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Resumo: O artigo analisa dois recentes julgados proferidos pela
corte constitucional brasileira, sobre a possibilidade de estados
da federação legislarem proibindo o uso de animais pela indústria de produtos cosméticos. Para além das questões éticas implicadas no uso maleficente de animais sencientes, os referidos
julgados analisam a tese da ofensa ao sistema constitucional de
competências legislativas. Em ambos os julgados, a corte constitucional brasileira reconheceu a predominância do interesse regional na atuação legiferante de um estado da federação em matéria ligada à proteção da vida de animais sencientes. Mesmo
não estando imune a críticas, ambos os julgados fortalecem o
Direito Animal no âmbito da jurisprudência da corte constitucional brasileira.
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THE PROHIBITION OF TESTING ON ANIMALS IN THE
COSMETIC PRODUCTION IN BRAZIL: ANALYSIS OF RECENT JURISPRUDENCE OF THE SUPREME FEDERAL
COURT
Abstract: The article analyzes two recent judgments handed
down by the Brazilian constitutional court, on the possibility of
states of the federation to legislate prohibiting the use of animals
by the cosmetics industry. In addition to the ethical issues involved in the harmful use of sentient animals, the aforementioned judgments analyze the thesis of the offense to the constitutional system of legislative powers. In both judgments, the
Brazilian constitutional court recognized the predominance of
regional interest in the legislative action of a state of the federation in matters related to the protection of the life of sentient animals. Even though they are not immune to criticism, both judgments strengthen Animal Law within the scope of the jurisprudence of the Brazilian constitutional court.
Keywords: Cosmetics. Animal testing. Animal dignity. Legislative Competence.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

N

a atualidade, há um certo consenso sobre ser moralmente inaceitável causar sofrimento físico ou
psicológico em animais sencientes, salvo se existir uma razão moralmente válida que justifique a
necessidade da ação maleficente. Sem essa justificativa o sofrimento animal passa a ser considerado desnecessário e moralmente injustificado, caracterizando ato de crueldade,
abuso ou maus-tratos. Assim, na medida em que se amplia o debate sobre o tema, amplia-se também o reconhecimento de que
muitas formas de utilização animal para benefício humano são

RJLB, Ano 8 (2022), nº 2________817_

desnecessárias e caracterizam verdadeira exploração indevida,
injustificada e, no caso do Brasil, constitucionalmente vedada.
É inegável que nos últimos anos o animalismo, aqui considerado como um movimento de luta pelo fim do sofrimento e
da exploração animal e pelo reconhecimento, positivação e efetividade dos direitos animais, tem conseguido avanços importantes nos campos ético, jurídico e político. Como corolário, esses avanços tendem a provocar o surgimento de novas legislações que promovam uma regulação legal mais eficaz voltada ao
bem-estar psicofísico dos animais nas atividades cuja utilização
desses seres ainda é considerada necessária; estabeleçam uma
proibição da utilização maleficente de animais nas atividades
consideradas desnecessárias, vedando práticas cruéis até então
permitidas ou toleradas; e, elevem o estatuto jurídico ou, até
mesmo, positivem expressamente os direitos fundamentais dos
animais2.
Nesse contexto, insere-se o caso que será aqui analisado:
estados brasileiros passaram a legislar proibindo, no âmbito de
seus territórios, a utilização de animais para desenvolvimento,
experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. Ocorre que essas iniciativas
legais dos estados geraram uma reação por parte da indústria
cosmética, que culminou com a propositura de duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 5996/AM e ADI 5995/RJ) perante o Supremo Tribunal Federal (STF), questionando a constitucionalidade das Leis estaduais do Amazonas e do Rio de Janeiro. A análise a seguir, portanto, toma os referidos julgados
como paradigma, tendo como problema de pesquisa a seguinte
questão: os julgamentos proferidos pelo STF na ADI 5996/AM
e na ADI 5995/RJ representa avanço na tutela jurisdicional dos
direitos dos animais? Em que medida?
2

