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RESUMO 

 

Em A Proteção aos Animais Usados como Cobaias em Testes de Laboratório, no 

Âmbito da Lei de Crimes Ambientais – Lei 9.605/1998, procura estudar em que 

medida o Ordenamento Jurídico Brasileiro, especificamente a Lei 9.605/98 – Lei de 

Crimes Ambientais, disciplina o uso de animais em experimentos científicos para o 

progresso da ciência e as práticas realizadas no cotidiano. Esta busca percorre 

diversos encaminhamentos, destacando-se a responsabilidade da Pessoa Jurídica e 

seus sócios quando da prática de crimes contra a fauna, especialmente em 

experimentos com animais em testes de laboratórios, mostra o que está proposto no 

Projeto de Lei 6.602/2013 que proíbe testes em animais para fabricação de 

cosméticos. A sustentação do processo metodológico está na consulta-pesquisa 

bibliográfica e na pesquisa documental, onde se destacam Leis, Projetos de Leis, 

Ações Criminais e Cíveis que transitaram no Supremo Tribunal de Justiça – STJ e 

Tribunais de Justiça – TJ estaduais. Como resultado, apresenta a necessidade de 

ser aprovada lei específica em defesa dos direitos dos animais, conforme proposta 

contida no Projeto de Lei 6.602/2013. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Penal. Crime Ambiental. Proteção aos Animais. 

Experiências/Testes Laboratoriais. Experimentação Científica.  
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ABSTRACT 

 

In The Protection of Animals Used as Guinea Pigs in Laboratory, Tests Relating to 

Environmental Crimes Law 9.605/1998, search to examine to what extent the 

Brazilian legal system, specifically the Law 9.605/98 - Environmental Crimes Law, the 

discipline use of animals in scientific experiments to the progress of science and the 

practices carried out in daily life. This search goes through various routes, 

highlighting the responsibility of Legal Entities and their partners when the practice of 

crimes against wildlife, especially in animal experiments in laboratory tests, shows 

what is proposed in Bill 6.602/2013 that prohibits animal testing for cosmetic 

manufacture. The support of the methodological process is the literature-search 

query and document research, which highlights Laws, Laws Projects, Criminal 

Actions and Civil carried over the Superior Court of Justice – STJ and Supreme Court 

and Court of Justice – TJ, the State of Rio Grande South. As a result, shows the 

need to be approved specific law to defend the rights of animals, according to the 

proposal contained in the Bill 6.602/2013. 

 

Keywords: Criminal Responsibility. Environmental Crime. Protection of Animals. 

Background / Laboratory Tests. Scientific experimentation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Percebe-se que o Planeta Terra caminha a passos largos para uma 

insustentabilidade ambiental, que preocupa todos aqueles que buscam com 

responsabilidade, a preservação da natureza. A devastação das florestas, a poluição 

das águas, o extermínio das espécies, a diminuição da camada de ozônio, 

prejudicam a qualidade de vida do ser humano. Em Estocolmo, no ano de 1972, teve 

início as manifestações com foco na questão meio ambiente versus industrialização, 

a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. A Conferência 

de Estocolmo, como ficou conhecido este evento, estabeleceu que o homem tem 

direito fundamental à vida saudável, em um ambiente de qualidade, ou seja, direito a 

vida digna, com bem-estar.   

A Organização das Nações Unidas – ONU, no ano de 1980 lançou o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA – que visa o 

Desenvolvimento Sustentável, como uma forma de proteger a Biótica (vida) e 

Abiótica (espaços ambientais). O Desenvolvimento Sustentável exige respeito aos 

recursos naturais da natureza que são limitados, tais como: minerais, vegetais e 

animais, com a finalidade de garantir as condições para as gerações futuras. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de 

outubro de 1988, em seu Art. 225, é contrária à matança de animais, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou 

submetam os animais à crueldade, preconizando a ampla proteção da fauna, porém, 

o que ocorre na prática é justamente o contrário. Basta abrir os olhos para a miséria 

das ruas ou para a perversa realidade rural, na qual animais são maltratados e 

explorados até o limite de suas forças. vamos ver o que se esconde sob o véu dos 

espetáculos públicos, nas fazendas, nas arenas, nas jaulas e nos picadeiros de 

circos. Também é lastimável o drama dos animais submetidos às agruras da criação 

industrial, aos horrores dos matadouros e às terríveis experiências cientificas, dentre 

outras tantas situações em que se lhes impinge dor e sofrimento. 

Nem sempre existiram leis protetoras dos animais ao longo da história da 

humanidade, no caso brasileiro. No tempo em que predominava a política 

mercantilista sobre os produtos da colônia o colonizador ávido pelas riquezas 

brasileiras, florestas e bichos selvagens tornavam-se empecilhos às expedições 

bandeirantes e, portanto, passiveis de destruição. As peculiaridades de cada período 
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histórico ensejaram, no Brasil, fases de intensa devastação da natureza, com os 

ciclos do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do gado, do ouro e, mais tarde, do café. 

Bandeirantes e tropeiros atentavam, impiedosamente, contra a fauna e a flora da 

terra. 

Ocorrem também nos dias hodiernos, situações de grandes agressões 

aos animais, desrespeitando inclusive seu desenvolvimento biológico nas criações 

industriais para consumo humano, para que possam chegar mais rapidamente ao 

abate e conseqüente lucro mais cedo para seu criador.  

A experimentação animal, definida como toda e qualquer prática que 

utiliza animais para fins didáticos ou de pesquisa, decorre de um erro metodológico 

que a considera o único meio para se obter conhecimento cientifico e abrange a 

vivissecção, (procedimento cirúrgico realizado em animal vivo).  

Ainda existem outras formas impiedosas de exploração dos animais, 

porém, com a proteção dada pelas Leis Ambientais, começa uma nova era no 

manejo com o meio ambiente, porém é necessária uma mudança de consciência, de 

valores e do modo de viver mais equilibrado. 

Disciplinando a conduta humana em relação ao meio ambiente, 

protegendo inclusive os animais, está atualmente em vigor a Lei 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, que dispõe sobre os crimes ambientais. Com base nesta Lei e a 

realidade praticada na sociedade, é que procura-se responder aos seguintes 

questionamentos: Em que medida o Ordenamento Jurídico Brasileiro, 

especificamente a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Lei de Crimes Ambientais, 

disciplina o uso de animais em experimentos científicos para o progresso da Ciência 

e o art. 32, § 1º da mesma lei? A Ciência pensa o uso de animais em experiências 

laboratoriais e os princípios que regem a mesma, para explicar o uso de animais em 

experimentos, em contraposição ao que pensam os ativistas ambientais que são 

contrários às experiências, qual a lógica para as duas práticas? Qual a 

Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e dos sócios, bem como da pessoa 

física em crimes ambientais? De que modo a Lei 11.794, de 08 de outubro de 2008, 

que disciplina os Procedimentos para o uso cientifico de animais, contempla os 

argumentos do uso de animais em testes científicos e até que ponto os movimentos 

ativistas podem influenciar na extinção dessas práticas? Como o Projeto de Lei 

6.602/2013, que proíbe os testes em animais para fabricação de cosméticos em todo 

o território nacional, terá eficácia, para que os laboratórios utilizem outra matéria 
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prima em seus testes científicos? E como serão penalizadas as empresas 

infratoras? 

Os animais sempre estiveram presentes na vida humana, desde os 

tempos das cavernas até os dias de hoje, mas sempre foram subjugados pelo 

homem. Tratados, via de regra, como mercadoria, matéria-prima ou produto de 

consumo, os animais do ponto de vista jurídico, têm negado sua natural condição de 

seres sensíveis. Sob o prisma antropocêntrico, a natureza e os animais deixam de 

ser um valor em si, transformando-se em meros recursos ambientais. 

O ser humano sempre precisou dos recursos naturais para sua 

sobrevivência no planeta terra, porém, ao longo da História sempre teve uma atitude 

de predador, não preocupando-se com os recursos naturais que são limitados. Os 

animais continuam a ser utilizados como coisa, matéria prima para a satisfação 

humana. 

O Direito dos Animais é uma questão ambiental, o equilíbrio natural entre 

as espécies é fator importante para a continuidade de vida humana e animal no 

planeta. Também é associado ao efeito estufa, o aquecimento do planeta, os gases 

emitidos na decomposição de ossos dos animais abatidos no mundo, além de outros 

gases poluentes de origem animal. 

O Direito Ambiental sempre despertou o interesse da autora deste 

trabalho por tratar-se de um tema de grande relevância para as presentes e futuras 

gerações. O cuidado com o meio ambiente e o seu uso de forma responsável é 

condição indispensável para uma excelente qualidade de vida. O Brasil, é possuidor 

da maior biodiversidade do planeta e penso que é dever de todo cidadão brasileiro 

resguardar este patrimônio natural que a natureza concedeu. 

Diante do exposto, tem-se como Objetivo Geral: Estudar em que medida 

o Ordenamento Jurídico Brasileiro, especificamente a Lei 9.605/1998 – Lei de 

Crimes Ambientais, disciplina o uso de animais em experimentos científicos para o 

progresso da ciência e as práticas realizadas no cotidiano. 

E, como Objetivos Específicos destacam-se:  

 Averiguar como a Pessoa Jurídica e seus sócios podem ser 

responsabilizados quando da pratica de crimes contra a fauna, especialmente as 

que realizam experimentos com animais em testes de laboratórios;  

 Verificar como o Projeto de Lei 6.602/2013, que proíbe os testes em 

animais para fabricação de cosméticos em todo o território nacional, terá eficácia, 
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quando da utilização, pelos laboratórios, de outra matéria prima em seus testes 

científicos;  

 Estudar qual a lógica de mercado para continuar usando animais em 

testes de laboratórios, quando há outros recursos alternativos; 

 Conhecer qual a posição dos consumidores europeus e brasileiros em 

relação ao uso de cosméticos que derivem de estudos com testes em animais.    

A fundamentação teórica deste estudo está respaldada em autores 

considerados estudiosos do assunto e referências na área do Direito Ambiental, 

inclusive tendo uma atuação profissional diretamente na área, como é o caso do 

Promotor de Justiça em São José dos Campos/SP, Laerte Fernando Levai, que no 

desempenho de suas funções ajuizou as pioneiras Ações Civis Públicas contra o 

abate cruel nos matadouros, a experimentação animal e os abusos em animais de 

circos. Propôs, ainda, a primeira Ação Penal contra organizadores de rodeios, além 

de denúncias contra pessoas jurídicas que cometeram crimes ambientais.  

Também foi estudado, como Doutrinador do Direito Ambiental, Vladimir 

Passos de Freitas, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª região, com uma 

vasta experiência no tema ora estudado, autor de 26 livros na área do Direito, 

centenas de artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e exterior, 

conferencista nacional e internacional, participou da Comissão de Juristas 

constituída pelos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente para a elaboração do 

projeto que resultou na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que trata dos crimes 

ambientais. Igualmente Doutrinador do Direito Ambiental, Gilberto Passos de Freitas, 

Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, autor de vários livros nesta 

área, presidente da Comissão de Juristas do Ministério da Justiça elaborando, nesta 

ocasião o projeto de lei que resultou na Lei 9.605. Celso Antonio Pacheco Fiorillo, 

referência Nacional no Direito Ambiental nos Cursos de Graduação, Pós-Graduação, 

Mestrado e Douturado.  

A sustentação do processo metodológico está na consulta-pesquisa 

bibliográfica que, para Vergara (2010, p. 48), “é um estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, web, isto 

é, material acessível ao público em geral”. 

Adicionalmente, é uma pesquisa documental, trabalhada com base em 

documentos que não receberam tratamento de análise e síntese, quais sejam: Leis, 

Projetos de Leis, Propostas de estudiosos do assunto. 
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E, no dizer de Santos (2012, p. 198), “embora se identifique com a 

pesquisa bibliográfica, esta só se realiza sobre documentos analisados e 

pertencentes a autores que deram o estudo pronto e acabado”. 

Nesta linha de estudo, procurou-se construir o presente trabalho 

monográfico com a seguinte estrutura: 

Introdução - Ora apresentada; O Capítulo 2 - Aborda a proteção aos 

animais usados como cobaias em testes de laboratório à luz da Constituição Federal 

de 1988, da Lei Crimes Ambientais e Crimes contra a Fauna e, ainda, sob o foco da 

ciência quando de suas experimentações. Capítulo 3 - Mostra a Responsabilidade 

Penal na Legislação Brasileira, destacando: crime ambiental, responsabilidade da 

Pessoa Jurídica, dos sócios e da pessoa física. Capítulo 4 - Trata da mudança de 

paradigma, ressaltando o Projeto de Lei 6.602/2013. Capítulo 5 – Apresenta o 

Desenvolvimento Sustentável, na política nacional brasileira, e a preservação do 

meio ambiental, respaldado na ética ecológica. 

