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Resumo: O presente artigo busca pontuar os avanços da legisla-
ção brasileira na proteção dos animais, e a incidência do princí-
pio da vedação ao retrocesso, utilizando a metodologia de pes-
quisa documental e bibliográfica. Menciona os estudos científi-
cos sobre a consciência animal, os debates filosóficos no que diz 
respeito à relação entre humanos e animais ao longo da história, 
e o surgimento de novos conceitos, como o da família multies-
pécie. Aborda conquistas relativas aos direitos humanos e ambi-
entais, numa gradual transição de modelos de conduta fulcrados 
na dominação e exploração, para aqueles condizentes com uma 
sociedade mais fraterna, justa, pacífica, sustentável e solidária. 
Discorre sobre o direito como processo histórico-cultural e a 
construção de um novo status jurídico para os animais. Conclui 
no sentido da ausência de descontinuidade no antropocentrismo 
legislativo, apesar dos avanços ocorridos, na medida em que os 
interesses patrimoniais humanos ainda são priorizados, em de-
trimento da garantia da vida livre de crueldade para todas as es-
pécies, havendo ainda um longo caminho a percorrer. 
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Abstract: This article seeks to point out the advances of brazilian 
legislation in the protection of animals, and the incidence of the 
principle of the prohibition of retrogression, using the method-
ology of documentary and bibliographic research. It mentions 
scientific studies on animal consciousness, philosophical de-
bates regarding the relationship between humans and animals 
throughout history, and the emergence of new concepts, such as 
the multispecies family. It addresses achievements related to hu-
man and environmental rights, in a gradual transition from mod-
els of conduct based on domination and exploitation, to those 
consistent with a more fraternal, just, peaceful, sustainable and 
solidary society. Discusses the law as a historical-cultural pro-
cess and the construction of a new legal status for animals. It 
concludes in the sense of the absence of discontinuity in legisla-
tive anthropocentrism, despite the advances that have occurred, 
insofar as human heritage interests are still prioritized, to the det-
riment of the guarantee of cruelty-free life for all species, with a 
long way to go. 
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os debates filosóficos, desde a antiguidade, predo-
minou a visão da superioridade humana em rela-
ção aos animais, e essa relação sempre foi pautada 
pela dominação e exploração, com uma ou outra 
voz dissonante. Essa situação ainda persiste, e o 

diferencial na atualidade reside na crescente conscientização 
acerca da necessidade de proteção dos animais contra atos que 
prejudiquem a biodiversidade no planeta ou que os submeta a 
sentimentos de dor, tristeza, medo e angústia.  

No que diz respeito às leis brasileiras, houve avanços, 
sendo o maior deles o disposto no artigo 225, § 1º, VII, da CF\88. 
Em decorrência dessa norma constitucional, considerando tam-
bém o atual contexto social e os mais recentes estudos científicos 
sobre a senciência e consciência animal, não mais se justifica a 
manutenção do status jurídico de coisa conferido aos animais 
pelo CC\2002. Aliás, leis que conferiram outro status jurídico 
para os animais e atribuiu-lhes maior proteção foram aprovadas 
em quatro estados brasileiros, além de estar em tramitação o pro-
jeto de lei federal n. 351/2015 com a mesma finalidade. 

Nessa fase da construção de uma nova qualificação jurí-
dica para os animais, superando a concepção civilista acima ex-
plicitada, cabe mencionar o acórdão do Tribunal de Justiça do 
Paraná TJ-PR, AI 0059204-56.2020.8.16.0000, decisão inédita, 
que entendeu cabível o pleno acesso à justiça aos animais não-
humanos, podendo constar no polo ativo da demanda, porquanto 
detentores da capacidade de estar em juízo (personalidade judi-
ciária), devidamente representados. Importante também menci-
onar o surgimento de novos conceitos, em especial o da família 
multiespécie, com inúmeras decisões judiciais reconhecendo os 
direitos inerentes aos animais inseridos nesse contexto.   