Vide, por exemplo, as seguintes leis estaduais: Lei nº 11.140/2018 do Estado da
Paraíba (art. 5°); Lei nº 17.526/2018 do Estado de Santa Catarina; e Lei nº
15.434/2020 do Estado do Rio Grande do Sul (art. 216).
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De início, busca-se tecer um breve panorama sobre a desnecessidade de testes animais na produção de cosméticos. Na
sequência, a análise avança sobre os referidos julgados pelo
STF. Por fim, tece-se uma análise crítica dos julgados com o intuito de responder ao problema de pesquisa acima mencionado.
Cabe esclarecer que dentre os testes em animais para produção de cosméticos, inserem-se todos os testes para produtos
cujas preparações sejam constituídas por substâncias naturais ou
sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano,
como pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-las, perfumá-las, alterar sua
aparência, alterar odores corporais, protegê-las ou mantê-las em
bom estado. Envolve, portanto, segundo definição dada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na RDC 211/2005,
produtos de higiene pessoal, perfumes, cremes, maquiagem etc.
Por essa razão, muito embora as leis estaduais questionadas, adiante examinadas, explicitem que a proibição levada a efeito
abrange a utilização de animais no “desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes”, será aqui adotada genericamente a
expressão “produção de cosméticos”, como definição que contempla todas as hipóteses acima referidas.
Esclarece-se, também, que muito embora se reconheça o
valor simbólico da utilização da expressão “animais não humanos”, como reforço de linguagem útil para a percepção de que
os “animais humanos” também pertencem ao reino animal, no
presente texto, para facilitação da leitura, opta-se pela não utilização dessa expressão, deixando, porém, desde já, o registro ao
leitor sobre a importância dessa percepção.
Sem qualquer pretensão de esgotar o tema aqui analisado, almeja-se ao menos contribuir com o debate e com o fortalecimento de uma visão jus animalista que reconhece nos animais sencientes a titularidade de interesses básicos, moralmente
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relevantes, que exigem avanços legislativos em seu benefício e
uma mudança cultural em diferentes níveis, tanto com relação às
práticas até então aceitas pelo setor industrial, quanto com relação às escolhas que cada indivíduo humano faz enquanto consumidor de produtos que afetem negativamente a vida dos demais
animais.
2. FUNDAMENTOS DO DIREITO ANIMAL CONSTITUCIONAL
Identificar os fundamentos constitucionais conformadores do Direito Animal brasileiro, a partir de uma interpretação
sistemática e em conformidade com os valores pós-humanistas
incorporados pela Constituição Federal de 1988, é tarefa fundamental para o amadurecimento do Direito Animal brasileiro.
Muito embora muito ainda necessite ser sistematizado na construção dogmática do Direito Animal no Brasil, alguns passos importantes já foram dados pela doutrina e pela jurisprudência nacional.
O primeiro fundamento a ser destacado é a senciência.
Para Laerte Fernando Levai (2016, p. 239), “o reconhecimento
da senciência animal é, acima de tudo, uma questão de princípio.” Basicamente trata-se de uma definição que decorre de uma
constatação científica, que revela que muitos animais são capazes de vivenciar experiências subjetivas através dos seus sentidos. Dizer que um animal é senciente significa, basicamente, dizer que esse animal tem capacidade de sentir e se importa com o
que sente, vivenciando subjetivamente satisfação ou frustração.
Segundo Naconecy (2014, p. 108-109), o animal senciente é
aquele que é capaz de sentir dor e desejar que ela acabe; que tem
consciência do que sente, de onde está, com quem está e de como
está sendo tratado; que tem sensações como dor, fome e frio; que
tem emoções e sentimentos como medo, estresse e frustração;
que é capaz de aprender com as experiências que vivencia e de
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reconhecer seu ambiente; que é capaz de manter relações conscientes com outros animais e com os seres humanos; que é capaz
de distinguir objetos, outros animais e situações diversas e que é
capaz de elaborar estratégias para lidar com o que acontece consigo.
Os animais sencientes possuem o atributo da subjetividade e nisso diferenciam-se de todos as demais formas de vida
não sencientes. Como destaca Francione (2013, p. 55), a senciência revela um “[...] ser que é consciente da dor e do prazer;
existe um ‘eu’ que tem experiências subjetivas.” Na filosofia, o
conceito de senciência tem em Humphrey Primatt um de seus
marcos iniciais. Em 1776, Primatt publica A dissertation on the
duty of mercy and sin of cruelty to brute animals, enfatizando,
como destaca Felipe (2008, p. 64), a necessidade de se “considerar a sensibilidade dos animais e não a sua ‘constituição física’
como critério para limitar a liberdade das ações humanas em relação a eles”. Alguns anos depois, em 1789, Jeremy Bentham
(1974, p. 69) adota posição semelhante à Primatt, no livro An
introduction to the principles of morals and legislation, sustentando que os seres humanos possuem a obrigação moral direta
de não causar sofrimento desnecessário aos animais: “O problema não consiste em saber se os animais podem raciocinar,
tampouco interessa se falam ou não; o verdadeiro problema é
este: podem eles sofrer?” Um século mais tarde, em 1892, as
ideias de Primatt e Bentham são retomadas por Henry Salt,
quando da publicação de Animal Rights. Mas é na década de 70
do século XX, que as ideias da elevação do estatuto moral e jurídico dos animais retoma sua força, com os escritos de importantes autores como Richard Ryder e Peter Singer. Desde então,
filósofos da ética interespécies sustentam que os animais sencientes devem receber tratamento igualitário com relação a interesses semelhantes de outras espécies sencientes, devendo integrar a comunidade moral. Como destaca Felipe (2008, p. 67),
nessa revisão crítica da filosofia moral tradicional, em vez da
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razão e da linguagem, a sensibilidade e a consciência passam a
ser os critérios éticos determinantes.
A senciência é um conceito que combina os termos “sensibilidade” e “consciência”. Somente são sencientes os organismos vivos que não apenas apresentam reações orgânicas ou físico-químicas aos processos que afetam o seu corpo (sensibilidade), mas as percebem por meio de estados mentais positivos
ou negativos (consciência). Portanto, muito embora a senciência
possa frequentemente ser tomada como sinônimo de sensibilidade, trata-se de fenômeno mais complexo. A ausência de estruturas fisiológicas e neurológicas pode permitir que muitos seres
vivos sejam dotados de sensibilidade, mas as impedem de interpretar tais sensações de forma cognitiva ou emocional - como
ocorre por exemplo com organismos unicelulares, plantas e, até
onde se sabe, com os insetos (NACONECY, 2014, p. 109).
Em julho de 2012, um grupo de renomados neurocientistas, dentre os quais destacam-se Stephen Hawking e Philip Low,
reuniram-se na Universidade de Cambridge para o Simpósio sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, e
“proclamaram ao mundo aquilo que todos já sabiam e que o direito ainda reluta em admitir: os animais são seres sensíveis, capazes de sentir e de sofrer” (LEVAI, 2016, p. 239). No documento final, que ficou conhecido como “Declaração de Cambridge sobre a Consciência Animal” (2012, não paginado), constou a seguinte declaração pelos renomados neurocientistas:
A ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes
indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de
consciência juntamente como a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras
criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos
neurológicos.
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No Brasil, o mandamento constitucional de vedação à
crueldade previsto no art. 225, parágrafo primeiro, inciso VII, da
CF/88, assegura uma proteção dos animais sencientes contra situações de sofrimento físico ou psicológico, servindo igualmente de fundamento para decisões judiciais nesse sentido, a
partir de casos concretos levados ao poder judiciário.3 Salientese, ainda, que a partir da comprovação científica da senciência
animal, legitima-se o reconhecimento da cláusula geral da dignidade animal, como norma jurídica de cunho ontológico que
fundamenta os direitos animais. Defende-se aqui, aliás, que a
dignidade animal possui assento no texto constitucional vigente
no Brasil. Ao vedar o tratamento cruel com os animais, a CF/88
reconhece e protege um conteúdo de dignidade com relação à
vida dos animais, superando a noção kantiana de meras obrigações morais indiretas. Logicamente, ao vedar todas as formas de
crueldade aos animais a Constituição está a reconhecer um
3

A senciência animal, aliás, vem sendo reconhecida pelo poder judiciário brasileiro
como fundamento para decisões pautadas no bem-estar de animais sencientes. A título
de exemplo, pode-se mencionar julgado paradigmático do STJ, de 19 de junho de
2018, que, com base na senciência animal, reconheceu aos animais de companhia uma
“natureza especial” que justifica a tutela de seu bem-estar, aí incluídas suas necessidades biopsicológicas que decorrem de um convívio afetivo com os integrantes da
entidade familiar a qual estejam ligados (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1713167/SP. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, data de julgamento: 19/06/2018, data de publicação: 09/10/2018, 4ª Turma.) Outro bom exemplo
é o recente julgado do TJRS, em sede de agravo de instrumento, analisando pedido
liminar de proibição de festa municipal denominada "pega do porco na lama". Ao
confirmar a medida liminar deferida na origem, o TJRS, por intermédio da desembargadora relatora Matilde Chabar Maia, reconheceu que tanto o sofrimento físico quanto
o sofrimento psicológico de animais sencientes deve ser repelido pelo direito: “Tenho
que esteja suficientemente demonstrado que a atividade de perseguição e captura a
que se submetem os leitões é capaz, sim, de gerar-lhes estresse psicológico, uma vez
que são animais sencientes, isto é, capazes de sentirem emoções – como angústia e
pavor. Desprovidos que são da racionalidade própria dos humanos, os animais sentem
tais emoções alheios aos fatos de que a perseguição constitui apenas uma atividade
recreativa e que os participantes não têm a intenção de lhes impingir sofrimento
(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Agravo de instrumento nº 70082563149. Relatora: Desa. Matilde Chabar Maia, data de julgamento:
23/08/2019, data de publicação: 27/08/2019, 3ª Câmara Cível).

RJLB, Ano 8 (2022), nº 2________823_

conteúdo claro de dignidade na vida animal. Em semelhante sentido, defendendo o princípio constitucional da dignidade animal,
destaca-se a lição de Tagore Trajano de Almeida Silva (2015, p.
80), ao afirmar que a crueldade contra os animais viola a dignidade desses seres:
Nesse sentido, identifica-se uma porção delimitadora de bens
protegidos pela cláusula geral da dignidade animal, normatizados constitucionalmente e derivados da regra geral de não crueldade inserida no artigo 225, §1º, VII. A proteção da vida, integridade e da busca da subsistência dos não-humanos figurariam como objetos de um mandamento de otimização a caracterizar a aplicação de um direito fundamental pensado materialmente igual para todos os animais.

