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É alvissareiro o PL 4586/ 2012, que visa criar selo ("Brasil sem maus-tratos") para empresas 
que não utilizem animais ou matéria prima animal em testes ou experimentos, bem como que 
promovam a cultura de direitos dos animais (1). Mesmo que possamos considerar a iniciativa 
aquém do desejado -afinal,  poderia-se  argumentar,  não basta premiar  a  não utilização de 
animais, mas sim vetá-la totalmente- o PL chega em boa hora, dentro do espírito antes tarde  
do que nunca.  O  assunto veio  a  lume com o episódio dos  Beagles,  despertando opiniões 
apaixonadas; contudo, há muito tempo o uso de animais como cobaias tem sido denunciado, e 
podemos citar como obra marco do tema o "Libertação Animal" de Peter Singer, que, desde 
sua primeira edição, em 1975, denunciava não apenas as pesquisas inúteis e cruéis realizadas, 
como também a indústria agropecuária e suas práticas.

A comunidade jurídica, paulatinamente que seja, tem despertado para a questão. Os animais 
ainda são considerados, na doutrina civilista clássica, como "bens móveis" (semoventes, isto é, 
dotados de movimento próprio),  ou "coisa sem dono" (res nullius),  se bravios  (2).  Há que 
perguntar, contudo, se bens (espécie do gênero "coisa") gritam, se submetidos a dor, ou se 
sangram.  Se  nascem,  vivem,  se  reproduzem,  envelhecem  e  morrem.  Fica  evidente,  dessa 
singela observação, que classificar animais como tal é inadequado, devendo tal classificação, 
pois, dar lugar a outra, mais afim com a evolução de costumes pela qual a Humanidade, aos 
trancos e barrancos, tem passado, evolução essa cuja prova temos no alargamento cada vez 
maior das dimensões de direitos humanos.

A questão tem, como tudo no Direito -por mais que alguns menosprezem, ou mesmo neguem, 
essa mediação- uma dimensão filosófica. Enxergar os animais e, por extensão, o planeta, como 
ferramentas à disposição do ser humano é sintoma da mentalidade especista. Nossa espécie 
considerada como a senhora do universo, podendo dispor dos demais seres vivos a seu bel-
prazer. Essa mentalidade, contudo, não tem fundamento. Pior que isso, o grau avançado de 
deterioração ambiental, incluída aí a extinção, irreparável, de inúmeras espécies (3), mostra os 
efeitos deletérios da mentalidade especista.  Em prol da própria conservação do planeta, o 
especismo deve dar lugar a novo enfoque, no qual a vida terá a proteção e consideração que 
merece, um enfoque, pois, biocentrista: a vida, em todas as suas dimensões, como centro de 
atenção.

Esse novo enfoque, por mexer em paradigmas cristalizados (4), trará perplexidades a princípio. 
Por exemplo, a nova configuração jurídica, para os animais, que se faz necessária. Entendo que 
não se pode falar aqui em personalidade jurídica, se a mesma traz consigo, além dos direitos, a 
capacidade  de  contrair  obrigações.  Podemos  falar,  talvez,  em  uma  personalidade  jurídica 
mitigada, ou  sui generis- a necessária proteção, aos animais, no que tange ao bem-estar e 
integridade física, enquanto  direito judicialmente sindicável por qualquer indivíduo (ou pelo 



Ministério Público, associações legitimadas para tal etc.). Essa personalidade jurídica mitigada 
não me parece absurda, haja vista a posição do nascituro que, igualmente sem poder contrair 
obrigações,  é  titular  de  direitos-  pode  ser  legatário  e  donatário  (arts.  1799,  I,  e  542, 
respectivamente, do Código Civil), por exemplo, direitos esses assegurados desde a concepção 
(art. 2°, idem). É perfeitamente possível, pois, ao ordenamento jurídico disciplinar tal tipo de 
situação jurídica. O que não se pode permitir, qualquer que seja a solução encontrada, é que 
velhos preconceitos condicionem novas abordagens.

O ministro do STJ Mauro Campbell Marques, ao falar sobre a "pauta animal" (5), consigna que 
o bem-estar animal não pode estar sujeito à ótica do lucro; havendo ponderação, aquele deve 
predominar sobre esta. Observação contundente. Não podemos endossar a mercantilização da 
vida, tampouco concordar que se lucre com o sofrimento dos animais não-humanos. Tal pauta, 
contudo, ainda é tímida; em que pese o despertar para a questão, como falado acima, ainda há 
um bom caminho a percorrer.

Notas

(1) No sítio da Câmara: "Meio Ambiente aprova selo para empresa que não usar animais como 
cobaias" - http://bit.ly/1cnObtV

(2) Dentre outros: Caio Mario da Silva Pereira, "Instituições de Direito Civil", v.1, p.348, 5.ed., 
Rio de Janeiro:  Forense, 1978; Silvio Rodrigues, "Direito Civil",  v.1.,  p. 120-121, 26.ed., São 
Paulo: Saraiva, 1996; César Fiuza, "Direito Civil", p.184, 10.ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007; 
José Carlos Van Cleef de Almeida Santos e Luís de Carvalho Cascaldi, "Manual de Direito Civil", 
p.75, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

(3)  A  propósito,  há  pouco  tempo  perdeu-se,  irremediavelmente,  mais  uma  espécie. 
"Rinoceronte negro ocidental é declarado extinto" - http://bit.ly/18djg4e

(4) Gustavo Binenbojm, em "Uma Teoria do Direito Administrativo" (Renovar), ao se reportar 
ao  sentido  de  paradigma  trazido  por  Thomas  Kuhn,  diz  que  "a  sucessão  de  anomalias  e  
questões não respondidas pode conduzir  a uma crise do paradigma vigente, dando azo ao  
surgimento de teorias revolucionárias, que propõem a substituição do objeto e da forma como  
as perguntas devem ser feitas". Creio que isso se aplica ao Direito Animal: enquanto não for 
absorvido pela comunidade jurídica, terá, aos olhos leigos, caráter subversivo.

(5) "STJ 25 anos, n° 34- Direito dos animais" - http://bit.ly/1kjkhrD
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