A CF\88 vedou práticas consideradas cruéis contra os 
animais, conforme se observa no artigo 225, § 1º, inciso VII, 
conferindo-lhes, portanto, dignidade. Ocorre que, após a memo-
rável decisão do STF na ADI 4.983, de 06\10\2016, que 

N
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considerou a vaquejada uma prática que submete os animais à 
crueldade e, portanto, discrepante da norma constitucional, foi 
aprovada em poucos meses a EC n. 96/2017 ressalvando da pro-
teção originalmente instituída os animais utilizados em práticas 
desportivas de caráter cultural. Observa-se na referida emenda o 
efeito backlash, o desrespeito ao princípio da vedação ao retro-
cesso e, ainda, a desconsideração dos estudos e pesquisas cien-
tíficas, em especial da neurocência, que reconheceram a senci-
ência e consciência animal. Sobre tais estudos, importante citar 
a Declaração de Cambridge, de 7 de julho de 2012, de que os 
humanos não seriam os únicos a ter substratos neurológicos que 
geram a consciência, mas também os mamíferos, aves, polvos e 
outros animais nela consignados.  

Apesar dos inegáveis avanços, observa-se que as leis bra-
sileiras ainda estão fulcradas no paradigma antropocêntrico, ha-
vendo um caminho longo a percorrer para uma proteção jurídica 
cada vez mais efetiva e ampla dos animais. Não se pode perder 
de vista que a própria Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos só foi proclamada em 10 de dezembro de 1948, não sendo 
raras ainda hoje as violações aos seus princípios. As conquistas 
de direitos em favor das pessoas que sofreram, e ainda sofrem, 
com condutas ancoradas na prática da dominação e exploração, 
como as mulheres, os negros e os indígenas, demoraram muitos 
anos, e num processo gradual. Isso demonstra que os movimen-
tos que implicam em alteração de paradigmas na sociedade são 
muito difíceis. Há resistência a mudanças devido a conceitos en-
raizados e internalizados por muitas gerações. A resistência tam-
bém se deve à lógica do sistema econômico na qual estamos in-
seridos, sendo que reconhecer dignidade aos animais, por exem-
plo, significa perdas financeiras para aqueles que lucram com a 
exploração. Não se pode também olvidar da resistência inerente 
ao próprio campo psicológico e comportamental humano, pois, 
de acordo com os estudos mais recentes da neurociência, somos 
seres enviesados e de racionalidade limitada. 
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APONTAMENTOS SOBRE A RELAÇÃO DOS HUMANOS 
COM OS ANIMAIS AO LONGO DA HISTÓRIA 

 
Os humanos sempre estabeleceram uma relação de do-

mínio e exploração com os animais, marcada há milênios pela 
ganância, indiferença e ignorância, em que pese vozes contrárias 
terem se levantado desde tempos pretéritos.  

No início, os animais eram caçados para servir de ali-
mento, proteção contra o frio, abrigo, força de trabalho e meio 
de transporte. Com o desenvolvimento científico surgiram as 
inovações tecnológicas, mas também os contrassensos. Tais ino-
vações poderiam ser utilizadas para melhorar a vida de todos os 
seres vivos no planeta, mas, ao contrário, estamos na iminência 
de destruí-la. A crise ambiental causada por nossas ações des-
medidas poderá levar muitas espécies à extinção. Foram desen-
volvidas técnicas agrícolas capazes de produzir alimentos em 
larga escala e, em consequência, a crueldade animal, especial-
mente a verificada em relação aos denominados “animais de pro-
dução”, poderia cessar, mas, ao contrário, foi ampliada em pro-
porções absurdas, ao ponto de ser considerada na atualidade uma 
das maiores causas do aquecimento global.  

Na filosofia clássica, a superioridade humana era afir-
mada por Aristóteles, tendo essa visão predominado até os dias 
atuais. No entanto, não se pode deixar de salientar que, em época 
até mesmo anterior, Pitágoras defendia o direito dos animais à 
vida e ao bom tratamento, apesar de ser uma voz praticamente 
isolada. Rousseau, Kant, Althusius, Hobbes, Spinoza, Pufendorf 
e Locke defenderam um contrato social no qual apenas seres hu-
manos participam. Para Descartes, o animal seria, na visão car-
tesiana, comparado a uma máquina. No entanto, não se pode ol-
vidar as vozes dissonantes, apesar de minoritárias, que surgiram 
também nessa época, de Leibniz, Voltaire, Darwin, Humboldt, 
Bentham, Singer e Regan (MÓL; VENANCIO, 2019, p. 17).   
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Liberacionistas, como Singer, de concepção utilitarista, 
defendem que a busca por pequenas mudanças nas condições de 
vida dos animais vão aos poucos preparando a sociedade para a 
abolição final. De outro lado, teóricos do direito, como Regan, 
acompanhados por Francione e Wise, defendem que os animais 
possuem um valor intrínseco, pugnando pela abolição imediata 
da propriedade animal e o reconhecimento deles como sujeitos 
de direito. Salt, por sua vez, entende que deveria haver uma ética 
unificada (SANTANA, 2008, pp. 160-161). Nessa seara, Singer, 
de um lado, defende a libertação de animais por uma salvaguarda 
de seu bem-estar mediante critérios utilitaristas, ao passo que Re-
gan, de outro lado, defende a atribuição de direitos individuais a 
alguns animais, através de uma abordagem deontológica (STEI-
NER, 2005, p. 6). 

