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Introdução
Nas últimas décadas, o comportamento e o pensamento social em
relação aos animais tem se modificado. Isso se deve principalmente ao
aumento de animais domésticos e a uma visão mais voltada à preservação
do meio ambiente.
Apenas para ilustrar, no ano de 2013 o número de cães domésticos
nos lares brasileiros superava o número de crianças. Tal número de animais
de estimação comparado ao número de crianças fez com que os animais se
tornassem parte do cotidiano das famílias sendo seu bem-estar1 cada vez
mais visado.
O Brasil é o segundo país com maior população de cães e gatos e o
segundo maior mercado pet (segundo a Abinpet), sendo superado apenas pelos
Estados Unidos.
Com essa maior preocupação com os animais domésticos, o pensamento
e o comportamento social mudou com vista a proteger igualmente outros
animais fora dos lares, ou seja, aqueles que são abandonados ou vivem nas ruas,
que sofrem maus-tratos, ou estão em perigo de extinção. Para tanto, as pessoas
se juntam em ONGs, associações civis e fundações sem fins lucrativos, fazendo
com que o número dessas, destinadas a proteção do meio ambiente e a proteção
animal, tivessem um aumento significativo em todo país.
“Bem-estar” é uma palavra formada através de composição por justaposição, ou seja, ocorre
a formação de uma nova palavra partindo da junção de duas ou mais palavras: bem + estar.
Neste substantivo composto, as palavras bem e estar mantêm sua autonomia, estando apenas
justapostas. Segundo o Novo Acordo Ortográfico, que entrou em vigor em janeiro de 2009, o
hífen é utilizado em palavras compostas com os advérbios bem e mal quando a segunda palavra
começa por vogal ou h. E por consequência, bem-estaristas é um termo derivado de bem-estar,
então igualmente tem o uso do hífen.
1
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Os maus-tratos2 aos animais é um assunto que vem, cada vez mais,
ganhando notoriedade na mídia e nas redes sociais, provocando reações diversas
no âmbito social. E, junto a toda essa proteção, o uso de animais na pesquisa
científica também tem sido colocado em pauta.
O uso de animais para pesquisas tem sido constante na história da
ciência, se intensificando a partir do século XIX, e seu uso trouxe inúmeros
avanços e retrocessos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948, foi
resultado principalmente da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração
onde médicos nazistas faziam experimentos em humanos e onde era praticado
genocídio. Assim, como consequência, hoje os experimentos em humanos devem
ser esclarecidos por parte dos médicos e cientistas, podendo ser realizados apenas
após consentimento dos pacientes para que não seja violado nenhum direito humano.
O uso do modelo animal nas experiências, ao contrário do que ocorreu
com os humanos, não foi restringido após a publicação da Declaração Universal
dos Direitos Animais de 1978, continuando como prática comum nos centros
de pesquisa, sendo instrumento para a busca da minimização das dores e
sofrimentos (psíquico ou físico) humanos ou até da cura de doenças humanas,
tal como câncer, Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson, entre outras.
O avanço científico e tecnológico fez erigir, com base no
antropocentrismo, um dos maiores paradoxos atuais: a crueldade consentida.
Ou seja, a crueldade que tem respaldo na lei, urgindo uma ponderação acerca
dessa questão, já que cada vez mais a sociedade demanda avanços, tornando
essas experiências mais frequentes e sofisticadas.
Conforme poderá ser observado no primeiro capítulo do presente
trabalho, há aqueles conservadores que acreditam que apenas com o uso de
animais a ciência pode evoluir, assim como há ao contrário os abolicionistas, que
são contrários a qualquer tipo de uso de animais por humanos, principalmente o
uso em experimentos. E há aqueles que se preocupam com o bem-estar animal,
mas não abrem mão do desenvolvimento que a ciência pode trazer, sabendo
diferenciar um animal doméstico de um animal criado em laboratório.
Sabe-se do erro metodológico de se transferir os conhecimentos
adquiridos em um experimento animal para os humanos, já que são organismos
diferentes, assim como o organismo humano também é diferente um do outro,
“Maus-tratos” é um substantivo composto, motivo pelo qual se escreve com hífen. O termo,
que é masculino e só existe no plural, tem uso jurídico. Denomina o delito de quem submete
alguém que esteja sob sua dependência ou guarda a castigos imoderados, trabalhos excessivos
e/ou privação de alimentos e cuidados, pondo-lhe, assim, em risco a vida ou a saúde. O verbo
“maltratar” tem significado mais amplo. Pode ser empregado no sentido de ofender ou ultrajar, de
tratar com aspereza, de bater ou machucar e até de danificar.
2
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mas enquanto os métodos alternativos ainda são desenvolvidos e testados, a
experimentação animal continua sendo uma das únicas alternativas para se obter
desenvolvimento científico, principalmente quando se trata de novos fármacos
e novos insumos para o setor farmacêutico.
Os animais tem sua proteção constitucional garantida quanto aos maustratos e ao sofrimento, no entanto, a crueldade é consentida tanto pela própria
Constituição quanto por leis infraconstitucionais quando ela visa o bem-estar
humano, pois todo o ordenamento jurídico brasileiro tem uma base antropocêntrica,
portanto tudo deve visar sempre a melhor qualidade de vida e a dignidade humana.
As legislações sobre esse assunto serão abordadas no segundo capítulo.
Para se obter tal qualidade de vida também é necessário o
desenvolvimento econômico, social e político do país, e cada vez mais tem se
comprovado que o incentivo a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de inovações
colabora para que o país se insira no mercado globalizado.
O setor farmacêutico é um dos mais visados, pois trata-se de um mercado
internacional multimilionário que sempre será necessário enquanto o homem
continuar sua busca não apenas pela saúde, mas principalmente pela vida eterna.
No entanto, a P&D nesse setor demanda tempo, dinheiro e sua taxa
de sucesso é pequena, por isso ela é mais praticada em países que já tem essa
cultura de busca por inovações enraizada do que em países como o Brasil,
que estão tentando desenvolve-la a partir da década de 90. Um cenário que
o governo brasileiro tenta mudar, investindo em universidades e instituições
públicas na busca por conhecimento.
Essa busca pelo conhecimento é a fase da P&D, e traz um grande
desenvolvimento social, no entanto, esse conhecimento deve ser transferido para
o setor privado, que irá coloca-lo no mercado visando lucros e consequentemente
promovendo desenvolvimento econômico. Aqui se encaixam as parcerias entre
universidades públicas e o setor farmacêutico no Brasil. Essa parceria ou
cooperação, guiada pela Lei da Inovação3, forma um contrato entre as partes,
fazendo com que sua principal função social seja que as descobertas científicas,
em especial as curas para doenças, se tornem acessíveis para a sociedade e
tragam lucros para as empresas que investirão mais em novas pesquisas,
conforme demonstrado no terceiro capítulo.
O terceiro capítulo apresenta uma introdução à universidade pública,
à indústria farmacêutica, os modos de parceria que podem ocorrer e a
experimentação animal dentro do processo de pesquisa e desenvolvimento de
novos fármacos realizados por ambas, tema do presente trabalho.
Segundo o próprio artigo 1º da Lei da Inovação (Lei nº 10.973/2004), ela estabelece medidas
de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no país, visando um maior
desenvolvimento tecnológico e industrial nos termos dos artigos 218 e 219 da Constituição
Federal de 1988.
3
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Hoje a sociedade busca se envolver mais nas questões ambientais e
nas questões de proteção animais, principalmente através das ONGS e das
associações civis, no entanto, essas transmitem de maneira equivocada a
ideia de que experimento animal provoca danos aos animais, dor, sofrimento
desnecessário, devendo tudo ser abolido e substituído por métodos alternativos.
Mas essa ideia também demonstra o desconhecimento acerca das leis que
envolvem a experimentação e dos procedimentos que devem ser tomados.
Tais leis visam contemplar a mudança do pensamento paradigmático
social que começa a exigir da comunidade científica maior transparência em
suas pesquisas realizadas com os animais, e o bem-estar dos mesmos.
No Brasil há uma legislação específica para tratar da experimentação
animal, a chamada Lei Arouca (Lei nº 11.794/2008, que revogou a Lei nº
6.638/79 chamada Lei da Vivissecção), responsável pela criação do CONCEA
e pela regulamentação da experimentação animal, baseando-se na filosofia
do bem-estar animal que tem como princípio os 3 R’s, de Russel e Burch,
elaborado em 1959, e que significam Reduction (Redução do número de animais
utilizados), Replacement (Reposição, ou seja, a busca e utilização de métodos
alternativos) e Refinement (Refinamento das técnicas utilizadas para minimizar
a dor e sofrimento durante os experimentos).
Torna-se objetivo do presente trabalho responder se é ou não
possível conciliar desenvolvimento científico e o bem estar-animal através da
demonstração de casos práticos no último capítulo.
Também se busca responder, de maneira complementar no último
capítulo, qual o papel que desempenha a sociedade (representada pelas ONGs
e associações), o papel do Estado (tanto como legislador como fiscalizador das
leis) e os papéis das universidades e das empresas (através dos CEUAs) para
garantir o bem-estar animal sem prejudicar o desenvolvimento científico.
Para tanto a pesquisa teve como base o método dedutivo, utilizando
a pesquisa bibliográfico-documental multidisciplinar. Além da área específica
do direito, tornou-se necessário a pesquisa em filosofia, sociologia, medicina
veterinária, medicina, farmácia, economia, entre outras. Houve preocupação
em se utilizar bibliografias recentes (livros nacionais e importados, doutrinas,
leis e artigos científicos principalmente), assim como buscar mais informações
acerca de ONGs, do ativismo na proteção animal e abordar casos práticos para
elucidar um pouco sobre o que trata o trabalho. Para tanto, a ajuda da internet
com suas bibliotecas digitais foi essencial.
O trabalho aborda um tema atual, essencial para o desenvolvimento
econômico, social e político dos países e sua inserção no mercado internacional:
o seu desenvolvimento científico através de inovações, aliado cada vez mais
com a preocupação ambiental e a proteção animal.
11
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Todos desejam a proteção do meio ambiente e a proteção dos animais,
no entanto, desde que isso não interfira na qualidade de vida, pois dificilmente
abre-se mão de tudo o que o desenvolvimento e o conhecimento hoje nos
proporcionam (principalmente em relação a remédios e vacinas).
1. A EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
A domesticação dos animais e seu uso pelos humanos remonta a
milhares de anos. Aristóteles (384-322 a.C.) já afirmava que a única finalidade
dos animais e da natureza era servir ao homem4.
A Ciência da Experimentação Animal tem evoluído
e se aperfeiçoado de forma paulatina e constante
desde quando o médico grego Galeno (130-200
a.C.) começou a usar animais sistematicamente,
demonstrando que, ao expor as veias de um animal
vivo, elas continham sangue, e não “espírito vital”
como se acreditava. Antes disso, o animal usado em
pesquisas era o homem, e é sabido que os reis da
Pérsia permitiam experimentos em réus condenados,
e que sábio persa Haemophillo (século III a.C.)
realizava estes experimentos em criminosos. Selso,
outro sábio persa, expressou não ser crueldade fazer
sofrer alguns poucos em benefício de muitos.5
Esse pensamento tornou-se mais intenso com o advento do humanismo,
com Thomas Hobbes (1588-1679), Rene Descartes (1596-1650), Spinoza
(1632-1677) e John Locke (1632-1704)6.
Jeremy Benthan (1741-1832) questiona a experimentação animal,
afirmando que os humanos possuem deveres morais com os animais, não
porque eles falam ou possuem razão, mas sim porque eles são, igualmente aos
humanos, passíveis de sofrimento7.
LEVAI, Laerte Fernando. Ética Ambiental Biocêntrica: Pensamento compassivo e respeito
à vida. JUS HUMANUM – Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade
Cruzeiro do Sul. São Paulo, v. 1, n. 1, jul./dez. 2011. P. 10.
5
RIVERA, Ekaterina A. B. Ética na Experimentação Animal e Alternativas ao Uso de Animais em
Pesquisa e Teste. In: RIVERA, Ekaterina A. B. AMARAL, Maria Helena. NASCIMENTO, Vladimir
P. (editores). Ética e Bioética aplicadas à Medicina Veterinária. 1ª ed. Goiânia: [s.n.], 2006. P. 162.
6
LEVAI, Laerte Fernando. Ética Ambiental Biocêntrica: Pensamento compassivo e respeito
à vida. JUS HUMANUM – Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade
Cruzeiro do Sul. São Paulo, v. 1, n. 1, jul./dez. 2011. P. 10.
7
FELIPE, Sônia T. Ética e Experimentação Animal: fundamentos abolicionistas. 2ª ed. rev.
4
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Com o movimento contra a crueldade aos animais ganhando espaço,
principalmente na sociedade inglesa, no ano de 1822 foi publicada a British
Anticruelty Act introduzida por Richard Martin, que posteriormente fundou, em
1824, a chamada Society for the Preservation of Cruelty to Animals, primeira
organização de proteção aos animais que visava regulamentar o uso de animais
e seu bem-estar8. Logo surgiram outras associações, seguindo o exemplo inglês,
como a Liga Alemã contra Tortura Animal em 1879 e a Societé Française
Contre la Vivisection em 18829.
Essa questão se tornou mais tocante em 1859 com a Teoria da
Evolução de Charles Darwin. Desde então sabe-se que humanos e animais
estão intimamente relacionados pelo processo evolutivo. Para esse autor, a
consciência, comum a humanos e a animais, deve ser compreendida pela sua
função adaptativa10, havendo uma continuidade na natureza de todos os seres
dotados de sensibilidade. No entanto, o pensamento “animal máquina” ainda
estava imerso na sociedade, principalmente na sociedade científica.
Baseado nos métodos de Descartes, Claude Bernard fez da vivissecção
o método oficial de pesquisa médica, tornando assim a experimentação animal
a metodologia padrão que iria contribuir para o progresso da ciência11.
Bernard insistia que a vivissecção de animais era o melhor método de
observação do ser vivo, mesmo não sendo estes as cobaias perfeitas já que havia
fragilidade e falibilidade dessa prática, pois os animais se encontravam fora
da esfera de preocupações morais humanas. Para ele as experiências feitas no
homem seriam sempre mais concludentes, no entanto, tais não são permitidas
pela moral e pelas leis12.
Durante o início do século XX o estudo científico dos animais moveu-se
sob influência do positivismo, onde se buscava mais explicações mecanizadas
ao invés de procurar entender os pensamentos e sentimentos dos animais,
apesar de existir aqueles cientistas que entendiam e viam a importância do
comportamento e sentimento animal.
Florianópolis: UFSC, 2014. P. 29.
8
MUKHERJEE, Madhusree. Trends in Animal Research. Scientific American. V. 276. Issue 2.
February 1997. P. 86-87
9
RIVERA, Ekaterina A. B. Ética na Experimentação Animal e Alternativas ao Uso de Animais em
Pesquisa e Teste. In: RIVERA, Ekaterina A. B. AMARAL, Maria Helena. NASCIMENTO, Vladimir
P. (editores). Ética e Bioética aplicadas à Medicina Veterinária. 1ª ed. Goiânia: [s.n.], 2006. P.
10
FELIPE, Sônia T. Ética e Experimentação Animal: fundamentos abolicionistas. 2ª ed. rev.
Florianópolis: UFSC, 2014. p. 42.
11
LEVAI, Laerte Fernando. Crueldade Consentida – crítica à razão antropocêntrica. Revista
Brasileira de Direito Animal. v. 1. nº 1. Jan/Dez 2006. Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal,
2006. P. 173.
12
BERNARD, Claude. Introdução à medicina experimental. Lisboa: Guimarães & Cia Editores,
1978. P. 152.
13
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Entretanto, por volta de 1970 surge uma geração distinta de estudiosos,
explodindo em 1975 o movimento abolicionista com a publicação do livro
Animal Liberation de Peter Singer, seguido dos livros The Question of Animal
Awareness de Donald Griffin e The case of Animal Rights de Tom Regan. Tal
movimento visa a extinção do uso de animais para o bem humano, ou seja, o
fim de todas as práticas humanas que violam a integridade física, emocional e
ambiental dos animais.
A polêmica entre conservadores (aqueles que defendem o uso animal
para o bem-estar humano, sem impor limites ao uso) e os abolicionistas ensejou
posições reformistas, como um meio termo entre as duas posições filosóficas.
Assim, reapareceram os bem-estaristas, aqueles pensadores que prezam pela
imposição de limites ao emprego de animais para uso humano, visando dar mais
ênfase à qualidade de vida dos animais, como pregava o Reverendo Thomas Young
em Um artigo sobre a Humanidade com os Animais, publicado inicialmente em
179813, e Richard Martin, responsável pela primeira lei inglesa já citada.
Os bem-estaristas são aqueles que criticam as formas tradicionais de
tratamento dos animais, defendendo reformas no manejo, confinamento e morte
dos mesmos, para minimizar seu tormento. Eles sempre fizeram parte da história
da relação entre homem e animal, no entanto, com atuações sempre tímidas, mas
que influenciaram as leis criadas, vindo a ter mais destaque a partir da elaboração
do princípio dos 3 R’s (replacement, reduction, refinement)14, de Russel e Burch15.
A Reposição, um dos 3 R’s, tem sido o método mais buscado tanto por
abolicionistas e bem-estaristas, pois visa a substituição do modelo animal por
métodos alternativos, esses que com o avanço da tecnologia e da ciência estão
sendo desenvolvidos de maneira gradual, mas ainda não são utilizados pela
maioria dos pesquisadores, que acreditam ser a experimentação animal “um
mal necessário”.
Os métodos alternativos surgem como resposta a um anseio social
de buscar minimizar ou extinguir o uso de animais em pesquisas, visando
uma maior proteção do meio ambiente e uma maior eficiência dos resultados
das pesquisas.