Por fim, a Conclusão e as Referências.  

Espera-se que, ao expor sobre o tema em questão, se motive à 

continuidade de estudos nesta mesma linha de pesquisa, contribuindo, assim, não 

apenas para o universo acadêmico, mas para todos que se interessem por este 

assunto. 
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2 A PROTEÇÃO AOS ANIMAIS USADOS COMO COBAIAS EM TESTES DE 

LABORATÓRIO 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 trouxe significativo avanço na 

proteção ao meio ambiente e as diversas formas de vida. A matéria, anteriormente, 

era objeto de normas infraconstitucionais, sujeitas a modificação. Na atual 

Constituição brasileira, os animais assumiram papel de destaque em face da 

proteção ambiental, enquanto destinatários diretos do Direito Ambiental.  

 

2.1 NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou de forma nova e importante a 

existência de um bem que não possui características de bem público e, muito 

menos, privado, voltado à realidade do século XXI, das sociedades de massa, 

caracterizada por um crescimento desordenado e brutal avanço tecnológico.  

Diante desse quadro, a nossa Carta Magna estruturou uma composição 

para a tutela dos valores ambientais, reconhecendo-lhes características próprias, 

desvinculadas do instituto da posse e da propriedade, consagrando uma nova 

concepção ligada a direitos que muitas vezes transcendem a tradicional idéia dos 

direitos ortodoxos: os chamados direitos difusos. 

Com a constitucionalização do direito ao meio ambiente, são criados 

novos institutos com o objetivo de regulamentar direitos e deveres ecológicos. 

Assim, o meio ambiente alcança patamar de direito fundamental nas Constituições 

contemporâneas por ser imprescindível à dignidade da pessoa humana. 

A partir desta realidade, os constituintes se inspiraram na Declaração do 

Meio Ambiente adotada pela Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, em 

junho de 1972, na qual está evidenciado e demonstrado pelo Princípio nº 1 que esta 

elevou o meio ambiente de qualidade à condição de direito fundamental do ser 

humano. Do ponto de vista internacional, significou um reconhecimento de direito do 

ser humano a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, melhorando assim sua 

qualidade de vida. Significou um comprometimento de todos na preservação do 

meio ambiente para as gerações atuais e futuras.  

É no art. 225, da Constituição Federal – CF de 1988, que se encontra 

disciplinado, de forma precisa e atualizada. “Todos têm direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Por sua vez, a 

CF/88 no art. 5º, inciso LXXIII, elevou a proteção ambiental à categoria de direito 

fundamental de todo cidadão.  

 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

 

Conforme está disposto na CF de 1988, o dever fundamental de proteção 

ao meio ambiente é do Estado, da sociedade e do indivíduo de forma isolada, nos 

termos do art. 225. Trata-se de obrigação não apenas moral, mas também jurídica. 

Logo, a tutela normativa do meio ambiente deve operar de modo progressivo no 

âmbito das relações jurídicas com o objetivo de ampliar a qualidade de vida 

existente hoje, quando busca-se a materialização da dignidade da pessoa humana.  

O bem ambiental, fundamental, como declara a Carta Constitucional, e 

portanto vinculado a aspectos de evidente importância à vida, merece tutela tanto do 

Poder Público como de toda a coletividade, tutela essa consistente num dever, e não 

somente em mera norma moral de conduta. E, ao referir-se à coletividade e ao 

Poder Público, leva-nos a concluir que a proteção dos valores ambientais estrutura 

tanto a sociedade, do ponto de vista de suas instituições, quanto se adapta às 

regras mais tradicionais das organizações humanas.     

A CF/88 no art. 225, inciso VII, criminaliza as condutas ambientais lesivas 

a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à 

crueldade.  

Seguindo orientação internacional de criminalizar as condutas nocivas ao 

meio ambiente, foi editada a Lei 9.605, de 12.02.1998 - Lei de Crimes Ambientais, 

marco de grande relevância no aparato legislativo brasileiro. Conta a sociedade, 

agora, com um arcabouço legal completo. 
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2.2 NA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS E CRIMES CONTRA A FAUNA 

 

Até a entrada em vigor da Lei 9.065, de 12 de fevereiro de 1998, Lei de 

Crimes Ambientais, o que se observava era que a maior parte dos crimes ambientais 

estava incluída na espécie de crimes de dano, quais sejam aqueles que só se 

consumam com a efetiva lesão do bem jurídico. Tal circunstância tinha razão de ser, 

pois a maior parte dos delitos estava prevista na legislação anterior à década de 

1970, quando ainda não se tratava com maior profundidade da questão ambiental. 

Entretanto, como é evidente, a proteção penal ambiental melhor se adapta à figura 

do crime de perigo, que se consuma com a simples possibilidade de dano. Por tal 

motivo a Lei 9.605/1998 veio a consagrar tal modalidade de crime. 

No Ordenamento Jurídico Ambiental, a Lei 9.065/1998 teve o mérito de 

transformar em crime as agressões praticadas contra os animais. O capítulo V, 

seção I, trata especificamente “dos crimes contra a fauna”, fazendo-o do artigo 29 ao 

37. Reclamava-se antes que as regras para os crimes ambientais estavam 

embrenhadas num confuso palheiro de leis, geralmente conflitantes entre si, mas, a 

Lei 9.605/1998 sistematizou normas de Direito Ambiental, ensejando o 

conhecimento pela sociedade e oferecendo melhor instrumento de execução aos 

órgãos encarregados da defesa do meio ambiente. 

A importância a ser conferida ao citado diploma legal, dentre outras, é a 

eliminação do exagero do legislador anterior, que erigiu à categoria de crimes 

inafiançáveis os praticados contra a fauna, cuja rigidez não se justificava, pois 

deverá ocorrer a proporcionalidade entre o dano causado e a reprimenda imposta, a 

despeito da indiscutível relevância de se manter o equilíbrio na natureza, como, de 

igual forma, a moderna tendência se direciona à utilização da criminalização de 

condutas como a última ratio, devendo o Estado, primeiramente, procurar coibir os 

abusos com outros meios eficazes. 

Após a aprovação da Lei 9.605 – Lei de Crimes Ambientais, os animais 

domésticos, até então inferiorizados do ponto de vista legal, passaram a ter o 

mesmo tratamento jurídico dado aos animais silvestres. Apesar desse avanço 

legislativo, mostrando-se inovador, a significativa redução das penas cominadas ao 

infrator continua ensejando críticas. Isso porque, nos delitos contra a fauna, pode 

haver a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito 

dentre as quais, conforme a citada lei em seu Art. 8º, destacam-se: I) prestação de 



18 

serviços à comunidade; II) interdição temporária de direitos; III) suspensão parcial ou 

total das atividades; IV) prestação pecuniária; V) recolhimento domiciliar. Afora as 

hipóteses de contrabando de peles e couros de anfíbios e répteis (art. 30) e de 

pesca com explosivos ou substâncias tóxicas (art. 35), apenadas com reclusão, 

todos os outros crimes contra a fauna - caça e maus tratos, inclusive - foram 

considerados de menor potencial ofensivo e, conseqüentemente, passiveis dos 

benefícios da Lei dos Juizados Especiais Criminais: multa, pena restritiva de direitos 

ou suspensão processual condicionada. 

A responsabilidade penal é determinada pela culpabilidade. Não fugindo à 

regra, os crimes ambientais, portanto, podem ser punidos a título de dolo ou culpa. A  

Lei 9.605/1998, no seu art. 2º, repetindo parte do art. 29 do Código Penal, houve por 

bem enumerar certas atividades, estabelecendo que o “diretor, o administrador, o 

membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o 

mandatário da pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, 

deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la” responderá da 

mesma forma pelo crime. 

Buscando resguardar as espécies, porquanto a fauna, através da sua 

função ecológica, possibilita a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, é que se 

passou a considerá-la como um bem de uso comum do povo, indispensável à sadia 

qualidade de vida. Com isso, abandonou-se no seu tratamento jurídico o regime 

privado de propriedade, verificando-se que a importância das suas funções 

reclamava uma tutela jurídica adequada à sua natureza. Dessa forma, em razão de 

suas características e funções, a fauna recebe a natureza jurídica de bem ambiental. 

Complementando este entendimento, Levai (2004, p.33), assim se expressa: 

 

Fauna é o conjunto de espécies animais de um determinado país ou região. 
Nesse amplo conceito cabem não apenas os mamíferos, mas também as 
aves, os répteis, os peixes, os anfíbios e os insetos. Para efeitos Jurídicos, 
animais são todos os seres vivos multicelulares, heterotróficos e dotados de 
movimento. A fauna tutelada pela lei ambiental, embora tenha sido 
classificada com base em critérios técnicos - doméstica, domesticada,  
nativa, exótica ou migratória – merece proteção, não se deve discriminá-la 
em função de sua forma ou natureza.  

 

Portanto, no entender de Levai (2004), a fauna silvestre, conforme 

proclamado no artigo 29, § 3º, da Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal 

9.605/1998), engloba todos os animais pertencentes às espécies nativas, 
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migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de 

seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas 

jurisdicionais brasileiras. Nesta definição incluem-se os mamíferos que vivem em 

liberdade na natureza, as aves silvestres, as espécies marinhas e os insetos. 

A fauna doméstica, no entendimento do mesmo autor, é aquela 

constituída de espécies que, através de processos tradicionais de manejo, passaram 

a ter características biológicas e comportamentais com estreita dependência do 

homem, por exemplo: o cão, o gato, o cavalo, a vaca, o pato, o porco e a galinha. Já 

a fauna domesticada, é composta por animais silvestres, nativos ou exóticos, que 

por circunstâncias especiais, perderam seus habitats na natureza e passaram a 

conviver pacificamente com o homem, dele dependendo para sua sobrevivência. 

Como acontece com alguns animais mantidos em circos ou zoológicos.  

No entendimento do referido autor, a fauna exótica – ao contrário da 

nativa (nacional) – abrange os animais oriundos de outros países ou regiões (ex: 

chinchila, javali, avestruz, etc.), ao passo que a fauna migratória refere-se àquelas 

espécies que se deslocam de um país a outro (como os patos selvagens que 

migram de acordo com as estações do ano).  

A Constituição Federal em vigência no Brasil, foi bastante abrangente no 

tocante à proteção da fauna, não restringindo quanto às espécies e categorias, 

enunciando ser dever do poder público sua proteção, vedando práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, que levem à extinção ou submetam os 

animais à crueldade.   

 

2.3 NOS EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA 

 

A ciência faz uso de animais em experiências laboratoriais sempre 

buscando a melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas, da humanidade 

em geral. Para prover novas descobertas sobre males e doenças cujas curas ainda 

não foram achadas e sequer existem paliativos, a ciência prossegue em pesquisas 

incessantes/continuas para encontrar medicamentos, procedimentos médicos, 

ferramentas, equipamentos que garantam a manutenção da qualidade de vida e da 

saúde, hoje responsáveis pelo prolongamento do ciclo de vida humana, mas, 

também está voltada para a vida animal que compõe a fauna e encontra-se em 

completa simbiose com o homem. Apesar disso, movimentos ativistas questionam 
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tal prática e pressionam a ciência no sentido de buscar novas alternativas no seu 

campo de atuação. 

 

2.3.1 Experimentação Animal 

 

Dentre os experimentos científicos coloca-se em destaque: 

experimentação animal, testes científicos, testes nas indústrias de cosméticos, 

experiências em animais, conforme descritos a seguir. 

A experimentação animal refere-se a qualquer prática que faça uso de 

animais não humanos para fins didáticos ou cientifico, no que diz respeito a 

dissecação, ação de seccionar partes do corpo ou órgãos de animais mortos para 

estudar sua anatomia, e a vivissecção, que é a realização de intervenções em 

animais vivos, anestesiados ou não. Oportuna é a manifestação de Levai (2004, 

p.63): 

 

A experimentação animal, definida como toda e qualquer prática que utiliza 
animais para fins didáticos ou de pesquisa, decorre de um erro 
metodológico que a considera o único meio para se obter conhecimento 
cientifico. Abrange a vivisecção, que é um procedimento cirúrgico realizado 
em animal vivo. 

 

A utilização de animais como modelo para o estudo de doenças humanas 

sofreu um grande incremento a partir de meados do século passado. A saúde 

humana constitui a prioridade máxima no que toca à realização de experimentos em 

animais, cuja argumentação tem como base de que os animais não têm escolha e 

que a decisão repousa somente nas mãos dos pesquisadores cientistas que 

estudam as reações dos animais reconhecem que eles possuem consciência e 

memória, são capazes de sofrer, sentir dor, ter medo e lutar tenazmente pela vida. 