Com efeito, predomina até os dias atuais a matriz filosó-
fica moderna de concepção de dignidade atribuída exclusiva-
mente à pessoa humana, que tem raízes no pensamento kantiano, 
na qual o que se encontra fora do universo humano estaria abar-
cado pelo conceito de coisa. No entanto, notadamente por força 
do impacto ocasionado pela civilização tecnológica, a ética mo-
derna, de concepção antropocêntrica, passou a ser questionada 
mais contundentemente, o que pode inclusive ser extraído das 
lições de H. Jonas (SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 131).  

Nussbaum (2013, pp. 426-427), fundamentada na teoria 
das capacidades, também promoveu críticas à concepção kanti-
ana, afirmando que reconhecer uma dignidade a certas existên-
cias não humanas implica numa questão de justiça, que decorre 
não de atos de compaixão, ou de uma autocontenção para evitar 
a degradação humana no planeta, mas de uma dignidade própria 
da existência dos animais não-humanos. 

Os animais foram excluídos do contrato social da moder-
nidade justamente porque esse contrato considera dignos de li-
berdade e de acesso às oportunidades apenas os seres dotados de 
capacidade racional. Por esse ângulo, os sujeitos não-humanos 
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são os grandes excluídos do contrato, na medida em que não tri-
lham pensamentos cartesianamente racionais (WOLF, 2019, p. 
7). 

Nesse sentido, a ampliação da noção de dignidade da 
pessoa humana para alcançar também os animais aponta para 
uma releitura do clássico contrato social, o que é desenvolvido 
por Michel Serres quando se vislumbra a necessidade de apostar, 
no contexto político-jurídico contemporâneo, na concepção de 
um contrato natural, onde o ser humano abandone a sua condi-
ção de dominador, assumindo a condição de reciprocidade 
(SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 191). 

Ademais, se precisamos agir com ética, então ela deve 
ser de tamanha magnitude que permita abarcar todas as nossas 
decisões em relação a todas as espécies, pelo princípio da igual-
dade, ainda mais considerando que na vulnerabilidade às agres-
sões, à dor, ao tormento e à morte, todos os animais são iguais 
(FELIPE, 2014, p. 273).   

Boff (2002, p. 95) afirma que os humanos acreditam es-
tar no centro de todas as coisas, e que estas se ordenam para a 
satisfação de seus desejos, negando a relativa autonomia que 
elas poderiam possuir. Entretanto, ignoram completamente que 
o sujeito derradeiro da vida, sensibilidade e inteligibilidade, em 
primeiro lugar, é o próprio universo.  

Dessa maneira, com a evolução da ciência, as inovações 
tecnológicas, o maior acesso às informações e o acúmulo de co-
nhecimento, a humanidade está avançando na proteção jurídica 
dos animais das demais espécies, ainda que a passos lentos, gra-
duais e não lineares.  

 
AVANÇOS DAS LEIS BRASILEIRAS NA PROTEÇÃO DOS 
ANIMAIS 

 
As primeiras leis brasileiras protetivas dos animais re-

montam a meados do século passado (MÓL; VENANCIO, 
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2019, p. 24).  
Com o Decreto 16.590\1924, surgiu pela primeira vez no 

Brasil lei de âmbito nacional protetiva dos animais, proibindo as 
diversões públicas que lhes causassem sofrimento (SANCHES; 
FERREIRA, 2014, p. 37), ou seja, admitindo, já naquela época, 
a capacidade de sofrer e de sentir dor dos animais.  

Cerca de uma década depois foi instituído o Decreto 
24.645\34, dispondo sobre o bem-estar dos animais, considerada 
a primeira incursão não antropocêntrica do século passado, an-
terior inclusive aos movimentos ambientalistas, conferindo pro-
teção jurídica aos animais e permitindo a formulação de um 
novo status como sujeitos de direito, através da previsão da pos-
sibilidade de assistência em juízo (RODRIGUES, 2012).  