FRASER, David. Compreendendo o Bem-Estar Animal: a ciência no seu contexto cultural.
Tradução de José Antonio Fregonesi. Londrina: Eduel, 2012. p. 45.
14
Os 3 R’s são os norteadores das experimentações animais hoje. Replacement significa
substituição dos animais por métodos alternativos; refinament visa o refinamento das técnicas
utilizadas em laboratório para que os experimentos causem menos sofrimento e para que os
mesmos experimentos já realizados não precisem ser repetidos; e reduction visa a redução do
número de animais utilizados em laboratório, principalmente se utilizando do primeiro R.
15
AZEVÊDO, Danielle M. M. R. Experimentação animal: aspectos bioéticos e normativos. In: Sérgio
Costa; Malu Fontes; Flávia Squinca. (Org.). Tópicos em Bioética. Brasília: Letras Livres, 2006. P. 133
13
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1.1 CONTROVÉRSIAS DA ÉTICA AMBIENTAL
Antes de qualquer abordagem das controvérsias científica ou filosófica
acerca da experimentação animal, cabe ressaltar as controvérsias da ética
ambiental sobre esse tema, que envolve as mudanças na relação entre homem
e meio ambiente.
No mundo medieval ocidental, as religiões judaico-cristãs tiveram
muita influência nessa relação, pois até meados do século XIV o paradigma
dominante era o teocentrismo, que tinha Deus como centro do Universo, e que
conferia ao homem, criado à imagem e semelhança deste, sua sobreposição
sobre os outros animais.
Com o advento do Renascimento e o Racionalismo em meados do
século XV a visão de mundo muda, ocorrendo inúmeras transformações que
visavam a revalorização das referências culturais da Antiguidade, promovendo
a transição do feudalismo para o capitalismo e rompendo com todas as estruturas
medievais. Assim, na sociedade passa a vigorar o antropocentrismo, que cultua
o homem, e não mais um Deus, como o centro do universo16.
A Antiguidade Grega volta a ser valorizada (não toda a Antiguidade,
apenas o auge dos Sofistas), época em que Aristóteles afirmava que a natureza,
e principalmente os animais, tinham como única finalidade servir ao homem17.
Com base nessa ideia e na teoria cartesiana que Claude Bernard tornou o uso
de animais para fins experimentais o método padrão da medicina, pensamento
que vigora em grande parte da sociedade até os dias de hoje, sendo representado
pelos especistas18.
O antropocentrismo, corrente de pensamento cuja base filosófica é o
humanismo, faz do homem o centro do universo e, consequentemente, o gestor
e usufrutuário do nosso planeta. Esse pensamento ficou enraizado na cultura
ocidental por séculos19, apoiado na falta ou suposta ausência de racionalidade,
de autonomia ou mesmo de moralidade dos demais animais20. No entanto, esse
INKIS, Maria Beatriz D’Almeida Ramos. A limitação ética e jurídica à manipulação da vida:
bioarte, biocentrismo e antropocentrismo. In: TANAKA, Sônia Y. K. (coord.) Estudos Avançados
de Biodireito. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. P. 158.
17
LEVAI, Laerte Fernando. Ética Ambiental Biocêntrica: Pensamento compassivo e respeito
à vida. JUS HUMANUM – Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade
Cruzeiro do Sul. São Paulo, v. 1, n. 1, jul./dez. 2011. P. 10.
18
Especismo – Essa palavra originariamente foi criada por Richard D. Ryder, na década de 70 do
século XX, na Inglaterra, e pode ser explicada como um preconceito ou uma atitude em favor dos
interesses de membros da própria espécie contra os membros de espécies distintas.
19
LEVAI, Laerte Fernando. Ética Ambiental Biocêntrica: Pensamento compassivo e respeito
à vida. JUS HUMANUM – Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade
Cruzeiro do Sul. São Paulo, v. 1, n. 1, jul./dez. 2011. P. 08.
20
MEDEIROS, Fernanda L. F. Direito dos Animais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. P. 35.
16
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pensamento tem demonstrado sinais de esgotamento, já não respondendo mais
aos problemas advindos da crise ambiental que eclodiu a partir da década de 70,
despertando novos paradigmas: o antropocentrismo alargado (também chamado
de mitigado ou moderado), o sensocentrismo, o biocentrismo e o ecocentrismo.
O antropocentrismo alargado visa abranger a tutela do meio ambiente, esse
que tem valor intrínseco e é um bem jurídico autônomo21. No entanto, aqui apenas
o homem é moralmente relevante, sendo que o meio ambiente deve ser protegido
pelo homem estar inserido nele e ser necessário à sua vida um ambiente saudável.
Nada obstante, se aqui não se pode falar em
subserviência da natureza aos interesses humanos
egoísticos, por igual não se pode menos de fazer o
registro de que o homem continua a ocupar lugar
central na visão de mundo. Contudo, a natureza deixa
de ocupar aquela posição inicial de subserviência, de
instrumento de realização dos interesses humanos,
para integrar a categoria dos bens essenciais à própria
existência humana. Assim, o homem não mais é
visto como um ente desvinculado da natureza, e sim,
integrado e integrante desta, o que repele a ideia de
apropriação dos recursos naturais de forma desmedida
e induz à necessidade de preservação e defesa do
ambiente, dado o valor intrínseco que possui.22
Tanto o antropocentrismo radical dos especistas quanto o
antropocentrismo moderado assumem, portanto, a sobreposição humana em
relação à uma natureza submissa.
O sensocentrismo é a ética centrada nos animais sencientes23, sendo
aqui utilizados os princípios de igualdade de consideração de interesses de
Singer (que impõe um dever fundamental de proteção do homem ao animal)
e o de valor inerente dos sujeitos de uma vida de Regan. Aqui o homem e os
animais estariam juntos, como iguais, no centro de todas as coisas24.
PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010. P. 371 e 372.
22
ALMEIDA JUNIOR, Antonio Borja de. COUTINHO, Francisco S. da Nóbrega. A matriz
teórica do direito ambiental: uma reflexão sobre o fundamento da necessidade de preservação do
meio ambiente. Revista Direito e Liberdade. V. 3. N. 2 (2). Set. 2006. P. 85.
23
Senciência – Formada a partir de dois outros termos, consciência e sensibilidade, senciência designa
a condição mental, afetiva, emocional, e consciente de todos os animais. FELIPE, Sônia T. Acertos
abolicionistas: a vez dos animais: crítica à moralidade especista. São José, SC: Ecoânima, 2014. P. 28.
24
MEDEIROS, Fernanda L. F. Direito dos Animais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. P.36
21
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Já o biocentrismo apresenta um novo paradigma, um rompimento
integral com a matriz teórica tradicional do antropocentrismo. Aqui a
natureza encontra-se no centro do universo e o homem integrado a ela, sendo
reposicionado ao centro difuso de todas as coisas onde ele deve respeitar e
conviver de forma harmônica com tudo e todos.
A corrente biocêntrica surgiu a partiu da chamada Ecologia Profunda
do norueguês Arne Ness, este que afirmou em termos filosóficos que todos os
seres sencientes têm valor em si e direito à vida. Ou seja, Ness partiu da “ética
da solidariedade em relação aos nossos semelhantes e ao ambiente natural”25.
A conhecida Teoria de Gaia, de James Lovelock, propõe uma interação
pacífica entre as criaturas do mundo, como tentativa de restabelecer a harmonia
do Universo. E é exatamente esse o ponto central tanto da Ecologia Profunda
como da Teoria Biocêntrica, o mundo sendo uma rede de fenômenos e relações
simbióticas onde todos estão intimamente ligados devendo fazer a sua parte26.
Na teoria biocêntrica todos os animais devem ser respeitados (englobando
aqui os princípios utilizados pelo sensocentrismo), e por isso deve ser abolido
qualquer tipo de maus-tratos, incluindo experimentações animais que objetive
apenas o bem-estar humano, pois os animais, segundo essa teoria, possuem “um
valor intrínseco e não meramente a serviço do homem, podendo, inclusive, ter
seus direitos oponíveis aos direitos dos seres humanos em pé de igualdade”27.
A construção da teoria biocêntrica é fruto de mudanças paradigmáticas
principalmente de ordem social, que observam a necessidade de a proteção
humana avançar para a dignidade do planeta, em respeito a vida como um todo.
O ecocentrismo é considerado o último passo na expansão ética,
englobando tanto o sensocentrismo quanto o biocentrismo, pois abrange
todos os ecossistemas, ancorado nas ciências naturais e na interação entre as
entidades vivas e não vivas28. Muitos autores utilizam o termo ecocentrismo
como sinônimo de biocentrismo por ambos relevar à natureza um valor superior
ao dos homens e animais.
O sensocentrismo, o biocentrismo e o ecocentrismo aparecem como
resposta aos anseios sociais para lidar com a proteção animal e a crise ambiental,
no entanto, a transição do antropocentrismo para essas correntes éticas ainda se
mostra lenta devido principalmente às barreias econômicas.
LEVAI, Laerte Fernando. Ética Ambiental Biocêntrica: Pensamento compassivo e respeito
à vida. JUS HUMANUM – Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade
Cruzeiro do Sul. São Paulo, v. 1, n. 1, jul./dez. 2011. P. 11.
26
Idem. Ibidem.
27
INKIS, Maria Beatriz D’Almeida Ramos. A limitação ética e jurídica à manipulação da vida:
bioarte, biocentrismo e antropocentrismo. In: TANAKA, Sônia Y. K. (coord.) Estudos Avançados
de Biodireito. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. P.158.
28
MEDEIROS, Fernanda L. F. Direito dos Animais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. P. 37.
25
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1.2 CONTROVÉRSIAS CIENTÍFICAS
Rene Descartes é considerado o patrono da experimentação animal,
investigando a consciência animal e seus pressupostos mentais no Século XVII.
Foi ele quem elaborou a tese mecanicista da natureza animal, sustentando que
os animais por não terem consciência não sentiam dor29.
A falta de consciência, para ele, era explicada pela falta de linguagem e
pensamento, o que faz com que a tese cartesiana seja preconceituosa considerando
como linguagem apenas a utilizada pelos humanos. Descartes considerou os
animais, portanto, como robôs, ou máquinas, tese que foi sustentada até décadas
atrás mesmo com a ciência produzindo conhecimentos contrários a ela.
A tese cartesiana, para Tom Regan, não convencia muitos cientistas
ou mesmo pessoas leigas que conviviam com os animais, pois sempre havia
indícios de sua consciência. Charles Darwin acreditava que a consciência devia
ser entendida como a função adaptativa do animal, pois estes precisam interagir
e sobreviver no meio em que vivem. O próprio Darwin catalogou atributos
mentais de outros mamíferos baseado em suas observações e outros relatos de
seus comportamentos.
Foi com Darwin, como bem apontam Peter Singer e
outros animalistas abolicionistas, que pela primeira
vez, de dentro da ciência, afirmou-se um continuum
na natureza, não um continuum na configuração
anatômica, mas nas emoções constitutivas da
natureza de todos os animais dotados de sensibilidade.
Essa perspectiva não permite a discriminação entre
humanos e animais, pois estabelece que a distinção
entre as características emocionais de uns e de outros
não é de essência, apenas de grau, ou de aparência.30
[grifo da autora]
Mesmo com a Teoria da Evolução de Darwin e de vários livros e artigos
que defendiam os animais, como de Voltaire e do Reverendo Thomas Young, a
tese cartesiana continuou dominando o mundo da ciência31.
FELIPE, Sônia T. O Estatuto dos Animais usados em Experimentos: da negação filosófica
ao reconhecimento jurídico. In: TRÉZ, Thales (org.). Instrumento Animal: o uso prejudicial de
animais no ensino superior. Bauru, SP: Canal 6, 2008. P. 74.
30
FELIPE, Sônia T. Ética e Experimentação Animal: fundamentos abolicionistas. 2ª ed. rev.
Florianópolis: UFSC, 2014. P. 54.
31
FRASER, David. Compreendendo o Bem-Estar Animal: a ciência no seu contexto cultural.
Tradução de José Antonio Fregonesi. Londrina: Eduel, 2012. P. 45.
29
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Bem-estaristas, aqueles que eram a favor de regulamentar e alterar as
formas de manejo, confinamento e morte para que os animais não sofressem
maus-tratos, atuavam na sociedade ajudando a regulamentar as atividades
envolvendo animais. Eles não eram contrários a utilização de animais visando
como fim o bem-estar humano, no entanto, queriam que eles tivessem direito a
uma vida com qualidade.
Influenciaram, portanto, a criação de leis, tais como a British Anticruelty
Act de 1822 e a British Cruelty to Animals Act (que regulamentava a experimentação
animal) de 1876, e também a criação de Associações de Proteções aos Animais e
o Animal Welfare Institute nos Estados Unidos em 1951.
Mesmo com a mudança social que vinha ocorrendo em relação
aos animais, os cientistas justificavam seus experimentos afirmando ser
o desenvolvimento científico e tecnológico necessário para o bem-estar
e a vida digna humana, principalmente se tratando de medicamentos. No
entanto, os animais são usados para todos os tipos de pesquisa: em indústrias
de cosméticos, química, bélica, de automóveis, de produtos tóxicos, de
medicamentos, de equipamentos de segurança, em projetos espaciais e
inclusive, para o ensino em escolas e universidades. Ou seja, a utilização
de animais como ferramentas, segundo Regan, pode ser dividida em três
categorias: educação, testes e pesquisa32.
Na década de 1940 e 1950, Rússia e Estados Unidos iniciaram seus
programas espaciais enviando animais para o espaço para compreender o
comportamento da fisiologia animal no espaço. Foram enviados cachorros,
macacos, chimpanzés, entre outros. Outros países os seguiram, sendo uma
prática comum realizada até hoje.
A dissecação de animais era rotina usual em escolas e faculdades nas
aulas de biologia, sendo que no Brasil era proibida sua prática em escolas
de ensino fundamental e médio, e devido a pressões sociais e de associações
protetoras, está sendo gradativamente abolida em várias universidades do
mundo, como no caso das universidades britânicas.
Antes de drogas prescritas (medicamentos) serem aprovados para
entrar no mercado consumidor, há a exigência, no Brasil pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e nos Estados Unidos por regulamentações
federais (Food and Drug Administration – FDA), para que sejam realizados
testes pré-clinicos em animais. E mesmo assim, várias drogas são posteriormente
retiradas de circulação por terem causados efeitos colaterais diversos.
Nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, época em que eclodiu o
movimento abolicionista, o governo e as indústrias financiavam programas,
REGAN, Tom. Empty Cages: facing the challenge of Animal Rights. Lanham, Maryland:
Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2004. P. 160.
32
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documentários, comerciais e filmes para mostrar à população que a
experimentação animal era realizada para o benefício humano, e que por isso
deveria continuar e ser apoiada. Um exemplo é o filme O Enigma de Andrômeda
de 1971. Surgiram filmes igualmente contrários, como o caso dos clássicos
filmes O Planeta dos Macacos, sendo o primeiro lançado em 1968, que buscava
mostrar onde o avanço da ciência poderia levar os humanos no futuro, ou seja,
para sua própria destruição.
Mas como o próprio Claude Bernard já previa, os animais não são os
modelos mais perfeitos para se testarem medicamentos ou substâncias que
serão utilizadas por humanos.
Há casos bem sucedidos de vacinas e medicamentos que estão no
mercado, no entanto, se discute o risco da experimentação em animais, pois
muitas drogas testadas em animais não são seguras para humanos, causando
morte, necrose de órgãos, anomalias, e outras doenças, sendo o exemplo mais
conhecido e citado por diversos autores a Talidomida, que afetou fetos, causando
mortes ou deformações.
As 10.000 vítimas da talidomida, 30.000 vítimas
do clioquinol, 10.000 vítimas da fenilbutazona,
dezenas de milhares de vítimas da estreptomicina, do
cloranfenicol, da aminofenazona, da fenacetina, do
paracetamol, do metaqualon, das benzodiazepinas,
da reserpina, etc. são mais eloquentes do que
qualquer comentário. Para citar todos os danos
provocados nos pacientes pelos medicamentos
aprovados nas experiências animais, seria preciso
uma enciclopédia. Os danos podem ser fatais ou
provocar doenças crônicas.33
Para Sônia T. Felipe, filósofa e estudiosa da experimentação animal,
nunca na história morreram tantos animais devido às pesquisas da etiologia dos
sofrimentos psíquicos quanto nos últimos vinte anos, e nunca se teve notícia
de tantas pessoas sofrendo de depressão, mesmo com o mercado abarrotado de
drogas para combatê-la34.
SCHÄR-MANZOLI, Milly. Holocausto: as experiências em animais hoje em 60 laboratórios
com 150 relatórios assinados pelos vivisseccionistas, o tráfico de animais e as criações para
laboratórios. Colaborador Max Keller. ATRA e AG STG, 1996. P. 104.
34
FELIPE, Sônia T. O Estatuto dos Animais usados em Experimentos: da negação filosófica
ao reconhecimento jurídico. In: TRÉZ, Thales (org.). Instrumento Animal: o uso prejudicial de
animais no ensino superior. Bauru, SP: Canal 6, 2008. P. 88
33
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Segundo Regan, estima-se que cem mil americanos morrem e cerca de
dois milhões são hospitalizados anualmente por causa dos efeitos colaterais de
medicamentos ingeridos, prescritos por médicos, sendo as drogas prescritas a
quarta maior causa de morte nos Estados Unidos35.
Há também exemplos contrários como o caso da Penicilina, que é
letal para alguns animais e serve como antibiótico para humanos, e o caso do
estudo da relação entre cigarro e câncer de pulmão36, que realizado por mais
de cinquenta anos não era bem sucedido, pois o tabaco não causa câncer em
animais. Posteriormente foram provados equivocados os estudos sobre o tabaco,
aparecendo ser o tabaco causador de câncer de pulmão em humanos.
Stefano Cagno, dirigente médico da Empresa
Hospitalar de Vimercate (Milão-Itália), também
membro do Comitato Scientifico Antivivisezionista,
afirmava que do ponto de vista ético não existe nenhuma
justificativa hábil a redimir o massacre legalizado
realizado pela vivissecção. Para ele, um dos maiores
malefícios da experimentação animal é o de fazer com
que uma descoberta biomédica só seja acreditada pela
medicina oficial depois de o experimento também
ter um resultado positivo sobre os animais. Esse erro
metodológico fez com que os efeitos danosos do álcool,
do fumo, do amianto, do metanol etc., cujos resultados
já tinham sido diagnosticados no homem, mas não
podiam, entretanto, ser reproduzidos nos animais,
não pudessem ser considerados “cientificamente
provados” por muitos anos, com grave prejuízo para a
saúde humana.37 [grifo do autor]
Ou seja, a pesquisa em animais pode ou não ser bem sucedida,
dependendo do caso, já que se trata de organismos diferentes (tanto de
animal para animal, animal para humano ou humano para humano), mas a
experimentação animal ainda é exigida quando se trata de medicamentos pelas
leis antropocêntricas, e ainda divide a opinião pública.
REGAN, Tom. Animal Rights, Human Wrongs: An introduction to moral philosophy. Lanham,
Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2001. P. 17.
36
Idem. Ibidem. P. 18.
37
LEVAI, Laerte Fernando; DARÓ, Vânia Rall. Experimentação animal: histórico, implicações
éticas e caracterização como crime ambiental. In: TRÉZ, Thales. Instrumento Animal: o uso
prejudicial de animais no ensino superior. Bauru, SP: Canal 6, 2008. P. 52.
35
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Em 2012 um destacado grupo de cientistas elaborou a Declaração
de Cambridge sobre a Consciência38, que afirma cientificamente que tanto
humanos como animais possuem consciência. Tal fato põe fim a toda a teoria
de Descartes sobre a não consciência animal. Assim, com base em experiências
científicas passou-se a reconhecer a capacidade de sofrer do animal, tornandose opinião dominante que eles não podem ser levados ao sofrimento, e então se
intensificando a busca por métodos alternativos ao seu uso na ciência.
Não há como negar que o progresso médico e científico foi resultado
direito ou indireto da experimentação realizada em animais ao longo dos séculos,
mesmo que algumas vezes tal progresso tenha sido negativo. O fim do uso de
animais pode retardar o progresso e por isso há a busca de métodos substitutos,
no entanto os animais continuarão a ser utilizados até que tais métodos sejam
validados e sua eficácia seja demonstrada.
1.3 CONTROVÉRSIAS FILOSÓFICAS
Quando se estuda a experimentação animal aparecem três correntes
filosóficas: conservadores, abolicionistas e bem-estaristas.
Os conservadores são aqueles que possuem os preceitos da religião
judaico-cristã enraizada em seus valores morais, e acreditam que os animais
existem para servir ao homem, de todos os modos que o homem necessitar para
o seu bem-estar. Assim, seguem a linha de pensamento de Descartes, utilizando
os animais como simples ferramentas.
A tese cartesiana alimenta o preconceito especista
que distingue, para menos, algo que não deveria ser
discriminado, pois entre a mente humana e a de outros
animais, conforme o demonstra Darwin, confirmando
uma certeza do senso comum, a diferença é apenas
de grau, não de essência. A concepção de Descartes
cristalizou o dogma da tradição religiosa judaicocristã, que apregoa a inferioridade biológica e mental
dos animais ao destituir sua natureza de espírito.39
Apesar de hoje não ser mais possível afirmar que os animais não possuem
consciência e não sentem dor, o sofrimento do animal pode ser justificado, para
LOW, Philip. The Cambridge Declaration on Consciousness. Francis Crick Memorial Conference on
Conciousness in Human and non-Human Animals. Cambridge, UK: University of Cambridge, 2012.
39
FELIPE, Sônia T. O Estatuto dos Animais usados em Experimentos: da negação filosófica
ao reconhecimento jurídico. In: TRÉZ, Thales (org.). Instrumento Animal: o uso prejudicial de
animais no ensino superior. Bauru, SP: Canal 6, 2008. P. 73 e 74.
38