Logo, os experimentos devem ser planejados para evitar estresse, dor ou sofrimento 

desnecessários aos animais. A escolha dos delineamentos experimentais deve 

selecionar aqueles que utilizam menores quantidades de animais, que envolvem 

menor grau de sensibilidade neurofisiológica, estresse e prejuízos duradouros. 

A Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, regulamenta o inciso VII do art. 

225 da Constituição Federal de 1988, estabelece procedimentos para o uso 

científico de animais e revoga a Lei 6.638, de 8 de maio de 1979. A criação e 

utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica, em todo 
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território nacional, fica restrita aos estabelecimentos de ensino superior e de 

educação profissional técnica de nível médio da área biomédica. A presente Lei 

considera como atividades de pesquisa científica as relacionadas com ciência 

básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle da 

qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos, ou 

quaisquer outros testados em animais definido em regulamento próprio. 

Ainda segundo a Lei 11.794, ficou criado o Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal – CONCEA que tem por competência formular e 

zelar pelo cumprimento das normas relativas à utilização humanitária de animais 

com finalidade de ensino e pesquisa científica; credenciar instituições para criação 

ou utilização de animais em ensino e pesquisa científica; monitorar e avaliar a 

introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de animais em ensino 

e pesquisa; estabelecer e rever, periodicamente, as normas para uso e cuidados 

com animais para experimentos que não se justifiquem, ao considerar a relação 

entre o nível de sofrimento para o animal e os resultados práticos esperados. 

Sempre que possível a adoção de métodos alternativos é essencial para 

manter a educação inovadora e atualizada, sincronizada com o desenvolvimento 

tecnológico e com as metodologias de ensino que promovam o pensamento ético 

em relação ao uso animal, compreendendo a consolidação da Bioética. 

Desmistificar a ciência, perceber a influência do conhecimento 

historicamente elaborado, conhecer os preceitos da experimentação animal, 

posicionar-se mediante as injustiças, compreendem instrumentos éticos que 

aumentam o campo de observação de temas de interesse social. 

 

2.3.2 Testes Científicos – Vivissecção 

 

No Brasil, a exemplo do que ocorre em quase todo o mundo, diariamente 

milhares de animais perdem a vida em experimentos cruéis, submetidos a testes 

cirúrgicos, toxicológicos, comportamentais, neurológicos, oculares, cutâneos, 

produtos estéticos, etc., sem que haja limites éticos – ou mesmo relevância  

cientifica – em tais atividades. Sob a justificativa de buscar o progresso da ciência, o 

pesquisador prende, fere, quebra, escalpela, penetra, queima, secciona, mutila e 

mata. Em suas mãos o animal vítima torna-se apenas a coisa, a matéria orgânica, 

enfim, a máquina-viva.  
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Como se sabe, tanto no campo didático quanto no cientifico, inúmeras 

experiências são exaustivamente repetidas nos animais a fim de demonstrar teses 

cujos resultados são notórios. Convém dizer que muitos desses estudos, afora sua 

inutilidade, revelam uma extrema indiferença dos vivisseccionistas pelo martírio dos 

animais utilizados, os quais, via de regra, acabam sendo mortos após uma 

considerável exposição ao medo, a dor e ao sofrimento. 

Desta forma, a Fauna de laboratório – ratos (utilizados geralmente para 

se investigar o sistema imunológico), coelhos (submetidos a testes cutâneos e 

oculares, além de outros atrozes procedimentos), gatos (que servem sobretudo às 

experiências cerebrais), cães (normalmente destinados ao treinamento de cirurgias), 

rãs (usadas para testes de reação muscular e principalmente, na observação 

didática escolar), macacos (para análises comportamentais, dentre outras coisas), 

porcos (cuja pele freqüentemente serve de modelo para o estudo da cicatrização), 

cavalos (muito utilizados no campo da sorologia), pombos e peixes (que se 

destinam, em regra, aos estudos toxicológicos), dentre outras várias espécies – 

transformam-se em cobaias nas mãos do pesquisador, servindo como modelo 

experimental do homem.    

Outra questão controversa é o teste de cosméticos. È correto usar 

animais para atender a caprichos estéticos? Denunciada no mundo todo por grupos 

conservacionistas como o People for the Ethical Treatment of Animals – PETA, a 

proibição de testes com animais na indústria de cosméticos está em pauta, mas a 

interdição não existe no Brasil. A utilização de animais vivos em experimentos, seja 

no campo científico ou acadêmico, é considerada na visão de muitos uma prática 

natural e, para alguns, indispensável. Contudo, os testes em animais atualmente não 

são mais um assunto discutido apenas pela Comunidade Científica ou por 

Defensores dos Animais. A população atual cada vez mais tem acesso a esse tipo 

de informação por meio da mídia, havendo também grande pressão no que tange à 

regulamentação do tema. 

Sabe-se que a indústria de cosméticos realiza testes em animais sob 

alegação de aferir a toxicidade dos produtos e garantir que não tenham efeitos 

nocivos aos homens e também que tais testes incluem procedimentos que podem 

causar dor, sofrimento e lesões irreversíveis, como é o caso do teste de Irritação 

Ocular Primária que consiste na aplicação única do produto no saco conjuntivo de 

coelhos, com observação da evolução das lesões em 24, 48, 72 horas e 7 dias apos 
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a instilação. São graduadas alterações de conjuntiva (secreção e equimose), íris e 

córnea. 

Tem-se conhecimento acerca da importância de se testar as substâncias 

que serão disponibilizadas às pessoas para evitar danos à saúde, mas até que 

ponto é ético e válido testes em animais para produtos que não são essenciais à 

saúde humana? O homem tem direito sobre a vida de outros seres, principalmente 

no que se refere a uma indústria voltada quase exclusivamente ao supérfluo? 

Se as teorias precárias do passado são, de alguma forma, ainda vigentes 

e pairam estagnadas, com força de verdade negligenciando um tratamento digno 

aos animais, o que resta é recorrer a regulamentação da questão por meio de leis. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, inciso VII, 

passou a disciplinar o tema da seguinte forma:  

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
(...) 
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade.  

 

Neste pensar, percebe-se que os animais merecem um tratamento mais 

digno, uma vez que as afirmações para realizar as experiências com os animais, se 

valem de justificativas ultrapassadas para dar continuidades aos testes. De fato, a 

legislação não chega a ser clara no que diz respeito a proteção dos animais, 

parecendo confusa nos critérios adotados para distinguir a sensibilidade à dor 

desses seres. 

Diante do sofrimento aos quais os animais são expostos, princípios e 

alternativas foram e estão sendo criadas para que estes testes cruéis possam ser 

substituídos. Modelos e simuladores mecânicos podem ser muito úteis ao estudo de 

anatomia, fisiologia e cirurgia. Eles vão de modelos simples e baratos a 

equipamentos computadorizados, já as alternativas computadorizadas podem ser 

altamente interativas e incorporar outros meios gráficos de alta qualidade, sendo 

possível serem baseados em dados experimentais atuais ou serem gerados de 

equações clássicas, e podem incluir variação biológica. 
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Muitos procedimentos bioquímicos envolvendo tecido animal podem ser 

adequadamente experimentados em cultura de tecidos. Outros métodos in vitro, 

particularmente em toxicologia, podem ser utilizados microorganismos, cultura de 

células, substituindo o uso de animais e oferecendo excelente preparação para 

profissões em pesquisas humanas. 

Os métodos e meios substitutivos ao modelo animal, conhecidos como in 

vitro, têm sido buscados em quase todas as áreas de investigação científica, e 

congregam tecnologias oriundas dos mais diversos campos do saber, desde 

simulações por computadores, até cálculos matemáticos, materiais sintéticos e, 

principalmente, tecidos vivos.  

Entende-se que, mesmo de forma lenta e pouco significante, devido a 

falhas na legislação brasileira, mudanças vêm acontecendo e desta forma o 

pensamento da sociedade vem sofrendo transformações e permitindo novos 

conceitos sobre natureza e animais. 

 

2.3.3 Testes nas Indústrias de Cosméticos – Experiências em Animais 

 

Todo e qualquer experimento com animais cuja  finalidade é a obtenção 

de um resultado seja de comportamento, medicamento, cosmético ou ação de 

substâncias químicas em geral causam medo, dor e aflição a estes. Geralmente os 

experimentos são realizados sem anestésicos, podendo ou não envolver o ato da 

vivissecção. Quando faz-se referência aos animais, independentemente da espécie, 

raça, cor ou sexo, parte-se do pressuposto que são vidas, sentem tudo mais que o 

humano pode sentir. 

Na visão de defensores dos animais, citados neste estudo, destacando-

se: Levai, Freitas, Passos, Marcão, diferentemente do que muitos pensam, os 

animais não estão aqui para nos servir. É nosso dever respeitá-los e protegê-los 

como seres vivos. Nem mesmo a utilização de animais na área médico-científica é 

justificável, uma vez que já se sabe que a utilização de animais em pesquisas é um 

retrocesso, um atraso na evolução científica, além de ser um grande desperdício de 

dinheiro público.  

A perigosa droga Talidomida foi lançada no mercado depois de serem 

testadas em animais. Dezenas de milhares de pessoas sofreram com o resultado. Já 

existem inúmeros métodos substitutivos eficientes e eficazes que podem e já estão 



25 

sendo usados nessa área. Isso sem falar dos modernos processos de análise 

genômica e sistemas biológicos in vitro, que vêm sendo muito bem utilizado por 

pesquisadores brasileiros. Sem falar que culturas de tecidos, provenientes de 

biópsia, cordões umbilicais ou placentas descartadas, dispensam o uso de animais. 

Vacinas também podem ser fabricadas a partir da cultura de células do próprio 

homem. 

Quando um medicamento chega ao mercado, são os consumidores as 

primeiras cobaias de fato, independentemente da quantidade de testes conduzida 

previamente em animais. Somente os humanos podem exibir efeitos desejáveis ou 

colaterais na espécie para qualquer substância testada. 

Várias diretrizes da União Européia foram firmadas com o propósito de 

abolir os testes com animais, dentre eles o DL 50 (Lethal Bose 50 Percent). Trata-

se, portanto, de uma tendência mundial, em que a preocupação com o bem-estar 

dos animais de laboratório provoca discussões éticas no meio acadêmico e 

científico. Na Europa muitas faculdades de medicina não utilizam mais animais, nem 

mesmo nas matérias práticas como técnica cirúrgica e cirurgia, oferecendo 

substitutivos em todos os setores.  

Na Inglaterra e Alemanha, a utilização de animais na educação médica foi 

abolida. Sendo que na Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda) é 

contra a lei estudantes de medicina praticarem cirurgia em animais. Note-se que os 

médicos britânicos são comprovadamente tão competentes quanto quaisquer outros.  

A produção de anticorpos monoclonais por meio de animais foi banida na 

Suíça, Holanda, Alemanha, Inglaterra e Suécia. Na Itália, entre 2000 e 2001 mais de 

um terço das universidades abandonaram a utilização de animais para fins didáticos. 

A Província de Sul de Tirol, Itália, proibiu a experimentação em animais ao longo de 

seu território.  

Nos Estados Unidos da América – EUA, mais de 100 faculdades de 

Medicina (70%) não utilizam animais vivos nas aulas práticas. As principais 

instituições de ensino da Medicina, como a Harvard, Stanford e Yale julgam os 

laboratórios com animais vivos desnecessários para o treinamento médico.  

A abolição total dos testes em animais depende única e exclusivamente 

de nós consumidores. Hoje, com as informações disponíveis, pode-se escolher entre 

produtos testados e não testados em animais.  



26 

Neste contexto, segundo os autores GREIF e TRÉZ (2000), os testes 

mais comuns são: 

Teste de Irritação dos Olhos, utilizado para medir a ação nociva dos 

ingredientes químicos encontrados em produtos de limpeza e em cosméticos. Os 

produtos são aplicados diretamente nos olhos dos animais conscientes. Seus olhos 

grandes facilitam a observação dos resultados. Para prevenir a que arranquem seus 

próprios olhos (auto-mutilação), os animais são imobilizados em suportes, de onde 

somente as suas cabeças se projetam. É comum que seus olhos sejam mantidos 

abertos permanentemente através de clips de metal que seguram suas pálpebras. 

Durante o período do teste, os animais sofrem dor extrema, uma vez, que não são 

anestesiados.  

Embora 72 horas geralmente sejam suficientes para a obtenção de 

resultado, a prova pode durar até 18 dias. Muitas vezes, usam-se os dois olhos de 

um mesmo coelho para diminuir custos. As reações observadas incluem processos 

inflamatórios das pálpebras e íris, úlceras, hemorragias ou mesmo cegueira. No final 

do teste os animais são mortos para averiguar os efeitos internos das substâncias 

experimentadas.  