Regulando a pesca, em 1938 foi publicado o Decreto-Lei 
794. Esta também foi objeto do Decreto-Lei 221\67. E a Lei n. 
7.643\87, por sua vez, proibiu a pesca de cetáceo nas águas ju-
risdicionais brasileiras.  

Com o advento da Lei das Contravenções Penais, em 
1941, através do Decreto 3.688, os maus tratos contra os animais 
passaram a ser penalizados (MILARÉ, 2019, p. 102). Assim, 
todo aquele que, de forma dolosa ou culposa, não guardasse com 
a devida cautela ou tratasse com crueldade ou o submetesse a 
trabalho excessivo, incorreria nas penas previstas nos artigos no-
minados no referido decreto. 

A Lei de Proteção à Fauna (Lei 5197/67) modificou o 
status jurídico dos animais silvestres, que passaram, a partir de 
então, a ser propriedade do Estado, contribuindo para o avanço 
na proibição da caça profissional e comércio de espécimes da 
fauna silvestre (SANTANA, 2008, p. 135). 

Em 1981, foi editada a Lei n. 6.938, que instituiu a Polí-
tica Nacional do Meio Ambiente, conceituando o meio ambiente 
como 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.  
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Cerca de dois anos depois, a Lei n. 7.173\83 dispôs sobre 
o estabelecimento e funcionamento de jardins zoológicos.  

Em 1985, foi instituída a Lei n. 7.347, regulamentando a 
Ação Civil Pública, com a finalidade de proteger os interesses 
difusos e coletivos em decorrência de danos causados a fauna e 
ao meio ambiente (LOPES; KIST, 2021, p. 2202). 

O artigo 225 da CF\88 trouxe a garantia de um meio am-
biente ecologicamente equilibrado, com qualidade de vida para 
as presentes e futuras gerações. Consignou, no § 1º, inciso VII, 
que os animais, sem distinção, não devem ser submetidos à cru-
eldade, protegendo-os, não apenas pela função ecológica que de-
sempenham, mas pelo seu interesse individual de não sofrer 
(CORDEIRO, 2010, p. 64). 

A Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9605\98) dispôs sobre 
as sanções penais e administrativas para os danos lesivos ao 
meio ambiente. Contudo, de acordo com Toledo (2012, p. 206), 
em que pese a maior proteção aos animais, estes foram conside-
rados objetos sobre os quais recairiam as condutas ilícitas, numa 
clara incursão antropocêntrica.  

No ano de 2000, foi editada a Lei n. 9.985, que instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 
SNUC, a fim de assegurar uma adequada preservação de rema-
nescentes significativos dos biomas.  

Em 2002, houve a reforma do Código Civil (Lei n. 
10.406), mas não houve alteração no status jurídico conferido 
aos animais, que continuaram a ser tratados como coisas, passí-
veis de apropriação e comércio, com o fim de satisfazer interes-
ses econômicos de seus detentores (SILVA; VIEIRA, 2014, p. 
475).  

O Decreto n. 6.514\2008 dispôs sobre as infrações e san-
ções administrativas ao meio ambiente, e a Lei n. 11.794\2008 
estabeleceu procedimentos para o uso científico de animais e re-
vogou a Lei n. 6.638\79.  

A Lei n. 11.959\2009 dispôs sobre a Política Nacional de 



_392________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca, regulou as ativida-
des pesqueiras, e revogou a Lei n. 7.679\88 e dispositivos do 
Decreto-Lei n. 221\67.  

A Lei n. 13.426\2017, por sua vez, dispôs sobre a política 
de natalidade de cães e gatos. 

De acordo com Ataíde Júnior (2020), a CF distribuiu a 
competência legislativa para legislar sobre fauna (art. 24, VI, 
Constituição). Isso quer dizer que a legislação sobre Direito Ani-
mal é repartida, precipuamente, entre União (normas gerais) e 
Estados (normas específicas). E enquanto a União não legislar a 
respeito, os Estados detêm competência legislativa plena (art. 
24, § 3º, Constituição).  

Assim, dentro dessa competência legislativa, podem os 
estados adotar a atribuição de direitos como forma ou técnica de 
proteção máxima aos animais, e quatro deles assim o fizeram, 
realizando mais densamente o princípio constitucional da digni-
dade animal, derivado do art. 225, § 1º, VII, in fine, da Consti-
tuição Federal.  