22

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NA PESQUISA COM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

esses pensadores especistas, pela busca incessante do homem pelo seu bemestar e pela sua melhor qualidade de vida.
Pode-se observar aqui o temor da doença, da dor, do sofrimento (físico
e psíquico) e da morte que padece todos os homens, e por isso justifica-se,
assim, as experimentações animais em busca de respostas e curas às doenças ou
meios que prolonguem a vida humana com qualidade.
Na concepção dos conservadores, ainda cultivada hoje, já que os
animais não são seres capazes de se imporem sobre os homens e nem capazes
de se colocarem sob a lei moral, eles tornam-se coisas, semoventes conforme o
Direito Civil Brasileiro, que podem ser utilizadas e modificadas ao bel prazer
do homem, sendo destituídos de sua liberdade, sua integridade e até de sua vida.
Tal corrente filosófica não questiona e, ao mesmo tempo, nega-se
a mudar a tradição moral que seguem, acreditando que o homem não possui
nenhum dever, positivo ou negativo40, para com os animais, negando a fornecer
aos animais outro lugar no âmbito da comunidade.
O movimento antivivisseccionista científico que surgiu entre o século
XIX e XX, formado sobretudo por médicos, criticava o erro metodológico das
experimentações, que tentavam transferir os resultados de uma espécie para
outra com organismo diferente, o que resultava, na maioria dos casos, em
reações adversas. Desse movimento surgiram duas outras correntes filosóficas,
os bem-estaristas e os abolicionistas.
Os bem-estaristas, como já visto anteriormente, preconizam mudanças
na forma como os animais são tratados antes, durante e após seu uso até sua
morte, visando uma melhor qualidade de vida para os animais, sendo isso buscado
inclusive pela promulgação de leis contra crueldade animal. Já os abolicionistas
são os defensores de animais contrários a todo e qualquer uso, exploração e morte
de animais para benefícios exclusivamente humanos, já que reconhecem a dor e
o sofrimento como experiências comuns a todos os seres dotados de sensibilidade
e consciência, sendo parte desse movimento favorável ao direito dos animais41.
Os abolicionistas, por serem contrários a todo e qualquer uso animal
para satisfação humana, são veganos42, o que significa que não ingerem nenhum
Por deveres positivos entendem-se os deveres de ajudar, apoiar, defender, proteger. O princípio
da beneficência ordena tais deveres. Deveres negativos, por sua vez, são regidos pelo princípio da
não maleficência e ordenam ao sujeito moral abster-se da prática do mal, tal como não matar,
não privar da liberdade, não torturar, não impedir o outro de buscar por sua conta os meios
para alcançar seu bem-estar ou felicidade. FELIPE, Sônia T. Ética e Experimentação Animal:
fundamentos abolicionistas. 2ª ed. rev. Florianópolis: UFSC, 2014. P. 29
41
FELIPE, Sônia T. O Estatuto dos Animais usados em Experimentos: da negação filosófica
ao reconhecimento jurídico. In: TRÉZ, Thales (org.). Instrumento Animal: o uso prejudicial de
animais no ensino superior. Bauru, SP: Canal 6, 2008. P. 66.
42
Importante ressaltar que veganos são diferentes de vegetarianos, pois esses últimos apenas tem
40
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tipo de alimento de origem animal (inclusive leite ou ovos), não usam roupas e
sapatos feitos de pele ou couro, não frequentam locais quem mantém animais
como atração (zoológicos ou circos), e não fazem uso de nenhum produto
(cosmético, de higiene, químico, entre outros) que foram testados em animais.
Eles são radicais ao ponto de recusarem medicação ou tratamentos por esses
terem sido testados em animais previamente.
Os filósofos Peter Singer, Bernard Rollin, Richard D. Ryder e Tom
Regan representam, cada um do seu próprio modo, a posição abolicionista.
Defendem, assim, a abolição da atividade econômica (como comércio de
animais e de peles), hábitos alimentares e experimentos científicos, ou seja,
todas as formas institucionalizadas de exploração animal, que a humanidade
utiliza hoje e sua substituição por métodos alternativos, que não sejam
oriundos de animais.
Para os abolicionistas todos os animais são iguais por conta de
sua senciência, não podendo nenhum ser discriminado especistamente.
Reconhecem, portanto, que os homens têm tanto deveres negativos (de nãomaleficência) como positivos (de beneficência) para os animais, que segundo
Regan são sujeitos-de-uma-vida.
Singer, pesquisador vinculado a esse grupo, justifica
a ampliação dos direitos morais dos animais não
humanos, com base em cinco pontos (a) a preocupação
com o outro não depende do modo como esse outro
é, o que significa igual consideração de interesses;
(b) animais não humanos possuem capacidade
semelhantes ou equivalentes tanto a bebês, como a
deficientes; (c) animais não humanos apresentam
sofrimento moral e físico; (d) todas as espécies
sofrem de modo equivalente; (e) toda a forma de vida
tem o mesmo valor.43
Para Singer, portanto, a experimentação animal só pode ser realizada se
a mesma experimentação fosse tão relevante e urgente a ponto de ser realizada
em humanos com deficiência mental e no caso de ser extremamente necessária,
servindo para minimizar o sofrimento de milhões de pessoas44.
sua dieta baseada no consumo de vegetais, ovos e derivados de leite, e podem não ser totalmente
radicais quanto a outras práticas que utilizam animais.
43
MEDEIROS, Fernanda L. F. Direito dos Animais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. P. 143.
44
FELIPE, Sônia T. Ética e Experimentação Animal: fundamentos abolicionistas. 2ª ed. rev.
Florianópolis: UFSC, 2014. P. 176.
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Singer argumenta que os animais, seres sencientes, devem ser
tratados da mesma forma que os humanos, ou seja, com respeito, visando
o princípio da igual consideração de interesses que não faz distinção entre
humanos e animais. Reagan preconiza a ideia de que os animais também
são sujeitos de uma vida e, portanto, devem ser reconhecidos seus direitos
baseados em seus valores inerentes, expandindo a consideração moral e da
justiça para todos os sujeitos de uma vida45.
Os animais de outras espécies não têm nada a ver
com as mazelas e doenças humanas. Eles não causam
obesidade, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia,
ateromas, distúrbios psíquicos, câncer, em humanos.
Por que deveriam conter em seus tecidos as respostas
para a cura de todos esses males, quando esses são
causados, em sua quase totalidade, pela dieta irracional
imposta pelo agronegócio do pós-guerra e adotada
comodamente pelos humanos nos últimos 50 anos?46
Ryder argumenta que todos os males e doenças humanas são causados
por fatores criados pelos próprios humanos, e não pelos animais, assim, como
os animais não sofrem dos mesmos males, são eles incapazes de dar respostas
satisfatórias esperadas para cura humana47.
Vários são os pensadores abolicionistas que defendem o Direito dos
Animais, esses que devem visar a dignidade da vida animal, assim como hoje
existe o princípio da dignidade humana. Ambos devem ser igualmente tratados,
homens e animais, pois ambos são seres sencientes e sujeitos com interesses.
Para os abolicionistas Robert Wright, James Rachels e Steven Zak
os direitos humanos de primeira geração (que consagra a vida, a integridade
física, emocional e ambiental, e a liberdade) devem ser estendidos para todos
os animais, o que é muito criticado por conservadores48.
E há os bem-estaristas que concordam com as preocupações éticas
acerca do tratamento dado aos animais, no entanto, não chegam a ser tão
extremistas (quanto os abolicionistas) pedindo a total abolição de seu uso pelo
homem. Essa corrente não surgiu repentinamente para sanar a curiosidade das
DIAS, Edna Cardozo. Abolicionismo e Experimentação Animal. Revista Brasileira de Direito
Animal. Vol 3. Nº 4. jan/dez 2008. P. 148-149.
46
FELIPE, Sônia T. Acertos abolicionistas: a vez dos animais: crítica à moralidade especista. São
José, SC: Ecoânima, 2014. P. 37.
47
Idem. Ética e Experimentação Animal: fundamentos abolicionistas. 2ª ed. rev. Florianópolis:
UFSC, 2014. P. 173.
48
Idem. Ibidem. P. 163-166.
45
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pessoas sobre o bem-estar dos animais, e sim para discutir que tipo de vida os
humanos devem permitir a eles para que vivam bem.
O tratamento adequado aos animais é um dilema ético que ressurge
em diferentes épocas e culturas, e que a cada ocasião é tratado de maneira
distinta. Mas tal assunto ficou mais evidente, de uma maneira global, com a
crise ambiental e com a mudança do pensamento social.
O estudo científico da teoria do bem-estar animal se desenvolveu em
um contexto histórico e cultural particular, a Inglaterra ao final do século XVIII,
e foi amplamente utilizado por outros países posteriormente.
Um dos livros mais influentes na opinião do
historiador Rod Preece foi escrito pelo Reverendo
Thomas Young, “Um artigo sobre a Humanidade
com os Animais’, inicialmente publicado em 1798
[...]. Ele enfatizava a importância de conhecer a
senciência e sensibilidade à dor nos animais e de
atender as necessidades dos animais de uma maneira
prática. [...] Até mesmo sua abordagem em relação
à experimentação animal – pedindo aos cientistas
para não abandonar totalmente o uso de animais em
pesquisa, mas para minimizar o sofrimento animal,
evitando duplicação de experimentos e para usar
animais somente na busca de “algo maior e do bem
público” – está muito de acordo com o pensamento
atual sobre o uso de animais na ciência.49
Os bem-estaristas (ou também chamados de reformistas) criticam,
portanto, as formas tradicionais de manejo animal e defendem reformas, com
vistas a garantir-lhes algum bem-estar e minimizar seu sofrimento. Deve-se,
assim, manter um intercâmbio mutuamente benéfico entre humanos e animais,
sendo ambos beneficiários.
A preocupação com o bem-estar animal envolve o animal em si (valor
intrínseco) e as consequências do sofrimento animal para os humanos (valor
extrínseco)50. Tais consequências do sofrimento animal podem ser observadas na
crítica social feita quando há supostos maus-tratos, na sua repercussão negativa
FRASER, David. Compreendendo o Bem-Estar Animal: a ciência no seu contexto cultural.
Tradução de José Antonio Fregonesi. Londrina: Eduel, 2012. P. 45.
50
COSTA, Mateus J. R. P.; PINTO, Anabela de Assis. Bem-Estar Animal. In: RIVERA, Ekaterina
A. B. AMARAL, Maria Helena. NASCIMENTO, Vladimir P. (editores). Ética e Bioética aplicadas
à Medicina Veterinária. 1ª ed. Goiânia: [s.n.], 2006. P. 108.
49
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para os pesquisadores/instituições, até mesmo a influência nos resultados das
pesquisas, que podem ser alterados devido ao estado físico e psíquico do animal,
não sendo esses fidedignos.
O bem-estar é uma característica do animal, que deve ser melhorada
pelo homem, podendo essa ser medida cientificamente, independente das
considerações morais. Assim, para definir o estado de bem-estar de um
animal torna-se necessário, de maneira complementar, considerar: o estado
psicológico do animal, seu funcionamento biológico e sua vida natural – seu
estudo é multidisciplinar –, tendo como pilar as “cinco liberdades”, baseadas
nas liberdades fundamentais de Richard Ryder, que caracterizam as condições
mínimas que asseguram o bem-estar de um animal: 1) livre de fome, sede e
desnutrição; 2) livre de desconforto físico e térmico; 3) livre de dor, injúrias
e doenças; 4) livre de medo e angústia; e 5) liberdade para expressar os
comportamentos normais que teria na natureza51.
Com relação às experimentações animais foi elaborado por Russel e
Burch o princípio dos 3 R’s, que busca um ponto de equilíbrio entre custo/
beneficio das experimentações animais. Assim, conseguiram sintetizar em três
palavras várias inquietações cientificas, transformando-as em símbolo de uma
ciência mais precisa e que é realizada de maneira ética. Há que se destacar que
os autores basearam suas ideias em cinco princípios, utilizados para minimizar
o sofrimento animal, criados pelo inglês Marshall Hall em 1831.
Os 3 R’s significam Replacement, Refinement e Reduction e são os
norteadores das experimentações animais hoje. Replacement é o princípio da
substituição que busca métodos alternativos ao uso de animais para ensino,
testes e pesquisas, sendo este o único “R” reconhecido pelos abolicionistas.
Refinament visa o refinamento, a busca de melhores métodos para realizar a
experimentação de maneira a causar menos sofrimento aos animais e evitar
duplicação de experimentos. E Reduction visa a redução do número de animais
utilizados para pesquisa, principalmente através do primeiro “R”, ou seja,
através da busca por métodos alternativos, ou com a divulgação de dados de
pesquisas realizadas, evitando assim que a mesma pesquisa seja realizada várias
vezes, com vários animais e por vários pesquisadores.
A crítica feita pelos abolicionistas aos bem-estaristas é que sua base
teórica visa ludibriar o público, pois o bem-estar proposto em leis reducionistas
e bem-estaristas não teria como enfoque principal o animal, mas sim a busca
por melhores resultados nas experimentações animais, trazendo uma maior
eficiência do processo.
COSTA, Mateus J. R. P.; PINTO, Anabela de Assis. Bem-Estar Animal. In: RIVERA, Ekaterina
A. B. AMARAL, Maria Helena. NASCIMENTO, Vladimir P. (editores). Ética e Bioética aplicadas
à Medicina Veterinária. 1ª ed. Goiânia: [s.n.], 2006. P. 110-117.
51
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Claro que já foi provado que o estado dos animais influencia sim nos
resultados das pesquisas, mas os bem-estaristas reconhecem, acima disso, que o
homem possui um dever negativo em relação aos animais, devendo este sempre
ser cumprido e sendo este o objeto de várias leis anti-crueldade. Antes das leis
bem-estaristas não havia limite nas experimentações realizadas.
Acredita-se que ainda paire na comunidade científica os interesses
econômicos internacionais, que são tão vigorosos quanto os da produção
de animais para o abate. A criação de animais para alimentar laboratórios e
universidades é um negócio multimilionário desde a década de 60, tendo se
intensificado mais no passar dos anos. Os empresários e os cientistas lucram,
e os consumidores tem a ilusão de que as drogas ou produto colocados no
mercado são mais eficazes ou melhoram sua qualidade de vida.
Os bem-estaristas acreditam que os interesses dos animais merecem
proteção apenas se os interesses humanos não estiverem em jogo. No entanto,
isso deve ser dosado, como dito anteriormente, para que humanos e animais
tenham benefícios mútuos, já que várias experimentações podem sim beneficiar
a qualidade de vida dos animais.
E cada vez mais há pressão social para que tal prática seja abolida, ou
minimizada, em prol dos animais, para isso a ciência tem investido muito tempo
e dinheiro com os métodos alternativos.
1.4 OS MÉTODOS ALTERNATIVOS
Diante do exposto no presente capítulo e das razões de cunho ético,
científico e filosófico trazidas, urge incitar os pesquisadores à adoção de métodos
alternativos ao uso de animais em pesquisas científicas, mesmo havendo
pesquisadores, órgãos públicos e empresas que informam publicamente ainda
ser imprescindível o uso de animais.
Cientistas abolicionistas afirmam que 95% dos testes em animais
são perdidos quando testados em humanos e os métodos alternativos tem se
revelado mais econômicos e mais produtivos do que os que utilizam os animais.
Segundo Thomas Hartung, a manutenção do número de animais
adequados e o emprego de pessoal qualificado são extremamente caros. Isto
pode ascender a dezenas ou centenas de milhares de Euros para, por exemplo,
grandes primatas. Em consequência, o número de testes de repetições são bem
limitados. Um levantamento de custos nos grandes laboratórios da Europa
mostram custos médios de, por exemplo, €$ 12.000,00 para a irritação da pele,
€$ 330.000,00 para um estudo em duas gerações de toxicidade reprodutiva,
ou €$ 780.000,00 para um ensaio biológico de carcinogenicidade em ratos52.
52
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O comércio de animais e de aparatos para esses laboratórios é um
negócio multimilionário. Nos Estados Unidos, por exemplo, camundongos
geneticamente modificados podem custar de 100 a 15 mil dólares o exemplar, já
os aparatos de contenção específicos para cada necessidade experimental pode
custar de quatro a 27 mil dólares cada53.
O Brasil, embora possua uma indústria de medicamentos bastante
desenvolvida para desenvolver similares e genéricos, tem “fraca capacidade
de gerar inovações” 54. Há uma indústria farmoquímica capaz de formular
e sintetizar alguns fármacos, mas o setor se mostra muito dependente de
importações. As atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) são restritas
basicamente ao setor acadêmico e público de pesquisa55, não possuindo muitos
dados e valores divulgados no Brasil.
Há interesses econômicos gigantescos por detrás
das pesquisas em fármacos. Para ter uma ideia do
peso desses interesses, basta considerar o exemplo
estadunidense, onde 50% dos impostos investidos em
pesquisa médias destinam-se a experimentos em modelo
animal. O National Health Institute (NIH), de acordo
com Greek, destinou, em 2000, contabilizando-se
apenas o investimento feito nas dez maiores faculdades
de medicina daquele país, algo em torno de 1,4 bilhão
de dólares para a pesquisa em modelo animal.56
Nos Estados Unidos, precursores na busca de métodos alternativos
visando diminuir os custos de produção, diminuir o tempo de pesquisa e
aumentar os lucros, a tecnologia avançada de biologia molecular e os modelos
de computadores são capazes de substituir de forma eficiente o uso de animais
em testes toxicológico. Um exemplo é o teste de pesticida que custa mais de
10 milhões de dólares e seus testes em animais levam em torno de cinco anos
antes de ser colocado o produto final no mercado, já com o método alternativo
chamado ToxCast, toda planilha de testes custa em torno de 30 mil dólares por
componente e leva apenas semanas para finalizar os testes57.
Experimentation. V. 25. Nº 1. Baltimore: Johns Hopkins University, 2008. P. 05.
53
FELIPE, Sônia T. Ética e Experimentação Animal: fundamentos abolicionistas. 2ª ed. rev.
Florianópolis: UFSC, 2014. P. 114.
54
VIEIRA, Vera Maria da Motta; OHAYON, Pierre. Inovações em fármacos e medicamentos: estadoda-arte no Brasil e políticas de P&D. Economia e Gestão PUCMINAS. V. 6. nº 3. Maio 2006. P. 16.
55
Ibis. Ibidem. P. 17.
56
FELIPE, Sônia T. Ética e Experimentação Animal: fundamentos abolicionistas. 2ª ed. rev.
Florianópolis: UFSC, 2014. P. 114.
57
Diferentemente da União Europeia, onde políticos e ONGs estão na vanguarda para conduzir
29