No entanto, os olhos de coelho são um modelo pobre para olhos 

humanos. A espessura, estrutura de tecido e bioquímica das córneas do coelho e do 

humano são diferentes;  coelhos têm dutos lacrimais mínimos (quase não produzem 

lágrimas). O resultados dos testes são sujeitos às interpretações ambíguas; o que 

aparenta ser um dano grave para um técnico pode parecer brando para um outro. 

Teste Draize de Irritação Dermal – Consiste em imobilizar o animal 

enquanto substâncias são aplicadas em peles raspadas e feridas (fita adesiva é 

pressionada firmemente na pele do animal e arrancada violentamente; repete-se 

esse processo até que surjam camadas de carne viva. Substâncias são aplicadas à 

pele tosada do animal, observam-se sinais de enrijecimento cutâneo, úlceras, 

edema etc. Os coelhos são os animais mais utilizados nos testes Draize, pois são 

baratos e fáceis de manusear. 

Teste LD 50, criado em 1920, o teste serve para medir a toxicidade de 

certos ingredientes. Cada teste LD 50 é conduzido por alguns dias e utiliza 200 ou 

mais animais. A prova consiste em forçar um animal ingerir uma determinada 

quantidade de substância, através de sonda gástrica. Isso muitas vezes produz a 

morte por perfuração.  
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Os efeitos observados incluem dores angustiantes, convulsões, diarréia, 

dispnéia, emagrecimento, postura anormal, supuração, sangramento nos olhos e 

boca, lesões pulmonares, renais e hepáticas, coma e morte. Continua-se a 

administrar o produto, até que 50% do grupo experimental morra. A substância 

também pode ser administrada por via subcutânea, intravenosa, intraperitoneal, 

misturada à comida, por inalação, via retal ou vaginal.  

As cobaias utilizadas incluem ratos, coelhos, gatos, cachorros, cabras e 

macacos. No fim do teste, os animais que sobrevivem são sacrificados. Anualmente, 

cerca de 4 a 5 milhões de animais nos EUA são obrigados a inalar e a ingerir (por 

tubo inserido na garganta) loções para o corpo, pasta dental, amaciantes de roupa e 

outras substâncias potencialmente tóxicas.  

Mesmo quando o LD 50 é usado para testar substâncias claramente 

seguras, é praxe buscar a concentração que forçará a metade dos animais à morte. 

Assim os animais têm de ser expostos a exorbitantes quantidades da substâncias 

proporcionalmente impossíveis de serem ingeridas acidentalmente por um ser 

humano. Este teste não se constitui em método científico confiável, haja vista que os 

resultados são afetados pela espécie, idade, sexo dos animais, bem como as 

condições de alojamento, temperatura, hora do dia, época do ano e o método de 

administração da substância. Um prognóstico seguro da dose letal para os humanos 

é impossível de ser detectado através dos animais.  

Testes de Toxidade Alcoólica e Tabaco – Animais são obrigados a inalar 

fumaça e se embriagar, para que depois serem dissecados, a fim de estudar os 

efeitos de suas substâncias no organismo. Mesmo sabendo que tais efeitos já são 

mais do que conhecidos.  

Experimentos de Comportamento e Aprendizado – A finalidade é o estudo 

do comportamento de animais submetidos a todo tipo de privação (materna, social, 

alimentar, de água, de sono etc.), submetidos a dor para observações do medo, 

choques elétricos para aprendizagem e indução a estados psicológicos 

estressantes. Muitos desses estudos são realizados através da abertura do cérebro 

em diversas regiões e da implantação de eletrodos no mesmo, visando ao estímulo 

de diferentes áreas para estudo fisiológico. Alguns exemplos: Animais têm parte do 

cérebro retirada e são colocados em labirintos para que achem a saída; animais com 

eletrodos implantados no cérebro são ensinados a conseguir comida apertando um 

botão, caso apertem um botão errado recebem um choque elétrico; animais 
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operados e com estado meramente vegetativo são deixados durante dias inteiros em 

equilíbrio, sobre plataformas cercadas de água, para evitar que durmam. Filhotes 

recém nascidos são separados de suas mães etc. 

Experimentos Armamentistas – Os animais são submetidos a testes de 

irradiação de armas químicas (apresentando sintomas como vômito, salivação 

intensa e letargia). São usados em provas biológicas (exposição à insetos 

hematófagos); testes balísticos (os animais servem de alvo); provas de explosão (os 

animais são expostos ao efeito bomba); testes de inalação de fumaça, provas de 

descompressão, testes sobre a força da gravidade, testes com gases tóxicos. São 

baleados na cabeça, para estudo da velocidade dos mísseis. Os animais 

normalmente usados são ovelhas, porcos, cães, coelhos, roedores e macacos. Os 

testes são executados meramente para testar a eficiência de armas de guerra, e não 

para aperfeiçoar o tratamento de vítimas de guerra. 

Pesquisa de Programa Espacial – Em geral são usados macacos e cães. 

Normalmente os animais são lançados ao espaço por meio de balões, foguetes, 

cápsulas espaciais, mísseis e pára-quedas. São avaliados os parâmetros fisiológicos 

das cobaias por meio de fios, agulhas, máscara etc. Testes comportamentais e de 

força da gravidade também são realizados. 

Teste de Colisão – Os animais são lançados contra paredes de concreto. 

Babuínos, fêmeas grávidas e outros animais são arrebentados e mortos nesta 

prática. Pesquisas Dentárias: Os animais são forçados a manter uma dieta nociva 

com açúcares durante três semanas ou têm bactérias introduzidas em suas bocas 

para estimular a decomposição dos dentes. Depois disso, são submetidos aos testes 

odontológicos. Muitas vezes, os animais têm suas gengivas descoladas e a arcada 

dentária removida. Os animais mais usados são macacos, cães e camundongos. 

Dissecação: Animais são dissecados vivos nas universidades e outros centros de 

estudo. 

Cirurgias Experimentais e Práticas Médico-Cirúrgicas – Cães, gatos, 

macacos e porcos são usados como modelos experimentais para o desenvolvimento 

de novas técnicas-cirúrgicas ou aperfeiçoamento das já existentes. Cirurgias 

toráxicas, abdominais, ortopédicas, neurológicas, transplantes são constantemente 

realizadas. Não é raro ver animais mutilados, tendo seus membros quebrados, 

costurados, decapitado sem nenhum uso de anestesia! 
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Experimentação Animal na Educação – São várias as finalidades dos 

experimentos realizados com animais em universidades brasileiras: observação de 

fenômenos fisiológicos e comportamento a partir da administração de drogas; 

estudos comportamentais de animais em cativeiro; conhecimento da anatomia 

interna; e desenvolvimento de habilidades e técnicas cirúrgicas. Os experimentos 

são comuns em cursos de Medicina Humana e veterinária, Odontologia, Psicologia, 

Educação Física, Biologia, Química, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica. Essas 

práticas vêm sendo severamente criticadas por educadores e profissionais. Seus 

argumentos são de ordem ética e, em alguns casos, técnica, levantados em favor de 

educação mais inteligente e responsável. Os experimentos mais realizados nas 

universidades brasileiras são os apresentados a seguir. 

Miografia – Um músculo esquelético, geralmente da perna, é retirado da 

rã ainda viva para estudar a resposta fisiológica a estímulos elétricos. Sistema 

Nervoso: Uma rã é decapitada e um instrumento pontiagudo é introduzido 

repetidamente na sua espinha dorsal, observando-se o movimento dos músculos 

esqueléticos do restante do corpo. Sistema cardiorrespiratório: Um cão é 

anestesiado, tem seu tórax aberto e observa-se os movimentos pulmonares e 

cardíacos. Em seguida aplicam-se drogas, como adrenalina e acetilcolina, para 

análise da resposta dos movimentos cardíacos. Outras intervenções podem ser 

realizadas. Por fim, o animal é morto. Anatomia Interna: Diversos animais podem ser 

utilizados para tal finalidade. Geralmente são mortos ou são sacrificados como parte 

do exercício, com éter ou anestesia intravenosa. 

Estudos Psicológicos – Ratos, porcos-da-índia ou pequenos macacos 

podem ser utilizados como instrumento de estudo. São vários os experimentos 

realizados. Privação de alimentos ou água; experimentos com cuidado materno (a 

prole é separada dos genitores); indução de estresse (utilizando-se choques 

elétricos, por exemplo); comportamento social em indivíduos artificialmente 

debilitados ou caracterizados. Alguns animais são mantidos durante toda a vida em 

condições de experimentos, outros são mortos pelas condições extremas de 

estresse ou quando não podem mais ser reutilizados. Habilidades Cirúrgicas: Muitos 

animais, geralmente vivos, podem utilizados para estas práticas. Farmacologia: 

Geralmente pequenos mamíferos, como ratos e camundongos. Drogas são injetadas 

intravenosas, intramuscular ou diretamente no estômago (via trato digestivo por 

catéter ou injeção). Os efeitos são visualizados e registrados. 
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As indústrias (cosmética e farmacêutica), os Centros de Pesquisa e as 

Faculdades da área de biomédicas são as responsáveis por sacramentarem o 

destino dos testes em animais. A cada ano centena de produtos médicos 

previamente testados em animais acabam retirados das prateleiras, por absoluta 

ineficácia ao que se propõem, substituindo-se-lhes por outra grande quantidade de 

drogas, as quais, depois de se mostrarem inócuas para estes, revelam-se tóxicas, 

ou até mesmo mortais para o homem. Isso se deve ao fato de que homens e 

animais reagem de forma diversa às substâncias: a aspirina, que nos serve como 

analgésico, é capaz de matar gatos; a beladona inofensiva para coelhos e cabras, 

torna-se fatal ao homem; a morfina, que acalma os humanos, causa excitação 

doentia em cães e gatos; a salsa mata o papagaio e as amêndoas são tóxicas para 

os cães, servindo ambas, porém, à alimentação humana. 

Tais exemplos comprovam que homens e animais, apesar das 

semelhanças morfológicas, possuem uma realidade orgânica bem diversa. A 

tragédia da Talidomida, nos anos 60, demonstrou o malefício que pode advir da 

falsa segurança que a experimentação animal atribui a uma substância: 10.000 

crianças nasceram com deformações congênitas nos membros, depois que suas 

mães – durante a gravidez – ingeriram tranqüilizantes feitos com esse produtos, os 

quais tinham sido ministrados, sem problemas, em ratos durante três anos. Sabe-se 

hoje, também, que um terço dos doentes renais, que necessitam de diálise, 

destruíram sua função hepática tomando analgésicos tidos como seguros porque 

testados em animais. Os clorofluorcarbonetos – CFC, que foram considerados 

confiáveis após terem sido testados em animais, causaram o perigoso buraco na 

camada de ozônio sobre a Antártida. 

Além de não ser método eficaz, a experimentação animal ainda provoca 

angústia e dor incomensuráveis aos animais utilizados. Dentre os testes cruentos 

largamente utilizados, merecem ser destacados os seguintes: LD 50 cujo produto 

pode ser liberado ao mercado consumidor caso metade dos animais sobreviva ao 

efeito da droga), o Draize Eye Test que visa a testar  fórmulas de Xampus, 

cosméticos ou produtos de limpeza, além de outros procedimentos experimentais 

igualmente hostis. 

Depois da recente decisão da União Européia de proibir a 

comercialização de cosméticos testados em animais, a Humane Society 

International – HSI, uma das mais importantes organizações de proteção animal no 
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mundo, pede ao governo brasileiro a proibição de testes em animais para a indústria 

de cosméticos do país com a campanha "Liberte-se da Crueldade".  

Uma pesquisa, realizada pela HSI, conduzida pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística – IBOPE, revela que dois terços da população 

brasileira apoia a mudança na legislação. Cerca de 66% dos brasileiros se diz 

favorável à proibição nacional dos testes em animais para cosméticos e seus 

ingredientes no Brasil, que seja compatível com as proibições já em vigor na União 

Européia e Israel. Essa mesma porcentagem acredita que as empresas de 

cosméticos que dizem estar comprometidas com a sustentabilidade, proteção do 

meio ambiente e uso de ingredientes naturais ou orgânicos também devam garantir 

que eles não testam seus produtos em animais. Os testes em animais para 

cosméticos são desnecessários e desumanos. A proibição dos testes acabará com o 

sofrimento de inúmeros animais de laboratório que são submetidos a doses 

altíssimas de produtos químicos que são aplicados nos olhos ou na pele. Se esses 

testes forem proibidos, os consumidores poderão escolher e comprar cosméticos 

estando seguros de que não estarão apoiando esse tipo de experiência.  
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3 RESPONSABILIDADE PENAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Verificando a importância do meio ambiente, porquanto este é um direito 

fundamental, bem de uso comum do povo, o legislador infraconstitucional elaborou a 

Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais, atento ao preceito trazido pelo art. 5º, 

inciso XLI, da Constituição Federal de 1988, que determina: “XLI – a lei punirá 

qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais”. 

