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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA 
DA COMARCA DE .... 

 

A centenária UIPA, União Internacional Protetora 
dos Animais, por sua presidente adiante assinada, permite-se vir à 
presença de Vossa Excelência  com fulcro no artigo 32 da Lei Federal nº 
9.605/98, no Decreto Federal nº 24.645/34   e também no artigo 225, § 1º, 
inciso VII da Constituição da República e no artigo 193, inciso X da 
Constituição Estadual Paulista,  solicitar que sejam apuradas as denúncias 
anexas (documento nº1) relativas à utilização de cerca de setenta e cinco 
cães da raça Beagle, pelo Instituto ....., existente nesta comarca. 

 

1. Dos testes e pesquisas em animais 

Ainda que  os testes e as pesquisas realizadas com 
animais  não constituam  o  exato objeto desta representação, permite-se a 
entidade representante esclarecer que o trato do tema, ainda que  de forma 
breve, se faz  imprescindível, à medida que  revelam  as razões pelas quais 
é a vivissecção, tanto para fins  de pesquisa e testes, quanto para fins 
didáticos, uma prática de validade científica muito questionável.   

Algumas instituições de ensino e de pesquisa ainda 
valem-se  de animais   para realizar   a chamada vivissecção, expressão 
oriunda do latim que significa “cortar vivo”. 

Muito embora a Lei de Crimes Ambientais, em seu  
§1º do artigo 32, considere maus-tratos “realizar experiência dolorosa ou cruel 
em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 
recursos alternativos”, pouco, ou nada,  mudou no meio científico; a maioria 
dos cientistas e das instituições   não se adequaram à legislação vigente, 
alegando, muitas vezes,  a inexistência de método alternativo.   

Atribui-se legitimidade à  experimentação animal, 
termo usado para designar toda e qualquer prática que utilize animais 
para fins científicos ou didáticos, sem questionamentos acerca de sua  
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necessidade, adequação e moralidade. Entretanto, a própria origem  da 
prática já denuncia a  invalidade   do método.  

Usual em cursos de Medicina desde os séculos XII e 
XIII,  a prática da dissecação de cadáveres enfrentou dificuldades a partir 
do século  XVIII , quando  os corpos humanos  disponíveis já não eram 
suficientes  ao grande  número  de  escolas de Medicina , como relatado na 
obra “A verdadeira Face da Experimentação Animal”, de Sérgio Greif e 
Thales Tréz, página 20,  (Rio de Janeiro, Sociedade Educacional “Fala 
Bicho”, 2000):                            

“Estudantes roubavam tumbas; eram chamados de 
‘ressurreicionistas’. O caso mais conhecido foi de William Burke e 
William Hare, em Edimburgo, que em 1832 mataram pelo menos 16 
pessoas para dissecação. Como resultado, foi proibida a doação de 
cadáveres a escolas médicas.”      
          
     

Impedidas de receber cadáveres humanos, as 
instituições de ensino passaram a se valer de animais, não porque 
representassem um bom  modelo alternativo, mas porque não lhes era 
possível  o acesso ao único  modelo  correto existente. Em nome da  
facilidade de se obter animais, aliada à ausência de qualquer contestação 
sobre o seu uso,  as  gritantes   diferenças  anatômicas entre  as espécies 
humana e animal   foram  então ignoradas.  

   Por razões circunstanciais, ditadas  por 
conveniências alheias à ciência, a utilização de animais firmou-se nos 
meios acadêmicos, a despeito de sua inadequação, confessada até pelo 
fisiologista francês Claude Bernard (1813-1878),  autor do livro em que se 
fundamenta a moderna experimentação animal, intitulado “Introdução à 
Medicina Experimental”.  Poucos sabem, porém, que  o criador de 
inúmeros métodos de vivissecção reconheceu, em sua própria obra, a 
impossibilidade de se  transferir para o homem  o que se  depreende  a 
partir  da observação da retalhação de um animal :     
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“É realmente certo que, para problemas de aplicação imediata à prática 
médica, as experiências feitas no homem são sempre as mais 
concludentes. Nunca ninguém disse o contrário; somente, como não é 
permitido pelas leis da moral nem pelas do Estado realizar no homem 
experiências imperiosamente exigidas pelo interesse da ciência, 
proclamamos bem alto a experimentação em animais. ” (obra citada, 
Lisboa, Guimarães & Cª Editores, 1978, p.152)”. 