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NA PESQUISA COM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

No entanto, o pré-requisito para aceitação das abordagens criadas pelo
princípio dos 3 R’s é que tais métodos não devem abaixar os níveis de segurança
aos consumidores. Por essa razão foi introduzido o conceito de validação
formal. Em 1991, o Centro Europeu para a Validação de Métodos Alternativos
(ECVAM) foi criado para esta finalidade em Ispra, Itália. Cerca de 50 métodos
alternativos foram validados até agora, e um número razoável está passando
por ensaios interlaboratoriais e à análise entre pares. Há centros similares nos
Estados unidos (1995), no Japão (2005), na Coréia (2011) e no Brasil (2011),
sendo atualmente discutidos suas implantações na Índia e China58.
Os métodos alternativos mais importantes conhecidos para pesquisa
e teste são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Simulações Computadorizadas (sistemas virtuais);
Modelos Matemáticos (para analisar a fisiologia);
Cultura de bactérias e protozoários (para antibióticos e testes de
mutagenicidade);
Sistemas biológicos “in vitro” e cultura de tecidos;
Cromatografia e espectrometria de massa;
Estudos epidemiológicos e estudos clínicos; e
Necrópsias e biópsias.

a implementação dos 3 R’s, nos EUA foram as Agências Reguladoras que empurraram os 3 R’s
observando suas ferramentas. Dr. Busquet citou a visão proposta no relatório da Academia
Nacional de Ciências sobre o Tox-21c encomendado pela EPA: “Testes toxicológicos tradicionais
são amplamente baseados no uso de animais em laboratórios. No entanto, esta abordagem tem baixo
rendimento, alto custo e dificuldades inerentes a extrapolação interespécies – fazendo com que seu
uso seja limitado em avaliações que exigem uma grande quantidade de informações toxicológicas
sobre um grande número de químicos”. Dr. Busquet sublinhou que a abordagem é muito racional
e menos orientada pela ética do que é na União Europeia. Um comunicado do Programa Nacional
de Toxicologia, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos confirmou “a
disponibilidade ferramentas relevantes decorrentes dos avanços tecnológicos em biologia molecular
e ciência da computação que permitem substituir os modelos animais para testes toxicológicos.
As novas ferramentas têm custo e tempo eficientes, sendo que também criam um potencial para
o desenvolvimento de novos testes alternativos”. Dr. Busquet apoia tal ideia demonstrando um
exemplo: para se testar completamente um único pesticida (normalmente utilizando animais)
pode custar algo em torno de 10 milhões de dólares e levar cinco anos antes do produto chegar de
fato ao mercado. Considerando que com o ToxCast™, todo o painel de testes custa em torno de 30
mil dólares por composto e demora apenas algumas semanas para pesquisar alguns parâmetros
específicos.[tradução livre]. JEDRZEJEWSKA, Sidonia. Animal Testing – Science or Tradition?
What the future for alternatives to animal testing? Meeting report. ALTEX: Alternative to Animal
Experimentation. V. 31. Nº 3. Baltimore: Johns Hopkins University, 2014. P. 373.
58
HARTUNG, Thomas. From Alternative Methods to a New Regulatory Toxicology. ALTEX:
Alternative to Animal Experimentation. Vol. 2. Nº 1. Proceedings of Animal Alternatives in
Teaching, Toxicity Testing and Medicine. Baltimore: Johns Hopkins University, 2013. P. 23.
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Já os métodos alternativos utilizados no ensino podem ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Filmes e Vídeos;
Modelo, manequins e simuladores;
Simulação por computador;
Trabalho clínico com voluntários;
Estudo de campo;
Laboratórios “in vitro”.

Alguns desses métodos ainda demandam mais tecnologia para serem
aperfeiçoados, no entanto, seriados (como as figuras 01 e 02) e filmes já
demonstram sua utilização, deixando a toda a população mundial eufórica e ao
mesmo tempo impaciente por não serem largamente utilizados.
Figura 01 – Realização de uma autópsia virtual

Fonte: Seriado CSI NY do canal AXN
Figura 02 – Holograma de um coração funcionando

Fonte: Seriado Grey’s Anatomy do canal Sony
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Tais métodos não existem apenas na ficção, mas eles não são amplamente
utilizados devido ao seu alto custo (e quanto mais detalhes e maior a perfeição
da simulação, maiores os preços). A UNICAMP recebeu, em maio de 2015,
um dos novos aparelhos que produzem imagens das estruturas anatômicas e
fisionômicas dos animais, fazendo com que os pesquisadores deixem de realizar
a análise manualmente e evitem a morte dos animais59. Tal aparelho custou R$
3,6 milhões e foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo – FAPESP. O aparelho reduz o tempo de teste do estudo atual de
medicamentos para combate ao câncer de três meses para trinta dias.
Outro método alternativo que pode ser utilizado foi apresentado
recentemente: uma impressora 3D que recria tecidos e órgãos humanos em
miniatura para estudos utilizando no lugar de plástico uma tinta especial que
pode ser combinada perfeitamente com biomateriais e células vivas. Na verdade,
ela pode ser utilizada para imprimir células tronco embrionárias humanas, vasos
sanguíneos e tecido cardíaco, pele, cartilagens e ossos, além de órgãos. Como
ela utiliza células vivas, ela facilita o estudo e os testes, não necessitando do
modelo animal.
No entanto, tal tecnologia também não é tão acessível, demandando
altos investimentos.
O Brasil, seguindo a tendência mundial de ações que fomentam e
privilegiam o princípio dos 3 R’s, criou a Rede Nacional de Métodos Alternativos
(RENAMA), dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI),
concebida em 2010, tendo suas atividades iniciadas em 2011 por meio de uma
encomenda do MCTI executada pelo CNPq.
A RENAMA visa o desenvolvimento, certificação e validação dos
métodos alternativos ao uso de animais. Para isso possui os Laboratórios Centrais
(LNBio, Inmetro e INCQS) e os laboratórios associados, todos desenvolvendo
projetos de P&D.

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DIREITOS ANIMAIS – ANDA. Unicamp recebe aparelho que
reduz testes em animais. Publicado em 11 de maio de 2015 às 10:00 hs. Disponível em: <http://
www.anda.jor.br/11/05/2015/unicamp-recebe-aparelho-que-reduz-testes-em-animais>. Acesso
em: 15 de junho de 2015.
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Figura 3 – Laboratórios

associados à RENAMA
Fonte: Site RENAMA
O CONCEA, RENAMA e a ANVISA, em setembro de 2014, deu um
importante passo para o desenvolvimento científico brasileiro ao reconheceram
dezessete métodos alternativos, previstos no artigo 2º da Resolução Normativa
nº 18/2014 do CONCEA.
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução Normativa,
o CONCEA reconhece os 17 (dezessete) métodos
alternativos agrupados nos 07 (sete) desfechos a
seguir:
I - Para avaliação do potencial de irritação e corrosão
da pele:
a) Método OECD TG 430 - Corrosão dérmica in
vitro: Teste de Resistência Elétrica Transcutânea;
b) Método OECD TG 431 - Corrosão dérmica in
vitro: Teste da Epiderme Humana Reconstituída;
c) Método OECD TG 435 - Teste de Barreira de
Membrana in vitro; e
d) Método OECD TG 439 - Teste de irritação Cutânea
in vitro.
II - Para avaliação do potencial de irritação e
corrosão ocular:
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a) Método OECD TG 437 - Teste de Permeabilidade
e Opacidade de Córnea Bovina;
b) Método OECD TG 438 - Teste de Olho Isolado de
Galinha; e
c) Método OECD TG 460 - Teste de Permeação de
Fluoresceína.
III - Para avaliação do potencial de Fototoxicidade:
a) Método OECD TG 432 - Teste de Fototoxicidade
in vitro 3T3 NRU.
IV - Para avaliação da absorção cutânea:
a) Método OECD TG 428 - Absorção Cutânea
método in vitro.
V - Para avaliação do potencial de sensibilização
cutânea:
a) Método OECD TG 429 - Sensibilização Cutânea:
Ensaio do Linfonodo Local; e
b) Método OECD TG 442A e 442B - Versões não
radioativas do Ensaio do Linfonodo Local.
VI - Para avaliação de toxicidade aguda:
a) Método OECD TG 420 - Toxicidade Aguda Oral Procedimento de Doses Fixas;
b) Método OECD TG 423 - Toxicidade Aguda Oral Classe Tóxica Aguda;
c) Método OECD TG 425 - Toxicidade Aguda Oral procedimento “Up and Down”; e
d) Método OECD TG 129 - estimativa da dose inicial
para teste de toxicidade aguda oral sistêmica.
VII - Para avaliação de genotoxicidade:
a) Método OECD TG 487 - Teste do Micronúcleo em
Célula de Mamífero in vitro.60
Método OECD é o aquele que foi regulamentado, padronizado e
aprovado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
constando no OECD Guidelines for the Testing of Chemicals 61.
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL – CONCEA.
Resolução Normativa nº18/2014. Reconhece métodos alternativos ao uso de animais em atividades
de pesquisa no Brasil, nos termos da Resolução Normativa nº 17, de 03 de julho de 2014, e dá
outras providências.
61
ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OECD.
Guidelines for the Testing of Chemicals. Section 4. Disponível em: < http://www.oecd-ilibrary.org/
environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals-section-4-health-effects_20745788>.
60
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Segundo estipulado pela própria Resolução Normativa, em seu artigo 4º,
parágrafo único, o limite para a substituição obrigatória dos métodos originais
pelos métodos alternativos deve ocorrer em até cinco anos, contando a partir da
publicação da Resolução no Diário Oficial da União (25 de setembro de 2014).
Assim, tanto as empresas como as universidades que realizam testes
em animais já devem começar a se adaptar a essa nova realidade de métodos
alternativos, pois cada vez mais eles estão sendo pesquisados e validados para
substituir o sofrimento animal, assim como ajudar a incrementar a economia.
Tais métodos também se encontram previstos na legislação de diversos
países, sendo uma tendência mundial seu uso por força normativa, no entanto,
ainda há muito que se pesquisar nesse assunto para que a experimentação
animal seja realmente abolida. Enquanto isso está longe de ocorrer de fato,
cabe às leis regularem esta atividade.
2. O DIREITO E A EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
As leis e regulamentações fazem parte do cotidiano do homem há
milhares de anos e muitos já tratavam da conduta de diversos profissionais e
de como deveriam ser tratados os animais. O Código de Hamurabi (1790-1770
a.C.) é um exemplo que abriga em seu regramento artigos ligados à pratica da
medicina veterinária e do tratamento dado aos animais, a saber:
224º - Se o médico dos bois e dos burros trata um
boi ou um burro de uma grave ferida e o animal se
restabelece, o proprietário deverá dar ao médico, em
pagamento, um sexto de siclo.
225º - Se ele trata um boi ou burro de uma grave
ferida e o mata, deverá dar um quarto de seu preço ao
proprietário. [...]
245º - Se alguém aluga um boi e o faz morrer por
maus tratamentos ou pancadas, deverá indenizar ao
proprietário boi por boi.
246º - Se alguém aluga um boi e lhe quebra uma
perna, lhe corta a pele cervical, deverá indenizar ao
proprietário boi por boi.
247º - Se alguém aluga um boi e lhe arranca um olho,
deverá dar ao proprietário uma metade do seu preço.
248º - Se alguém aluga um boi e lhe parte um chifre,
lhe corta a cauda, e lhe danifica o focinho, deverá
pagar um quarto de seu preço.
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249º - Se alguém aluga um boi e Deus o fere e ele
morre, o locatário deverá jurar em nome de Deus e
ir livre.
250º - Se um boi, indo pela estrada, investe contra
alguém e o mata, não há motivo para indenização.
251º - Se o boi de alguém dá chifradas e se tem
denunciado seu vício de dar chifradas, e, não obstante,
não se tem cortado os chifres e prendido o boi, e o boi
investe contra um homem e o mata, seu dono deverá
pagar uma meia mina.
252º - Se ele mata um escravo de alguém, dever-se-á
pagar um terço de mina.62
Os animais eram tratados como objetos e propriedades pelo direito,
possuindo principalmente valor econômico, como ainda é hoje em parte do
ordenamento jurídico no mundo.
Desde Descartes, como já visto anteriormente, legitimou-se a
vivissecção63 e a pesquisa em animais, tornando-se uma prática comum
no meio científico até que o avanço da tecnologia e da ciência trouxe,
consequentemente, indagações quanto a inexistência de limites nas pesquisas
e testes realizados, cuja atuação poderia incorrer em indignação ou desrespeito
à cultura de determinado país.
Durante o século XVIII o pensamento inglês, que também estava
voltado ao mercado e a sua Revolução Industrial, sofreu uma mudança gradual,
ficando mais sensível aos animais e exigindo mais limites ao se tratar deles64.
Tanto que no ano de 1822 foi promulgada a British Anticruelty Act e no ano de
1866, nos Estados Unidos, foi criada a American Society for the Prevention of
Cruelty to Animals (ASPCA)65.
Junto com o avanço do uso de animais nas pesquisas científicas,
surgiu a primeira norma contra a crueldade direcionada exclusivamente às
experimentações animais na Inglaterra, no ano de 1876, chamada British
Cruelty to Animals Act, que previa penalidade de multas ou prisão de até três
meses para aqueles que fizessem experimentos dolorosos em animais vivos66.
CÓDIGO DE HAMURABI. Disponível em: < http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/
downloads/numero6/codigo.pdf>. Acesso em: maio de 2015.
63
Vivissecção: realização de experimentos em animais vivos, com ou sem anestesia.
64
FRASER, David. Compreendendo o Bem-Estar Animal: a ciência no seu contexto cultural.
Tradução de José Antonio Fregonesi. Londrina: Eduel, 2012. P. 42.
65
MUKHERJEE, Madhusree. Trends in Animal Research. Scientific American. V. 276. Issue 2.
February 1997. P. 86.
66
Artigo 2. Uma pessoa não deve executar qualquer experiência em um animal vivo calculada
62
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No entanto, nota-se que as leis, durante todo o século XIX, praticamente
foram criadas com o intuito de proteger animais que tinham valor econômico
para seu proprietário, sendo esses tratados como objetos ou bens e objetivando
remediar qualquer perda econômica derivada de dano ou morte do animal.
O Estado, até nessa época, era visto apenas como responsável pelos
direitos individuais e sociais, e em torno da década de 1970 seu campo de
atuação foi ampliado, tornando-o também responsável pela preservação dos
direitos chamados de terceira dimensão, onde está incluído o direito ambiental.
Tal abrangência do direito para englobar o direito ambiental ocorreu
devido a crise ambiental à partir da Revolução Industrial, quando surgiu a visão
de que o crescimento econômico e sua busca por bens de consumo resultaria
no esgotamento dos recursos naturais e no fim de diversas espécies de animais.
O capitalismo acarreta uma busca incessante por desenvolvimento,
ao longo das últimas décadas, de ciência e tecnologia, trazendo a chamada
Sociedade de Risco67, esta que é caracterizada pelas graves consequências e
imprevisibilidades resultantes do desenvolvimento desenfreado que pode
culminar em um processo destrutivo da vida como um todo.
Diante desse novo paradigma histórico, e da necessidade de
preservação da biodiversidade, se estabeleceram limites aos avanços científicos
e tecnológicos através de leis como a Animal Welfare Act, de 1966, nos Estados
Unidos (que já sofreu diversas modificações), sendo um de seus aspectos mais
importantes a obrigatoriedade do estabelecimento do Institutional Animal Care
and Use Committee (IACUC)68.
Foram criadas, por diversos países que seguiram o exemplo americano,
Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUAs) e Organizações Nãogovernamentais (ONGs) de Proteção aos Animais, com vista a regulamentar e
efetivar a proteção aos animais.
As leis referentes à experimentação animal diferem de
um país para outro, pois dependem da cultura de cada
povo. Assim, em alguns países a lei precisa ser restritiva
para causar dor, exceto nos casos previstos por essa Lei. Qualquer pessoa que executar ou tomar
parte na execução de qualquer experiência que causar dor, em violação à presente Lei, será culpado
de uma ofensa contra essa Lei, e deve, se caso seja sua primeira infração, estar passível de uma
multa não superior a cinquenta libras e, se for a segunda ou demais infrações subsequentes, ser
responsável, a critério do tribunal pelo qual será julgado, a uma pena que não exceda 100 libras ou
a prisão por um período não superior a 3 meses. [tradução livre]. INGLATERRA. British Cruelty
to Animals Act. 15 de agosto de 1876.
67
BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Ed. 34, 2010.
68
AZEVÊDO, Danielle M. M. R. Experimentação animal: aspectos bioéticos e normativos. In: Sérgio
Costa; Malu Fontes; Flávia Squinca. (Org.). Tópicos em Bioética. Brasília: Letras Livres, 2006. P. 136.
37