O primeiro deles foi o Código Estadual de Proteção aos 
Animais de Santa Catarina (Lei 12.854/2003), alterado pelas 
Leis 17.485/2018 e 17.526/2018, que passaram a reconhecer que 
cães e gatos são sujeitos de direito. 

De forma mais ampla, o Código Estadual do Meio Am-
biente do Rio Grande do Sul (Lei 15.434/2020) instituiu o re-
gime jurídico especial para animais domésticos de estimação e 
qualificou todos estes como sujeitos de direitos, não apenas cães 
e gatos, como fez Santa Catarina. 

Recentemente, Minas Gerais passou também a proteger 
mais intensamente seus animais, por meio da atribuição de di-
reitos, mas de modo mais universal e abrangente. Trata-se da Lei 
22.231/2016, atualizada pela Lei 23.724, de 18 de dezembro de 
2020, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra ani-
mais. 

Ataíde Júnior (2020), dando sequência à sua explanação, 
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ressalta que, apesar dessas três leis estaduais não catalogarem os 
direitos animais, a mera requalificação jurídica de cães e gatos 
(Santa Catarina), animais domésticos (Rio Grande do Sul) ou 
todos os animais (Minas Gerais) de coisas para sujeitos de direi-
tos, consoante os ditames da CF\88, já opera efeitos jurídicos 
expressivos, condizentes com o conteúdo do princípio da digni-
dade animal. 

Entretanto, assevera que a lei estadual mais avançada e 
abrangente do Brasil, e sem precedentes no Direito Comparado, 
em termos de especificação e catalogação de direitos animais, é 
o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba 
(Lei Estadual 11.140\2018). 

Destaca ainda que, no ano passado, entrou em vigor a lei 
municipal de São José dos Pinhais, Lei n. 3.917\2021, tida como 
mais um passo no caminho de descoisificação dos animais, 
como forma de deslegitimação da violência e opressão contra 
esses seres vivos conscientes, concluindo ser inequívoco o pro-
cesso contemporâneo de positivação dos direitos fundamentais 
animais, o que reforça, cada vez mais, a autonomia científica do 
Direito Animal no Brasil (ATAÍDE, 2019). 

Vê-se que os avanços legislativos na matéria em questão 
são incontestáveis, mas ainda há muito o que conquistar para 
uma efetiva proteção aos animais, o que perpassa por mudanças 
de paradigmas, afetando inclusive a nossa rede de segurança psi-
cológica e emocional.  

Com efeito, embora sejamos peritos em ignorar uma 
parte de nós que conhece a verdade, somos continuamente trei-
nados para manter a desconexão entre nossa consciência e nossa 
empatia, entrando em cena nessa missão os criadores de mitos, 
consistentes em instituições que constituem os pilares de um sis-
tema instalado (JOY, 2019, p. 95).  

Apesar de difíceis, por uma série de fatores, as mudanças 
estão ocorrendo, especialmente no âmbito da concessão do bem 
estar para os animais. Para Rodrigues (2012, p. 62), no entanto, 
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é preciso ir além, e alterar o paradigma existente, modificando a 
sua condição jurídica para que figure como sujeito de direito, 
com interesses a serem assegurados, alteração essa que ocorre 
na medida em que se modifica também o contexto social e, em 
consequência, o direito, como um processo histórico-cultural 
construído ao longo do tempo.  

De acordo com Cavalieri Filho (2006, p. 17), o direito é 
uma ciência social cujas normas cuidam-se de regras de conduta 
direcionadas aos indivíduos de um dado grupo, podendo os di-
recionamentos normativos sofrerem modificações na mesma 
medida que os próprios grupos sociais, não sendo, pois, imutá-
veis.  

 
O DIREITO COMO PROCESSO HISTÓRICO-CULTURAL E 
A CONSTRUÇÃO DO DIREITO ANIMAL OU DIREITO 
DOS ANIMAIS 

 
Conforme Bittar (1991, p. 89), o ser humano é sujeito de 

direitos, não pela sua condição de humano, mas sim de pessoa 
em que se encontra e, assim, o titular de direitos é a pessoa do-
tada de aptidão, em função do ordenamento jurídico, o que en-
seja capacidade para ser parte numa relação processual.  

Aguiar (2018, p. 121) leciona que a evolução do pensar 
humano na questão animal implica em que ele não seja mais 
considerado coisa e, para além de garantir uma igualdade mí-
nima ou bem-estar, torna-se necessário transformá-lo num ser 
dotado de direitos, ou seja, um sujeito de direitos. 