Recentemente, a dignidade animal foi reconhecida pelo
STJ em precedente paradigmático, julgado em 21 de março de
2019, de relatoria do Ministro Og Fernandes (Recurso Especial
nº 1797175/SP), o qual reconheceu a dimensão ecológica da
dignidade da pessoa humana e, como corolário, reconheceu a
possibilidade de se atribuir dignidade e direitos aos animais
não-humanos. A contribuição desse julgado é deveras significativa para a consolidação do princípio da dignidade animal.
Um ponto importante que decorre do reconhecimento do
princípio constitucional da dignidade animal, nessa “virada kantiana”, liga-se ao conceito de autonomia, já que o conceito kantiano de autonomia foi pensado a seu tempo justamente com o
propósito de diferenciar os seres humanos dos demais animais,
atribuindo-lhes um estatuto moral e jurídico superior ao das outras espécies, "dignos de integrarem a comunidade moral e serem beneficiários da proteção jurídica, bem como terem outras
vantagens legais e ganhos sociais" (SILVA; KUHNEN, 2015, p.
43). Daí a necessidade de reformular a noção tradicional de autonomia, no sentido kantiano, adotando-se, como um dos pilares
do valor moral dos animais e de sua dignidade, a noção de autonomia prática, expressão utilizada por Steven Wise, para caracterização da sensibilidade, consciência, percepção de si, desejo
e intenção, características presentes nos animais sencientes. A
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partir da noção de autonomia prática, Wise (2002) propõe uma
proteção constitucional das liberdades vinculadas a essa autonomia, quais sejam: o não-aprisionamento e o não impedimento
físico para prover-se a si e aos seus.
Como decorrência da cláusula geral da dignidade animal
identifica-se a dimensão interespécies do princípio da solidariedade, que fundamenta o dever fundamental que se impõe a todos
integrantes da coletividade de proteção e respeito à vida animal,
forte no art. 225, caput e parágrafo 1º, inciso VII, da CF/88.
Cabe salientar que o autor português José Casalta Nabais, um
dos grandes referenciais teóricos sobre o regime jurídico dos deveres fundamentais, admite haver deveres para com "os nossos
companheiros de aventura humana", citando como exemplo os
animais. (NABAIS, 2009, p. 52). Aqui a noção de solidariedade
se aproxima da de justiça. Nessa perspectiva, cumpre destacar a
teoria desenvolvida por Martha Nussbaum no campo da justiça
com o foco nas capacidades básicas necessárias para que os indivíduos possam viver plenamente e com dignidade. Sua abordagem das capacidades destaca a importância do pleno funcionamento e florescimento das capacidades básicas dos indivíduos, vendo na limitação deles um fator gerador de injustiças.
Nussbaum (2007, p. 386-394) desenvolve uma lista (aberta) das
capacidades centrais que são aplicáveis, aos animais não-humanos e que, uma vez obstaculizadas, retiram de tais seres vivos a
oportunidade de realizar certas funções e atividades vitais, atingindo-lhes à dignidade intrínseca a suas formas de vida. Nesses
termos, à luz da ampliação do conceito de dignidade, constróise o conteúdo normativo do princípio da solidariedade interespécies, fundado essencialmente no respeito, preocupação e comprometimento com a vida dos animais não-humanos. Seu reflexo
jurídico principal no tocante a proteção constitucional dos animais é conformar a interpretação do dever fundamental imposto
à coletividade, que tem como beneficiários os animais não humanos e que se transmutam em verdadeiras obrigações
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(positivas) autônomas de respeito e proteção (RAMMÊ, 2019,
p. 127-128).
No caso específico da norma constitucional que proíbe a
submissão dos animais à crueldade, está-se flagrantemente diante de uma regra que serve de fundamento de restrição ao exercício de outros direitos fundamentais com ela colidentes ou incompatíveis. A CF/88 estabelece um comportamento proibido,
e que, portanto, não admite ponderação, porquanto a ponderação
dos princípios conflitantes já foi feita pelo legislador constituinte, previamente a sua positivação no texto constitucional.
Neste sentido, o entendimento recente de Sarlet (2016, não paginado), ao afirmar que a proibição de crueldade com os animais, tal como ocorre com a proibição da tortura e do tratamento
desumano ou degradante, assume a feição normativa de regra
estrita, que proíbe determinados comportamentos. No mesmo
sentido a lição de Medeiros, Weingartner Neto e Petterle (2017,
p. 101):
[...] a Constituição Federal em seu art. 225, § 1º, inciso VII,
veda, por meio de uma regra estrita, toda a ação que submeta
os animais à crueldade. Portanto, a vedação de crueldade é uma
regra constitucional estrita, restritiva e proibitiva de condutas.
Dessa forma, a priori, não é possível admitir como constitucional uma lei que regulamenta uma atividade de entretenimento
que ofende a esta mesma regra. A teoria dos limites dos direitos
fundamentais vem em socorro de uma sociedade pluralista e
solidária, justamente para solucionar os conflitos entre os direitos fundamentais. No caso em tela, seria uma restrição constitucional imediata, ou seja, diretamente estabelecida pela
norma constitucional.

Essa posição também é defendida por Tagore Trajano de
Almeida Silva (2015). O autor sustenta, que o legislador constituinte estabeleceu uma regra expressa que proíbe a crueldade
contra os animais e que implica uma vedação categórica, um
mandamento definitivo que exige sua realização completa, sem
espaço para ponderações (SILVA, 2015, p. 68-70). Semelhante
é a posição defendida por Wilson Steinmetz (2009, p. 266), para
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quem a vedação constitucional de submissão dos animais à crueldade é um mandamento definitivo, cuja aplicação soluciona
qualquer caso de conflito de normas constitucionais sem necessidade de uma ponderação judicial de princípios ou direitos, já
que conflito é aparente e não real, pois “já houve um ponderação
dos constituintes institucionalizada por meio de uma regra: proibição de práticas que submetam os animais à crueldade (art.
225, § 1º, VII, in fine)”.
O Direito Animal brasileiro, portanto, pode ser definido
como o microssistema de proteção jurídica dos animais não humanos sencientes, que deflui do art. 225, §1º, VII, da CF/88, e
que reconhece sua vulnerabilidade e a necessidade de proteção
jurídica de seus interesses básicos, lhes assegurando uma tutela
jurídica autônoma e independente do contributo de uma função
ecológica vinculada à espécie. É composto por princípios e regras que asseguram direitos fundamentais animais, invocáveis
na sua defesa contra as ameaças de violação aos seus interesses
básicos, ligados ao não sofrimento, ao bem-estar, à liberdade de
movimentos e à não instrumentalização cruel. Para sua efetividade, exigem do Estado uma atuação concreta contra eventual
proteção insuficiente. Também exigem dos particulares o cumprimento de um dever fundamental de respeito e proteção dos
animais sencientes, consubstanciado em obrigações (negativas)
de abstenção de comportamentos e práticas cruéis com os animais e obrigações (positivas) de ação na proteção e defesa dos
direitos animais. Ademais, todas as normas infraconstitucionais
que regulem relações jurídicas envolvendo animais não humanos sencientes com um viés protetivo, integram direta ou indiretamente esse microssistema regulatório que assegura proteção
constitucional aos interesses básicos dos animais.
3. O ENTENDIMENTO ATUAL A FAVOR DA PROIBIÇÃO
DOS TESTES EM ANIMAIS PELA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS
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Existe hoje uma tendência mundial crescente de proibição dos testes em animais sencientes pela indústria de cosméticos com base no argumento da maleficência desnecessária. Segundo afirma Anamaria Feijó (2005), desde 1986 a indústria
cosmética vem abandonando de forma progressiva os testes em
animais vivos, muito em razão de campanhas e da pressão da
própria sociedade. Essa prática, aliás, já é proibida em pelo menos 37 países, incluindo o bloco da União Europeia, Israel, Índia,
Noruega, Suíça, Taiwan, Nova Zelândia e Guatemala. Leis semelhantes estão sendo debatidas em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Chile e África do Sul (HSI, 2018). Em
2019, a China, país que sempre exigiu testes em animais para a
liberação do comércio de cosméticos, anunciou o fim da obrigatoriedade de testes em animais para os cosméticos produzidos
localmente. Mesmo não sendo uma proibição absoluta, a notícia
foi comemorada e repercutiu mundialmente (SALLVE, 2019).
No Brasil, no plano legislativo federal, a Lei
11.794/2008, mais conhecida por Lei Arouca, é permissiva com
relação aos testes em animais.4 Contudo, a matéria vem recebendo diferente tratamento por parte de alguns estados da Federação. O primeiro estado a legislar de forma proibitiva ao uso de
animais em testes laboratoriais para a indústria de cosméticos foi
São Paulo (2014), por meio da Lei nº 15.316, de 23 de janeiro
de 2014. O segundo estado a legislar de forma proibitiva sobre
a matéria foi Mato Grosso do Sul (2014), com a Lei nº 4.538, de
3 de junho de 2014. Na sequência, passaram a ter leis estaduais
proibitivas os seguintes estados: Amazonas (2015), com a Lei nº
4