Desse modo, fez-se com que a tutela do meio ambiente fosse 

implementada através da forma mais severa no nosso ordenamento: pela tutela 

penal. Além disso, a mesma Lei 9.605/1998, inovou consideravelmente o 

ordenamento jurídico penal, pois, em conformidade com o Art. 225, § 3º da 

Constituição Federal de 1988, trouxe a possibilidade da penalização da pessoa 

jurídica.  

 

3.1 CRIME AMBIENTAL 

 

A ação destruidora da natureza agravou-se no século XX, em razão do 

incontido crescimento das populações e do progresso cientifico e tecnológico, que 

permitiu ao homem a completa dominação da terra, das águas e do espaço aéreo. 

Com suas conquistas, o homem está destruindo os bens da natureza, que existem 

para o seu bem-estar, alegria e saúde, contaminando rios, lagos, oceanos com 

despejos industriais, contendo resíduos da destilação do álcool, de plástico, de 

arsênico, de chumbo ou de outras substâncias venenosas. Assim, devasta-se 

florestas, destruindo reservas biológicas, represando rios e usando energia atômica 

ou nuclear. 

Em razão disso, a saúde pública vem sendo grandemente sacrificada, 

ocorrendo uma verdadeira proliferação de doenças produzidas por agressões aos 

ecossistemas, como a anencefalia e leucopenia, além de intoxicações, pelo uso 

desmedido de agrotóxicos e mercúrio e pela poluição dos rios, alimentos, campos e 

cidades. 

O Estado moderno, na contingência de preservar o meio ambiente, para 

assegurar a sobrevivência das gerações futuras em condições satisfatórias de 

alimentação, saúde e bem-estar, criou um direito novo: o Direito Ambiental. Este 
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está destinado ao estudo dos princípios e regras tendentes a impedir a destruição ou 

a degradação dos elementos da natureza. 

Diante de um crime ambiental, a ação civil pública é o instrumento jurídico 

que protege o meio ambiente. O objetivo da ação é a reparação do dano onde 

ocorreu a lesão dos recursos ambientais. Podem propor esta ação o Ministério 

Público, Defensoria Pública, União, Estado, Município, empresas públicas, 

fundações, sociedades de economia mista e associações com finalidade de 

proteção ao meio ambiente. 

Além das agressões que ultrapassam os limites estabelecidos por lei, 

também são considerados crimes ambientais as condutas que ignoram normas 

ambientais, mesmo que não sejam causados danos ao meio ambiente. É o caso dos 

empreendimentos sem a devida licença ambiental. Neste caso, há a desobediência 

a uma exigência da legislação ambiental e, por isso, ela é passível de punição por 

multa e/ou detenção. 

Crime é uma violação ao direito. Assim, será um crime ambiental todo e 

qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o ambiente: flora, 

fauna, recursos naturais e o patrimônio cultural. Por violar direito protegido, todo 

crime é passível de sanção (penalização), que é regulado por lei. O ambiente é 

protegido pela  Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais, de 13 de fevereiro de 

1998, que determina as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. Antes da sua existência, a proteção ao meio 

ambiente era um grande desafio, uma vez que as leis eram esparsas e de difícil 

aplicação: havia contradições como, por exemplo, a garantia de acesso livre às 

praias, entretanto, sem prever punição criminal a quem o impedisse. Ou 

inconsistências na aplicação de penas. Matar um animal da fauna silvestre, mesmo 

para se alimentar era crime inafiançável, enquanto maus tratos a animais e 

desmatamento eram simples contravenções punidas com multa. Havia lacunas 

como faltar disposições claras relativas a experiências realizadas com animais ou 

quanto a soltura de balões. 

A Lei Ambiental 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais, passou a prever, 

de forma inequívoca, a possibilidade de penalização criminal das pessoas jurídicas 

por danos ao meio ambiente. A culpabilidade, no conceito moderno, é a 

responsabilidade social, e a culpabilidade da pessoa jurídica, neste contexto, limita-

se a vontade do seu administrador ao agir em seu nome e proveito. 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27321-o-que-e-licenciamento-ambiental
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
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3.2 RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA, DOS SÓCIOS E DA PESSOA 

FÍSICA 

 

Diante da preocupação com a defesa do meio ambiente, pelos constantes 

atentados que este vem sofrendo, o dano ecológico ou ambiental tem causado 

graves e sérias lesões às pessoas, à fauna e a flora. Como qualquer outro dano, 

deve ser reparado por aqueles que o causaram, seja pessoa física ou jurídica. 

Nos precisos termos do § 3º do art. 225 da Constituição Federal de 1988, 

“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, civis e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

São sujeitos responsáveis pela reparação do dano ambiental todos 

aqueles que, por conduta ou por força da lei, colocam-se em posição jurídica 

potencialmente lesiva à qualidade ambiental, criando assim risco de produzir tais 

danos. Na questão do dano ambiental é bastante possível a previsão de reparação 

de um dano ainda não inteiramente realizado, mas que fatalmente se produzirá, em 

decorrência de fatos já consumados e provados, como nas hipóteses de dano 

decorrente de atividades nucleares, danos à saúde e aos rios decorrentes do 

emprego de agrotóxicos, dano aos ecossistemas de uma região em razão de 

vazamento de oleoduto etc.  

Dispõe o art. 3º da Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais, de 12 de 

fevereiro de 1998, que “as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, 

civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 

cometida por decisão de seu representante Legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado, no interesse ou beneficio da sua entidade”. E Arremata o parágrafo único: 

“A responsabilidade das Pessoas Jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 

autoras, co-autoras ou participes do mesmo fato”. No entendimento de Marcão 

(2013, p. 23 e 24): 

 

A possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica em se 
tratando de crime ambiental, decorre do sistema normativo vigente, portanto 
a Lei nº 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais, tratou de dispor a respeito 
das penas aplicáveis às pessoas Jurídicas (art. 21); das penas restritivas de 
direitos aplicáveis às pessoas jurídicas ( art. 22); da pena de prestação de 
serviços à comunidade pela pessoa jurídica (art.23); da desconsideração da 
pessoa jurídica (art. 4º) e da liquidação forçada da pessoa jurídica ( art. 24).  

 



35 

A responsabilidade jurídica por dano ecológico pode ser nas esferas 

penal, administrativa e civil. A Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais, de 12 de 

fevereiro de 1998, que trata dos crimes ambientais, veio para reprimir os abusos 

contra o meio ambiente.  

Neste diapasão, a legislação ambiental no que toca à proteção ao meio 

ambiente é centralizada. As penas passam a ter uniformização e gradação 

adequadas e as infrações são claramente definidas. Contrário ao que ocorria no 

passado, a lei define a responsabilidade das pessoas jurídicas, permitindo que 

grandes empresas sejam responsabilizadas criminalmente pelos danos que seus 

empreendimentos possam causar à natureza. Matar animais continua sendo crime, 

exceto para saciar a fome do agente ou da sua família; os maus tratos, as 

experiências dolorosas ou cruéis, o desmatamento não autorizado, a fabricação, 

venda, transporte ou soltura de balões, hoje são crimes que sujeitam o infrator à 

prisão. 

A pessoa jurídica infratora, uma empresa que viola um direito ambiental, 

não pode ter sua liberdade restringida da mesma forma que uma pessoa comum, 

mas é sujeita a penalizações. Neste caso, aplicam-se as penas de multa e/ou 

restritivas de direitos, que são: a suspensão parcial ou total das atividades; 

interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; a proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. 

Também é possível a prestação de serviços à comunidade através de custeio de 

programas e de projetos ambientais; execução de obras de recuperação de áreas 

degradadas; contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. 

A reparação do dano ambiental pode consistir na indenização dos 

prejuízos, reais ou legalmente presumidos, ou na restauração do que foi poluído, 

destruído ou degradado. A responsabilização do réu pode ser repressiva da lesão 

consumada ou preventiva de uma consumação iminente. Melhor será, sempre, a 

ação preventiva, visto que há lesões irreparáveis, como a derrubada ilegal de uma 

floresta nativa ou a destruição de um histórico, valioso pela sua origem e 

autenticidade.  

Visando a um melhor entendimento sobre a questão em relevo, recorre-se 

a algumas ações penais e cíveis transitadas no STJ – Supremo Tribunal de Justiça e 

TJ – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
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STJ - AÇÃO PENAL APn 680 MT 2010/0192075-8 (STJ)  
Data de publicação: 29/10/2013  
Ementa: AÇÃO PENAL. DESEMBARGADOR DO TRE/MT. CRIME DO 
ART. 32, C.C. O § 2.º, DA LEI N.º 9.605 /98. "RINHAS DE GALO". EFETIVO 
MAUS-TRATOS A ANIMAIS CONFIGURADO. MATERIALIDADE DELITIVA 
COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DE AUTORIA. 
JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. A 
materialidade delitiva está fartamente comprovada no laudo técnico, 
elaborado pela Polícia Federal, e na perícia, realizada por técnicos do 
IBAMA, que corroboraram a narrativa da autoridade policial federal que 
conduziu a diligência no local em que ocorriam as chamadas "rinhas de 
galo", onde foi confirmada a ocorrência de maus-tratos a animais, conduta 
inserta no art. 32, c.c. o § 2.º, da Lei n.º 9.605 /98. 2. Considerando-se o 
histórico envolvimento do acusado com as atividades desenvolvidas pela 
sociedade promotora do evento, mormente o fato de figurar como sócio-
fundador e "superintendente jurídico" da entidade e ter sido flagrado na 
ocasião de sua realização, constata-se a existência de elementos de prova, 
os quais, em juízo prelibatório, consubstanciam justa causa para a 
deflagração da persecução penal em juízo. 3. Denúncia recebida.  
TJ-RS - Apelação Cível AC 70051179836 RS (TJ-RS)  
Data de publicação: 09/10/2013  
Ementa: AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. 
CACHORRO. MAUS TRATOS EVIDÊNCIADO. ABANDONO. PEDIDO DE 
GUARDA DO ANIMAL. FALECIMENTO DURANTE O CURSO DA AÇÃO. 
EXTINÇÃO DO FEITO, POR PERDA DO OBJETO. ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO  
 
DA CAUSALIDADE. CASO EM QUE A PARTE DEMANDADA DEVE 
ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70051179836, Décima 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves 
da Silva, Julgado em 03/10/2013)  
TJ-RS - Recurso Cível 71004821526 RS (TJ-RS)  
Data de publicação: 29/04/2014  
Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL EM RAZÃO DE REPORTAGEM EM JORNAL SOBRE MAUS 
TRATOS DE ANIMAIS DE PROPRIEDADE DO AUTOR. REPORTAGEM 
MENCIONANDO AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
VERACIDADE DAS INFORMAES. INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIAS QUE 
SÃO AUTORIZADAS A QUALQUER DO POVO. EXCLUDENTE DE 
ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS NO CASO. SENTENÇA 
CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 
71004821526, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 25/04/2014 

 

A Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais no Art. 24, disciplina que: “A 

pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, 

facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei, terá decretada sua 

liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal 

perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional”. Segundo Marcão, (2013, p. 24): 

“A responsabilização penal da pessoa jurídica pela prática de delitos ambientais 

advém de uma escolha política, como forma não apenas de punição das condutas 

lesivas ao meio ambiente, mas como forma mesmo de prevenção geral e especial”. 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24607391/acao-penal-apn-680-mt-2010-0192075-8-stj
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113377375/apelacao-civel-ac-70051179836-rs
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/118238688/recurso-c-vel-71004821526-rs
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A desconsideração da Pessoa Jurídica, ocorre quando ela for insolvente, 

situação em que os sócios responderão pelos danos ambientais causados, em 

conformidade com o art. 4º da Lei 9.605/98, que traz inovação de interesse mais 

ligado a responsabilidade civil.  

 

3.3 PENALIZAÇÃO DOS INFRATORES 

 

As penas previstas pela Lei de Crimes Ambientais – Lei 9.605/1998, são 

aplicadas conforme a gravidade da infração: quanto mais reprovável a conduta, mais 

severa a punição. Ela pode ser privativa de liberdade, onde o sujeito condenado 

deverá cumprir sua pena em regime penitenciário; restritiva de direitos, quando for 

aplicada ao sujeito - em substituição à prisão - penalidades como a prestação de 

serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão de atividades, 

prestação pecuniária e recolhimento domiciliar; ou multa. 