 

Fato que estarrece é o da vivissecção ainda ser 
praticada, a despeito do desenvolvimento científico que se deu a partir de 
Claude Bernard. Se moralmente não há o que justifique submeter um ser 
vivo a sofrimento, sob a ótica metodológica, a vivissecção afronta a 
própria ciência.   

Pelos  prejuízos que causa  à saúde humana, a 
utilização de animais em  procedimentos de ensino e de pesquisa ensejou 
o movimento  do antivivisseccionismo científico, integrado, em sua 
maioria, por médicos que lutam para  elucidar a sociedade sobre os 
malefícios de se querer transferir para a espécie humana o que se constata 
a partir da experimentação animal.       
      

Para as Ligas de Médicos Antivivisseccionistas, que 
se multiplicam pelo mundo, “a  medicina é essencialmente ciência da 
observação, na qual a experimentação ocupa somente uma parte menor da 
investigação médica. Mas aquela ‘parte menor’ foi contaminada por um enorme 
erro grosseiro: aquele de haver adotado os animais como modelos experimentais do 
homem” (artigo extraído da Internet, do sítio do “Comitato Scientifico 
Antivivisezionista”: www.antivivisezione.it).  

De fato, o emprego do animal em procedimentos de 
ensino e de pesquisa fundamenta-se nas semelhanças  existentes entre as 
espécies humana e animal. Resta saber se  a similitude oferece segurança,  
como bem questionado pelo citado comitê:     
  

“Quem faz experiências com animais diz que eles são 'símiles' ao ser 
humano. Mas no que se refere à ciência verdadeira, o conceito de 
‘símile' é totalmente desprovido de valor. Se alguém lhe dissesse que 
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no cômodo ao lado não há oxigênio, mas um gás muito 'símile' ao 
oxigênio, você lá entraria?? Se precisasse de uma transfusão de 
sangue, e alguém lhe dissesse que existe uma substância muito 
'símile' ao sangue humano (como o sangue de chimpanzé), você a 
aceitaria?? Se eu lhe dissesse que os meus números da Loto são muito 
'símiles' aos números vencedores, você me daria os 
parabéns??(Comitato Scientifico Antivivisezionista- http:// 
www.antivivisezione.it )  

            

  Vê-se que a mera similitude,  no tocante a questões 
científicas, passa longe de representar alguma segurança, mas o que 
deveria parecer óbvio  permanece oculto sob o falso manto da 
legitimidade  em que  ainda atuam os mestres e pesquisadores 
vivisseccionistas.       

Vítima de um logro,  a sociedade foi doutrinada para 
crer que a experimentação animal é imprescindível à evolução da ciência e 
ao aprendizado da medicina.  Descobertas científicas,  que jamais 
derivaram   das pesquisas  com animais, são a elas atribuídas da  mesma 
forma  engenhosa  com que  são encobertos  os   trágicos erros que  delas 
decorreram.  

Dentre tantas fraudes engendradas, talvez a mais  
propagada  seja a de que a utilização de animais em testes possibilitou a 
descoberta de  drogas que permitiram a cura de muitos males da 
humanidade. Decorre  daí a visível  ausência de interesse em divulgar  os 
mais de 6.500 remédios catalogados pela Organização Mundial de Saúde, 
que foram retirados do mercado, até 1987, por  serem tóxicos, 
teratogênicos, ou até mesmo mortais  para o homem, a despeito dos 
prévios  testes que  comprovavam a segurança de tais medicamentos em 
animais.     

Até  que seja retirado do mercado, o medicamento já 
terá cumprido  a sua função de fazer lucrar o laboratório, que, por sua vez,  
já terá condições de  substituí-lo  por outro medicamento, que suscitará  no 
consumidor novas esperanças de cura. Garante-se, dessa forma, o lucro e 
os empregos  gerados pela produção.        
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Não é difícil deduzir que a experimentação animal 
objetiva  atribuir  às  drogas  a confiabilidade  de que necessitam para 
serem  bem aceitas  pelo mercado, razão pela qual há fortes interesses em 
manter a firme crença de que o  prévio teste  em animais torna  fidedigno 
um certo produto,  ainda que a  reação dos animais  às drogas se dê de 
forma muito diversa, determinada pelas  diferenças abismais que os 
separam dos homens.      