Existe, porém, um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional (PLC
70/2014), de autoria do Deputado Federal Ricardo Izar (PP/SP), atualmente em tramitação no Senado, que altera dispositivos dos arts. 14, 17 e 18 da Lei nº 11.794, de
8 de outubro de 2008, para dispor sobre a vedação da utilização de animais em atividades de ensino, pesquisas e testes laboratoriais com substâncias para o desenvolvimento de produtos de uso cosmético em humanos e aumentar os valores de multa nos
casos de violação de seus dispositivos.
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289, de 3 de dezembro de 2015; Paraná (2015), com a Lei nº
18.668 de 22 de dezembro de 2015; Pará (2016), com a Lei nº
8.361, de 11 de maio de 2016; Rio de Janeiro (2017), com a Lei
nº 7.814, de 15 de dezembro de 2017; e Minas Gerais (2018),
com a Lei nº 23.050, de 25 de julho de 2018.
A principal justificativa para os testes laboratoriais em
animais para a produção de produtos cosméticos é a necessidade
de uma avaliação da toxicidade dos produtos, objetivando identificar de forma antecipada os possíveis efeitos nocivos que determinada substância possa desencadear nos seres humanos que
dela se utilizem. A comunidade científica, todavia, vem discutindo cada vez mais sobre a confiabilidade e real necessidade
desses testes.
Exemplos não faltam.5 O cientista Thomas Hartung, do
Center for Alternatives to Animal Testing do Johns Hopkins
University Hospital, em Maryland, nos Estados Unidos, afirmou
que os testes em animais, embora utilizados há décadas, “nunca
refletiram de maneira adequada os efeitos das substâncias testadas quando aplicadas ao organismo do ser humano” (AGÊNCIA
FAPESP, 2015, não paginado). Em semelhante sentido, Allen
Roses, vice-presidente da companhia farmacêutica GlaxoSmithKline, afirmou que 90% dos medicamentos testados em animais
são eficazes apenas para 30% a 50% da população (INDEPENDENT, 2003). A pró-reitora de Pesquisa da Unesp, Maria José
Soares Mendes Giannini, reconheceu que para além de razões de
ordem ética, que exigem que algo seja feito para diminuir e evitar o sofrimento dos animais utilizados em testes laboratoriais, é
urgente que a ciência avance no caminho da substituição, afinal
“Os modelos animais são comprovadamente limitados, não permitem obter respostas de qualidade suficientemente boas”
(AGÊNCIA FAPESP, 2015, não paginado). Destaque-se
5
Os exemplos aqui mencionados são referidos pela Humane Society International
(HSI), na petição em que requer sua inclusão como amicus curiae, nos autos da ADI
5996/AM.
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também que, há mais de uma década, o Conselho Nacional de
Pesquisa dos Estados Unidos (NRC) reconheceu as limitações e
deficiências dos testes em animais na pesquisa no relatório Toxicity Testing in the 21st Century: A Vision and a Strategy, afirmando que no futuro praticamente todos os testes de toxicidade
de rotina deverão ser realizados em células humanas ou linhas
celulares, utilizando-se modelagem computacional, sendo essa
uma abordagem mais rápida, mais barata e mais preditiva do que
os testes em animais. (NATIONAL RESEARCH COUNCIL,
2007).
Sob o ponto de vista ético, a utilização de animais em
testes para produtos cosméticos é inaceitável. Com base no princípio, bastante difundido e aceito em ética animal, da igual consideração de interesses semelhantes (SINGER, 2010; FRANCIONE, 2013), não haveria justificativa moralmente válida para
ignorar os interesses dos animais submetidos, como cobaias vivas, a testes que lhes provocam intensos sofrimentos, sobretudo
quando essa utilização se dá na produção de cosméticos, dado
serem os novos produtos relativamente supérfluos em face dos
já existentes (e testados). A esse respeito, Peter Singer (2010, p.
77) afirma:
Pode-se julgar justificável a exigência de testar drogas capazes
de salvar vidas, mas os mesmos tipos de testes são utilizados
para produtos como cosméticos, corantes alimentícios e ceras
para assoalho. Devem milhares de animais sofrer para que um
novo batom ou uma nova cera seja lançado no mercado? Já não
temos um excesso da maioria dessas mercadorias? Quem beneficia com a introdução de novos produtos no mercado, a não
ser as empresas que esperam lucrar com eles?