A CF\1988, acompanhando a evolução ética e científica, 
consignou, no art. 225, § 1º, inciso VII, que os animais, sem dis-
tinção, não devem ser submetidos à crueldade, protegendo-os, 
não apenas pela função ecológica que desempenham, mas pelo 
seu interesse individual de não sofrer. 

No entanto, no CC\02, não houve o mesmo alinhamento, 
ou seja, a pessoa humana e sua propriedade continuou no centro 
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da tutela jurídica, ficando os animais mantidos implicitamente 
na categoria de coisas. De acordo com Levai, citando Lisboa 
(1998, p. 29), o animal foi colocado a serviço do ser humano, 
em nome do direito de propriedade, o que ameaça a sua integri-
dade física e psicológica. Continuaram os animais sob o status 
jurídico de coisa, como bem de expressão econômica e objeto de 
apropriação pelos seres humanos (FAUTH, 2016, p. 101).  

No entanto, mostra-se inapropriado categorizar o animal 
como coisa e, nessa fase de construção do direito animal ou do 
direito dos animais, a fim de superar categorias jurídicas não 
mais condizentes com a evolução científica e ética da humani-
dade, bem como com a Carta Magna, juristas e filósofos vem 
contribuindo na construção de novos conceitos. 

Korsgaard (2013, p. 629-630), por exemplo, partindo da 
crítica à tradição legal romana pela qual o sistema jurídico divide 
o mundo entre pessoas (apenas seres humanos), e propriedades 
(o que não é humano), entende que os animais não pertencem a 
nenhum desses grupos, sugerindo uma terceira categoria norma-
tiva.  

De acordo com Singer (2013, p. 360), o movimento pela 
libertação animal exige um altruísmo maior por parte dos seres 
humanos, por sua incapacidade de exigir a própria libertação ou 
de protestar contra as condições que lhes são impostas.  

Movimentos sociais levaram a alterações legislativas 
nessa transição de modelos de conduta fulcrados na dominação 
e exploração para outros condizentes com uma sociedade mais 
fraterna, justa, ética, pacífica, sustentável e solidária. Em tempos 
pretéritos, e nem tão distantes assim, era impensável, por exem-
plo, atribuir direitos às mulheres e aos negros.  

Consoante Stengers (2011, p. 87), o tempo é uma ficção 
construída e sua velocidade será uma medida do movimento e 
medirá a evolução das sociedades, concluindo que o tempo do 
direito é, no presente, inegavelmente, o da mudança em relação 
aos animais.  
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No direito de família, por exemplo, os animais vêm ad-
quirindo direitos até então conferidos exclusivamente aos seres 
humanos, sendo considerados nos lares brasileiros verdadeiros 
membros da família, fazendo nascer a chamada família multies-
pécie, desconstruindo conceitos preestabelecidos de formação 
familiar essencialmente humana.  

Por conseguinte, para caracterização dessa denominada 
família multiespécie, afetividade e intimidade são requisitos que 
devem transmutar-se na convivência constante do animal com 
os humanos, sendo sua presença dentro do lar, participando di-
retamente da rotina da casa, elementos indispensáveis para se 
verificar a existência do vínculo familiar (SILVA, 2020, p. 24).  

De acordo com Wolf (2019, p. 153), é imperativo que 
seja atribuída uma nova personalidade jurídica ao ser não hu-
mano, dotado de senciência. Negar o fato de que o animal é ca-
paz de experimentar dor, sofrimento, alegrias, tristezas e toda a 
sorte de emoções, seria o mesmo que institucionalizar o estado 
anticivilizado da barbárie, o que aliás os humanos já foram ca-
pazes de praticar contra seus próprios semelhantes em tempos 
passados.  

O ser humano não é mais privilegiado que os demais se-
res do planeta por pensar racionalmente, sendo o animal também 
sujeito-de-uma-vida, não podendo mais ocupar seu espaço jurí-
dico-normativo no cosmos como um mero objeto. Esse sujeito é 
um indivíduo autoconsciente e senciente, que possui interesses, 
preferências, desejos e uma percepção do mundo e concepção 
biográfica próprias (WOLF, 2019, p. 155). 

O valor da vida deve ser entendido como o bem próprio 
daquela vida, levada adiante pelo indivíduo que a vive, que 
busca completar-se, manter-se vivo, que cuida de si e de outros 
também. Isso vale para humanos e não humanos, igualmente 
(FELIPE, 2014, p. 270).  

