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RESUMO: O presente artigo versa sobre a tutela dos animais no ordenamento 
jurídico brasileiro, em especial a atenção jurídico-penal a estes seres vivos. 
Pretendeu-se discorrer sobre a (in)constitucionalidade da utilização de animais 
em detrimento de um direito à cultura dos indivíduos e o atual posicionamento 
do STF sobre a questão. Abordou-se, também, o fundamento ético da tutela 
jurídica do meio ambiente no Brasil e suas possíveis variações, bem como a 
diferenciação entre a tutela do ambiente e a tutela dos animais, destacando a 
utilização da necessidade como justificação das condutas maltratantes. 
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1. ANTROPOCENTRISMO, BIOCENTRISMO E ECOCENTRISMO: qual a ética 
que fundamenta a tutela do ambiente e dos animais no Brasil? 
 

Os animais entram cada vez mais na atenção da ordem jurídica. Na 

última década, o Direito Penal, por exemplo, está a sofrer grandes expansões na 

tutela de novos bens, novos interesses, novas condutas, para tentar se adequar 

às recentes realidades que se impõem na sociedade4. Uma destas expansões 

se dá no âmbito da tutela dos animais. 

No Brasil, muito já se discutiu sobre esta tutela, por exemplo, no caso 

das rinhas de galo e de cães. Mais recentemente, tivemos a análise dos 

interesses dos animais em face à práticas culturais que os utilizam como fonte 

de entretenimento, julgado na ADIn 4.893, que tratava da constitucionalidade da 

vaquejada. 

                                                           
1 Artigo originalmente publicado sob o título “TUTELA PENAL DO AMBIENTE E DIREITO À 
CULTURA: análise a partir da ADIn 4.893” no livro: SCHEFFER, Gisele Kronhardt (org.). Direito 
animal e ciências criminais. Porto Alegre: Canal Ciências Criminais, 2018. (p. 33-43) 
2 Advogado, colunista no Canal Ciências Criminais, bacharel em Direito pelo Centro Universitário 
UNDB, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, mestrando em Direito Penal e Ciências 
Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Portugal. 
3 Advogado, colunista no Canal Ciências Criminais, pós graduado em Direito Penal e Processo 
Penal pela Escola superior de Advocacia (ESA-PE), mestrando em Direito Penal e Ciências 
Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Portugal. 
4 Sobre esta expansão do Direito Penal atual, conferir Silva Sánchez (2013), Figueiredo Dias 
(2001) e Augusto Silva Dias (2008). 



 

O que se percebe é uma maior atenção não só aos animais, mas a 

todo o meio ambiente como integrante dos bens relevantes para a manutenção 

da vida humana. A busca por um equilíbrio natural que proporcione maior 

qualidade de vida para as gerações atuais e futuras é a pauta dos tempos atuais. 

O surgimento de novos riscos, a preocupação com o “efeito bumerangue” dos 

danos naturais causados dão azo a estas preocupações (BECK, 2011). 

Assim, justifica-se o presente estudo como uma reflexão jurídico-

penal para a tutela destas novas preocupações. Há que se discutir a dignidade 

penal da tutela dos animais e, em caso de resposta positiva, a necessidade de 

pena para determinadas condutas, como maus tratos, a morte dolosamente 

gerada, o abandono, entre várias outras situações que envolvem estes seres 

vivos. 

Primeiramente, é importante perceber sob qual fundamentação ética 

está erigida a tutela do ambiente e dos animais no ordenamento jurídico 

brasileiro. Temos, atualmente, três linhas de fundamentação da tutela do meio 

ambiente, quais sejam, a linha biocêntrica, a ecocêntrica e a antropocêntrica. 

Estas são as principais, entretanto, elas possuem algumas variações como se 

verá a seguir. 

O Biocentrismo possui a vida como centro de todas as relações 

existentes no nosso mundo. A vida, neste sentido, deve ser compreendida de 

forma lato sensu, ou seja, não só a vida humana possui relevância para o nosso 

ecossistema, mas também a de todos os demais seres vivos, que neste possuem 

e desenvolvem seu papel. 

Esta ideia biocêntrica possui ressonância no nosso ordenamento. A 

tutela do meio ambiente no Brasil se dá através de um conjunto de diplomas 

normativos, dentre eles, a Lei 6.938/91, responsável pela instituição da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação. Este diploma adota um conceito biocêntrico do que seria o meio 

ambiente: 

 
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas; 
 



 

Além da PNMA, a concepção biocêntrica também foi adotada no 

julgamento da ADIn 4.893, que julgou a constitucionalidade da vaquejada e que 

será fruto de análise mais detalhada em capítulo específico. 