Tida por segura, após testes em animais, a 
talidomida determinou o nascimento de mais de 10 mil crianças com 
gravíssimas deformações congênitas, além  de 3 mil natimortos. 
Responsável pelo rompimento da camada de ozônio, os CFC 
(clorofluorcarbonetos) foram liberados, após se mostrarem inócuos para os 
animais, assim como a  Encainida e Flecainida , que  levaram à  morte de 
mais de três mil pessoas por ataques cardíacos. Eraldin, considerado 
altamente seguro para animais, causou   aos humanos cegueira, danos ao 
aparelho digestivo e morte. Isoproterenol matou mais de 3.500 pessoas. 
Ácido fenclózico, acutano, antimonia, atropina canamicina, cloranfenicol, 
benoxapofrene, bromocriptina, zolmid, cianido, DES, dinitrofinol, 
clioquinol,  clofibrato, fenilbutazona,  isoprelina, stilboestrol e opren  são 
algumas das drogas  que causaram danos irreversíveis e mortes, apesar de  
se mostrarem seguras para animais.     

Como lembra Tamara Bauab Levai, in “Vítimas da 
Ciência — Limites éticos da experimentação animal”, p.38 (São Paulo, 
editora Mantiqueira, 2001), animais e humanos reagem às drogas de forma 
diversa : 

  “As bagas venenosas não prejudicam os pássaros nos bosques, 
enquanto o homem morre ao ingeri-las; carneiros e cabras mastigam 
impunemente a cicuta que matou Sócrates; coelhos e pombos comem a 
beladona; macacos e porquinhos –da- índia suportam a estricnina; 
cavalos , sapos e porcos-espinhos , o ácido prússico. Já o homem morre 
após ingerir quantidades ínfimas desses produtos”.  

   

 Com efeito, o erro de se querer transferir para 
humanos os  resultados de testes e  de pesquisas realizados com animais 
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permitiu que os   visíveis malefícios do álcool, do tabaco, do metanol, do 
amianto, dentre outras químicas, fossem negados pelas empresas 
fabricantes devido à impossibilidade de se reproduzir tais danos em 
animais. Alegando que tais prejuízos não eram provados cientificamente, 
ou seja, não eram verificáveis  por meio de testes e de  pesquisas em 
animais, tais empresas se locupletaram à custa da saúde humana.       
         

 E não só aos medicamentos se resume a fraude, pois 
no tocante às vacinas e aos procedimentos cirúrgicos, a humanidade é 
vítima do mesmo embuste. Exemplo disso é a vacina contra a poliomielite.  
Na década de 30, pesquisadores obtiveram êxito ao imunizar macacos por 
meio de pulverização nasal, mas provocaram a perda do olfato das 
crianças que receberam a mesma pulverização. Persistindo na pesquisa 
com macacos, uma nova vacina foi desenvolvida em 1934, levando muitas 
crianças   à morte e à paralisia. Albert Sabin reconheceu na House 
Committee on Veterans Affairs, em 1984, que a utilização de macacos atrasou 
em mais de dez anos a descoberta da vacina contra a poliomielite:  
        

“...o trabalho na prevenção da pólio foi atrasado por uma concepção 
errônea da natureza da doença humana, baseada em falsos modelos 
experimentais em macacos.”  ( Sérgio Greif e Thales Tréz, obra 
citada, p.24 ):  

 

Diga-se o mesmo quanto aos transplantes de órgãos, 
cujos testes em animais não foram capazes de evitar rejeição, padecimento  
e morte dos  receptores humanos.  Foi por meio de observações clínicas 
que as técnicas de transplante puderam se aperfeiçoar. 

Ao transferirem para o homem o que se abstrai dos 
testes e pesquisas realizados em animais estão os pesquisadores incidindo em 
um equívoco tão grosseiro quanto trágico. 

Em   Simpósio realizado em Genebra, Bernard 
Rambeck, diretor do departamento bioquímico da Sociedade de Pesquisa 
em Epilepsia da Alemanha, autor de inúmeros trabalhos no campo da 
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bioquímica e da farmacologia clínica, discorreu sobre o “Mito das 
Experiências em Animais”. Dentre os mitos abordados, destaca-se a 
afirmação de que somente os especialistas sabem avaliar a necessidade, a 
validade e a importância das experiências em animais, crença que foi 
rebatida por Rambeck:        
   