Aliás, a capacidade de sofrimento dos animais tem sido 
apontada como o fundamento: 1) da consideração ética que lhes 
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é devida; 2) do interesse daqueles no não-sofrimento e respec-
tiva tutela (ARAÚJO, 2003, pp. 95-99). 

Propõe-se, então, numa perspectiva pós-humanista, a re-
leitura da animalidade, a mesma que se refere Derrida, no âmbito 
da desconstrução, e da alteridade de Levinas, para trazer de volta 
os humanos para uma vida em sintonia e respeito com os ani-
mais, mais inclusiva, pois embora separados pelos contornos bi-
opolíticos mercadológicos, são iguais diante da vulnerabilidade 
da vida que desfrutam (AGUIAR, 2021, p. 337). 

Referida vulnerabilidade dos animais é ainda mais exa-
cerbada ou potencializada pelas limitações de expressar sua au-
tonomia e de dialogar ou de e fazer entender pelos seres huma-
nos, levando-os a caracterização como hipervulneráveis, consis-
tindo na sobreposição ou na potencialização da vulnerabilidade 
existente (REGIS, 2018, p. 79). 

Já não se pode mais pensar que o ser humano é o centro 
e o fim de todas as coisas, e sim parte do universe e da natureza, 
revendo-se o antropocentrismo que está arraigado na cultura oci-
dental, e atribuindo-se valor intrínseco aos animais, numa ética 
do cuidado, do respeito a todas as espécies, evitando sofrimento, 
preconceito e opressão (BARBOSA-FOHRMANN; KIEFER, p. 
38-39). 

Tanto os humanos, quanto os animais, são sujeitos de 
uma vida, de acordo com Regan (1983, p. 61), o que os torna 
iguais do ponto de vista moral e, portanto, depositários do 
mesmo respeito e consideração, não podendo ser tomadas as 
suas vidas como um simples meio, mas sim como um fim em si 
mesmo. 

Assim, possuem os animais interesses que devem ser res-
guardados pelo ordenamento jurídico. E esse resguardo deve vir 
amparado pela proibição de se retroceder nas conquistas verifi-
cadas, o que se consubstancia no princípio da proibição do re-
trocesso, que surgiu na europa continental quando se discutia o 
limite da atuação do legislador infraconstitucional, para que não 
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houvesse violação ao conteúdo mínimo de determinado co-
mando constitucional. 

 
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 

 
No atual contexto, ganha centralidade a tutela do meio 

ambiente e a afirmação do princípio da proibição de retrocesso, 
sobretudo quanto ao chamado núcleo legislativo duro do arca-
bouço do direito ambiental, isto é, os direitos e instrumentos di-
retamente associados à manutenção do “meio ambiente ecologi-
camente equilibrado” e dos “processos ecológicos essenciais”, 
plasmados no artigo 225 da Constituição de 1988 (BENJAMIM, 
2011, p. 55). 

Enuncia o referido princípio, no âmbito ambiental, de 
acordo com Chacón (2012, p. 12), que a legislação não deverá 
ser revisada se isto implicar retroceder os níveis de proteção al-
cançados anteriormente. Assim, não poderá afetar os padrões de 
proteção ambiental já adquiridos, ou modificar legislação vi-
gente diminuindo o nível atual de proteção. 

Com efeito, o direito ambiental contém uma substância 
estreitamente vinculada ao mais intangível dos direitos huma-
nos: o direito à vida, compreendido como um direito de sobrevi-
vência em face das ameaças que pesam sobre o planeta, pelas 
degradações múltiplas do meio onde estão os seres vivos 
(PRIEUR, 2011, p. 48). 

Dessa forma, considerando que as vidas dos animais são 
necessárias ao equilíbrio do meio ambiente, sob esse ângulo, vi-
olar um direito animal é violar um direito humano (TITAN, 
2020, p. 95). Realmente, quando se viola o direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado, coloca-se em risco absoluta-
mente todas as vidas existentes no planeta. 

A CF\88, no artigo 225, considerado, de acordo com Sar-
let e Fensterseifer (2020), núcleo essencial do direito fundamen-
tal ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vedou as 
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práticas cruéis contra os animais e proibiu as condutas que colo-
quem em risco sua função ecológica ou que provoquem a extin-
ção das espécies (§ 1º, inciso VII).  