Já a concepção Ecocêntrica consiste na tutela da natureza em si 

mesma, é a proteção do meio ambiente sem fundamento na vida ou no maior 

interesse do ser humano, como propõe as outras duas correntes. Esta linha de 

pensamento não possui adesão dos nossos diplomas legislativos, mas é 

adotada, por exemplo, na Constituição Equatoriana de 20085. 

A terceira concepção é a Antropocêntrica. O antropocentrismo puro 

determina que o ser humano está no centro do universo e os demais bens devem 

ser protegidos em razão do seu interesse na manutenção sadia e equilibrada da 

vida na Terra. Tem como orientador os pensamentos de Kant, ao defender o 

homem como fim em si mesmo, adotando-se, portanto, uma ideia utilitarista do 

meio ambiente (BELCHIOR e LEITE, 2014, p. 22). A Constituição da República 

de 1988 adota uma postura intermediária entre o antropocentrismo e o 

ecocentrismo. 

Há, ainda, duas variações desta corrente antropocêntrica 

denominadas economicocêntrica e mitigada ou alargada. O economicocentrismo 

busca no valor econômico a razão para tutela do meio ambiente, reduz este bem 

ao interesse/proveito econômico ao ser humano. Já o antropocentrismo mitigado 

ou alargado consiste na proteção do meio ambiente enquanto bens de utilidade 

direta e indireta ao ser humano, demonstrando que a tutela destes interesses se 

dá em razão da dignidade humana (BELCHIOR e LEITE, 2014, p. 22). 

                                                           
5 Capítulo séptimo - Derechos de la naturaleza 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 
podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar 
e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo 
que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema. 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 
la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 
impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 
recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 
alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 
consecuencias ambientales nocivas. 



 

Por fim, em razão do tema do presente estudo, tem-se uma corrente 

que vem ganhando forças na defesa específica dos animais, os denominados 

zoocêntricos. Esta corrente atrela ao desenvolvimento cerebral e a 

ancestralidade dos seres humanos o fundamento de tutela especial dos grandes 

primatas. Aliás, o STJ já se deparou com ideias decorrentes desta concepção 

ética no HC 96344/SP, que visava a concessão do writ a dois chimpanzés 

(BELCHIOR e LEITE, 2014, p. 26). 

Há que se distinguir, ainda, a tutela do meio ambiente e a tutela dos 

animais. No ordenamento jurídico brasileiro, a grande maioria das normas que 

versam sobre questões ambientais, versam sobre a tutela do meio ambiente (lato 

sensu), com exceção do §7º do art. 225 da CF/1988, que menciona 

especificamente a crueldade contra os animais, apresentando uma preocupação 

com os seus sentimentos. 

Isso quer dizer que quando falamos da tutela constitucional da fauna, 

referimo-nos a proteção de espécies selvagens como forma de manutenção do 

equilíbrio ecológico e, como destacado anteriormente, a partir da ideia do 

antropocentrismo mitigado, que é o predominante nas nossas legislações, esta 

tutela se dá em razão do interesse do próprio ser humano. 

Contrariamente, a tutela dos animais pressupõe que estes sejam 

reconhecidos como possuidores de sensibilidade (possibilidade de sofrer e sentir 

dor), o que justificaria a tutela, inclusive penal, de condutas que afetassem estes 

interesses. Ora, falar em tutela dos animais é falar em direito dos animais. 

Não conseguimos perceber uma compatibilidade entre a ideia do 

antropocentrismo mitigado e a tutela dos animais, uma vez que estes seriam 

protegidos apenas em função do próprio ser humano. Desta forma, não se 

poderia falar propriamente em “tutela dos animais”, mas sim em tutela dos 

sentimentos dos seres humanos em relação aos animais6. 

A linha de raciocínio seguida pelo STF quando da declaração de 

inconstitucionalidade da vaquejada (e também da proibição às rinhas de galo e 

                                                           
6 Sobre esta distinção entre a tutela dos animais e dos sentimentos pelos animais, RIVA (2014) 
destaca a alteração que ocorreu no ordenamento italiano, o qual inseriu no CPit um título 
denominado “delitos contra o sentimento pelos animais”. O autor demonstra como os animais 
são tutelados em razão do sentimento do ser humano em relação a eles e não por si mesmos, o 
que faz com que se proteja “cães que amam os seres humanos” e se desconsidere “as lagostas 
que odeiam ficar no frigorífico”. 