     “O mito de que leigos, por falta de conhecimento especializado, não 
podem opinar sobre experiências em animais proporcionou, durante 
dezenas de anos, um campo livre para os  vivisseccionistas. Eles têm 
enorme interesse em trabalhar sem serem observados e incomodados 
por um público crítico. As experiências em animais, assim como a 
criação de animais confinados ou a  criação de animais para comércio 
de peles são praticadas com um número infinito de torturas porque os 
políticos, os legisladores, os teólogos, os filósofos e, principalmente, o 
homem comum não têm noção do que acontece ou, então, têm uma 
ideia totalmente errada do sofrimento e da miséria desses animais. Nos 
últimos anos, porém, os muros do silêncio vêm sendo 
progressivamente derrubados pela imprensa, pelo rádio e pela 
televisão. Além disso, os últimos anos trouxeram mudanças 
importantes: os leigos são apoiados por especialistas e por associações 
médicas, nacionais e internacionais , que rejeitam  as experiências em 
animais. Deixar que os próprios pesquisadores julguem a necessidade e 
a importância das experiências em animais é semelhante a um parecer 
sobre alimentação vegetariana feito por uma associação de açougueiros 
ou a  um relatório sobre o significado da energia nuclear elaborado 
pelos fornecedores de  usinas nucleares.  Não serão justamente aqueles 
que estão engajados no sistema de experiências em animais que irão 
questionar a vivissecção.” 

 

Dados assombrosos a respeito do quanto são 
improdutivas e desnecessárias  as pesquisas feitas com animais foram 
apresentados por Philip Low, pesquisador americano da Universidade 
Stanford e do MIT (Massachusetts Institute of Technology), em entrevista 
concedida à Revista “Veja” de abril de 2012 (documento nº2): 

“O mundo gasta 20 bilhões de dólares por ano matando 100 milhões 
de vertebrados em pesquisas médicas. A probabilidade de um remédio 
advindo desses estudos ser testado em humanos (apenas teste, pode ser 
que nem funcione) é de 6%. É uma péssima contabilidade. Um 
primeiro passo é desenvolver abordagens não invasivas. Não acho ser 
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necessário tirar vidas para estudar a vida. Penso que precisamos 
apelar para nossa própria engenhosidade e desenvolver melhores 
tecnologias para respeitar a vida dos animais”. 

 

Conforme a mesma matéria, neurocientistas de todo 
o mundo assinaram um manifesto afirmando que os animais possuem 
consciência,  uma vez que as estruturas cerebrais que produzem a 
consciência em humanos também existem nesses seres: 

 
“As áreas do cérebro que nos distinguem de outros animais não são as 
que produzem a consciência”...Sabemos que todos os mamíferos, todos 
os pássaros e muitas outras criaturas, como o polvo, possuem as 
estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que 
esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente: sempre foi fácil 
afirmar que animais não têm consciência. Agora, temos um grupo de 
neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, o 
comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a genética do 
cérebro. Não é mais possível dizer que não sabíamos...a habilidade de 
sentir dor e prazer em mamíferos e seres humanos é muito semelhante.  

Muitos experimentos são realizados em proveito 
próprio do cientista, à medida que lhe rende convites para participação em 
Congressos e algumas páginas em revistas científicas, prática já  
denunciada no início do  século XIX, pelo naturalista inglês, fundador da 
geografia zoológica, Alfred Russel Wallace (1818-1890): 

 “Estou completamente horrorizado pela frequência com que se fazem 
as mais espantosas experiências com o fim de determinar os fatos mais 
insignificantes..., levados a cabo evidentemente pelo interesse da 
indagação e pela reputação que com eles se adquire.” (Citação 
extraída da obra Superstição médica, de Carlos Brandt, Lisboa, 
Editorial Natura, 1949, pp. 155-156.) 

 

Sobre o aspecto inútil e cruel dos testes e pesquisas 
em animais,  bem discorreu a advogada Vânia Rall, em representação 
oferecida pela UIPA, em 2004, contra experimentos realizados pelo 
Hospital de Heliópolis: 
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 “Interessante frisar que  tanto no campo didático quanto no científico, 
muitas experiências extremamente dolorosas são repetidas 
exaustivamente com animais diferentes a fim de demonstrar teses 
inúmeras vezes já comprovadas para públicos diversos. Convém 
observar também que muitas dessas “teses” são totalmente inúteis, 
revelando uma extrema indiferença por parte dos vivisseccionistas pelo 
sofrimento dos animais utilizados, os quais, via de regra, acabam 
sendo mortos após uma quantidade considerável de dor e de medo...” 

“... Baseados no temor ancestral da doença e da morte de que padecem 
os seres humanos, os vivisseccionistas justificam suas atividades, 
afirmando que praticam experiências com animais para encontrar a 
cura para diversos males que nos acometem. No entanto, essa 
afirmação pretensiosa se desvanece quando tomamos conhecimento de 
que animais são cegados para se produzirem xampus, batons e canetas. 
Aliás, essa afirmação chega a ser mais falaciosa e hipócrita quando 
pensamos nos testes frequentes e crudelíssimos que são feitos com 
animais pela indústria de armamentos, constituindo estes a maior 
prova de que a experimentação animal não é feita para o bem-estar da 
humanidade.” 