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NA PESQUISA COM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

e impor mais sanções, ao passo que, em outros, estas
sanções podem ser mais leves, já que o cuidado com os
animais faz parte da cultura deste povo.69
As ONGs e protetores de animais, assim como os abolicionistas,
acreditam que as leis criadas não protegem totalmente os animais utilizados
em pesquisas científicas, pois estas foram criadas com bases antropocêntricas,
sendo cada vez mais desafiadas. Para que ocorra uma efetiva proteção, as leis
devem ser modificadas tendo como base teorias biocêntricas.
Mesmo a Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 197870,
que vários países são signatários, inclusive o Brasil (que ainda não a ratificou),
também é alvo de críticas pela sua contrariedade. No artigo 1º considera-se
o animal como sujeito de direitos, no entanto, no artigo 7 autoriza o trabalho
animal em favor do homem.
Assim, o presente capítulo visa analisar a legislação pertinente à
proteção aos animais como forma de compreender a evolução normativa e
protetiva (ou não) dos animais.
2.1 QUANTO À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Segundo vários autores, a primeira norma de proteção animal no Brasil
foi o Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934, assinado por Getúlio Vargas,
que possui 19 artigos, sendo que sua maioria trata de animais domésticos,
animais usados para transporte, trabalho rural ou para abate. Seu artigo 3º trata
maus-tratos de forma abrangente, sendo curioso destacar:
Art. 3º Consideram-se maus-tratos:
IV – golpear, ferir ou mutilar, voluntariamente,
qualquer órgão ou tecido de economia, exceto
a castração, só para animais domésticos, ou
operações outras praticadas em benefício exclusivo
do animal e as exigidas para defesa do homem, ou
no interesse da ciência;71

RIVERA, Ekaterina A. B. Preceitos legais referentes a animais de experimentação. In: RIVERA,
Ekaterina A. B. AMARAL, Maria Helena. NASCIMENTO, Vladimir P. (editores). Ética e Bioética
aplicadas à Medicina Veterinária. 1ª ed. Goiânia: [s.n.], 2006. P. 190.
70
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA –
UNESCO. Declaração Universal dos Direitos dos Animais. 27 de janeiro de 1978. Bruxelas – Bélgica.
71
BRASIL. Decreto nº 24.645. 10 de julho de 1934. Estabelece medidas de proteção aos animais.
69
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Ou seja, esse decreto, apesar de inovador para o Brasil, ainda não
estabelecia regras para as experimentações animais, essas que ficavam à critério
dos pesquisadores. Uma regra nesse setor apenas foi promulgada em 1941, com
a Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688).
Art. 64 Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a
trabalho excessivo:
Pena – prisão simples, de dez dias a um mês, ou
multa, de cem a quinhentos mil réis.
§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para
fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público
ou exposto ao público, experiência dolorosa ou cruel
em animal vivo.72
Essa lei, apesar de começar a regulamentar a experimentação animal
no país, ainda era muito restrita, pois apenas proibia a vivissecção em locais
públicos e sua punição dava-se no campo penal, como contravenção.
No ano de 1967 foi promulgada a Lei nº 5.197 que, segundo seu
enunciado, dispõe sobre a proteção à fauna. Tal lei visa na verdade regulamentar
e estabelecer a fiscalização da caça de animais silvestres principalmente, da
pesca, da biossegurança e das sanções penais. Esta lei concede, no seu artigo
14, licença especial a cientistas, pertencentes a alguma instituição, para a coleta
de material destinado a pesquisas, em qualquer época. No artigo 35 trata sobre
a educação de proteção à fauna73. E para tanto, traz já no seu artigo 1º que os
animais da fauna silvestre passam a ser propriedade do Estado74.
A Lei nº 5.517/68 criou os Conselhos Federais e Estatuais de Medicina
Veterinária, ficando explícita a regulamentação da profissão e em seu “artigo
5º, a competência privativa do médico-veterinário para a prática da clínica em
todas as suas modalidades”75, sendo posteriormente estendida para laboratórios
e biotérios pelo Decreto-Lei nº 64.704/69.
Em 1979 surge a Lei da Vivissecção (Lei nº 6.638/79), hoje revogada,
que visava estabelecer normas para a prática da vivissecção. Esta lei era
composta de apenas oito artigos e de acordo com seu artigo 6 deveria ter sido
Idem. Decreto-Lei nº 3.688. 03 de outubro de 1941. Lei das contravenções penais.
Idem. Lei nº 5.197. 03 de janeiro de 1967. Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras
providências.
74
RODRIGUES, Danielle Tetü. O Direito & Os Animais: uma abordagem ética, filosófica e
normativa. 2ª ed. rev. atual. Curitiba: Juruá, 2012. P. 182-183.
75
AZEVÊDO, Danielle M. M. R. Experimentação animal: aspectos bioéticos e normativos. In:
Sérgio Costa; Malu Fontes; Flávia Squinca. (Org.). Tópicos em Bioética. Brasília: Letras Livres,
2006. P. 138-139.
72
73
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regulamentada em 90 dias, o que de fato não ocorreu. No entanto, essa lei que
proibiu a prática da vivissecção em escolas de primeiro e segundo graus ou em
locais frequentados por menores de idade.
A Lei nº 6.638, ainda que esboce uma preocupação
em estabelecer limites éticos à atividade experimental
com animais – demonstrada pela proibição de
práticas experimentais na presença de menores de
idade – fornece o aval aos vivissectores para que
estes continuem a exercer, livremente, sua atividade.
Com o passar dos anos, a Lei mostrou-se ineficaz,
não se tendo notícia de jurisprudência relacionada
à sua aplicação. Não se pode deixar de reconhecer,
entretanto, o mérito da Lei 6.638 por ter representado
um avanço para a área do ensino e pesquisa no
Brasil, refletindo a tendência, já então verificada,
dos profissionais envolvidos em preservar a ética no
que se refere ao uso de animais e a necessidade de
regulamentação da atividade.76
O conceito legal de meio ambiente foi dado pela Lei nº 6.938/81 em
seu artigo 3º, afirmando explicitamente que toda forma de vida, inclusive a
fauna, merece proteção e amparo77. Essa lei instituiu a Política Nacional
do Meio Ambiente, onde se destacam: o artigo 4º, inciso I, que busca a
“compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação
da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”, ou seja, busca o
desenvolvimento sustentável; e o artigo 13 que coloca como dever do poder
público incentivar atividades voltadas ao meio ambiente, sendo que órgãos,
entidades, e programas do Poder Público, destinados ao incentivo das pesquisas
científicas e tecnológicas devem ter como metas prioritárias o apoio a projetos
na área ambiental e ecológica78.
No ano de 1988 foi promulgada a nova Constituição Federal (CF/88),
atualmente em vigor, que foi chamada por muitos de Constituição Verde por
incorporar normas que visam a manutenção e melhoria do meio ambiente,
Idem. Ibidem. P. 139-140.
ARAUJO, Anarda P.; MARTINS, Natália L. A. Reflexões acerca da existência do direito animal
no Brasil: o império antropocêntrico das leis. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI.
Fortaleza. 09 a 12 de junho de 2010. P. 6768.
78
BRASIL. Lei nº 6.938. 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
76
77
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conforme o que já estava sendo discutido mundialmente após a crise ambiental
e a mudança de mentalidade quanto aos animais.
2.1.1 O direito constitucional
As Constituições Brasileiras anteriores a 1988 apenas disciplinavam
parte do meio ambiente, ou seja, visavam a proteção ambiental como uma
forma de controle econômico dos recursos naturais79.
Após a Constituição de 1988 (CF/88) foram enfatizadas garantias
fundamentais, gerando a conscientização de diversos direitos. Assim, o Brasil,
seguindo uma tendência mundial que atentava às questões ambientais, erigiu
em nível constitucional, em 1988, o direito ambiental.
A constitucionalização das normas ambientais
foi um grande avanço, posto que proporcionou
segurança jurídica em relação a proteção dos bens
ambientais. Ao estabelecer que todos tem direito á
vida, sendo-lhes assegurado à sadia qualidade de
vida, a Carta Magna eleva a proteção ambiental a
status de direito fundamental, de modo que normas
infraconstitucionais não são mais capazes de suprir
tal proteção, pois, conforme dispõe o seu art. 60 §
4º, os direitos fundamentais constituem cláusulas
pétreas, portanto, imutáveis. Com o advento desta
constitucionalização, o bem ambiental passou a
ser considerado um bem jurídico per se, ganhando
autonomia dentro da ordem jurídica nacional.80
A Constituição, diante do novo panorama histórico mundial, superou
velhos paradigmas ao reformular conceitos e valores, conforme disciplina:
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.81
MEDEIROS, Fernanda L. F. Direito dos Animais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. P. 47.
ARAUJO, Anarda P.; MARTINS, Natália L. A. Reflexões acerca da existência do direito animal
no Brasil: o império antropocêntrico das leis. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI.
Fortaleza. 09 a 12 de junho de 2010. P. 6767-6768.
81
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 05 de outubro de 1988.
79
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No caput do artigo observa-se que o meio ambiente tornou-se um bem
jurídico, visando sempre os humanos como beneficiários finais de se manter
um meio ambiente equilibrado. Essa norma, como descrita, é sem dúvidas uma
norma antropocêntrica, colocando o homem como centro, devendo tudo servilo, respeitando o desenvolvimento econômico, para que se obtenha o princípio
fundamental da dignidade da vida humana.
Esse novo paradigma baseado na defesa e proteção do equilíbrio
do meio ambiente tutela a qualidade de vida de “todos”, sendo que para tal
devem, tanto o poder público como a coletividade, de maneira igual, ser
responsáveis pela preservação do meio ambiente de modo geral, visando
tanto o princípio da intergeracionalidade, para que as futuras gerações
possam ter e usufruir tudo de forma igual a presente geração, quanto o
respeito ao “processo de desenvolvimento econômico e social para que o
ser humano desfrute de uma vida digna”82.
No entanto, junto a isto contempla-se o direito dos animais,
mostrando sinais biocêntricos ao se analisar o §1º, inciso VII, que visa
proteger a fauna e a flora:
§1º 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.83
Esse inciso traz a preocupação do legislador em demonstrar a senciência
dos animais, afastando sua concepção apenas utilitarista84. Tal regra renovou as
esperanças dos bem-estaristas e principalmente dos abolicionistas, tanto que foi
incorporada ao texto de várias Constituições Estaduais85, pois tal determinação
legal estendeu as garantias constitucionais de preservação e restauração dos
processos ecológicos essenciais86. Ou seja, mencionando expressamente sua
preocupação com os animais, a Constituição adota um parâmetro moral que
MEDEIROS, Fernanda L. F. Direito dos Animais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. P. 51.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 05 de outubro de 1988.
84
LEVAI, Laerte Fernando. Ética Ambiental Biocêntrica: Pensamento compassivo e respeito
à vida. JUS HUMANUM – Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade
Cruzeiro do Sul. São Paulo, v. 1, n. 1, jul./dez. 2011. P. 13.
85
AZEVÊDO, Danielle M. M. R. Experimentação animal: aspectos bioéticos e normativos. In: Sérgio
Costa; Malu Fontes; Flávia Squinca. (Org.). Tópicos em Bioética. Brasília: Letras Livres, 2006. P. 140.
86
GARCIA, Maria. Vida Animal e os limites da Bioética. In: TANAKA, Sônia Y. K. (coord.)
Estudos Avançados de Biodireito. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. P. 93..
82
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garante “proteção jurídica aos demais seres vivos”87.
Trouxe também no § 3º que tanto pessoas físicas ou jurídicas que
causarem qualquer conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente deverão sofrer
sanções penais, administrativas e cíveis, aumentando, portanto, o rol de sanções
para coibir qualquer ação contrária ao meio ambiente equilibrado.
No entanto, apesar de toda a inovação trazida pela Constituição há ainda
críticas a tal proteção ao meio ambiente, acreditando-se que tal foi concebida
também em favor do desenvolvimento econômico (já que vários recursos são
escassos) e social, sendo o caminho para a vida digna humana88.
Assim, embora a Constituição tenha proibido práticas de crueldade
contra os animais, não parece que a legislação infraconstitucional siga tais
ordens, já que várias leis e normas autorizam tal prática quando necessária para
o bem-estar e a saúde tanto do homem quanto dos próprios animais89.
2.1.2 Lei de Crimes Ambientais
A Lei nº 9.605 de 1998, chamada de Lei de Crimes Ambientais, trata
sobre as sanções administrativas e penais derivadas de condutas lesivas ao meio
ambiente, e também traz a possibilidade de responsabilidades civis (como, por
exemplo, no artigo 3º)90, seguindo o disposto pela Constituição.
Na presente lei, em seu capítulo V, há uma seção destinada apenas aos
crimes contra a fauna, onde se destaca o artigo 32, inspirado pelo artigo 225, §
1º, VII da Constituição.
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.
PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010. P. 297.
88
MEDEIROS, Fernanda L. F. Direito dos Animais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. P. 51
89
PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010. P. 368.
90
BRASIL. Lei nº 9.605. 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
87
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O caput do artigo 32 considera crime tais atos, como maus-tratos91,
causados contra animais. No entanto, o caput entra em contradição com o seu
próprio § 1º, esse que autoriza tais atos para fins didáticos e científicos quando
inexistirem recursos alternativos92, como os descritos no primeiro capítulo.
Nessa contradição verifica-se que essa lei reconhece a crueldade
implícita na atividade experimental em animais, tanto que pede sua substituição
por métodos alternativos93.
Para a aplicação de penalidades tanto administrativas quanto penais,
para essa lei, deve ser demonstrado o elemento subjetivo e o nexo causal entre
a conduta e o dano. No caso da morte do animal há circunstância agravante que
irá interferir na pena.
A responsabilidade administrativa ao meio ambiente, tal qual seu
processo de apuração, é regulamentado pelo Decreto nº 6.514/2008 (que
revogou o Decreto nº 3.179/99), estipulando multa por indivíduo94.
Tal multa também é aplicada a pesquisadores e cientistas que realizarem
tais atos, principalmente no caso de já existirem métodos alternativos à
experimentação animal.
Esta lei é muito utilizada em processos, de maus-tratos contra animais
domésticos ou em situação de abandono, por ONGs, associações protetoras dos
animais e pela Polícia Ambiental, valendo aqui ressaltar a sentença muito bem
elaborada proferida em 10 de junho de 2015 pela juíza Patrícia Alvarez Cruz da
9ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo95, que trata de
maus-tratos e morte de animais domésticos. Mesmo que tal processo não tenha
como enfoque a experimentação animal, a sentença torna-se interessante pelo
seu conteúdo.
Maus-tratos podem ser definidos aqui como toda ação comissiva ou omissiva, dolosa ou
culposa que exponha a perigo ou cause dano à saúde ou ao bem-estar físico ou psíquico do
animal, ou que implique no seu molestamento de qualquer modo. Expressões como abuso (uso
indevido ou excessivo), ferir (ação de machucar ou causar lesões) ou mutilar (extirpar órgãos
ou membros) estão associados aos maus-tratos. LEMOS, Marcos Antonio de Queiroz. Direitos
Animais ou Direitos dos Animais: uma reflexão para a bioética. Disponível em: < http://www.
publicadireito.com.br/artigos/?cod=6070d2e578e07843>..
92
PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010. P. 368.
93
LEVAI, Laerte Fernando; DARÓ, Vânia Rall. Experimentação animal: histórico, implicações
éticas e caracterização como crime ambiental. In: TRÉZ, Thales. Instrumento Animal: o uso
prejudicial de animais no ensino superior. Bauru, SP: Canal 6, 2008. P. 56
94
BRASIL. Decreto nº 6.514. 22 de julho de 2008. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas
ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá
outras providências.
95
Idem. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 9ª Vara Criminal. Processo nº 001724724.2012.8.26.0050. Ré: Dalva Lina da Silva. Juíza Patrícia Alvarez Cruz. Sentença em 10 de junho de 2015.
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2.1.3 Código Civil de 2002
A Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 instituiu no Brasil o Novo
Código Civil, no entanto neste novo código nada foi alterado com relação
aos animais, sendo eles ainda considerados como coisas, bens, semoventes,
propriedades passíveis de serem inclusive penhoradas como disposto nos
artigos nº 1.442, V e nº 1.44496.
Aqui vale lembrar que os animais da fauna silvestre, conforme a Lei nº
5.197/67, são propriedade do Estado, já os animais domésticos ou domesticados
estão sob a égide do Código Civil97.
Eles ainda são considerados como coisas, com uma visão totalmente
antropocentrista, ao contrário de algumas legislações internacionais que
já denominam o animal como ser senciente, utilizando-se das visões
sensocêntricas ou biocêntricas.
Nesse aspecto, mesmo com uma Constituição voltada à defesa do meio
ambiente e exemplo para as demais leis, os legisladores que elaboraram este
Código mantiveram uma mentalidade atrasada, antropocentrista e em desacordo
com o desenvolvimento dessa questão a nível mundial.
2.1.4 Lei Arouca
Após a promulgação da Constituição, e mesmo com a Lei de Vivissecção
ainda em vigor, a questão ética na experimentação animal era ainda um tema
desconfortável, pois não havia legislação que a regulamentasse ao mesmo
tempo em que resguardasse os pesquisadores e cientistas. O tema se tornava
ainda mais desconfortável devido ao aumento das sociedades protetoras dos
animais que ameaçavam as pesquisas98.
Assim, em 1991 o COBEA99 criou os Princípios Éticos na
Experimentação Animal100 (vide Anexo) com 11 artigos condizentes com o
Idem. Lei nº 10.406. 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.
RODRIGUES, Danielle Tetü. O Direito & Os Animais: uma abordagem ética, filosófica e
normativa. 2ª ed. rev. atual. Curitiba: Juruá, 2012. P. 183.
98
AZEVÊDO, Danielle M. M. R. Experimentação animal: aspectos bioéticos e normativos. In:
Sérgio Costa; Malu Fontes; Flávia Squinca. (Org.). Tópicos em Bioética. Brasília: Letras Livres,
2006. P. 140.
99
COBEA – Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. Hoje chamada de Sociedade
Brasileira de Ciência em Animais de Laboratórios. Tem como objetivos: defender o bem-estar
animal e seu uso racional, capacitar profissionais, lutar por legislação específica, estimular
pesquisas, proporcionar informações, entre outros.
100
COLÉGIO BRASILEIRO DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL – COBEA. Princípios Éticos.
Disponível em: < http://www.cobea.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=65>.
96
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bem-estar animal, salientando o uso humanitário, e que orienta os profissionais
que realizam experimentação animal.
No ano seguinte, em 1992, o Conselho Federal de Medicina Veterinária
(CFMV), em sua Resolução nº 592, estabeleceu já no artigo primeiro que estão
obrigados a registro no CFMV e no Conselho Regional de Medicina Veterinária
(CRMV) do Estado/Região que se localizam: jardins zoológicos, biotérios e
instituições que mantenham animais com finalidade de ensino e/ou pesquisa101.
Esta resolução estimulou, portanto, o controle e a fiscalização dessas instituições.
No ano de 2008 foi promulgada a Lei nº 11.794/2008, chamada
Lei Arouca, que revogou a Lei nº 6.638/78 (Lei da Vivissecção). Esta lei
visa regulamentar artigo 225, § 1º, VII da Constituição, estabelecendo os
procedimentos da experimentação animal e criando órgãos que estabelecem
normas e realizam a fiscalização.
A Lei Arouca exige que tanto os princípios fundamentais da Constituição
como a Lei de Crimes Ambientais sejam atendidos, tendo como base o bemestar animal e o princípio dos 3 R’s.
No entanto, para vários autores, tal lei foi um retrocesso socioambiental
em relação a proteção à fauna, já que a Constituição proíbe o tratamento cruel
a animais, assim como o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, e isso foi
ignorado pela Lei Arouca. Outro retrocesso diz respeito a possibilidade de
realizar vivissecção em escolas de ensino médio, o que tinha sido proibido pela
Lei da Vivissecção102 e a atual lei permite em seu artigo 1º, § 1º, II.
Para essa Lei, são consideradas atividades de pesquisa científica e
experimentos:
Art. 1º [...]
§ 2º São consideradas como atividades de pesquisa
científica todas aquelas 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, conforme definido em regulamento próprio.
§ 3º Não são consideradas como atividades de
pesquisa as práticas zootécnicas relacionadas à
agropecuária.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV. Resolução nº 592. 26 de
junho de 1992. Disponível em: < http://portal.cfmv.gov.br/portal/lei/index/id/241>.
102
MEDEIROS, Fernanda L. F. Direito dos Animais. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2013. P. 56-57.
101
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Art. 3º Para as finalidades desta Lei entende-se por:
[...]
III – experimentos: procedimentos efetuados em
animais vivos, visando à elucidação de fenômenos
fisiológicos ou patológicos, mediante técnicas
específicas e preestabelecidas;
IV- [...]
Parágrafo único. Não se considera experimento:
I – a profilaxia e o tratamento veterinário do animal
que deles necessite;
II – o anilhamento, a tatuagem, a marcação ou
a aplicação de outro método com finalidade de
identificação do animal, desde que cause apenas dor
ou aflição momentânea ou dano passageiro;
III – as intervenções não-experimentais relacionadas
às práticas agropecuárias.103
Para vários protetores de animais e abolicionistas há nessa lei uma falsa
ideologia à proteção e ao bem-estar animal, por se tratar de uma permissão legal
para continuar os maus-tratos e crueldades da vivissecção tendo como objetivo
a evolução científica para a qualidade de vida humana104. Assim, classificam
essa lei como puramente antropocêntrica.
No entanto, para regular os procedimentos utilizados na
experimentação animal e monitorar a introdução de técnicas alternativas, a
Lei Arouca criou no seu Capítulo II o Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal (CONCEA), um órgão integrante do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) que tem caráter normativo,
consultivo, deliberativo e recursal105.
O CONCEA tem entre suas atribuições a competência para credenciar
instituições para a criação ou utilização de animais, sendo que para obter
credenciamento para ensino ou pesquisa com animais, as instituições devem