 

de cães), como se verá oportunamente, é exatamente a de proteção dos animais 

enquanto possuidores de sentimentos. Não obstante, ressalta-se que após este 

julgamento, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 

96/20177, que desconsiderou como cruéis as práticas contra os animais que 

consistissem em manifestações culturais. 

Portanto, percebe-se que a expansão do Direito impõe ao legislador 

repensar as bases éticas que fundamentam a proteção de novas situações e 

novos personagens que passam a integrar o ambiente jurídico. Não obstante a 

existência de correntes mais voltadas a proteção do meio ambiente e também 

dos animais em si mesmos, a adotada no Brasil é a antropocêntrica mitigada, 

que mantém o paradigma da tutela ambiental penal ainda em razão do próprio 

interesse do ser humano. 

 

2. NECESSIDADE COMO JUSTIFICAÇÃO NOS MAUS TRATOS AOS 
ANIMAIS 
 

A necessidade é constantemente utilizada como forma de justificação 

para a prática de atos que indiferentemente atentam contra os sentimentos dos 

animais, principalmente daqueles conhecidos como sencientes. 

Várias são as práticas que na nossa sociedade são tratadas como 

normais e necessárias para o próprio desenvolvimento da espécie humana. 

Utilização de animais em laboratórios para testes cosméticos e de 

medicamentos, a retirada de partes de animais para tratamentos alternativos, 

emprego de animais em rituais religiosos e culturais, entre várias outras condutas 

que deixam completamente de lado um possível sentimento destes seres vivos. 

A necessidade, neste aspecto, serve como uma causa de justificação 

para a prática destas condutas, no sentido de que é necessário utilizar os 

animais nestes atos para uma maior qualidade de vida do ser humano. Quando 

se fala em qualidade de vida, incluímos tanto a busca por novos medicamentos, 

como também a participação em atividades culturais, uma vez que a vida 

engloba todos estes fatores. 

                                                           
7 Constituição Federal de 1988, art. 225, § 7º: “Para fins do disposto na parte final do inciso VII 
do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, 
desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, 
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo 
ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”. 



 

Inicialmente pode-se ter um choque com a utilização deste argumento 

como válvula de escape para a punição destes atos. Entretanto, quando se dá 

um passo atrás e se reanalisa o fundamento ético do antropocentrismo mitigado, 

resta plenamente compreensível esta argumentação, afinal, nesta moldura ética 

todos os elementos (bióticos e abióticos) devem subordinação à espécie humana 

e a ela devem exercer alguma utilidade. 

Não é que se defenda aqui que este seja o fundamento ético correto 

(se é que há realmente um fundamento correto), mas este é a base sobre a qual 

está erigida toda a tutela ambiental no nosso ordenamento. Nessas hipóteses 

mencionadas, há quem diga que existe um interesse humano legítimo. 

No caso específico dos maus tratos, não há que se falar em 

necessidade como justificação. Não há um interesse legítimo, apenas um 

interesse em gerar maus tratos, causar dor e sofrimento ao animal. 

Nesse ponto, a utilização desta justificação serve apenas como um 

argumento autoritário que legitima qualquer conduta humana contra os animais. 

Isso fica mais claro quando falamos de seres sencientes, que comprovadamente 

são capazes de sofrer e reagir a dor. 

E na hipótese das práticas culturais e religiosas? Haveria a 

possibilidade de se utilizar dessa justificação? O que fica demonstrado é que 

também nestas hipóteses a utilização da necessidade como justificativa atua 

como argumento autoritário, de superioridade e insensibilidade por parte dos 

seres humanos. Não há como verificar nestas hipóteses sequer um interesse 

legítimo, mas sim a mera vontade dos indivíduos em utilizar os animais a seu 

bel-prazer, para fins de entretenimento. 

Neste caso, a posição que aqui se defende é que a necessidade não 

é apta para excluir a ilicitude de atos de maus tratos. É claro, como frisado 

anteriormente, a estrutura ética da nossa ordem jurídica legitima a adoção destes 

argumentos, uma vez que tudo gira em torno do ser humano e tudo deve ser a 

ele submetido. 