A penalização da pessoa jurídica foi um dos avanços trazidos pela 

Constituição Federal de 1988. Avanço na medida em que se constatava que as 

grandes degradações ambientais não ocorriam por conta de atividades singulares, 

desenvolvidas por pessoas físicas. Elas apresentavam-se de forma corporativa. 

Conforme Levai (2004, p. 36): 

 

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 
físicas, sendo possível – por exemplo -, processar criminalmente empresas 
organizadoras de rodeios e vaquejadas, assim como companhias circenses 
que submetem animais a abusos. Assunto que desperta polêmica nos 
meios forenses, porque pelo sistema jurídico tradicional somente as 
pessoas físicas podem responder por delitos, o fato é que essa inovação 
legislativa ambiental abre a possibilidade de punir empresas com multa ou 
penas restritivas de direitos, dentre as quais suspensão de atividades e 
interdição temporária do estabelecimento.  

 

Ainda conforme o autor citado acima, as hipóteses de crueldade para com 

os animais, ambiental, foram apenadas como infrações de menor potencial ofensivo. 

Se o autor do crime for primário, independentemente da reprovação moral de sua 

conduta ou da possível morte do animal, poderá ele se livrar das agruras de um 

processo. Mesmo o caçador, cuja conduta é incentivada pela lei da oferta e da 

procura, acaba indevidamente beneficiado. Tal fato é um flagrante retrocesso 

legislativo no país que detém a maior biodiversidade do mundo. O comércio, ato 

grave que causa, efetivamente, o maior dano à proteção das espécies, acabou se 
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tornando um crime de valor insignificante. Considerando que o tráfico de animais e a 

biopirataria vêm se tornando atividades clandestinas altamente lucrativas, com 

envolvimento do crime organizado no âmbito internacional. Levai (2004, p. 37), diz: 

 

Dentre os crimes contra a fauna previstos na Lei 9.605/98 está o artigo 29, 
que prevê pena de seis meses a um ano de detenção, e multa, àquele que 
“matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”.  
Deixou implícito o legislador que o crime não se caracterizará na hipótese 
de o agente possuir o aval da autoridade pública, como em algumas 
localidades gaúchas em que a caça amadora é permitida. Constitui causa 
de aumento de pena sempre que o crime for praticado contra espécie rara 
ou ameaçada de extinção, em local proibido à caça, durante a noite, com 
abuso de licença, em unidade de conservação e com emprego de métodos 

e instrumentos capazes de provocar destruição em massa.   
 

Ainda segundo, Levai (2004, p. 37 e 38): 

 

Na hipótese de exportação ilegal de peles e couros de anfíbios ou répteis, o 
artigo 30 da Lei 9.605/98 comina ao infrator pena de um a três anos de 
reclusão, afora a multa. Esse tipo Penal, “Exportar para o exterior peles e 
couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade 
ambiental competente”, visa à proteção de animais como o jacaré, o jabuti, 
a cobra, o lagarto, a rã, a salamandra, etc, com o objetivo de combater o 
comércio e o tráfico de produtos extraídos com o abate desses bichos.  Já 
“introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e 
licença expedida por autoridade competente”, tornou-se crime previsto no 
artigo 31 da referida lei, fixada a pena em três meses a um ano de 
detenção, e multa. È comum nos grandes centros urbanos a 
comercialização de animais exóticos – iguanas, salamandras ou aranhas – 
destinados a servir como animais de estimação. O problema se agrava 
quando os adeptos desse modismo, em regra moradores de apartamentos, 
decidem se desfazer de seus animais de estimação, largando-os á própria 
sorte. Além das conseqüências danosas ao ambiente, tal conduta costuma 
sujeitar o animal abandonado a um inegável sofrimento e, quase sempre, à 
morte. 

 

Um dos dispositivos mais importantes para salvaguardar de agressões os 

animais é o artigo 32 da Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais que disciplina: 

 

Art. 32 – Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena, detenção, de três meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel 
em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 
existirem recursos alternativos.    
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 
animal. 
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Assim, no caso de aplicação de multa, esta será calculada pelos critérios 

do Código Penal, podendo ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da 

vantagem auferida (art. 18 da Lei 9.605/1998). O critério a ser adotado será o do art. 

49 do Código Penal, ou seja, a pena poderá ser fixada no mínimo de 10 e no 

máximo de 360 dias-multa. Em um primeiro momento serão levados em conta a 

gravidade do crime e do dano ambiental (art. 6º, I e III da Lei 9.605/1998), as 

circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) e as legais. Em seguida será fixado o valor de 

cada dia-multa, quando será considerada a situação econômica do acusado.  

O entendimento sobre, penas restritivas de direitos são: suspensão 

parcial ou total de atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou 

atividade e proibição de contratar com o poder público (art. 22 da Lei 9.605/1998). A 

suspensão parcial de atividades sempre antecederá a total. Já a prestação de 

serviços à comunidade consistirá em custeio de programas e de projetos ambientais, 

execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços 

públicos e contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Na visão de 

Freitas (2012, p. 80):  

 

Apesar de a Lei nº 9.605/98, que criminalizou a conduta das Pessoas 
Jurídicas ser de 1998, ainda existem poucas decisões judiciais a respeito da 
matéria. Por vezes, Tribunais estaduais e federais não revelam às 
pesquisas a existência de uma só decisão de mérito. Mas isto não significa, 
absolutamente, que o poder judiciário não venha recebendo denúncias ou 
que as venha rejeitando. O que se passa é que a maioria absoluta dos 
crimes ambientais admite transação ou suspensão do processo, na forma 
dos arts. 76 e 89 da Lei 9.099/95. Assim, uma enorme quantidade de 
acordos vem sendo realizados em varas de todo o Brasil. 

 

Diante do exposto, verifica-se as tendências e ações que se propagam no 

sentido de responsabilizar e criminalizar pessoas jurídicas, sócios e pessoas físicas 

quando da prática de atos danosos, principalmente as que afetam à fauna e à flora, 

ou, em uma visão sistêmica – ao meio ambiente. 
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4 MUDANÇAS DE PARADIGMA 

 

Diante da crescente devastação da natureza, o respeito a todo ser vivo, 

a concepção de sistemas vivos como redes, fornece uma nova perspectiva sobre as 

chamadas hierarquias da natureza. Desde que os sistemas vivos, em todos os 

níveis, são redes, deve-se visualizar a teia da vida como sistemas vivos (redes) 

interagindo à maneira de rede com outros sistemas. 

Considerando os organismos como redes de células, órgãos e sistemas 

de órgãos, assim como os ecossistemas que são entendidos como redes de 

organismos individuais, é imperioso uma mudança de paradigma, em reconhecer 

que todos os seres vivos fazem parte de um todo que está interligado, exigindo para 

sua continuidade, o equilíbrio entre todas as espécies.  

 

4.1 PROPOSTA DO PROJETO DE LEI 6.602/2013  

 

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Animais, 

deputado Ricardo Izar do Partido Social Democrático/São Paulo – PSD/SP é autor 

do Projeto de Lei 6.602/2013, que se encontra tramitando no Senado Federal e que 

proíbe a utilização de animais em atividades de ensino, pesquisas e testes 

laboratoriais com substâncias para o desenvolvimento de produtos de uso cosmético 

em humanos e aumenta os valores de multa nos casos de violação de seus 

dispositivos. 

Ricardo Izar explica que existe a dificuldade de acabar com os testes 

começando com o órgão responsável pela vigilância sanitária, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA, que permite tais experimentos. E destaca: a 

Anvisa estabeleceu uma longa lista de testes com animais passíveis de serem 

utilizados naquele segmento de nossa indústria. 

Outro ponto que o deputado mencionou foi o fato do Brasil ser o terceiro 

lugar no ranking mundial de cosméticos, até o ano passado, segundo o Diretor da 

Associação Brasileira de Cosmetologia – ABC, Alberto Kurebayashi. Mas por utilizar 

esses métodos na fabricação de cosméticos o país perde mercado, já que a União 

Européia, Índia e Israel proíbem a importação de produtos que utilizem os testes em 

animais. Ressalta Izar: o Brasil pode amargar grandes prejuízos econômicos ao não 
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conseguir atender a demanda internacional pela vedação da exportação de seus 

produtos cosméticos, despencando no ranking do setor. 

O parlamentar deu como exemplo a empresa Natura que baniu a prática e 

conseguiu aumentar o valor de mercado em 900% entre 2004 e 2013, de acordo 

com seu relatório de administração. A Natura também foi considerada pela Forbes 

como uma das 10 empresas mais inovadoras do mundo, nos anos de 2011 e 2013. 

Argumenta Izar: eliminar o sofrimento de animais na produção de cosméticos é 

muito lucrativo economicamente, quando se investe em tecnologia e inovação. 

Izar citou, ainda, uma pesquisa realizada no ano passado (2013) pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE, sobre a opinião da 

população em relação à proibição de animais em testes laboratoriais e à proibição 

da venda dos produtos por empresas que utilizem esses métodos. Dentre os 

entrevistados, 66% foram a favor de ambas as proibições. A sociedade brasileira 

está demandando urgência ao Poder Público na adoção de providências sobre o 

assunto, conclui. 

No dia 23 de abril de 2013, o deputado Roberto Santiago e Ricardo Izar, 

conversaram com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e conseguiram 

pautar a proposta de Lei 6.602/2013 para votação. Porém, antes de ir para o 

plenário, esta deve ser acordado na reunião do colégio de líderes. 

É interessante se conhecer o que está proposto no Projeto de Lei nº 

6.602/13 do Deputado Ricardo Izar; senão vejamos, o que está destacado sobre 

experimentação em testes de laboratório para produção de cosméticos: “Art. 7º - É 

vedada a utilização de animais de qualquer espécie em atividades de ensino, 

pesquisas e testes laboratoriais com substâncias que visem o desenvolvimento de 

produtos de uso cosmético em seres humanos”. 

Ressalta-se, buscando manter a clareza na abordagem do assunto 

estudado, que foi apresentado pelo Deputado Weverton Rocha, e aprovado, Texto 

Substitutivo ao Projeto de Lei 6.602/2013. O novo texto, tem o seu principal ajuste 

no artigo 7º, conforme a seguir: 

 

Art. 7º - É vedada a utilização de animais de qualquer espécie em atividades 
de ensino, pesquisas e testes laboratoriais que visem à produção e ao 
desenvolvimento de produtos cosméticos, higiene pessoal e perfumes 
quando os ingredientes tenham efeitos conhecidos e sabidamente seguros 
ao uso humano ou se tratar de produto cosmético acabado nos termos da 
regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
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Segundo o Deputado Ricardo Izar, quem lê esta alteração ao Projeto de 

Lei 6.602/2013, pela primeira vez ou não, estuda a questão da vivissecção, que 

nenhuma empresa paga para que façam testes de substâncias conhecidas ou já 

testadas. Mas, quando essas substâncias são misturadas com outras e a sinergia 

delas não é conhecida, então, sim, os testes são feitos, porque uma coisa, por 

exemplo, é usar álcool para desinfetar as mãos, algo que quase todas as pessoas 

podem fazer sem terem reações alérgicas. Outra, é misturar o mesmo álcool com 

alguma outra substância, conhecida ou não e esfregar na pele. Separadamente, 

cada uma delas pode ser inócua. Quando misturadas, a reação na pele pode ser 

catastrófica: manchas, coceiras, lesões e até câncer podem ocorrer. 

Se o substitutivo do Deputado Weverton Rocha não for abolido pelo 

Senado, tem-se com essa lei, no Brasil, para júbilo de todas as marcas cosméticas 

do mundo, a regulamentação da vivissecção cosmética e perfumática. Com o texto 

ora aprovado na Câmara Federal, não se tem a abolição dos testes cosméticos no 

Brasil. As grandes marcas de cosméticos e perfumes, que hoje não podem mais 

operar na Europa, estão torcendo para que ninguém aqui em nosso país perceba a 

diferença entre regulamentar e abolir uma prática.  

O trabalho do autor do Projeto de Lei 6.602/2013 (RICARDO IZAR), que 

trabalha há mais de vinte anos pesquisando, escrevendo livros, artigos, colunas, 

debatendo e enfrentando, sozinho, sem nenhuma Organização Não Governamental 

– ONG que lhe dê cobertura. Segundo o mesmo, desperta a ira dos conservadores 

pelo país afora, mas, apesar de tudo vem introduzindo argumentos para a 

construção de uma ética abolicionista aos animais na moralidade brasileira. Izar, 

ressalta o quanto gostaria de festejar a abolição do uso de animais em todos os 

testes, não apenas nos cosméticos. Mas, ainda, não pode festejar coisa alguma, 

porque, com o texto substitutivo do Deputado Weverton Rocha ao seu projeto 

original, não aconteceu a abolição dos testes cosméticos e sim, apenas sua 

regulamentação. 

