização da 

contravenção do artigo 64 da LCP. Por seu turno, destacamos a precariedade da 

matéria na jurisprudência, que, por vezes, teve fundamentação das decisões 

extremamente sucintas. Entre esses julgados, poucos foram os casos em que houve 

a confirmação da condenação, pois a forma como os Tribunais interpretavam as 

normas existentes ia de encontro ao bem jurídico tutelado pela lei penal que era a 

moral pública, ou seja, não ferir o sentimento de piedade alheio.  
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Outro aspecto interessante eram as decisões contraditórias sobre matérias 

que eram muitos semelhantes. Compete, no entanto, destacar a existência dos 

casos isolados da rinha de galo no STF, já que foram importantes no sentido de abrir 

discussão sobre o reconhecimento da transgressão da norma nesses esportes. 

Eram evidentes os sofrimentos desnecessários desses animais.  Em suma, 

podemos constatar que não houve debates sobre quem seriam os animais, se eles 

seriam titulares de direito ou não, tampouco se havia reconhecimento de uma tutela 

jurídica. 

Demonstrou-se, como posicionamento prático nos casos encontrados, que 

quando relacionados aos interesses econômicos oriundos do animal, poucos foram 

os casos em que se reconheceu o animal como vítima. Ademais, constatamos por 

meio das leis e de alguns julgados que a legitimidade para ação era do Ministério 

Público, portanto, ao proprietário cabia somente ação civil por perdas e danos, o que 

mais uma vez evidenciou o valor econômico do animal. 

Em que pese essa limitação jurisprudencial, em nosso juízo, defendemos 

que essas manifestações no ordenamento jurídico foram importantes para se 

colocar em discussão os limites dessa relação entre ser humano e animal. 

Fica evidente, em face do que expusemos, que o modo pelo qual o animal 

foi regulado pelo direito penal era de uma proteção relativa, já que nosso 

ordenamento criminalizou a crueldade e os maus-tratos de forma lato sensu, proibiu 

os excessos físicos em casos de animais trabalhadores e a experimentação animal 

de forma pública.  

Portanto, podemos concluir que não havia o reconhecimento do direito do 

animal enquanto “sujeito” tutelado pelo direito penal, ao menos em parte, já que leis 

penais anticrueldade impuseram ao ser humano uma obrigação legal ao animal. 

Além disso, percebe-se que os animais ganham proteção em face de uma tutela da 

pedagogia piedosa, de forma a estabelecer como os humanos deveriam se 

comportar em comunidade. Na construção de uma proteção jurídica aos animais, a 

legislação trazia tratamentos específicos para animais domésticos, de uso para 

trabalho e agrícola e animais de caça, uma vez que a crueldade era aceita na 

exploração animal. 

Dessa forma, não é possível afirmar um direito do animal, uma vez que não 

lhe foi reconhecido como “sujeito” de direito. Não havia uma preocupação do animal 

enquanto animal senciente, mas, sim, com o sentimento de compaixão e piedade. 
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Chega-se, assim, a uma valoração conjunta de que as leis podem 

representar os avanços ou retrocessos das continuidades do antropocentrismo na 

ordem jurídica. 

Para além disso, a análise das legislações penais de proteção ao animal nos 

dão conta, ainda, da dramática atualidade. Tal situação se confirma com várias 

notícias de casos de extrema violência com os animais, como foi o caso do cachorro 

"manchinha" (G1 NOTÍCIAS, 2019); mas também quanto à hierarquização de um 

sentimento para determinados animais, pois é significativo que animais domésticos, 

como cão e gato, ganhem tratamento diferente dos animais de produção de comida, 

enquanto vítimas de crueldade. 

Esse aspecto se explica porque a fonte jurídica está estritamente ligada a 

perspectivas sociais, retratando a sociedade e, ao mesmo tempo, definindo novos 

termos, moldada pelas transformações sociais. 

Nessa linha, ao longo dos anos, a proteção dos animais avançou com o 

advento de novas legislações. Em 1978, temos a Declaração Universal dos Direitos 

dos Animais, estabelecendo que todos os animais nascem iguais e possuem o 

direito de existência. A Lei nº 7.643/1987 proibiu a caça à baleia.  Conquanto, essas 

leis serem importantes instrumentos de proteção, a Constituição Federal de 1988, no 

artigo 225, § 1º veda a prática de qualquer atividade que submete o animal à 

crueldade. Assim, foi a primeira constituição a tratar expressamente do tema. A Lei 

nº 9.605/1998 também tipificou a conduta da crueldade contra os animais. Por 

último, a Lei nº 11.794/2008, conhecida como Lei Arouca, limita o uso dos animais 

na experimentação animal. Além disso, outro projeto de lei importante é do Senado 

sob o nº 677 de 2015 que está em trâmite para ser instituir um Estatuto dos Animais. 

A nosso juízo, mesmo que essas leis não proporcionaram uma significativa 

proteção a todos os animais e não reconheceram o direito do prórpio animal, como 

sujeito de direito, é fundamental destacar que foram importantes para promover uma 

mudança na visão de que os animais são seres sencientes. E que, apesar das 

diferenças entre o ser humano e o animal, não há fundamentos que autorizem o 

tratamento cruel com os animais, como forma de validar o especismo. 

Defendemos que o conhecimento da história e dessas legislações é 

importante para o aprofundamendo da questão do animal no ordenamento jurídico.   
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