 

3. A VISÃO DO STF: inconstitucionalidade da prática da vaquejada. 

 

Conforme já dito, o Brasil ao adotar o antropocentrismo mitigado ou 

reduzido, optou por não conferir proteção integral aos animais, excetuando, 



 

assim, situações em que a violência e os maus tratos são considerados 

justificados para a tutela e a salvaguarda de outros interesses relevantes. 

Dessa forma, é correto afirmar que a violência contra os animais 

justifica-se em alguns casos pela questão da necessidade. Ou seja, sempre que 

não existirem alternativas menos lesivas para proteção de interesses 

considerados mais relevantes, a violência e os maus tratos serão justificados 

pela peculiaridade da situação.  

Partindo-se do que foi dito (e a par de toda a dinâmica que envolve a 

temática dos "direitos dos animais"), analisaremos a ADIn 4983/CE (Ação Direta 

de Inconstitucionalidade) na qual o STF declarou inconstitucional a lei do Estado 

do Ceará (Lei n°15299/2013) que regulamentava a prática da vaquejada. 

De acordo com o entendimento exarado no acórdão, a prática da 

vaquejada não pode ser considerada uma manifestação cultural ou uma 

atividade desportiva legítima, pois constitui violência injustificada em desfavor 

dos animais. De acordo com o Supremo, a referida prática viola a parte final do 

inciso VII do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988.  

Em alguns dos votos dos Ministros do Supremo foi colocada em pauta 

a questão do direito à cultura (art. 215, caput e § 1º, da CF/88) em oposição ao 

"direito" dos animais a não serem expostos a violência e maus tratos 

injustificados (art. 225, § 1º, inciso VII, da CF/88). Argumentou-se que a 

vaquejada simboliza a cultura do povo nordestino, e que uma cultura não pode 

ser considerada pior ou menos legitima do que uma outra.  

Assim sendo, tendo-se em vista que estamos perante um confronto 

de dois direitos fundamentais constitucionais distintos, surge a seguinte 

indagação: qual destes direitos deve prevalecer no presente problema, o direito 

à cultura ou o bem estar animal? 

Antes de solucionar o problema exposto, vale fazer uma distinção 

importante entre a proteção do animal em função do meio ambiente e a proteção 

do animal como fim em si mesmo. Greco (2010) assevera que a proteção e a 

promoção do bem estar animal deve ocorrer em razão do valor intrínseco que o 

animal possui. Uma coisa é a proteção do animal visando o equilíbrio do 

ecossistema, outra completamente diferente é a proteção do animal em razão 

da sua vulnerabilidade perante os humanos.  



 

Por sua vez, Bechara (2017) afirma que a Constituição Brasileira, ao 

proibir expressamente a violência e os maus tratos injustificados contra os 

animais, acabou por reconhecer a senciência animal; a capacidade dos animais 

de terem percepções conscientes em relação a tudo aquilo que lhes rodeiam. 

Dessa forma se percebe que a intenção da Constituição foi proteger o animal em 

si mesmo e não apenas o equilíbrio ecológico. A proteção do animal, portanto, 

se dá de forma direta. 

Contudo, apesar da diferenciação exposta, (entre proteção do animal 

para fins de manutenção da fauna e da flora, e proteção e promoção do bem 

estar animal em função do próprio animal), a doutrina majoritária não costuma 

realizá-la. Alguns ministros do próprio STF no julgamento da ADIn 4983/CE não 

atentaram para a mencionada diferença, tratando a questão de proteção do 

animal contra a violência e os maus tratos injustificados como se fosse uma 

questão meramente ambiental. 

Assim sendo, para resolvermos o aparente conflito de interesses (bem 

estar animal versus direito à cultura e ao desporto) é imprescindível conceituar 

e definir o que se entende por vaquejada. Em poucas palavras a vaquejada pode 

ser definida como atividade desportiva que tem por fim precípuo a derrubada do 

boi com as quatro patas viradas para cima. Dois vaqueiros, cada um montado 

em cima de um cavalo, disputam para ver quem consegue derrubar o boi, 

puxando-o pela cauda. 

O Ministro Marco Aurélio, em seu voto, nos mostrou através de 

estudos e pesquisas empíricas que a prática da vaquejada é bastante nociva 

para a saúde do animal, seja a do boi (que em muitas das vezes tem a sua cauda 

arrancada), seja a dos cavalos8. 