Defensor de uma postura abolicionista e do não tratamento dos animais como propriedade humana, Gary Francione
(2013, p. 109) critica a utilização de animais em testes de toxicidade, como os que são praticados pela indústria cosmética,
afirmando que isso reflete uma estratégia do setor para fomentar
o lançamento de novos produtos ao mercado consumidor e não
necessariamente uma preocupação com a saúde humana. Os
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testes mais comuns em animais que são realizados pela indústria
de cosméticos são o teste Draize de irritação ocular, no qual os
animais - normalmente coelhos em razão de terem olhos grandes
- recebem substâncias químicas nos olhos para se observar a
ocorrência de danos ao tecido ocular. Testes agudos de toxicidade de produtos químicos também são realizados na produção
de cosméticos. Esses testes podem ser de dose letal (DL) ou de
concentração letal (CL). O teste DL mais comum é o chamado
DL50, que procura averiguar a quantidade da substância testada
(em miligramas por quilo de peso corpóreo) que é capaz de matar 50% da população das cobaias animais em um período de 14
dias (FRANCIONE, 2010, p. 107).
Ainda sob o ponto de vista ético, não pode ser olvidado
que há várias décadas Russel e Burch (1959), em seu livro The
Principles of Humane Experimental Technique, desenvolveram
as diretrizes internacionais conhecidas como os “3Rs”: replacement (substituição), reducement (redução) e refinement (refinamento). A ideia central dos “3Rs” é a de que deve-se procurar
substituir os modelos de pesquisa que envolvem animais, por
outros mais modernos, sem a utilização animal; deve-se reduzir
ao mínimo possível o número de animais utilizados nos experimentos e minimizar ao máximo possível o sofrimento ou desconforto causado ao animal durante o experimento; e deve-se
refinar, ou seja, alterar os procedimentos, melhorando-os de
modo a minimizar a dor, a angústia, o sofrimento e o desconforto
dos animais utilizados em experimentos. A partir dessa ideia,
sempre que existirem métodos alternativos eficazes à utilização
de animais na pesquisa científica eles devem ser utilizados.
Essa, aliás, é a orientação de um dos principais trabalhos sobre
o uso de animais em pesquisa, chamado “Princípios internacionais para a pesquisa biomédica envolvendo animais”, do The
Council for International Organizations of Medical Sciences
(CIOMS, 1985).
No Brasil, diversos órgãos ligados à pesquisa científica
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vêm manifestando apoio a eliminação dos testes em animais na
indústria de cosméticos, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Federação de Sociedades de Biologia Experimental (SBPC, 2013). Destaque-se, ainda, que o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações (MCTIC)
criou, em 2012, a Rede Nacional de Métodos Alternativos (RENAMA), renovada em 2017, pela Portaria nº 3.586. Trata-se de
uma rede de laboratórios que tem dentre seus objetivos: (a) promover a implementação, o desenvolvimento e a validação de
métodos alternativos ao uso de animais; e (b) promover a adoção
de métodos alternativos ao uso de animais nas atividades de ensino e pesquisa (art. 2º, I e II, da Portaria nº 3586/2017 do
MCTIC). Cumpre destacar, também, que tanto o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA),
agência interministerial coordenada pelo MCTIC, quanto a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pela avaliação de segurança dos cosméticos no país, reconheceram a validade de vários métodos alternativos que objetivam reduzir, substituir ou refinar do uso de animais em atividades de pesquisa, pelas Resoluções Normativas do CONCEA nº
18/2014 e nº 31/2016, e Resolução da ANVISA nº 35/2015.
Saliente-se, por fim, que as próprias corporações do ramo
dos cosméticos vêm percebendo as vantagens econômicas - ligados à preferência do mercado consumidor - das linhas de produtos cosméticos que não testam em animais. Não se trata de
uma opção motivada por aspectos éticos, mas sim econômicos,
já que os métodos alternativos de testagem além de mais eficazes
são cada vez mais lucrativos, em face do crescente mercado dos
produtos cruelty free (BELCHIOR; OLIVEIRA, 2018).
Percebe-se, portanto, que a proibição de testes em animais para produção de cosméticos levada a efeito por diversas
leis estaduais no Brasil não representa, sob o ponto de vista ético,
uma medida irrazoável, tendo em vista a aparente desnecessidade e imoralidade da utilização maleficente de animais para
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esse fim. Porém, sob o ponto de vista jurídico, levantou-se o
questionamento acerca da extrapolação da competência legislativa dos estados, para regular a matéria e dois casos foram objeto
de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, como se verá a
seguir.
4. A LEI ESTADUAL AMAZONENSE E O JULGAMENTO
DA ADI Nº 5996/AM PELO STF
Em 3 de dezembro de 2015, o Estado do Amazonas, no
exercício de sua competência constitucional legislativa concorrente em matéria de proteção da fauna, promulgou e publicou a
Lei Estadual nº 289, a qual, proibiu, no seu território, a utilização
de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. O parágrafo único do art. 2º da Lei em comento elenca
um rol exemplificativo de produtos abrangidos pela proibição de
utilização de animais, que abrange: I - cremes, emulsões, loções,
géis e óleos para a pele (mãos, rosto, pés etc.); II - máscaras de
beleza (com exclusão dos produtos de descamação superficial da
pele por via química); III - bases (líquidas, pastas, pós); IV - pós
para maquiagem, pós para aplicação após o banho, pós para a
higiene corporal etc.; V - sabonetes, sabonetes desodorizantes
etc.; VI - perfumes, águas de toilette e água de colônia; VII preparações para banhos e duches (sais, espumas, óleos, géis
etc.); VIII - depilatórios; IX - desodorizantes e antitranspirantes;
X - produtos de tratamentos capilares; XI - tintas capilares e desodorizantes; XII - produtos para ondulação, desfrisagem e fixação; XIII - produtos de lavagem (loções, pós, xampus); XIV produtos de manutenção do cabelo (loções, cremes, óleos); XV
- produtos de penteados (loções, lacas, brilhantinas); XVI - produtos para a barba (sabões, espumas, loções etc.); XVII - produtos de maquiagem e limpeza da cara e dos olhos; XVIII - produtos a serem aplicados nos lábios.
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Quase 3 anos após a entrada em vigor da Lei Estadual nº
289/2015, mais precisamente em 23 de agosto de 2018, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos - ABIHPEC ingressou com ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 5.996/AM) perante o Supremo Tribunal
de Federal, objetivando, liminarmente, a concessão de medida
cautelar para suspender a eficácia da referida lei do estado do
Amazonas, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868/99, e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade com efeitos ex
tunc.
Cabe destacar que a própria ABIHPEC, em diversas
oportunidades ao longo da petição inicial da ADI, enfatizou que
“já se posicionou expressamente contra testes em animais”
(ponto 4 da inicial); que “A garantia do bem-estar dos animais é
uma proteção necessária à manutenção de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado” (ponto 86 da inicial); e que “em
nenhum momento pretende entrar em rota de colisão com a proteção constitucional do bem-estar dos animais, [...] sendo certo
que o ordenamento jurídico atual já proíbe práticas tendentes a
violar tal garantia”, e que “qualquer indústria que hoje necessite
realizar procedimentos com animais deve tratá-los como seres
vivos, sem a realização de procedimentos dolorosos ou cruéis”
(ponto 90 da inicial).
Muito embora as considerações acima, a ABIHPEC fundamentou o pedido de declaração de inconstitucionalidade da
Lei nº 289/2015, sustentando, em síntese, que ao estabelecer
uma proibição peremptória da utilização de animais para desenvolvimento, experimento e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes e seus componentes, a lei do estado do
Amazonas incorreu em inconstitucionalidade formal por violação das regras de competência legislativa previstas no artigo 24,
VI, e §1º a §4º, da Constituição Federal de 1988, já que a União,
por meio da Lei Federal nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, não
somente estabeleceu norma geral permissiva com a testagem
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animal como também estabeleceu os procedimentos necessários
para o uso científico de animais. Portanto, no seu entendimento,
a Assembleia Legislativa do estado do Amazonas usurpou a
competência conferida à União para estabelecer normas gerais
sobre fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente (art. 24, VI, CF/88), afrontando a repartição constitucional
de competências e gerando, com isso, um ambiente de insegurança jurídica em razão da alegada antinomia entre as Leis Estadual e Federal. A tese defendida pela ABIHPEC, portanto, é a
de que “o sistema de repartição de competências estabelecido
pela Constituição Federal estabelece que aos estados-membros
caberá tão somente o ‘preenchimento de lacunas’ deixadas pela
legislação federal, tornando inconstitucionais, portanto, normas
estaduais que estabeleçam regras diametralmente opostas às normas gerais estabelecidas pela Lei Federal n. 11.794/2008”
(ponto 91 da inicial da ADI).
A controvérsia foi dirimida em sessão virtual do Plenário
do STF (hipótese prevista na Emenda Regimental 53/2020 ao
RISTF), realizada em 15 de abril de 2020, sob a Presidência do
Ministro Dias Toffoli, ocasião em que, por unanimidade, os Ministros do Supremo julgaram improcedente o pedido formulado
na ADI nº 5996/AM, nos termos do voto do Relator, Ministro
Alexandre de Moraes.6 O acórdão do referido julgado restou assim ementado:
CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS
REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI
ESTADUAL 289/2015 DO ESTADO DO AMAZONAS.
PROIBIÇÃO DO USO DE ANIMAIS PARA O DESENVOLVIMENTO, EXPERIMENTOS E TESTES DE PRODUTOS
COSMÉTICOS, DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMES E
SEUS COMPONENTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
CONCORRENTE DO ESTADO EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ART. 24, VI, CF). NORMA ESTADUAL
AMBIENTAL
MAIS
PROTETIVA,
SE
6

Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de
Mello.
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COMPARADA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE
A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula
de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal
de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias
a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes
federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior
centralização de poder, principalmente na própria União (CF,
art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos EstadosMembros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A
Lei 289/2015 do Estado do Amazonas, ao proibir a utilização
de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de
produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna. Competência legislativa concorrente dos Estados (art. 24, VI, da CF). 4.
A sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha
de princípio, admite-se que os Estados editem normas mais
protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.
(ADI 5996, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

No tocante ao mérito da ação direta de inconstitucionalidade, o Ministro Relator ressaltou a especial atenção destinada
pelo legislador constituinte à tutela do meio ambiente no art.
225, caput, da Constituição Federal, o qual estabeleceu deveres
ao Poder Público e à coletividade com foco na sua preservação
para as gerações futuras, destacando ainda que dentre os deveres
expressamente impostos ao Poder Público está o de “proteger a
fauna e a flora, sendo vedadas, na forma da lei, as práticas que
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coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade” (art. 225, § 1º,
VII, da CF). Dessa forma, o Ministro Relator sustentou possuir
entendimento pessoal consolidado no seguinte sentido, verbis:
[...] no caput do art. 225, o texto constitucional afirma ser o
meio ambiente bem de uso comum do povo, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção, que possui um regime
jurídico especial que exorbita o Direito Comum. O meio ambiente deve, portanto, ser considerado patrimônio comum de toda
a humanidade para garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras, direcionando todas as
condutas do Poder Público estatal no sentido de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem a uma finalidade individual.7

Com base na afirmação supra, o Ministro Relator pretendeu salientar a relevância dada à proteção do meio ambiente pela
Constituição Federal, e a razão pela qual o legislador constituinte distribuiu, entre todos os entes federativos, competências
administrativas e legislativas em matéria ambiental, aqui incluída a proteção da fauna, deixando reservado à União o papel central da edição de normas gerais e aos demais entes federativos a
possibilidade de suplementação dessas normas de caráter geral,
conforme se extrai de uma interpretação conjunta dos artigos 23
e 24 da Constituição Federal.
No caso em exame, portanto, para o julgamento da alegação de violação das regras constitucionais de competência legislativa concorrente, mais especificamente as estabelecidas no
art. 24, VI, e parágrafos, da CF/88, faz-se necessário analisar as
normas gerais dispostas na Lei Federal 11.794/2008 que, regulamentando o inciso VII do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabeleceu os procedimentos para o uso científico de
7