BRASIL. Lei nº 11.794. 08 de outubro de 2008. Regulamenta o inciso VII do § 1º do art. 225 da
Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais; revoga a Lei
nº 6.638, de 08 de maio de 1979; e dá outras providências.
104
ARAUJO, Anarda P.; MARTINS, Natália L. A. Reflexões acerca da existência do direito animal
no Brasil: o império antropocêntrico das leis. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI.
Fortaleza. 09 a 12 de junho de 2010. P. 6771.
105
VON HOHENDORFF, Raquel; GONÇALVES, Natália O. Bioética e as Comissões de Ética em
Experimentação Animal no Brasil. Anais do XXI Encontro Nacional do CONPEDI/UFF. Niterói,
Rio de Janeiro. De 31 de outubro a 03 de novembro de 2012. P. 53.
103
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obrigatoriamente constituir Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUAs)106,
essas que possuem o dever de fiscalização, respondendo ao CONCEA se
averiguadas irregularidades.
O Decreto nº 6.899/2009 visa regular o Concea, dispondo sobre sua
composição, estabelecendo normas e criando o Cadastro das Instituições de
Uso Científico de Animais (CIUCA). Este Decreto atribui aos CEUAs:
Art. 44. Compete às CEUAs, no âmbito das
instituições onde constituídas:
II - examinar previamente os protocolos experimentais
ou pedagógicos aplicáveis aos procedimentos de
ensino e projetos de pesquisa científica a serem
realizados na instituição à qual esteja vinculada, para
determinar sua compatibilidade com a legislação
aplicável;
III - manter cadastro atualizado dos protocolos
experimentais ou pedagógicos, aplicáveis aos
procedimentos de ensino e projetos de pesquisa
científica realizados, ou em andamento, na instituição,
enviando cópia ao CONCEA;
IV - manter cadastro dos pesquisadores e docentes
que desenvolvam protocolos experimentais ou
pedagógicos, aplicáveis aos procedimentos de ensino
e projetos de pesquisa científica, enviando cópia ao
CONCEA;
V - expedir, no âmbito de suas atribuições,
certificados que se fizerem necessários perante órgãos
de financiamento de pesquisa, periódicos científicos,
CONCEA ou outras entidades ligadas ao objeto deste
Decreto107.
Tal decreto também dispõe sobre as Infrações Administrativas
decorrentes de ações ou omissões que violem as disposições legais pertinentes
à experimentação animal.
DIAS, Edna Cardozo. Abolicionismo e Experimentação Animal. Revista Brasileira de Direito
Animal. Vol 3. Nº 4. jan/dez 2008. p. 135.
107
BRASIL. Decreto nº 6.899. 15 de julho de 2009. Dispõe sobre a composição do Conselho
Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA, estabelece as normas para o seu
funcionamento e de sua Secretaria-Executiva, cria o Cadastro das Instituições de Uso Científico
de Animais - CIUCA, mediante a regulamentação da Lei no 11.794, de 8 de outubro de 2008, que
dispõe sobre procedimentos para o uso científico de animais, e dá outras providências.
106
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O número de instituições credenciadas pelo CONCEA subiu de 77
para 249 de dezembro de 2013 a agosto de 2014, segundo dados do MCTI,
sendo que tal aumento coincide com a mudança de processo feita pela
Resolução Normativa 16 de 2014, que buscou desburocratizar o processo de
credenciamento. Tal Resolução foi feita porque se estima que há no Brasil mais
de 450 entidades que utilizam animais para pesquisa e ensino, e todas devem ser
legalizadas para uma fiscalização mais rigorosa108.
O processo será menos complexo, mais célere
e dividido em duas etapas: Credenciamento
Institucional e Licenciamento das Atividades de
produção, manutenção e utilização de animais em
ensino ou pesquisa.
Na etapa do Credenciamento, as instituições que produzem, mantêm ou utilizam animais em ensino ou
pesquisa farão o cadastro no sistema Ciuca (Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais),
anexando comprovantes e declarações que fornecerão informações sobre a legalidade, estrutura física e
disponibilidade de pessoal qualificado para esse tipo
de atividade.
Isso agilizará o processo de Credenciamento, trazendo benefícios imediatos, pois mediante o envio da
documentação e das declarações específicas as instituições poderão rapidamente integrar-se ao sistema
do Concea. Essas informações serão prontamente utilizadas no passo seguinte e integrarão uma base de
dados que permitirá um melhor controle por parte do
Governo Federal. [...]
Uma vez analisado e aprovado o Credenciamento
pelo Concea, as instituições credenciadas receberão
um Ciaep (Credenciamento Institucional para Atividades com Animais em Ensino ou Pesquisa) e deverão solicitar o Licenciamento de suas atividades no
sistema Ciuca, após regulamentação específica, a ser
publicada pelo Concea.
O processo de Licenciamento ocorrerá em duas etaMINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI. Número de instituições
credenciadas pelo Concea triplica desde dezembro. Por Rodrigo PdGuerra – ASCOM do MCTI.
Publicado em 20 de agosto de 2014.
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pas. A primeira será por meio de uma pré-análise da
documentação enviada no ato da solicitação. A segunda, por meio de visitas in loco de especialistas indicados pelo Concea, para verificar se as instalações
e os recursos humanos disponíveis são adequados às
atividades em processo de licenciamento. Caso aprovado, será emitida a Licença de Funcionamento que
deverá ser fixada na instalação.
Essas alterações trarão mais dinamismo, segurança e
controle ao uso de animais em ensino ou pesquisa, de
forma a garantir a saúde e o bem-estar dos animais,
conforme disposto na Lei Arouca e de acordo com as
atribuições do Concea.109
A Resolução Normativa nº 16 de 2014 foi posteriormente revogada
pela Resolução Normativa nº 21 de 2015 que altera os critérios e procedimentos
para requerimento, emissão, revisão, extensão, suspensão e cancelamento do
credenciamento de instituições que utilizam animais em pesquisa e ensino.
Ainda segundo esta nova resolução, em seu artigo 13, ”é responsabilidade da
instituição manter o cadastro atualizado no sistema CIUCA no tocante aos perfis
‘instituição’, ‘CEUA(s)’, e ‘instalação(ões) animal(is)’” 110.
Ou seja, cabe aos CEUAs de cada instituição cadastrada no CIUCA
manter seu banco de dados atualizado, inclusive com as pesquisas que foram
e que estão sendo realizadas. No entanto, tal cadastro é falho, principalmente
se for observada a Lei de Acesso à Informação, pois quando consultados os
projetos e pesquisas que estão sendo realizados nas instituições que utilizam
experimentação animal, apenas há acesso (quando há) ao título do projeto,
estágio em que se encontra (aprovado ou em processo de aprovação), data
inicial e data final da pesquisa111.
Idem. Comunicado do Concea. Secretaria Executiva do Concea. Publicado em 05 de maio de 2014.
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL –
CONCEA. Resolução Normativa nº 21. 20 de março de 2015. Altera os critérios e procedimentos
para requerimento, emissão, revisão, extensão, suspensão e cancelamento do Credenciamento
Institucional para Atividades com Animais em Ensino ou Pesquisa - CIAEP das instituições que
produzem, mantêm ou utilizam animais para ensino ou pesquisa científica; altera dispositivos da
Resolução Normativa nº 1, de 9 de julho de 2010, e revoga as Resoluções Normativas nº 3, de 14
de dezembro de 2011, nº 10, de 27 de março de 2013, nº 14, de 2 de outubro de 2013, e nº 16, de
30 de abril de 2014; e dá outras providências.
111
Tais dados são disponibilizados no site: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/
view/345115/22___Projetos _CEUAs.html>. No entanto, a pesquisa deve ser realizada por
instituição, não há dados gerais.
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Não há mais detalhes quanto aos projetos, principalmente a quantidade
de animais que estão sendo utilizados. Tal falta de dados também é contrária ao
disposto na Orientação Técnica nº 4 do CONCEA, de 2015, artigo 1º, inciso VI e
artigo 2º, incisos IX e X112. Por isso no Brasil é extremamente difícil contabilizar
os animais que são usados em experimentos, para que se tenha uma referência
mais sólida, como no caso dos Estados Unidos e da Europa.
A Orientação Técnica nº 4 do CONCEA, de 2015 parece baseada
na Resolução nº 879 de 2008 do CFMV113, pois o artigo 2, incisos VI e VII
da primeira são muito parecidos com o artigo 4º, inciso I e artigo 6º da
Resolução, ou seja, ambos buscam a utilização de métodos alternativos à
experimentação animal e o uso do princípio dos 3 R’s. A Resolução nº 879
de 2008 do CFMV também trata do uso de animais e regulamenta as CEUAs
no âmbito da medicina veterinária.
Toda a legislação pertinente à experimentação animal visa o bem-estar
animal, tanto que a Lei Arouca estabelece em seu artigo 3º, inciso IV, que morte
por meios humanitários é “a morte de um animal em condições que envolvam,
segundo as espécies, um mínimo de sofrimento físico e mental” para tanto
“veda o uso de bloqueadores neuromusculares ou de relaxantes musculares em
substituição a substâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas” 114.
Assim, como morte humanitária é reconhecida, no artigo 14 da Lei
Arouca, a eutanásia, sempre que encerrado o experimento ou em qualquer de
suas fases, se for necessário ou quando o animal estiver com intenso sofrimento.
Não obstante, tal método é muito criticado pelos abolicionistas.
[...] matar um indivíduo humano sem seu
consentimento, ainda que de forma indolor, não é
eutanásia, é homicídio. O mesmo deve ser considerado
no caso de não-humanos: matar um animal de forma
indolor não é eutanásia, é biocídio, na falta de melhor
expressão, e genocídio, quando a morte é infligida a
um grupo de indivíduos, e não apenas a um indivíduo
particular. [...] Comparar a eutanásia, concedida na
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL – CONCEA.
Orientação Técnica nº4. 20 de março de 2015. Dispõe sobre as responsabilidades das instituições
que produzem, mantêm ou utilizam animais em atividades de ensino ou pesquisa científica e de
suas Comissões de Ética no Uso de Animais.
113
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV. Resolução nº 879. 15 de
fevereiro de 2008. Disponível em: < http://www.cfmv.org.br/consulta/arquivos/879.pdf>.
114
BRASIL. Lei nº 11.794. 08 de outubro de 2008. Regulamenta o inciso VII do § 1º do art. 225 da
Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais; revoga a Lei
nº 6.638, de 08 de maio de 1979; e dá outras providências.
112
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Holanda e na Austrália, por exemplo, a humanos
em estado comatoso prorrogado, ou a humanos
conscientes em quadro degenerativo irreversível,
com a morte imposta aos animais manipulados em
experimentos falsifica o conceito ético de eutanásia
[...] Matar um animal em estado natural de agonia
física ou sofrimento, quando tal estado é causado
por eventos naturais, ambientais ou biológicos, tais
quais os processos degenerativos e irreversíveis de
envelhecimento, ou anomalias para as quais não há
cura, com a finalidade de lhe proporcionar alívio
quando a dor ou o sofrimento não podem cessar a não
ser fazendo-se cessar toda atividade mental, tirar-lhe,
enfim, a vida, de modo indolor, seria eutanásia.115
Demonstra a lei, segundo os abolicionistas, que os animais são objetos
que podem ser usados e depois descartados nos experimentos, sendo essa lei
totalmente antropocêntrica.
A Resolução nº 879 de 2008 do CFMV aborda no Capítulo II artigo 2º
que “qualquer procedimento que cause dor no ser humano causará dor em outras
espécies de vertebrados, tendo em vista que os animais são seres sencientes
[...]”116 sendo esta a única diretiva que reconhece no Brasil, de maneira explícita,
os animais como seres sencientes, sendo assim a única norma com sentido
senciocêntrico. As demais legislações, decretos, resoluções ou orientação não o
reconhecem ou reconhecem implicitamente como a Constituição, mas nem por
isso deixam de buscar o bem-estar animal, com exceção do CC.
No entanto tal resolução, apesar de afirmar serem os animais seres
sencientes, ela é muito criticada por abolicionistas e até por bem-estaristas já que
em seu artigo 4º exige que sejam utilizados para os experimentos apenas animais
em boas condições de saúde117. Essa regra não está prevista na Lei Arouca ou em
decretos, mas é amplamente utilizada pois segundo cientistas e pesquisadores,
animais saudáveis e sem estresse respondem melhor à experimentação, favorecendo
a obtenção de resultados. Ou seja, tal regra é totalmente antropocêntrica e visa
apenas os resultados, sem se preocupar com os animais.
FELIPE, Sônia T. O Estatuto dos Animais usados em Experimentos: da negação filosófica
ao reconhecimento jurídico. In: TRÉZ, Thales (org.). Instrumento Animal: o uso prejudicial de
animais no ensino superior. Bauru, SP: Canal 6, 2008. P. 81-82.
116
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV. Resolução nº 879. 15 de
fevereiro de 2008.
117
Ibis. Ibidem.
115
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Apesar dessa diretiva amplamente utilizada, a legislação de um modo
geral visa seguir o princípio dos 3 R’s, para proporcionar o bem-estar animal
àqueles que estão sendo usados em experimentos e estimular o uso de métodos
alternativos.
2.1.5 Regulamentações da ANVISA
A Anvisa foi criada pela Lei nº 9.782/99118, sendo uma instituição
autárquica, vinculada ao Ministério da Saúde e que visa regular todos os setores
onde produtos e serviços possam afetar a saúde da população.
As regulamentações da Anvisa determinam a experimentação animal
nos testes de primeira fase (ou pré-clínicos ou não clínicos) antes de um produto
ser testado em humanos e de ir efetivamente para o mercado. Essas normas
seguem normas internacionais, principalmente da FDA e da OCDE.
Segundo nota publicada em 24 de outubro de 2013, a Anvisa, assim
como várias outras agências pelo mundo, necessitam de informações sobre a
eficácia e segurança de produtos que vão ao mercado, para tal, mesmo com
toda a evolução científica, ainda são necessários dados obtidos através da
experimentação animal119, sendo que a pesquisa pré-clínica deve obrigatoriamente
envolver estudos de farmacologia e vários estudos toxicológicos.
Todos os resultados de testes envolvendo animais
apresentados à Anvisa devem ser conduzidos de
acordo com a legislação nacional (Lei Arouca,
Decreto e as Resoluções do CONCEA), as Boas
Práticas e Laboratório (BLP) – OECD Principles of
Good Laboratory Practice; HANDBOOK: GOOD
LABORATORY PRACTICE (GLP)/WHO (Quality
prctices for regulated non-clinical research and
development) da Organização Mundial da Saúde.120
A Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa elaborou uma tabela
de Estudos de Eficácia e Segurança, com cada estudo que deve ser realizado
(exemplo: Estudo de Carcinogenicidade), seu conceito e a classificação da fase
de teste (não clínico ou clínico)121.
BRASIL. Lei nº 9.782. 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
cria a Agenda Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.
119
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Nota da Anvisa sobre o
uso de animais em estudos pré-clínicos. Imprensa/Anvisa. Publicado em 24 de outubro de 2013.
120
Ibis. Ibidem.
121
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Estudos de Eficácia e
118
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Um relatório deve ser apresentado para a Anvisa, contendo todos
os elementos analisados, principalmente a descrição completa dos testes
de toxidade (podendo servir de exemplo a tabela 01), para que o produto ou
medicamento seja autorizado a passar para fase clínica, ou seja, para ser testado
em humanos122.
Tabela 01 – Teste de Segurança Pré-clínico em Animais