O relator Ministro Marco Aurélio ressaltou que não há como 

regulamentar a prática da vaquejada para que ela seja realizada sem ameaça à 

saúde do animal, uma vez que a referida atividade, por si só, já constitui violência 

                                                           
8 “Ante os dados empíricos evidenciados pelas pesquisas, tem-se como indiscutível o tratamento 
cruel dispensado às espécies animais envolvidas. O ato repentino e violento de tracionar o boi 
pelo rabo, assim como a verdadeira tortura prévia – inclusive por meio de estocadas de choques 
elétricos – à qual é submetido o animal, para que saia do estado de mansidão e dispare em fuga 
a fim de viabilizar a perseguição, consubstanciam atuação a implicar descompasso com o que 
preconizado no artigo 225, § 1º, inciso VII, da Carta da República”. (STF. ADIn n° 4983/CE. 
Relator(a) Min. Marco Aurélio. Julgado em 10/06/2016. p. 12-13) 
 



 

e maus tratos em desfavor do animal. Assim, não há como se falar em vaquejada 

sem violência ou maus tratos, uma vez que o ato de derrubar o boi pela cauda é 

elemento suficiente para caracterizar a violência injustificada.  

Dessa forma não adianta a lei estabelecer um tratamento prévio que 

seja digno e que preserve o bem estar animal se a atividade praticada, por si só, 

já representa um mal; uma crueldade em desfavor do animal. Assim sendo, a lei 

15. 299/2013 mesmo estabelecendo um tratamento prévio e adequado para com 

os animais é inconstitucional, uma vez que o conceito de vaquejada é 

inseparável do conceito de violência e maus tratos.     

No mesmo sentido do relator, os Ministros Roberto Barroso, Rosa 

Weber, Celso de Mello, Cármem Lúcia e Ricardo Lewandowski se manifestaram 

a favor da inconstitucionalidade da lei 15. 299/2013, por entenderem que a 

prática da vaquejada é nociva para o animal.  

Em sentido oposto Edson Fachin, Teori Zavascki, Luiz Fux, Gilmar 

Mendes e Dias Toffoli compreenderam que a referida lei não deveria ser 

declarada inconstitucional, já que traz mecanismos suficientes para atenuar o 

sofrimento animal. Ademais, entendeu-se que a vaquejada possui valor histórico 

e cultural, e, sendo assim, é desarrazoado restringi-la de forma absoluta, 

independentemente das condições em que a atividade é realizada.   

O Ministro Gilmar Mendes, em se voto, chama atenção ao fato de a 

vaquejada ser uma tradição da cultura nordestina, e que todas as culturas, 

independentemente da origem, devem ser respeitadas, já que não existe uma 

cultura superior ou uma supercultura. Ademais, o Ministro alega que censurar a 

lei que regulamenta a vaquejada, proibindo a prática da mesma, não resultará 

no fim da vaquejada, mas apenas colocará a atividade na ilegalidade; na 

clandestinidade. 

Ele explica ainda que a vaquejada além de representar a cultura do 

povo nordestino, é uma atividade que movimenta toda uma economia gerando 

riquezas para o Estado. Ademais, se trata de uma fonte de entretenimento do 

povo nordestino. Por fim, Gilmar Mendes ainda aponta para uma possível 

seletividade e discriminação na declaração de inconstitucionalidade da lei que 

regulamenta a prática da vaquejada, tendo em vista que outras atividades que 

supostamente causam dor e sofrimento para o animal, a exemplo do rodeio, 

ainda não foram colocadas em questão para um maior debate.  



 

Nessa esteira, pensamos que o fator cultural não pode ser 

desprezado de qualquer análise que se faça do tema. Contudo, a diversidade 

cultural não pode servir de escudo ou de pretexto para a prática de atrocidades 

contra os animais. Atividades como a "farra do boi" (RE 153.531/SC) e a "rinha 

de galo" (ADI 3.776/RN) já foram declaradas inconstitucionais por constituírem 

violência injustificada em desfavor dos animais.  

O fator cultural alegado nesses casos não foi suficiente para afastar o 

dispositivo constitucional que protege o animal contra ações humanas que 

colocam em risco o seu bem estar. A utilização da cultura como argumento para 

justificar certas práticas ou costumes nem sempre é algo idôneo (vide a 

objetificação e a inferiorização da mulher em algumas culturas machistas do 

oriente que ainda subsistem). 