Trecho extraído, na literalidade, do acórdão em análise, p. 3 do voto do Ministro
Relator.
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animais e, no tocante às condições de criação e uso de animais
para ensino e pesquisas científicas, estabeleceu, no seu artigo 14,
o seguinte:
Art. 14. O animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas nos protocolos dos experimentos que constituem
a pesquisa ou programa de aprendizado quando, antes, durante
e após o experimento, receber cuidados especiais, conforme estabelecido pelo CONCEA.
§ 1º O animal será submetido a eutanásia, sob estrita obediência às prescrições pertinentes a cada espécie, conforme as diretrizes do Ministério da Ciência e Tecnologia, sempre que, encerrado o experimento ou em qualquer de suas fases, for tecnicamente recomendado aquele procedimento ou quando ocorrer
intenso sofrimento.
§ 2º Excepcionalmente, quando os animais utilizados em experiências ou demonstrações não forem submetidos a eutanásia,
poderão sair do biotério após a intervenção, ouvida a respectiva
CEUA quanto aos critérios vigentes de segurança, desde que
destinados a pessoas idôneas ou entidades protetoras de animais devidamente legalizadas, que por eles queiram responsabilizar-se.
§ 3º Sempre que possível, as práticas de ensino deverão ser fotografadas, filmadas ou gravadas, de forma a permitir sua reprodução para ilustração de práticas futuras, evitando-se a repetição desnecessária de procedimentos didáticos com animais.
§ 4º O número de animais a serem utilizados para a execução
de um projeto e o tempo de duração de cada experimento será
o mínimo indispensável para produzir o resultado conclusivo,
poupando-se, ao máximo, o animal de sofrimento.
§ 5º Experimentos que possam causar dor ou angústia desenvolver-se-ão sob sedação, analgesia ou anestesia adequadas.
§ 6º Experimentos cujo objetivo seja o estudo dos processos
relacionados à dor e à angústia exigem autorização específica
da CEUA, em obediência a normas estabelecidas pelo CONCEA.
§ 7º É vedado o uso de bloqueadores neuromusculares ou de
relaxantes musculares em substituição a substâncias sedativas,
analgésicas ou anestésicas.
§ 8º É vedada a reutilização do mesmo animal depois de alcançado o objetivo principal do projeto de pesquisa.
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§ 9º Em programa de ensino, sempre que forem empregados
procedimentos traumáticos, vários procedimentos poderão ser
realizados num mesmo animal, desde que todos sejam executados durante a vigência de um único anestésico e que o animal
seja sacrificado antes de recobrar a consciência.
§ 10. Para a realização de trabalhos de criação e experimentação de animais em sistemas fechados, serão consideradas as
condições e normas de segurança recomendadas pelos organismos internacionais aos quais o Brasil se vincula.

Ao analisar a norma geral destacada no comparativo com
a lei estadual questionada, o Ministro Relator referiu ser notório
que a norma federal é mais permissiva que a lei amazonense no
que se refere à utilização de animais em pesquisas científicas, já
que, nesta última, há expressa proibição para utilização de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos
cosméticos, de higiene pessoal e de perfumes, com previsão de
sanção pecuniária e administrativa para a hipótese de descumprimento. Ocorre que, no entendimento do Ministro Relator,
essa proibição levada a efeito pela lei amazonense não invadiu a
competência da União para editar normas gerais sobre a utilização de animais em pesquisas científicas. No voto do Relator,
após considerações introdutórias, amparadas em renomada doutrina, sobre as raízes históricas do federalismo, a importância da
tripartição de funções e da distribuição de competências materiais e legislativas para manutenção da autonomia dos entes federativos, foi ressaltado que o legislador constituinte de 1988, sabedor da tradição centralizadora brasileira, evidenciada sobretudo nos momentos de anormalidade democrática, instituiu regras descentralizadoras na distribuição das competências legislativas, com base no que ficou conhecido por “princípio da predominância do interesse”, ampliando as hipóteses de competências concorrentes e legitimando os demais entes federativos à
função legiferante pautada no interesse regional ou local. Esse
princípio, segundo o Ministro Relator, rege o federalismo cooperativo brasileiro, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto para fins de
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interpretação de supostos conflitos legislativos entre normas gerais e suplementares como no caso em exame. Com efeito, destacou o Ministro Relator que havendo dúvidas sobre a distribuição de competências legislativas concorrentes deverá o interprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades de modo a garantir o imprescindível
equilíbrio federativo.
Outro aspecto a ser destacado na decisão em análise, diz
respeito ao reconhecimento expresso no voto do Ministro Relator de que inexiste uma necessária prevalência da legislação federal, especialmente quando no âmbito estadual estabelece-se
uma lei de caráter ambiental mais protetiva. Logo, no caso concreto, o estado do Amazonas, por meio da lei questionada, não
estabeleceu uma proibição geral e irrestrita à realização de testes
em animais dentro de seu território, mas sim, nos limites de sua
competência legislativa, pautada no interesse local, proibiu tão
somente a utilização de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal e
perfumes, seguindo, aliás, uma tendência mundial amparada em
aspectos éticos, científicos e econômicos, com foco na proteção
da vida animal, sendo essa uma medida já adotada por outros
estados da Federação. Assim, no entendimento do Ministro Relator, a sobreposição de diferentes opções políticas ligadas à proteção ambiental e animal vincula-se diretamente ao princípio da
predominância do interesse e ao reconhecimento da autonomia
dos entes federativos, devendo-se, em princípio, ser sempre admitido que os estados editem normas mais protetivas ao meio
ambiente (aqui inserida a proteção à vida animal), com fundamento em suas peculiaridades regionais.8
8
O Ministro Relator Alexandre de Moraes, nesse ponto do voto fez referência expressa ao precedente firmado na ADI 3.937-MC (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 10/10/2008), que tratou de lei estadual paulista que proibiu a produção e circulação do amianto, confrontada com legislação federal que admite o emprego dessa substância; e o julgamento do RE 194.704 (Rel. para acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgamento concluído em 29/6/2017), em que
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Com base nesses fundamentos, o Ministro Relator Alexandre de Moraes encaminhou seu voto pela improcedência da
ADI proposta, sendo acompanhado, à unanimidade, pelos demais Ministros do STF.
5. A LEI ESTADUAL FLUMINENSE E O JULGAMENTO
DA ADI Nº 5995/RJ PELO STF
O segundo caso, que consolidou a jurisprudência do STF
sobre o tema, foi julgado em 27 de maio de 2021, tendo como
Relator o Ministro Gilmar Mendes. Trata-se da ação direta de
inconstitucionalidade (ADI) nº 5995/RJ, também ajuizada pela
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) contra a Lei 7.814/17, do Estado
do Rio de Janeiro, que proibiu, no âmbito daquele Estado, “a
utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste
de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e
seus componentes”, bem como “a comercialização dos produtos
indicados no caput deste artigo, quando derivados da realização
de testes em animais” (art. 1º e parágrafo único da Lei 7.814/17).
A Lei Estadual fluminense, no seu art. 2º, também elenca
um rol exemplificativo de produtos abrangidos pela proibição,
aos moldes do disposto na Lei do Estado do Amazonas. Mas é
no seu artigo 4º, que a Lei Fluminense vai além, ao determinar
que nas embalagens de todos os produtos cosméticos, de higiene
pessoal, perfumes e de limpeza comercializados no Estado do
Rio de Janeiro deverá existir a informação aos consumidores de
que não foram realizados testes em animais para a elaboração do
produto, com exceção apenas para os produtos e substâncias testados e disponíveis para venda, ao tempo da publicação da referida Lei.
Tanto o artigo 1º quanto o art. 4º da Lei 7.814/2017 do
validada lei do Município de Belo Horizonte/MG que estabelecera padrões mais restritos de emissão de gases poluentes.
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Rio de Janeiro, acima referidos, têm sua constitucionalidade
questionada pela ABIHPEC na ADI 5995/RJ. Segundo a
ABIHPEC, a Lei fluminense usurpou a competência da União
para estabelecer normas gerais sobre fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente e também sobre produção e
consumo e direito civil e comercial. Tal como sustentado pela
ABIHPEC na ADI nº5996/AM, também na ADI 5995/RJ o principal argumento utilizado pela ABIHPEC foi o de que a Lei Estadual fluminense, contraria a Lei Federal nº 11.794/2008 que
autoriza pesquisas com animais para fins científicos. Para a associação, a Lei fluminense teria invadido a competência normativa da União para legislar sobre normas gerais em relação
à proteção da fauna, e a proibição de venda de produtos de outros estados que não adotem as mesmas regras interfere indevidamente no comércio interestadual.
Contudo, no julgamento em questão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de os Estados ampliarem
a proteção ao meio ambiente por meio de leis estaduais. No entendimento do Ministro Relator, Gilmar Mendes, o argumento
do conflito legislativo não procede. Para o Ministro são distintos os objetos da Lei fluminense e da Lei federal. Segundo o
Ministro:
Ao meu sentir, as leis estaduais que vedam a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos
cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes,
a rigor, parecem concretizar o exercício de competência legislativa plena dos próprios Estados ante à inexistência de disciplina da matéria a nível federal, nos termos do art. 22, § 3º, da
Constituição Federal. É que, se a Lei federal 11.794/2008 dispôs tão somente acerca do uso de animais par afins de atividade
de ensino e pesquisa científica, sob o ponto de vista estritamente normativo, inexiste regulamentação federal sobre o uso
destinado à comercialização de produtos cosméticos. Ao colmatar essa lacuna, não antevejo que o Estado do Rio de Janeiro
tenha incorrido em inconstitucionalidade formal ou material,
na medida em que o Estado-membro apenas estabeleceu um
patamar de proteção ao meio ambiente superior àquele definido
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pela União, mais ainda assim alinhado ao espírito constitucional de realização de um direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.9