Fonte: Revista Brasileira de Cardiologia
Com o crescimento do movimento de proteção animal e a demanda por
testes realizados com métodos alternativos, todos os protocolos da Anvisa que
tratam de pesquisas pré-clinicas ou do uso de animais em testes estão sendo
objeto de estudos.
Os testes pré-clínicos, principalmente de toxicologia e de segurança
farmacológica, são necessários, no entanto, como a legislação nacional atual
prefere os métodos alternativos à experimentação animal, estes podem ser
utilizados quando disponíveis e validados. Portanto, caso um “pesquisador
e/ou instituição consiga comprovar a segurança desses fármacos por outros
estudos científicos e tecnicamente viáveis, os dados apresentados poderão
ser validados pela Anvisa”123.
Segurança. Gerência Geral de Medicamentos. Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.br/wps/
wcm/connect/ca6d358040e9c8e5b33db39cca79f4cf/ Estudos+de+Efic%C3%A1cia+e+Seguran%
C3%A7a.pdf?MOD=AJPERES>.
122
LIMA, Jaderson S.; et al. Pesquisa Clínica: fundamentos, aspectos éticos e perspectivas.
Revista Brasileira de Cardiologia. Publicação Oficial da Sociedade de Cardiologia do Estado do
Rio de Janeiro. Vol 16. Nº 4. Out/Nov/Dez 2003. P 227.
123
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Anvisa analisa uso de
animais em pesquisa. Portal Brasil. Publicado em 24 de outubro de 2013.
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Como já mencionado, o CONCEA reconheceu 17 métodos
alternativos ao uso de animais124 (previamente validados internacionalmente),
e em 21 de agosto de 2014 a Diretoria Colegiada da Anvisa aceitou e validou
todos os mesmos.
O CONCEA deu prazo de cinco anos à partir de sua publicação para
que o modelo animal fosse substituído pelos métodos alternativos validados.
Assim, a Anvisa também deverá exigir que tais métodos sejam utilizados
nos testes pré-clínicos.
2.1.6 Projetos de Leis
A Lei Arouca foi resultado de vários projetos de leis, sendo o texto aprovado
ao final muito diferente do projeto inicial proposto. Mesmo após a aprovação dessa
lei, há vários projetos que ainda tramitam visando o bem-estar animal.
O Projeto de Lei do Senado nº 438 de 2013, de autoria do Senador Valdir
Raupp, visa alterar o artigo 1º da Lei nº 11.794/08 para proibir o uso de animais
em testes para cosméticos, igualmente ao Projeto de Lei do Senado nº 45 de 2014
de autoria do Senador Alvaro Dias que, além dos cosméticos, visa aumentar o rol
de proibições para incluir os testes de produtos de higiene pessoal.
Ambos os Projetos de Leis do Senado tramitam em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara nº 70 de 2014125, de autoria do Deputado Ricardo Izar,
que visa alterar os artigos 14, 17 e 18 da Lei nº 11.794/08, para então vedar a
utilização de animais de qualquer espécie em atividades de ensino, pesquisa e
testes laboratoriais que tenham como objetivo o desenvolvimento de cosméticos,
produtos de higiene pessoal e perfumes. Tem também como objetivo aumentar os
valores de multa nos casos de violação dos dispositivos dessa lei.
Pode-se dizer que os três projetos de leis foram propostos devido à
mudança de pensamento social que visa a eliminação do uso de animais em
testes de cosméticos, assim como já foi abolido na Europa, além a pressão
exercida pelos movimentos de ONGs e associações de proteção animal.
Estes projetos também foram baseados no projeto de lei de autoria do
Deputado Estadual Feliciano Filho, que foi aprovado em dezembro de 2013 pela
Assembleia Legislativa de São Paulo e sancionada na íntegra pelo governador
Geraldo Alckmin em 2014.
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL – CONCEA.
Resolução Normativa nº18/2014. Reconhece métodos alternativos ao uso de animais em atividades
de pesquisa no Brasil, nos termos da Resolução Normativa nº 17, de 03 de julho de 2014, e dá
outras providências.
125
BRASIL. Congresso Nacional. Câmara. Projeto de Lei da Câmara, nº 70 de 2014. Autor:
Deputado Ricardo Izar. Disponível em: < http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.
asp?p_cod_mate=118217>.
124
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A Lei 777/2013 do Estado de São Paulo proíbe a utilização de animais
em testes nas indústrias de cosméticos, perfumes e higiene pessoal. Ainda
prevê multa de mais de R$ 1 milhão por animal usado para a instituição que
desrespeitar as novas regras e de R$ 40 mil para o profissional que não seguir
as novas normas.
Os três projetos que seguem juntos no Congresso Nacional estão,
desde 26 de maio de 2015, com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
Outro Projeto de Lei do Senado, nº 351 de 2015126, de autoria do Senador
Antonio Anastasia visa acrescentar um parágrafo único ao art.82, e um inciso
IV ao art. 83 ao Código Civil de 2002, para determinar que os animais não
devem ser considerados coisas e sim seres sencientes. Desde 18 de junho de
2015 esse projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Congresso. Tal projeto tem como inspiração a recente mudança ocorrida no
Código Civil Francês, que será analisada na legislação comparada.
Igualmente do deputado federal Ricardo Izar há o Projeto de Lei
nº6799 de 2013127, que também visa acrescentar um parágrafo único ao
art.82 do Código Civil de 2002, que dispõe da natureza jurídica dos animais
domésticos e silvestres, visando afastar seu estado de “coisa” para reconhecêlos como sujeitos de direito, passando os animais a ter personalidade própria.
Tal Projeto de Lei em fevereiro de 2016 ainda aguardava parecer da Comissão
de Constituição e Justiça.
No entanto, para os abolicionistas e críticos, “atos normativos nunca
serão suficientes para evitar condutas moralmente deformadas”128.
Exigir uma proteção à fauna contra atos cruéis e maustratos implica considera-los como entes morais, dignos
de respeito e consideração, portanto significa um salto
de qualidade no tratamento jurídico-constitucional
e uma nova postura da juridicidade ambiental.
Entretanto, a possibilidade de sua eficácia no campo
social perpassa não só pela cultura antropocêntrica
BRASIL. Congresso Nacional. Senado. Projeto de Lei do Senado, nº 45 de 2014. Autor: Senador
Alvaro Dias. Disponível em: < http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_
mate=116216>.
127
BRASIL. Congresso Nacional. Câmara. Projeto de Lei nº 6799 de 2013. Autor: Deputado
Ricardo Izar. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id
Proposicao=601739>
128
LEVAI, Laerte Fernando. Ética Ambiental Biocêntrica: Pensamento compassivo e respeito
à vida. JUS HUMANUM – Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade
Cruzeiro do Sul. São Paulo, v. 1, n. 1, jul./dez. 2011. P. 13.
126
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utilitarista que domina a sociedade brasileira, mas
também pela qualidade de interpretação das normas
ambientais, que, por sua vez, também estão sujeitas ao
modelo tradicional da cultura jurídica nacional, muito
mais apegada ao modelo antropocêntrico exacerbado,
o que representa um sério risco a implementação de
um novo modelo de proteção à fauna.129
Para abolicionistas o único projeto que deveria ser aprovado era o que
estabelecesse apenas dois artigos: a extinção da experimentação animal para
todos os fins e a revogação de todas as disposições contrárias.
2.2 QUANTO À LEGISLAÇÃO COMPARADA
A primeira lei a regulamentar a experimentação animal, como já
mencionado anteriormente, foi a British Cruelty to Animal’s Act de 1876.
No ano de 1930, após Adolf Hitler assumir o poder na Alemanha,
publicou um decreto tornando a experimentação animal ilegal130, o que perdurou
até o Código de Nuremberg.
A Constituição Alemã (Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland) de 08 de maio de 1949 (mesmo ano do Código de Nuremberg)
trata, em seu artigo 20ª, da proteção ao meio ambiente e aos animais:
Artigo 20 a [Proteção dos recursos naturais vitais
e dos animais] Tendo em conta também a sua
responsabilidade frente às gerações futuras, o Estado
protege os recursos naturais vitais e os animais,
dentro do âmbito da ordem constitucional, através da
legislação e de acordo com a lei e o direito, por meio
dos poderes executivo e judiciário131.
A Constituição Alemã é a primeira a fazer com que a proteção do meio
ambiente e dos animais fosse norma constitucional e tutelados pelo Estado,
sendo igualmente pioneira em tratar do princípio da intergeracionalidade.
PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010. P. 368-369.
130
RAYMUNDO, Marcia M.; GOLDIM, José Roberto. Ética da pesquisa em modelos animais.
Revista Bioética. Vol. 10. Nº 1. Brasília, DF. 2009. P. 32-33.
131
ALEMANHA. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. Departamento de
Relações Públicas. Berlin: Deutscher Bundestag, janeiro de 2011.
129
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A Constituição da Índia foi adotada pela Assembleia Constituinte em
26 de novembro de 1949, entrando em vigor à partir de 26 de janeiro de 1950.
Ela provavelmente foi uma das primeiras constituições a instituir os deveres de
todos os cidadãos perante a natureza, cabendo a todos defendê-la e melhorá-la,
respeitando e tendo compaixão por todas as criaturas132.
DEVERES FUNDAMENTAIS
51A. O dever de todo cidadão da Índia consiste em—
(g) proteger e melhorar o ambiente natural, incluindo
florestas, lagos, rios e a vida selvagem, devendo ter
compaixão por todas as criaturas vivas;
(h) desenvolver o temperamento científico, o
humanismo e o espírito de investigação e de mudanças
[ tradução livre]133
A Índia também estabeleceu como regra constitucional, principalmente
influenciada pela religião, a compaixão por todas as criaturas vivas.
No ano de 1966 nos Estados Unidos foi assinada a Laboratory Animal
Welfare Act que originalmente tinha a intenção de regular os cuidados e uso
de animais nos laboratórios. No entanto, ela se tornou a única lei federal que
regulava o tratamento dado aos animais em pesquisa, exibições, transporte,
entre outros. A lei americana foi submetida a várias emendas, sendo a última
realizada no ano de 2008134.
Segundo Regan, encontram-se fora da lista de animais protegidos desta
lei os roedores, pássaros, animais de fazenda e peixes, que juntos contabilizam
pelo menos 90% dos animais utilizados em experimentações e pesquisas nos
Estados Unidos135.
Também nos Estados Unidos está em vigor desde 1992 o Animal
Enterprise Act, que considera crime o fato de entrar sem autorização em um
LEMOS, Marcos Antonio de Queiroz. Direitos Animais ou Direitos dos Animais: uma reflexão para
a bioética. Disponível em: < http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=6070d2e578e07843>.
Acesso em: 10 de maio de 2015. P. 05
133
FUNDAMENTAL DUTIES - 51A. It shall be the duty of every citizen of India— […] (g) to
protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and
to have compassion for living creatures; (h) to develop the scientific temper, humanism and the
spirit of inquiry and reform. INDIA. Constitution of India. 26 de janeiro de 1950. Disponível em:
<http://india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf>.
134
ESTADOS UNIDOS. United States Department of Agriculture. Animal Welfare Act. Animal
Care Blue Book. Nov. 2013.
135
REGAN, Tom. Empty Cages: facing the challenge of Animal Rights. Lanham, Maryland:
Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2004. P. 172.
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laboratório de pesquisa e roubar, destruir ou usar animais, dados ou equipamentos
sem licença prévia136.
A UNESCO proclamou em 1978 a Declaração Universal dos Direitos
dos Animais137, da qual diversos países são signatários, mas que não tem tanta
força quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A União Europeia, seguindo o exemplo Britânico, elaborou dois
documentos: Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for
Experimental and Other Scientific Purposes (ETS 123), que não possui força de
lei, e a Directive for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental
and Other Scientific Purposes (86/609/EEC), que é uma diretiva com força de
lei que estabelece que os países membros devem implementar as provisões ali
descritas em suas leis nacionais138.
A Diretiva 86/609/EEC de 24 de novembro de 1986 diz respeito
a proteção dos animais utilizados em experimentos e/ou outros propósitos
científicos. Tal diretiva é baseada no princípio dos 3 R’s, sendo que seu artigo 7
(2) diz respeito à utilização de métodos alternativos que deverão ser utilizados
quando existentes, o artigo 7 (3) trata da redução do número de animais
utilizados e a redução de seu sofrimento e o artigo 7 (4) pede o refinamento das
pesquisas para se evitar estresse e sofrimento desnecessários aos animais.
Assim, de acordo com as legislações em vigor nos Estados Unidos, na
União Europeia e no Brasil, podemos elaborar o seguinte gráfico:
Gráfico 01 – A licença para realizar experimentos depende do país