 
2.Da experiência cruel e dolorosa 
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Como já sustentado em outro ensejo, incide na 
norma punitiva § 1º do artigo 32 da Lei 9.605/98  “quem realiza experiência 
dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 
quando existirem recursos alternativos.”      
              

O tipo contempla não só os procedimentos que 
submetam os animais  à dor, mas também aqueles que possam ser 
qualificados como cruéis.      

Convém notar que  a consumação do crime sob a  
modalidade de  experiência cruel prescinde da ocorrência de dor.  Da 
leitura do texto legal, não se admite abstrair entendimento diverso, pois se 
a lei não se vale de palavras inúteis, por óbvio que as palavras que 
integram a expressão  “dolorosa ou cruel” não estão  empregadas  como 
sinônimas, pelo que se deve  conferir  à experiência cruel  sentido diverso 
e  mais abrangente  do que aquele que se abstrai da expressão “experiência 
dolorosa”.    

 Se os testes realizados pretendem medir a toxicidade 
de algum produto, os animais serão mortos depois de terem sido  
aprisionados e  expostos ao sofrimento causado pela substância testada.  
Expor a sofrimento um ser consciente para depois retirar-lhe a vida é 
prática cruel e dolorosa.  A  eliminação  da  vida desses animais, ainda que 
por método indolor, constitui, por si só, crueldade, afinal, nada pode 
ocorrer de pior a um ser vivo saudável do que a retirada da própria vida.    
           

Convém lembrar que a proteção conferida ao animal  
não se limita à   integridade física, mas sobretudo à vida , uma vez que 
esse direito   é elementar  e consiste em pressuposto à existência  da  
integridade física e mental dos bichos, objetos de tutela penal e 
constitucional.     

 Assim, desprovida de qualquer sentido seria a 
norma que resguardasse o animal da crueldade, dos maus-tratos, do 
abuso, do ferimento e da mutilação, mas lhe permitisse a supressão da 
vida.    
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3 .Da Legislação Protetiva 

              
  

É farta a legislação atinente à tutela jurídica dos 
animais. 

 

Dispõe a  Constituição da República,  no capítulo do 
Meio Ambiente: 

 “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 à crueldade”. 

 

E a Constituição do Estado de São Paulo  consagra a 
mesma proteção: 

“Art. 193 – O Estado, mediante lei, criará um sistema de 
administração da qualidade ambiental, proteção e controle e desenvolvimento do meio 
ambiente e uso adequado de recursos naturais para organizar, coordenar e integrar as 
ações de órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, assegurada a 
participação da coletividade, a fim de: 

(…)  

X – proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os 
animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco a 
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sua função ecológica e que provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à 
crueldade, e fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, 
comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos.”   
           

Na esfera penal, a  tutela aos animais, já preconizada 
pela norma constitucional,  foi contemplada  pelo artigo 32 da  Lei Federal nº 
9.605/98 , que  assim tipificou o crime  ambiental de maus-tratos  para com 
animais:           
    

“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. 

(...) 

§2º. A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 
animal.”  

 

4.Do Pedido 

Diante do exposto, permite-se a UIPA requerer que 
se digne Vossa Excelência a averiguar sobre a finalidade dos experimentos 
realizados pelo Instituto ....,  e sobretudo a respeito da   inexistência de 
método alternativo à utilização de animais , visando  salvaguardar a vida 
e a integridade física dos animais vitimados. 

Segue também anexa mensagem relativa à 
encomenda de testes cosméticos realizados pelo Instituto (documento 
nº3). 

 Na oportunidade, não é demais repetir que a 
existência de método alternativo, a despeito da edição do artigo 32 da Lei 
Federal nº 9605/98, não tem sido objeto de preocupação das instituições 
que realizam pesquisas e testes com animais. 

Não pode a entidade representante afirmar que seja 
esse o caso do Instituto representado, mas é seu papel solicitar ao 
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Ministério Público que verifique a legalidade dos procedimentos ali 
realizados. 

 

Termos em que 

Pede Deferimento 

 

São Paulo, 31 de julho de 2012. 

 

 

Vanice Teixeira Orlandi 

Presidente 

OAB/SP:174.089 

 