O Ministro Relator, Gilmar Mendes, também mencionou que na ADI 5996/AM, o STF reconheceu a constitucionalidade de Lei do Amazonas que também proíbe testes em animais para o desenvolvimento de produtos cosméticos e afins.
Logo, em seu entendimento, as leis estaduais que vedam a utilização de animais são legítimas, pois, além de não haver lei
federal sobre o assunto, elas apenas estabelecem um patamar
de proteção à fauna superior ao da União, mas dentro de suas
competências constitucionais.
Nesse ponto do julgado, o voto do Ministro Relator foi
acompanhado pela grande maioria dos Ministros da Corte. Por
10 votos a 1, o colegiado entendeu que as regras estão dentro
da competência dos entes federados para legislar sobre proteção ao meio ambiente e ao consumidor. O colegiado, contudo,
invalidou trechos da mesma lei que proíbem a comercialização,
no estado, de produtos derivados de testes animais vindos de
outras unidades da federação e exigem que os rótulos informem
que não houve testagem em animais. Por 6 votos a 5, prevaleceu o entendimento de que a lei invadiu a competência da
União para legislar sobre comércio interestadual e sobre a discriminação de informações nos rótulos dos produtos.
O relator também julgou inválido o dispositivo que
exige a informação, no rótulo do produto, de que não houve
testes em animais. Segundo ele, essa regra entra na competência federal para legislar sobre produção e consumo, pois há diversas normas federais tratando da matéria. Essa vertente foi
acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes, Roberto
Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski e, suplementarmente, pelo ministro Nunes Marques.
Cumpre destacar que duas teses antagônicas também
9

Trecho extraído, na literalidade, do acórdão em análise, p. 26 do voto do Ministro
Relator.
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apareceram nos votos dos Ministros no referido julgado. A primeira, sustentada pelo Ministro Nunes Marques, o qual votou
pela declaração total de inconstitucionalidade da Lei fluminense.
Segundo ele, embora seja possível aos estados editar normas
mais protetivas ao meio ambiente que as da União e de outros
entes federados, nesse caso não haveria qualquer peculiaridade
regional que a justificasse. No mesmo sentido, em relação à proibição de comercialização e à exigência de rotulagem dos produtos entendeu o Ministro que e a competência legislativa é exclusiva da União. A segunda tese foi sustentada ministro Edson
Fachin que considerou a Lei fluminense integralmente constitucional, já que ela não trata especificamente de comercialização
de produtos, mas da proteção à fauna e ao consumidor, campos
em que pode haver atuação suplementar do legislativo estadual.
Assim, no entendimento de Fachin, ao estabelecer as exigências
em relação a testes com animais, o legislador estadual estaria
atuando de forma suplementar às normas federais de proteção ao
consumidor e ao meio ambiente. As ministras Rosa Weber e
Cármen Lúcia e os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux aderiram
a essa tese do Min. Fachin.
6. ANÁLISE CRÍTICA DOS JULGADOS
A seguir busca-se tecer algumas considerações aos julgados em exame. É possível identificar pontos bastante positivos
nos precedentes gerados e outros que, se não podem ser taxados
de negativos, ao menos poderiam ter sido objeto de uma análise
mais ampla, sob o ponto de vista do Direito Animal.
Um ponto extremamente positivo de ambos os julgados
analisados é, inegavelmente, o fortalecimento de entendimento
já exarado pelo Supremo em outras oportunidades (e.g. ADI
3.357/RS; ADI 3.937-MC; RE 194.704), na linha daquilo a doutrina jus ambientalista pátria passou a denominar de “federalismo cooperativo ecológico” (SARLET; FENSTERSEIFER,
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2014), em que se reconhece que muito embora o sistema constitucional de distribuição de competências se alicerce em uma lógica de verticalidade, perceptível tanto no âmbito das competências legislativas concorrentes, quanto no âmbito das competências materiais comuns (arts. 23 e 24 da CF), todos os entes são
chamados a atuarem em matéria de proteção do ambiente, havendo sempre o espaço para que exerçam sua competência legiferante suplementar, pautada nos interesses e peculiaridades regionais ou locais (art. 30, I, CF), de modo a elevar os patamares
de proteção ambientais para além daqueles previstos na legislação federal.
Outro ponto positivo dos julgados é um desdobramento
do primeiro, pois refere-se ao fortalecimento no âmbito da jurisprudência do Supremo, da incidência do princípio da preponderância do interesse como regra de ouro do nosso sistema constitucional de repartição de competências (SILVA, 2009, p. 478;
SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 37). Isso fica muito claro
sobretudo no primeiro julgado analisado (ADI 5996/AM), onde
o STF reconheceu a predominância do interesse regional de um
estado da Federação no campo da competência legislativa concorrente em matéria de proteção à vida animal, abrindo-se um
leque grande de possibilidades para que novas iniciativas legislativas regionais ou locais, com esse mesmo escopo, sejam adotadas por outros entes federativos.
Também é de ser salientado como avanço positivo a tese
que prevaleceu no julgamento da ADI 5995/RJ no sentido de que
sequer existe norma federal que regule a temática da utilização
de animais na produção de cosméticos e afins, sendo distinto o
objeto regulado pela lei federal 11.794/2008, e que, portanto, na
ausência de norma federal específica sobre essa matéria, os estados da federação podem exercer sua competência legislativa
de forma plena.
Portanto, por uma ou outra via, os julgados do STF nas
ADIs nº 5995/RJ e 5996/AM sepultaram a discussão sobre a
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competência de os estados da federação editarem leis estaduais
proibindo os testes animais na produção de cosméticos, sendo de
se esperar que iniciativas similares venham a ser adotadas por
mais estados brasileiros em um futuro breve.
Em contrapartida, entende-se que a temática de fundo,
qual seja, a proibição dos testes animais na produção de cosméticos foi pouco explorada no primeiro acórdão analisado (ADI
5996/AM). Isso se justifica, por certo, por estar em discussão a
suposta usurpação de competência pelo ente estatal. Contudo,
muito embora o Ministro Relator tenha feito menção expressa à
tendência mundial da proibição de testes aflitivos em animais
para produção de cosméticos, nada referiu acerca de questõeschave em Direito Animal, como a senciência e a consciência dos
animais utilizados em testes dessa natureza, voltados à produção
de produtos de questionável necessidade e causadores de graves
sofrimentos a esses seres. De igual modo, não foi tecida no acórdão da ADI 5996/AM nenhuma consideração acerca do princípio da dignidade animal, norma jurídica de cunho ontológico,
estruturante de todo o sistema constitucional de proteção dos
animais no Brasil e do próprio Direito Animal enquanto ramo
autônomo da ciência jurídica.
Nesse ponto, porém, o acórdão da ADI 5995/RJ se consolida como um paradigma mais importante e completo que o
julgado anterior, pois dos votos de diversos ministros se extrai a
tese de que a proteção constitucional dos animais é uma proteção
autônoma, que decorre da senciência animal e que independe do
contributo ecológico da espécie a que pertença o animal individualmente considerado. A título de exemplo, cabe transcrever
um significativo trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso:
Por muito tempo, entendeu-se que a proteção animal teria um
caráter instrumental. Protegiam-se os animais em função do
benefício que eles pudessem trazer para o meio ambiente.
Todavia, eu penso, ao longo do tempo, foi-se reconhecendo
progressivamente o valor intrínseco dos animais,
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independentemente da sua instrumentalizado para a proteção
do meio ambiente. A proteção dos animais em si, como seres
sencientes, capazes de sofrimento e capazes de sentir dor. Portanto, eu acho que nós evoluímos para uma proteção autônoma
dos direitos dos animais pelo seu valor intrínseco e independentemente do maior ou do menor proveito que essa proteção
possa trazer genericamente para o meio ambiente. A evolução
da ética animal tem sido um fator relevante no processo civilizatório global. Como já é lembrado (...) inúmeros países têm
evoluído nessa direção, inclusive no que diz respeito à testagem para fins cosméticos.
Eu considero esse um ponto importante de se destacar, porque
já há precedentes em tribunais internacionais e no Direito
Comparado até mesmo de reconhecimento dos animais e da
própria natureza como sujeitos de direito. Portanto, há uma
modificação importante. Talvez seja a quarta ferida narcísica
da condição humana. Já não somos o centro do universo desde
Copérnico; pertencemos ao reino animal desde Darwin; não
mandamos nem na nossa consciência plena desde Freud; e talvez tenhamos que reconhecer, em breve, a titularidade de direitos por animais. E, como disse, há precedentes no Direito
Comparado. Verifico, pois, nesse domínio, uma tendência
mundial de ampliação de direitos.10