 

4.2 ALTERNATIVAS PARA PESQUISAS 

 

A busca de um ideal aparentemente utópico, o de abolir toda e qualquer 

forma de experimentação animal, tanto na indústria como nas escolas, não permite o 

comodismo nem o preconceito. Imprescindível que o cientista saia da inércia 
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acadêmica para trazer às universidades e aos centros de pesquisa alguns dos 

métodos alternativos já disponíveis e que poderiam perfeitamente ser adotados no 

Brasil, dispensando o uso de animais. Há que se relacionar aqui, a título 

exemplificativo, alguns dos mais conhecidos recursos alternativos que se ajustam ao 

propósito do legislador ambiental.   

Em meio à controvérsia, há um consenso se firmando. Muitos 

pesquisadores que trabalham com cobaias consideram a prática um “mal 

necessário” e são favoráveis ao desenvolvimento, à validação e à viabilidade de 

métodos substitutivos de pesquisa. Métodos já validados de pesquisa sem testes 

com animais, como cultura de célula, estudos baseados em tecidos humanos, 

modelagem computacional, cultura de células-tronco e engenharia genética. Os 

avanços em engenharia biomédica podem potencialmente eliminar a necessidade 

de modelos animais nos experimentos. Uma das técnicas promissoras é o conceito 

humanon-a-chip, sistema que simula o funcionamento de órgãos humanos utilizando 

chips 3D (três dimensões) de cultura celular. 

Reduzir a necessidade de cobaias nas pesquisas é um caminho 

consensual, apoiado por muitos cientistas, de que se garanta a efetiva segurança 

dos medicamentos. Eventualmente, os métodos alternativos poderão trazer 

resultados até mais confiáveis. Mas, enquanto a ciência ainda depender dos 

animais, é com mais informação que deve haver diálogo entre a sociedade, o poder 

público e os laboratórios.  

Não são poucos os ativistas e pesquisadores contrários aos testes em 

animais que dizem: os testes em animais servem para evitar processos milionários 

que pesquisadores e empresas responderiam pelas reações adversas e muitas 

vezes irreversíveis e mortais aos seres humanos, quando do uso de seus produtos e 

técnicas pelos consumidores. É um certificado de garantia, tendo respaldo de seus 

protocolos e códigos de ética por eles mesmos criados, de terem sido previamente 

testados.  

 

4.3 MOVIMENTOS ATIVISTAS 

 

Se aprovado na íntegra, o Projeto de Lei 6.602/2013, que proíbe o uso de 

animais em testes científicos para fabricação de cosméticos no Brasil, deixaria 

ativistas esperançosos, pois seria um passo importante, embora tímido, em direção 
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ao fim da experimentação animal no país. O entendimento acerca desse projeto de 

lei (e de outras leis brasileiras relacionadas à experimentação animal) se faz 

necessário para que se possa mobilizar junto às organizações e ativistas que lutam 

pela causa, pressionando o Legislativo. Além disso, é importante se estar informado 

para boicotar marcas que testam em animais e, pelo Serviço De Atendimento ao 

Consumidor – SAC, tentam enganar o consumidor, omitindo a prática. 

Apesar disso, entidades conservacionistas, vegetarianas, ambientalistas e 

também pesquisadores questionam essa prática. Muitos defendem que os testes 

com cobaias sejam banidos. Os cientistas contra-atacam, denunciam a demagogia e 

sugerem que quem defende essa visão, por coerência, não tome vacina nem use 

medicamento. 

Em outubro de 2013, manifestantes invadiram (duas vezes) e depredaram 

o laboratório de pesquisa de fármacos Instituto Royal, em São Roque (SP), para 

libertar cachorros beagles usados como cobaias, acirrando a controvérsia. O 

instituto fechou as portas e declarou-se sem condição de prosseguir as pesquisas, 

reacendendo a pergunta: é possível fazer ciência sem cobaias? Os protestos 

induziram o governador Geraldo Alckmim, no dia 23 de janeiro de 2014, a sancionar 

o Projeto de Lei 7.77/2014 que, embora não proíba testes em animais na indústria 

farmacêutica, veta o uso deles na produção de cosméticos, produtos de higiene 

pessoal e perfumes no Estado de São Paulo. 

A descoberta de uma substância medicinal em uma planta capaz de 

ajudar no tratamento de uma enfermidade, é o início de um processo longo e 

custoso. Geralmente, os primeiros estudos e testes sobre a eficácia de um fármaco 

são feitos in vitro, ou seja, em tubos de ensaio, usando sangue ou tecidos de 

animais. Na seqüência, é preciso averiguar se a substância funciona em um 

organismo – e aí entram os testes em animais. Na maioria dos casos utilizam-se de 

camundongos ou ratos de linhagens criadas para as pesquisas. É importante que 

tenham a mesma alimentação e vivam nas mesmas condições térmicas, para 

comparar os resultados obtidos entre dois grupos. Às vezes, testes precisam ser 

realizados também com cachorros, macacos e coelhos. 

Por serem muito diferentes dos humanos, as cobaias animais não podem 

proporcionar resultados fidedignos. São inúmeras as catástrofes farmacológicas 

conhecidas que foram previamente testadas em animais. Quantas drogas são 

retiradas das prateleiras com freqüência por problemas aos consumidores e que 
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passaram por estes testes? Para exemplificar, podemos citar o doutor Albert Sabin, 

que declarou que as primeiras doses aplicadas a seres humanos da vacina contra a 

pólio matou as pessoas que as receberam, mas nada acontecera nos testes 

anteriores com animais. Além disso tudo nos leva a crer que diversas drogas que 

poderiam estar salvando seres humanos não tiveram seus estudos concluídos por 

conta de resultados negativos em pesquisas com animais.  

Outro ponto muito questionável é que, mesmo entre humanos, as reações 

a determinadas substâncias são diversas por conta de inúmeros fatores biológicos 

característicos de cada indivíduo. Ainda que se destaque os avanços baseados na 

experimentação animal, é possível questionar se não teríamos sucesso com outros 

modelos ainda não desenvolvidos. Entretanto, o que mais importa quando se leva 

em conta o uso de animais em pesquisas é entendermos o fundamento da objeção 

por tal prática independentemente de seus resultados. 

Na tentativa de validar as pesquisas como um mal necessário, 

argumentos como é para salvar vidas ou crianças morreriam sem esses testes, 

sempre foram usados por pesquisadores e aceitos pela maioria.  Entretanto, ao se 

avaliar a evolução ética de nossa sociedade, é possível perceber uma fatia cada vez 

maior de pessoas a favor do desenvolvimento científico, mas que esse não 

corrompa a vida de seres capazes de sofrer física e psicologicamente e que nada 

têm a ver com as mazelas humanas. 
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5 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

 

A virada do século foi marcada pela questão ecológica, como desafio 

fundamental. Até poucos anos atrás, não havia consciência nítida de que a melhoria 

das condições de vida no planeta Terra tem um custo ambiental que tem de ser 

conhecido, avaliado e respeitado. A tarefa não é e não será fácil. Hábitos 

incrustados de conforto e consumo geram um imobilismo de fato, que se procura 

disfarçar com meias medidas. A unanimidade no Primeiro Mundo, grande 

beneficiário da associação incorreta do homem aos recursos naturais, é a de tentar 

congelar a poluição gerada em seu seio e, ao mesmo tempo, conter a poluição 

gerada pelo Terceiro Mundo – nele incluído os países em desenvolvimento. 

A transição do século XX para o século XXI representa um desafio social 

e econômico, com um componente técnico-científico importante. Na verdade, a 

espécie humana atingiu, no planeta terra, uma evolução que pode direcionar-se para 

a sua auto destruição se não forem tomadas as medidas necessárias. 

O século XXI vai se caracterizar por uma nova e importante diretriz: 

desenvolvimento com preservação das condições ambientais necessárias à 

sobrevivência da espécie, ou seja, desenvolvimento sustentado. Essa expressão é 

muito feliz, pois sintetiza a necessidade de crescer sem destruir. O desenvolvimento 

sustentável pode ser definido como sendo aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as 

suas próprias necessidades. Trata-se de um conceito simples de ser compreendido, 

no entanto, é extremamente complexo e controvertido quando se tenta aplicá-lo ao 

dia-a-dia. Para se alcançar um desenvolvimento sustentável são necessárias 

mudanças fundamentais na forma de pensar e na maneira em que se vive e 

consome. Além da questão ambiental, tecnológica e econômica, tem uma dimensão 

cultural e política que vai exigir a participação democrática de todos na tomada de 

decisões para as mudanças que serão necessárias. 

O acelerado crescimento da população mundial e sua distribuição 

desigual na superfície terrestre tem provocado forte pressão sobre os recursos 

naturais. A concentração demográfica nas grandes cidades desponta na atualidade, 

como sério agravante, especialmente nos países em desenvolvimento. A 

metropolização da sociedade realiza-se em condições de grande instabilidade que 

perturba com freqüência o concerto das nações com graves crises financeiras 



47 

afetando, preferencialmente, a economia urbana. Hoje, a instrumentalização da 

natureza faz-se, claramente, a serviço da expansão da forma ultraliberal do 

capitalismo, que subentende o atual processo de globalização e acentuado processo 

de degradação ambiental. Esse crescimento econômico desigual tem gerado 

espaços de intermináveis conflitos e sérios problemas sócio-ambientais. 

Portanto, desenvolvimento sustentável é um marco divisor entre o 

desenvolvimento convencional e aquele alcançado a partir de uma discussão mais 

conseqüente, centrado nas relações estabelecidas entre a sociedade e a natureza. 

A terminologia empregada a este princípio do Desenvolvimento Sustentável ,foi 

usado pela primeira vez, em 1987, no Relatório Brundtland, um relatório elaborado 

pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado em 1983 

pela Assembléia das Nações Unidas, como um compromisso de se pensar e 

trabalhar visando ao desenvolvimento sustentável, como um conceito sistêmico que 

se traduz num modelo de desenvolvimento global, que incorpora os aspectos de 

desenvolvimento ambiental, social e econômico.  É o desenvolvimento que procura 

satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Significa 

possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 

desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao 

mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e 

os habitats naturais (PINHEIRO, 2006). 

Na Constituição Federal de 1988, o principio do desenvolvimento 

sustentável encontra-se esculpido no caput do Art. 225, “Todos tem direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

O desenvolvimento sustentável busca o crescimento sem destruição, 

combinando justiça social e preservação do ambiente. Entretanto, em áreas 

urbanas, onde o crescimento ocorre muitas vezes de forma desordenada, como nas 

regiões tropicais, essa sustentabilidade torna-se complexa. A sustentabilidade 

urbana deve se inserir no contexto efetivo da conjuntura nacional e influenciar nas 

opções de desenvolvimento do país. As ações de mitigação dos impactos 

ambientais devem ser equilibradas com as ações voltadas para a inovação e a 

valorização das práticas urbanas que apresentem componentes de sustentabilidade. 
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Reconhecendo que, sem democracia não há sustentabilidade, devem-se 

fortalecer os mecanismos de gestão democrática das cidades e o desenvolvimento 

da cidadania ativa, necessitando, para tanto, desenvolver novas formas de gestão 

urbana que propiciem a integração das ações setoriais, a participação ativa da 

sociedade e a mobilização de meios mediante novas parcerias urbanas. Deve-se 

promover a substituição paulatina dos instrumentos de caráter punitivo por 

instrumentos de incentivo e auto-regulação dos agentes sociais e econômicos. O 

conhecimento e a informação sobre a gestão do território e do meio ambiente 

urbano aumentam a consciência ambiental da população urbana, qualificando-a 

para participar ativamente dos processos decisórios. Políticas e ações de educação 

e comunicação, criativas e motivadoras, devem contribuir para reforçar todas as 

estratégias prioritárias de sustentabilidade urbana. 

Mudanças recentes no processo de urbanização e na configuração da 

rede de cidades, em função das transformações na dimensão espacial do 

desenvolvimento econômico, contribuíram para reforçar a heterogeneidade 

econômica e social no desenvolvimento das regiões e das cidades brasileiras. Tal 

fenômeno se caracteriza por surgimento de “ilhas” de produtividade em quase todas 

as regiões; crescimento populacional mais elevado das “antigas periferias” 

nacionais, provocando o relativo esvaziamento fenômeno de formação das 

aglomerações urbanas; padrões relativamente baixos de crescimento metropolitano, 

sobretudo dos núcleos, e uma importância ainda maior do conjunto de cidades de 

médio porte. .Finalizando, o Desenvolvimento Sustentável deve ser atingido em 

todos os níveis da sociedade. As organizações populares, os grupos de mulheres e 

as organizações não-governamentais são fontes importantes de inovação e ação no 

plano local e tem marcado interesse, bem como capacidade comprovada, de 

promover a subsistência sustentável. 