Assim, o parâmetro para a incidência do princípio da pro-
ibição de retrocesso, em se tratando de matéria ambiental, con-
forme os autores acima, é o critério da violação ao núcleo essen-
cial do direito fundamental relativo ao meio ambiente equili-
brado, com uma restrita margem de discricionariedade, signifi-
cando que, em matéria ambiental, inserida no núcleo irredutível 
da proteção normativa, há o indispensável dever de progressivi-
dade.  

E mais, quando se fala em proibição de retrocesso ecoló-
gico, há que se considerer os limites de ordem física ou ecoló-
gica, amparados em fatos e verdades comprovados cientifica-
mente sobre as condições e a integridade ecológica, que, no seu 
ponto limite, envolvem a nossa própria sobrevivência como es-
pécie biológica.  

Isso não significa que o recuo a níveis de proteção infe-
riores aos anteriormente consagrados não possa ocorrer, mas 
apenas excepcionalmente, quando circunstâncias de fato se alte-
rem significativamente, ou numa situação de calamidade pú-
blica, estado de sítio ou de emergência grave. Neste caso, o re-
trocesso ecológico será necessariamente transitório (ARAGÃO, 
2007, pp. 36-37). 

Sobre a Emenda Constitucional 96/2017, que ressalvou 
da proteção do artigo 225, § 1º, inc. VII, os animais utilizados 
em práticas desportivas de caráter cultural, Sarlet e Fensterseifer 
(2019) acentuam que a referida emenda, além de contrariar a 
proteção originalmente instituída, segue caminho absolutamente 
inverso ao que se vê em sede de direito comparado, tais como na 
legislação civilista francesa e portuguesa, da Bélgica e Alema-
nha. Além disso, o poder de reforma constitucional acabou por 
criar um conceito eminentemente normativo de crueldade, o que 
é inconcebível, pois qualquer prática que submeta animais à 
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crueldade é incompatível com a norma constitucional originária. 
E continuam os ditos autores destacando que a natureza 

de regra inerente à norma imperativa, tal como a prática de tor-
tura aos seres humanos, não dá margem para qualquer pondera-
ção, de modo que se impõe o reconhecimento da inconstitucio-
nalidade do novo dispositivo que, aliás, está sendo objeto da 
ADI 5728/DF, no STF. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os avanços científicos, socioculturais, morais e éticos da 

humanidade implicam no reconhecimento do animal como ser 
sensível, com dignidade, e indispensável para a manutenção do 
equilíbrio ambiental.  

Inicialmente, os seres humanos consideravam o animal 
meramente como coisa, uma espécie de máquina, algo que exis-
tia para lhes servir, levando-se em conta sua utilidade, seja como 
alimento, meio de transporte ou lazer, mas esse olhar vem se al-
terando no curso do tempo.   

As primeiras leis brasileiras protetivas dos animais sur-
giram em meados do século passado, tendo se consolidado uma 
proteção mais efetiva com a promulgação da CF\88, que proibiu 
a crueldade, protegendo-os não apenas pela função ecológica 
que desempenham, mas pelo seu legítimo interesse individual de 
não sofrer. 

No entanto, o CC\2002 manteve o animal na categoria 
dos bens móveis, e a EC 96\2017, contrariando a proteção contra 
crueldade originalmente instituída em favor dos animais, ressal-
vou a utilização destes em práticas desportivas e manifestações 
culturais.  

Por outro lado, novos conceitos estão sendo construídos 
em razão do atual contexto social, como o relativo à família mul-
tiespécie, havendo também leis estaduais e decisões judiciais 
considerando os animais sujeitos de direitos, em consonância 
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com o princípio constitucional da dignidade animal, derivado do 
art. 225, § 1º, VII, in fine, da CF\88. 

Pretendeu-se demonstrar aqui os avanços legislativos, 
mas salientando que, nessa fase de transição e construção do di-
reito animal, ou do direito dos animais, inconsistências e tenta-
tivas de retrocesso aconteceram, e continua sendo passível de 
ocorrer novamente, até mesmo pelo histórico de outros movi-
mentos emancipatórios.  

Isso porque a humanidade, ainda que reconheça que os 
animais são detentores de uma vida, sencientes, conscientes e 
que possuam dignidade, ainda valoriza seus próprios interesses 
em detrimento dos demais, herança de séculos fulcrados na ló-
gica antropocentrista.  

Por tudo isso é que se torna necessário que os avanços 
continuem, sem retrocessos, a fim de ser construído um sistema 
justo para todos, independente da espécie a que pertençam. 
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