Esse aspecto do julgado é muito significativo para o Direito Animal brasileiro. Ao vedar o tratamento cruel com os animais, a CF/88 reconhece e protege um conteúdo de dignidade
com relação à vida dos animais, superando a noção kantiana de
meras obrigações indiretas. Logicamente, ao vedar todas as formas de crueldade aos animais a Constituição está a reconhecer
um conteúdo claro de dignidade na vida animal (SARLET;
FENSTERSEIFER, 2008; SILVA, 2015; MEDEIROS, 2013,
ATAÍDE JÚNIOR, 2020). Saliente-se, aliás, que a dignidade
animal foi reconhecida pelo STJ em precedente paradigmático,
julgado em 21 de março de 2019, de relatoria do Ministro Og
Fernandes (Recurso Especial nº 1797175/SP), o qual reconheceu
a “dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana” e, como
10

Trecho extraído, na literalidade, do acórdão em análise, p. 67, voto do Ministro Luís
Roberto Barroso.
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corolário, reconheceu a possibilidade de se atribuir “dignidade
e direitos aos animais não-humanos”. Ainda mais paradigmático
foi o reconhecimento da dignidade animal no âmbito do STF,
quando do julgamento da ADI 4983/CE, julgado em 06 de outubro de 2016, em especial na fundamentação de voto da Ministra
Rosa Weber.
Infelizmente o ponto negativo do julgamento da ADI
5.995/RJ reside na declaração de inconstitucionalidade dos artigos da Lei fluminense que proibiam o comércio e exigiam a informação do consumidor. Aqui o acórdão não passa livre de críticas já que perfeitamente possível, em um federalismo ecológico cooperativo, reconhecer a competência legislativa concorrente do legislador estadual para suplementar às normas federais
de proteção ao consumidor e ao meio ambiente, na linha da tese
capitaneada pelo Ministro Fachin, acompanhada pelo voto das
ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia e dos ministros Marco
Aurélio e Luiz Fux.
Inobstante as críticas aqui tecidas, reconhece-se a importância dos precedentes analisados e suas inegáveis contribuições
para o fortalecimento do Direito Animal brasileiro. Sob o ponto
de vista teórico, ambos os acórdãos reconhecem a possibilidade,
no âmbito da competência legislativa concorrente, serem estabelecidos patamares mais elevados de proteção à vida animal por
estados, em comparação aos patamares definidos na legislação
federal, com base no princípio da predominância do interesse e
no fortalecimento da autonomia local e do respeito às diversidades locais e regionais. Sob o ponto de vista prático, a decisão
tem o efeito de manter protegidos contra utilização cruel na indústria dos cosméticos milhares animais no estados do Amazonas e do Rio de Janeiro.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proibição dos testes em animais sencientes na
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produção de cosméticos é um caminho sem volta e uma tendência mundial. Argumentos de cunho ético, científico, econômico,
político e jurídico, evidenciam que submeter animais sencientes
a testes aflitivos, objetivando a produção de produtos de natureza prática questionável, caracteriza situação evidente de sofrimento desnecessário, que não encontra justificativa sob qualquer
foco de análise.
Os estados do Amazonas e do Rio de Janeiro, ao promulgarem as Leis Estaduais nº 289/2015 e nº 7.814/2017, proibindo,
no seus territórios, os testes em animais para produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não violaram o sistema constitucional da competência legislativa concorrente, notadamente porque o constituinte de 1988, instituiu
regras descentralizadoras na distribuição das competências legislativas, com base no que ficou conhecido por “princípio da
predominância do interesse”, ampliando as hipóteses de competências concorrentes e legitimando estados e municípios à função legiferante pautada no interesse regional ou local.
No caso concreto, os referidos estados do Amazonas e do
Rio de Janeiro, não estabeleceram uma proibição geral e irrestrita à realização de testes em animais dentro de seus territórios,
mas sim, dentro dos limites de sua competência legislativa, proibiram tão somente a utilização de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene
pessoal, perfumes e seus componentes, seguindo, aliás, uma
tendência mundial amparada em aspectos éticos, científicos e
econômicos, com foco na proteção da vida animal, sendo essa
uma medida já adotada por outros estados da Federação.
Os julgados analisados fortalecem o Direito Animal brasileiro no âmbito da jurisprudência do STF, na medida em que a
predominância do interesse regional de um estado é reconhecida
no campo da competência legislativa concorrente em matéria ligada à proteção da vida de animais, abrindo-se um leque grande
de possibilidades para que novas iniciativas legislativas
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regionais ou locais com esse mesmo escopo sejam adotadas por
outros entes federativos, sepultando eventuais discussões dessa
natureza nos demais estados da Federação que já possuem leis
similares.
Portanto, além de contribuir no campo teórico com o reconhecimento de leis estaduais ou até mesmo municipais que
elevem os patamares protetivos dos animais amparam-se no
princípio da predominância do interesse, o efeito prático dos referidos julgados é significativo já que contribui para a manutenção da redução do sofrimento animal ao manter hígidas as legislações estaduais questionadas.
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