Nessa esteira, entendemos que o direito à cultura ou ao desporto em 

hipótese alguma prevalece em detrimento do bem estar animal. Não há como 

fazer qualquer ponderação de interesses. O Estado, portanto, não tem qualquer 

obrigação em incentivar ou promover uma cultura pautada em objetivar um outro 

ser, causando-lhe sofrimentos desnecessários. Pelo contrário, cabe ao Estado, 

coibir qualquer prática que se disfarce de entretenimento ou de cultura para 

promover o mal. 

Por fim, a regulamentação da vaquejada e adoção de um programa 

de boas condutas não atenuam a violência ou os maus tratos realizados na 

referida atividade, pois, conforme já dito, trata-se de uma violência intrínseca.  

Nas palavras do ministro Roberto Barroso: 

  
Poder-se-ia considerar que a vaquejada pode ser regulamentada de 
modo a evitar que os animais envolvidos sofram. Considero, todavia, 
que nenhuma regulamentação seria capaz de evitar a prática cruel à 
qual esses animais são submetidos. Primeiro, por que a vaquejada é 
caracterizada pela “puxada do boi” pela cauda. Sendo assim, qualquer 
regulamentação que impeça os vaqueiros de tracionarem e torcerem a 
cauda do boi descaracterizaria a própria vaquejada, fazendo com que 
ela deixasse de existir. Em segundo lugar, como a vaquejada também 
é caracterizada pela derrubada do boi dentro da chamada “faixa”, 
regulamentá-la de modo a proibir que o animal seja tombado também 
a descaracterizaria. 
 

Vale ressaltar ainda que o Congresso Nacional, por meio da Emenda 

Constitucional n° 96/2007, introduziu o § 7º ao artigo 225 da CF/1988, já citado, 

no sentido de corroborar a tese divergente - que havia sido vencida na ADIn 



 

4983/CE - e colocar as práticas culturais cruéis em relação aos animais como 

patrimônio imaterial, afirmando, pra isso, de forma genérica, que quando se tratar 

de manifestação cultural a violência ou os maus tratos serão sempre 

considerados justificados. 

Entendemos que o referido dispositivo constitucional é incompatível 

com o artigo 225, § 1º, inciso VII, da CF/1988, pois conferir tratamento 

diferenciado para práticas desportivas que colocam em risco o bem estar do 

animal, por se tratarem, única e exclusivamente, de uma manifestação cultural, 

sem se analisar a essência da prática e a possibilidade de lesão ao bem estar 

animal, é algo totalmente incoerente. Não se analisa, assim, o fato ou a 

crueldade empregada. 

No que tange ao direito comparado, cumpre salientar que a situação 

não é muito diferente da que sucede no Brasil. Em Portugal, por exemplo, a 

proteção conferida aos animais ainda é muito embrionária. A prática de "tiro aos 

pombos" ainda é permitida e justificada pelo fator cultural. 

Por fim, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça Português9 

entendeu que o desporto denominado de tiro aos pombos (desporto no qual o 

animal vivo é utilizado como alvo) não viola o requisito "necessidade" estipulado 

na Lei nº 92/95, uma vez que a referida atividade é uma tradição cultural 

portuguesa. Assim, apesar de haverem decisões em sentido contrário, prevalece 

o entendimento de que a referida prática, por ser tradição cultural, não viola 

qualquer interesse ou "direito" do animal. 

 

 

 

 

                                                           
9 “1. A prática desportiva de tiro com chumbo aos pombos em voo, apesar de se proceder ao 
arranque prévio das penas da cauda e só depois serem lançados em voo, a morte ou a lesão 
física que resulta dos tiros que se lhe seguem, não envolve sofrimento cruel nem prolongado. 
2. O tiro aos pombos em voo, constitui uma modalidade desportiva, com longa tradição cultural 
em Portugal, regulada pela Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, com estatuto de 
utilidade pública desportiva e, não se enquadra na proibição prevista pelo artigo 1.º, n.ºs 1 e 3 
alínea e) da Lei n.º 92/95 de 12 de Setembro, nem por qualquer outra disposição legal. 
3. A Lei n.º 92/95 de 12/09, tem em vista proteger os animais contra violências cruéis ou 
desumanas, que não se verificam com o tiro aos pombos em voo, por essa prática, não 
caracterizar crueldade ou desumanidade e se justificar por existir reconhecida tradição cultural 
enraizada numa grande camada do povo português, não estando por isso abrangida na referida 
previsão legal.” (Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Processo n° 06B4413. Relator Min. Gil 
Roque. Julgado em 15/03/2007) 
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