 

5.1 NA POLÍTICA NACIONAL BRASILEIRA E A PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE 

 

Também a Lei 6.938, de 31de agosto de 1981, conhecida como “Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente”, cujas principais virtudes estão no fato de ter 

consagrado a responsabilidade objetiva do causador do dano e a proteção, não só 

aos interesses individuais, como também aos supra-individuais (interesses difusos, 
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em razão de agressão ao meio ambiente em prejuízo de toda a coletividade). A 

Política Nacional do Meio Ambiente trouxe ao Ordenamento Jurídico Nacional, a 

necessidade de um Estudo Prévio de Impacto Ambiental para evitar danos 

irreparáveis ao meio ambiente. 

Dispõe, com efeito, § 1º do art. 14 do mencionado diploma, que sem 

obstar à aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 

Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.  

A responsabilidade Civil independe, da existência de culpa e se funda na 

idéia de que a pessoa que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu 

empreendimento. Basta, portanto, a prova da ação ou omissão do réu, do dano e da 

relação de causalidade. 

Na ação civil pública ambiental não se discute, necessariamente, a 

legalidade do ato. É a potencialidade do dano que o ato possa trazer aos bens e 

valores naturais e culturais que servirá de fundamento da sentença. A formulação de 

políticas de proteção ao meio ambiente nos diversos países gerou o princípio 

“poluidor-pagador”, propagado pelos diversos setores que se preocupam com a 

tutela ambiental. Consiste em impor ao poluidor a responsabilidade pelos danos 

causados ao meio ambiente, arcando com as despesas de prevenção, repressão e 

reparação da poluição provocada. 

 

5.2 NA ÉTICA ECOLÓGICA 

 

A Ética Ecológica estabelece o princípio maior do agir humano: “vive de 

tal modo, que tudo o que fizeres gere vida para ti, para os outros humanos, para o 

conjunto da criação.” Não se trata apenas de conservar a Terra, mas de avançar 

para uma visão de ciência que se articule com a ecologia profunda em vista da 

criação de nova consciência humana. O novo paradigma pode ser chamado de uma 

visão de mundo holística, que concebe o mundo como um todo integrado, e não 

como uma coleção de partes dissociadas. Pode também ser chamada de visão 

ecológica, se o termo “ecológica” for empregado num sentido muito mais amplo e 

mais profundo que o usual. A percepção ecológica profunda reconhece a 
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interdependência fundamental de todos os fenômenos. O fato é que os indivíduos e 

sociedade estão todos encaixados nos processos cíclicos da natureza e, em última 

análise, são dependentes desses processos. 

Essa ética profunda é urgentemente necessária nos dias de hoje e, 

especialmente, na ciência, uma vez que a maior parte daquilo que os cientistas 

fazem não atua no sentido de promover a vida, nem de preservar a vida, mas sim no 

sentido de destruir a vida. Com os físicos projetando sistemas de armamentos que 

ameaçam eliminar vida no planeta, com os químicos contaminando o meio ambiente 

global, com os biólogos pondo à solta tipos novos e desconhecidos de 

microorganismos, sem saber as conseqüências, com psicólogos e outros cientistas 

torturando animais em nome do progresso científico – com todas essas atividades 

em andamento, parece da máxima urgência introduzir padrões eco éticos na ciência.  

A atual Constituição dedica um capítulo inteiro ao meio ambiente. Os 

constituintes se inspiraram na Declaração do Meio Ambiente adotada pela 

Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, em junho de 1972. Está 

evidenciado e demonstrado pelo Princípio nº 1 da referida Declaração, que esta 

elevou o meio ambiente de qualidade à condição de direito fundamental do ser 

humano. Do ponto de vista internacional, significou um reconhecimento de direito do 

ser humano a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, à qualidade de vida. 

Significou um comprometimento de todos na preservação do meio ambiente para as 

gerações atuais e futuras.  

Baseado neste reconhecimento foi estabelecido no caput do art. 225 da 

Constituição Federal, que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem, está escrito de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo a 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Durante as assembléias para a Educação, Ciência e Cultura da 

Organização das Nações Unidas – UNESCO, realizadas na Europa, em 1978, é que 

surgiu a célebre Declaração Universal dos Direitos do Animal, cujo texto foi lido 

solenemente em Bruxelas e em Paris. Subscrita pelo Brasil por ocasião do encontro 

internacional na Bélgica, essa carta de intenções possui o seguinte Preâmbulo: 

 

 

 Considerando que todo animal possui direitos; 
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 Considerando que todo o desconhecimento e o desprezo destes direitos 
têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os 
animais e contra a natureza; 

 Considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à 
existência das outras espécies animais constitui o fundamento da 
coexistência das outras espécies do mundo; 

 Considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao 
respeito dos homens pelo seu semelhante; 

 Considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a 
compreender, a respeitas e a amar os animais. (CHAGAS E D'AGOSTINI, 
2012) 

 

Referida Declaração contém 14 artigos, porém, referido texto, embora 

considerado pela opinião pública e pelas associações protetoras como sendo o 

baluarte da causa animal, não possui força de lei. Trata-se, na verdade, de um 

documento internacional não ratificado pelo Poder Legislativo Brasileiro. Ademais, 

ele não possui forma de tratado e tampouco estabelece sanções àqueles que o 

infringirem, faltando-lhe poder coercitivo. Subsiste, todavia, como uma Carta de 

Princípios, de natureza moral, fonte indireta para a aplicação da lei.  

Ao ser proclamado publicamente, teria recebido uma adesão tácita dos 

países participantes da assembleia da UNESCO, sem que se estabelecesse, 

entretanto, eventual mecanismo para seu funcionamento prático. Apesar de ter 

acolhido a louvável idéia de considerar o animal como sujeito de direitos (art. 1º), o 

texto peca ao fazer concessões duvidosas de alguns hábitos humanos em relação 

aos animais, como a morte necessária (art. 3º), a labuta (art. 7º) , a vivissecção (art. 

8º) e o abate (art. 9º), compactuando a seu modo, com a perspectiva utilitária que se 

insere no tradicional discurso ecológico. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir dos conhecimentos oferecidos pelos teóricos, apresentados neste 

estudo, e do acervo representado por leis, projetos de leis e pela jurisprudência 

pesquisados, foi possível encontrar respostas às propostas alinhadas aos 

questionamentos e objetivos, a seguir destacados. 

Observa-se que com o advento da Lei 9.605/1998, na qual o legislador 

inseriu um dispositivo especifico sobre crueldade para com animais, esta prática 

passou a ser considerada delituosa caso não adotados os métodos substitutivos 

existentes. Assim, “quem realizar experiências dolorosas ou praticar crueldades em 

animal vivo, mesmo que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 

alternativos”, receberá pena de três meses a um ano de detenção, além de multa, 

sem prejuízo da respectiva sanção pecuniária administrativa. 

Verifica-se que a norma jurídica ambiental reconhece a crueldade 

implícita na atividade experimental sobre animais, tanto que se apressou em indicar 

outros caminhos para evitar os sofrimentos. Se hoje a lei condiciona a realização de 

experimentos à ausência de métodos alternativos, isso significa que, ao menos no 

plano teórico, a vivissecção foi abolida no Brasil, considerando que técnicas 

alternativas ao uso do animal em laboratório já existem no país. Não obstante isso, o 

universo cientifico insiste em legitimar sua  metodologia por intermédio dos 

protocolos internos e das pretensas comissões de ética.  

Percebe-se que as penas impostas às pessoas jurídicas não 

correspondem a cada tipo de pena. Sendo, na realidade, raro o cumprimento de 

pena de prisão, pois nas condenações inferiores a quatro anos é admitido substituir 

por penas restritivas de direitos (art. 7º, I). Portanto, no caso das pessoas jurídicas, 

as sanções serão a multa, a pena restritiva de direitos ou a prestação de serviços a 

coletividade. Não se pode deixar de registrar a pouca efetividade da sanção 

pecuniária. 

Verifica-se que o problema referente à dosagem da pena, para aquele 

que incorre em delito contra a fauna, embora teoricamente sujeito à prisão ou multa, 

costuma ter a reprimenda substituída por medida restritiva de direitos ou prestação 

de serviços à coletividade. 

Sabe-se que, atualmente, encontra-se tramitando no Senado Federal, o 

Projeto de Lei 6.602/2013, que proíbe testes em animais para fabricação de 
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cosméticos em todo o território brasileiro, de autoria do Deputado Ricardo Izar que, 

sem deixar brecha alguma, se aprovado, a Lei teria perfil abolicionista. Como foi 

aprovado na Câmara dos Deputados, não aboliu coisa alguma, porque ninguém 

gasta dinheiro testando ingredientes ou produtos já reconhecidos como inofensivos 

à pele humana. Com a emenda proposta e, ainda, tramitando na Câmara, esse 

texto, no nosso entender, não passa de ilusão, tendo em vista que apenas proíbe 

fazer algo que ninguém faz. 

Entende-se que a realização de experiência dolorosa ou cruel em animal 

vivo, ou seja, a denominada vivissecação, traz sofrimento e dor para o animal, 

porém a conduta punida não é a experiência em si, pois a sanção só ocorrerá se o 

animal estiver vivo e a dor for incompatível e desnecessária à pesquisa. Entretanto, 

se existirem recursos alternativos, haverá punição. Esses recursos são 

normalmente, as variadas formas de anestesia que evitam a dor.  

Ressalta-se, entretanto, que depois da polêmica referente ao uso de 

células-tronco, alguns laboratórios e centros de pesquisa já desenvolvem roedores 

transgênicos para fins experimentais, porém, não há, em meio ao risco da criação de 

seres híbridos ou clonados, Lei capaz de conter as experiências cientificas que, 

cada vez mais, se afastam dos princípios éticos que deveriam respeitar a vida. 

Diante do exposto, este autor depreende que os avanços ambientais 

verificados nas últimas décadas, em prejuízo da individualidade dos animais, fizeram 

com que o sistema constitucional brasileiro priorizasse a chamada função ecológica 

da fauna, exceção feita ao artigo 225, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, que, ao 

vedar a submissão de animais a atos de crueldade sugere um tratamento ético para 

com eles. Em quase todo Ordenamento Jurídico Brasileiro o animal é tratado como 

coisa, objeto material ou recurso ambiental. Vários diplomas legais que se propõem, 

a princípio, à tutela jurídica da fauna, não resistem a uma apurada análise critica.  O 

colorido protecionista impede, tantas vezes de ver o que se oculta por trás de uma 

lei supostamente comprometida com o bem estar dos animais, porque no fundo o 

que se pretende resguardar é o interesse humano. 

Por outro lado o estudo, disseminação e aplicação da ética passou a 

ampliar a compreensão dos procedimentos científicos em razão das atrocidades e 

abusos decorrentes da utilização de seres vivos no âmbito experimental. Nesse 

sentido, surge a necessidade de construção de conhecimentos sobre a 

experimentação animal, permeando informações que permitam compreender as 
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implicações éticas do uso de animais em pesquisas.  A adoção de alternativas que 

reduzam e substituam o sofrimento animal deve estimular o debate sobre o uso 

pedagógico de animais em instituições universitárias, dentro de um contexto ético 

relacionado ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

Outro aspecto ressaltado é quanto a mudança de paradigmas que requer 

uma expansão, não apenas de percepções e maneiras de pensar, mas também de 

valores. Todos os seres vivos são membros de comunidades ecológicas ligadas 

umas às outras numa rede de interdependências. A teia da vida é, naturalmente, 

uma ideia antiga, que tem sido utilizada por poetas, filósofos e místicos ao longo das 

eras para transmitir seu sentido de entrelaçamento e de interdependência de todos 

os fenômenos. À medida que a concepção de rede tornou-se mais e mais 

proeminente na ecologia, os pensadores sistêmicos começaram a utilizar modelos 

de rede em todos os níveis de sistemas, considerando os organismos como redes 

de células, órgãos e sistemas de órgãos, assim como os ecossistemas que são 

entendidos como redes de organismos individuais. 

Assim, somente pressionando e exigindo pode-se pôr fim a utilização de 

animais pelas empresas que ainda insistem em utilizar esse método retrógrado, 

ineficiente e cruel. Porém, o mais importante, é fazer com que as indústrias saibam 

do descontentamento do povo, dos cidadãos, das pessoas que participam de 

pesquisas aplicadas neste seguimento. Não adianta parar de usar um produto sem 

comunicar a empresa sobre as razões que motivaram essa decisão. Como 

consumidores, deve-se exigir que as dúvidas sejam devidamente sanadas, uma vez 

que toda e qualquer empresa tem o dever de informar sobre o produto que está 

vendendo, desde a matéria prima, fabricação, até os testes. 
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