Fonte: Legislação Brasileira, Estadunidense e Europeia.
RIVERA, Ekaterina A. B. Preceitos legais referentes a animais de experimentação. In: RIVERA,
Ekaterina A. B. AMARAL, Maria Helena. NASCIMENTO, Vladimir P. (editores). Ética e Bioética
aplicadas à Medicina Veterinária. 1ª ed. Goiânia: [s.n.], 2006. P.195.
137
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA –
UNESCO. Declaração Universal dos Direitos dos Animais. 27 de janeiro de 1978. Bruxelas – Bélgica.
138
RIVERA, Ekaterina A. B. Preceitos legais referentes a animais de experimentação. In: RIVERA,
Ekaterina A. B. AMARAL, Maria Helena. NASCIMENTO, Vladimir P. (editores). Ética e Bioética
aplicadas à Medicina Veterinária. 1ª ed. Goiânia: [s.n.], 2006. P. 193.
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A Suíça, embora não faça parte da União Europeia, modificou sua
Constituição por uma disposição transitória, aceita por votação popular em 27 de
novembro de 2005, e em vigor desde a mesma data, incluindo o seguinte dispositivo:
Art. 120. Tecnologia Genética não-humana.
1 O ser humano e o seu ambiente deve ser protegido
contra o abuso da engenharia genética.
2 A Confederação deve legislar sobre o uso de materiais
de reprodução e genética de animais, plantas e outros
organismos. Ao fazê-lo, deve respeitar a integridade dos
organismos vivos e segurança dos seres humanos, dos
animais e do meio ambiente e proteger a diversidade
genética das espécies animais e vegetais.139
O Equador, junto com a Suíça, é também um dos países pioneiros que
adotam a posição jusfilosófica do biocentrismo, podendo tal ser observado em
seu texto constitucional.
Capítulo sétimo
Direitos da Natureza
Art. 71.- A natureza ou Pacha Mama, onde se
reproduz e realiza a vida, tem direito a que se respeite
integralmente sua existência e a manutenção e
regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e
processos evolutivos. Toda pessoa, comunidade, povo
ou nacionalidade poderá exigir da autoridade pública
o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar
e interpretar estes direitos se observarão os princípios
estabelecidos na Constituição, onde aplicável. O
Estado incentivará as pessoas físicas e jurídicas, e aos
coletivos, para que protejam a natureza, e promoverá
o respeito a todos os elementos que formam um
ecossistema.140
Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain
1 L’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des
végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l’intégrité des organismes vivants et la
sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et protège la diversité génétique des
espèces animales et végétales. SUIÇA. Constitution Fédérale de la Confédération Suisse. Em vigor
desde 1º de janeiro de 2000.
140
EQUADOR. Constituición del Ecuador. 2008. Disponível em: < http://www.asambleanacional.
139
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A Constituição Suíça e a do Equador são construções jurídicas resultantes
de mudanças paradigmáticas, principalmente na ordem social que observava a
necessidade da proteção humana se estender para a dignidade do planeta.
Talvez tenha chegado o tempo de abandonarmos as
rígidas designações de Condição Humana e Condição
Animal e de começarmos a utilizar um conceito que
expresse, verdadeiramente, a ‘quinta-essência’ de
humanos e não humanos. Que esse conceito seja
Condição Terrestre, para que, num futuro próximo,
a Terra se transforme naquilo que verdadeiramente
sempre se destinou a ser: uma morada para humanos
e não humanos [...]141 (grifo da autora)
Boaventura de Sousa Santos, em uma de suas diversas obras, chega a citar
o Equador e a Bolívia como únicos países que concederam direitos à natureza de
maneira expressa em suas Constituições, fazendo isso de maneira biocêntrica142. No
entanto, o renomado autor português se mostra equivocado, pois a Constituição da
Bolívia, em seus artigos 33 e 34, e depois nos artigos 342 e seguintes, é totalmente
antropocêntrica143. No artigo 33 pode-se até considerar “además de otros seres
vivos” como uma visão sensocêntrica, mas a essência de todo o artigo continua
como antropocêntrica. E ele também não cita a Constituição Suíça.
Em 15 de maio de 2015 a Nova Zelândia reconheceu os animais como
seres sencientes, alterando sua Animal Welfare Act. Tal alteração também proibiu
o uso de animais para pesquisa e testes de cosméticos, além de trazer maior
aplicabilidade e transparência à essa lei, tudo em acordo com as mudanças da
sociedade em questão.
Uma Lei—
(a) para reformar a lei relativa ao bem-estar animal e à prevenção aos maus-tratos; e, em particular,—
gov.ec/documentos/ constitucion_de_bolsillo.pdf>.
141
GARCIA, Maria. Vida Animal e os limites da Bioética. In: TANAKA, Sônia Y. K. (coord.)
Estudos Avançados de Biodireito. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. P. 95.
142
CARDOSO, Clodoaldo M. Direitos Humanos e Interculturalidade. In: XIII Semana de
Relações Internacionais da UNESP. Cultura e Direitos Humanos nas Relações Internacionais.
Mesa de Debates 02: A retórica dos direitos humanos em Immanuel Wallerstein e Boaventura de
Sousa Santos. 25 de agosto de 2015.
143
BOLÍVIA. Nueva Constitución Política Del Estado. Disponível em: <http://bolivia.justia.com/
nacionales/nueva-constitucion-politica-del-estado/>. Acesso em: 25 de agosto de 2015.
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(i) reconhecer que os animais são seres sencientes:
(ia) requerer que donos de animais, e pessoas que
cuidam de animais, atentem adequadamente para seu
bem-estar:
(ii) especificar a conduta que é ou não admissível em
relação a qualquer animal ou classe de animais:
(iii) providenciar um processo de aprovação para o
uso de animais em pesquisas, testes e ensino:
(iv) estabelecer um Comitê Consultivo Nacional de
Bem-estar Animal e um Comitê Consultivo Nacional
de Ética Animal:
(v) providenciar o desenvolvimento e a emissão de
Códigos de Bem-Estar e a aprovação de Códigos de
Conduta Ética:
(b) revogar a Lei de Proteção Animal de 1960144. [tradução livre]
A França faz parte da União Europeia desde 1958. Mas apenas agora em
2015 alterou sua lei, devido às pressões de associações protetoras dos animais
do mundo todo. No entanto, ela alterou apenas seu Código Civil, modificando
o status dos animais de coisas e bens para seres sencientes.
Livro II: Dos bens e das diferentes mudanças de
propriedade
Artigo 515-14 [...] Criado por LOI 2015-177 de 16
de fevereiro de 2015 - artigo 2º Os animais são seres
vivos seres sencientes. Com relação às leis que os
protegem, os animais estão submetidos ao regime de
propriedade.145
Todas as modificações legislativas vistas ao redor do mundo chamam a
atenção para a mudança de mentalidade social que se faz presente em diferentes
culturas, em uma evolução gradual em busca de uma vida onde o homem esteja em
harmonia com a natureza e com os animais, para o bem-estar e a dignidade de todos.
NOVA ZELÂNDIA. Animal Welfare Act 1999. Reprint as at 10 may 2015. Disponível em:
<http://www.legislation.govt.nz/act/public/1999/0142/latest/whole.html#DLM49664>.
145
Code Civil Français 2015. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété.
Article 515-14 […] Créé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2 Les animaux sont des êtres
vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au
régime des biens. FRANÇA. Code Civil Français. Versão consolidada em 22 de março de 2015.
144
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3. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
A intensificação da concorrência no mercado internacional deu-se
principalmente com o advento da globalização, tornando-se assim a inovação
tecnológica um fator essencial para as empresas que almejam sucesso nesse mercado.
Schumpeter acredita ser a inovação um agente de ruptura no sistema
econômico, sendo a inovação tecnológica definida “como sendo a implementação
de novos produtos ou processos, ou ainda mudanças significativas em produtos
ou processos já existentes”146. Assim, a inovação pode ser considerada radical,
quando se trata de “um novo produto, processo ou forma de organização
completamente nova” ou incremental, quando apenas são realizadas melhorias
em produtos, processos ou formas de organização pré-existentes147.
Já invenção seria, dentro do setor farmacêutico, a descoberta de um novo
princípio ativo ou uma nova molécula, que deve ser apropriada comercialmente
para se tornar uma inovação148.
A inovação traz conhecimento e tecnologia para um país e para
se chegar a ela é necessário passar por um processo chamado de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D), esse que pode ser conduzido por empresas,
universidades ou agências estatais.
21 As atividades de inovação tecnológica são o
conjunto de diligências científicas, tecnológicas,
organizacionais, financeiras e comerciais, incluindo o
investimento em novos conhecimentos, que realizam
ou destinam-se a levar à realização de produtos e
processos tecnologicamente novos e melhores. P&D
é apenas uma dessas atividades e pode ser realizada
em diferentes estágios do processo de inovação,
sendo usada não apenas como uma fonte de ideias
inventivas, mas também para resolver os problemas
que possam surgir em qualquer etapa do processo, até
a sua conclusão.
22 Além disso, P&D pode ser diferenciada de outras
áreas de atividades criativas no processo de inovação.
MOUTINHO, José da Assunção; KNIESS, Claudia Terezinha; RABECHINI JUNIOR, Roque.
A Influência da gestão de projetos de P&D em Universidades Públicas na definição do modelo
de um Escritório de Gerenciamento de Projetos. Gestão & Regionalidade. Vol. 29. Nº 85. JanAbril/2013. P. 37.
147
Ibis Ibidem. P. 36
148
VIEIRA, Vera Maria da Motta; OHAYON, Pierre. Inovações em fármacos e medicamentos:
estado-da-arte no Brasil e políticas de P&D. Economia e Gestão PUCMINAS. V. 6. nº 3. Maio 2006.
146
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Conforme definido no Manual de Oslo (OCDE,
1997ª), P&D é a aquisição de tecnologia e knowhow não incorporados, a aquisição de tecnologia
incorporada, ferramentas e engenharia industrial, o
estudo de concepção industrial (não classificado em
outros lugares), a aquisição de outros equipamentos, o
início da produção e da comercialização de produtos
tecnologicamente novos e melhores.149
Assim, segundo o Manual de Frascati150, compreende P&D: a pesquisa
básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental.
64. [...] A pesquisa básica consiste em trabalhos
experimentais
ou
teóricos
desenvolvidos
principalmente com a finalidade de adquirir novos
conhecimentos sobre os fundamentos de fenômenos
e fatos observáveis, sem considerar uma aplicação
ou uso particular. A pesquisa aplicada consiste
igualmente em trabalhos originais empreendidos
com o objetivo de adquirir novos conhecimentos.
No entanto, ela é principalmente direcionada a um
objetivo prático determinado. O desenvolvimento
experimental consiste em trabalhos sistemáticos
com base em conhecimentos existentes obtidos
pela pesquisa ou experiência prática, para lançar
a fabricação de novos materiais, produtos ou
dispositivos, para estabelecer novos procedimentos,
sistemas e serviços ou para melhorar os já existentes
em P&D. Inclui tanto a P&D formal quanto a P&D
informal ou ocasionalmente outras unidades.151
Tal processo torna-se, portanto, importante “como fonte geradora
de conhecimento e tecnologia, sendo inegável para a competitividade das
ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO –
OECD. Manual de Frascati. Metodologia Proposta para Definição da Pesquisa e Desenvolvimento
Experimental. Versão 2013. P. 23.
150
O Manual de Frascati é um documento da OCDE que traz a metodologia para o fomento
da Pesquisa e Desenvolvimento. Suas definições são aceitas por todos os países membros e seus
princípios utilizados como base para diversas leis de incentivo econômico.
151
ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO –
OECD. Manual de Frascati. Metodologia Proposta para Definição da Pesquisa e Desenvolvimento
Experimental. Versão 2013. P. 38.
149
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organizações e do desenvolvimento econômico das nações”152. Junto ao
desenvolvimento econômico, traz igualmente desenvolvimento social e político,
se adotado como política industrial de longo prazo.
Essa importância crescente da inovação se deve,
entre outras razões, ao processo de globalização e ao
rápido aumento do número de países e empresas que
passaram a investir consistentemente em atividades
de P&D. Como a inovação ocorre em qualquer lugar
do mundo, tanto em países da OCDE quanto em
países fora da região da OCDE, um número cada vez
maior de países na América Latina, Leste Europeu,
Ásia e África estão empenhados em estimular
fortemente suas atividades de P&D como forma de
buscar diferenciais competitivos que possam garantir,
em última instância, uma liderança sustentável no
cenário internacional no longo prazo.153
Vários são os setores econômicos que dependem do processo de P&D, no
entanto, como o presente trabalho aborda a experimentação animal, essa será analisada
dentro dos processos de P&D de novos fármacos e medicamentos. Os setores de
cosméticos, higiene pessoal e limpeza não serão abordados, já que a experimentação
animal tem sido objeto de inúmeras leis, em âmbito mundial, proibindo seu uso em
tais setores, como é o caso da União Europeia e do Estado de São Paulo no Brasil.
Os processos de P&D de novos fármacos e medicamentos, que é
objeto de inúmeras controvérsias éticas, científicas e filosóficas (como visto
no Capítulo 1) em se tratando da experimentação animal, podem ser realizados
em locais diferentes tais como universidades públicas, institutos de pesquisas
públicas e no setor farmacêutico.
Assim, visa o presente capítulo demonstrar, com análises econômicas,
como universidades públicas e o setor farmacêutico buscam viabilizar a
inovação, em que etapas há de fato a experimentação animal e como poderia
ser vantajoso, ou não, essa parceria público-privada em busca de um maior
desenvolvimento econômico e social do país.
MOUTINHO, José da Assunção; KNIESS, Claudia Terezinha; RABECHINI JUNIOR, Roque.
A Influência da gestão de projetos de P&D em Universidades Públicas na definião do modelo
de um Escritório de Gerenciamento de Projetos. Gestão & Regionalidade. Vol. 29. Nº 85. JanAbril/2013. P. 36.
153
ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO –
OECD. Manual de Frascati. Metodologia Proposta para Definição da Pesquisa e Desenvolvimento
Experimental. Versão 2013. P. 07.
152
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3.1 AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
As Universidades Públicas no Brasil sempre foram vistas como centros
de P&D, desempenhando, cada vez mais, um papel expressivo no processo de
desenvolvimento tanto tecnológico quanto econômico e social.
A partir dos anos 50, as universidades públicas
passaram a ser consideradas peças-chave na concepção
da política científica nacional, pois surgiram, nessa
época, as principais lideranças nas comunidades
científicas acadêmicas, que criaram as condições
para uma política pública de ciência e tecnologia
nos anos 60. A principal idéia era a formação de uma
infra-estrutura técnico-científica e uma massa crítica
capazes de desenvolver matérias-primas e aumentar a
produção e a produtividade industrial.154
As Universidades Públicas podem ser constituídas sob forma de
autarquias ou fundações públicas155, sendo assegurada sua autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial pelo artigo 207,
Constituição Federal. A Lei nº 9.394/96 em seu artigo 53 assegura autonomia da
universidade pública para estabelecer planos, programas, projetos de pesquisa
científica, produção artística, atividade de extensão, firmar contratos, acordos e
convênios, entre outras156.
Segundo vários autores, há dois indicadores de resultados que servem
para verificar a situação atual das universidades no Brasil, sendo: 1) publicação
de artigos científicos; e 2) números de patentes157.
Quanto aos artigos científicos, uma pesquisa realizada pelo Instituto
Lobo para Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da Tecnologia baseado
no Ranking Ibero-Americano158 entre instituições de ensino (IES) com mais de
KAWASAKI, Clarice Sumi. Universidades Públicas e Sociedade: uma parceria necessária.
Revista Faculdade de Educação. Vol. 23. Nº 1-2. São Paulo/SP. Jan./Dez. 1997.
155
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Revista, Ampliada e
Atualizada até 31-12-2014. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015.
156
BRASIL. Lei nº 9.394. 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
157
CRUZ, Carlos Henrique de Brito. Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil: desafios para
o período 2011 a 2015. Interesse Nacional. Ano 3. Nº 10. Julho/Setembro 2010. Ver também:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Universidades Brasileiras
– utilização do sistema de Patentes de 2000 a 2004. Centro de Divulgação, Documentação e
Informação Tecnológica. Divisão de Estudos e Programas – DIESPRO. Junho, 2007.
158
O grupo de pesquisa SCImago da Universidade de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid)
154
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50 trabalhos acumulados no período de 2001-2005, apurou que entre as 176
universidades no Brasil (90 públicas e 86 privadas) apenas 78 (55 públicas e 23
privadas) apresentaram mais de 50 trabalhados científicos no período.
Pelos dados do Censo de 2005, o sistema de ensino
superior brasileiro tinha 176 universidades, sendo
90 públicas e 86 privadas. Isso significa que 61% do
total das universidades públicas e 27% das privadas
apresentaram mais de 50 trabalhos científicos indexados nos últimos 5 anos. O que vale dizer que, praticamente, 40% do total das universidades públicas, isto
é, 33% das universidades federais, 57% das estaduais
e 80% das municipais, e 73% do total das universidades privadas não atingiram individualmente o montante de 50 trabalhos científicos indexados no período de 2001-2005. [...] Em termos de publicação, no
período de 2001-2005, foram publicados 81.638 trabalhos, resultando em uma média de 983,6 trabalhos
por instituição, porém, apenas 20 (24%) dessas IES
produziram acima da média e representam 82,24%
da produção total. As públicas publicaram 77.159
(94,52% do total), enquanto as privadas tiveram
4.479 trabalhos (5,48%). Entre as 83 Instituições, as
10 que mais produziram foram responsáveis por mais
da metade, 53.297 trabalhos publicados, correspondendo a 65,28%% da produção total.159
Assim, observa-se que a produção científica das universidades brasileiras está concentrada principalmente nas universidades públicas, sendo que
destas destacam-se oito, a maioria localizada no sudeste do país, conforme pode
ser observado na tabela.
e Alcalá de Henares, dedicado à análise da informação, disponibilizou recentemente a informação
científica contida nas bases de dados Thomson-ISI referente à produção científica das instituições
de ensino e de pesquisa de 10 países ibero-americanos, incluindo o Brasil. O Ranking Iberoamericano desses países foi elaborado com os dados da publicação científica de 750 instituições
de ensino e de pesquisa que conseguiram acumular mais de 100 trabalhos indexados na base
Thomson-ISI no período de 1990-2005.
159
INSTITUTO LOBO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA E DA
TECNOLOGIA. Produção Científica das IEs Brasileiras. Autores: Prof. Dr. Roberto Leal Lobo e
Silva Filho; Prof. Dr. Oscar Hipólito. Disponível em: < http://www.institutolobo.org.br/imagens/
pdf/artigos/producao_cientifica/prod_cient_bras.html>.
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Tabela 02 – Número de artigos científicos publicados pelas oito principais
universidades de pesquisa no Brasil, comparado com a produção
científica total do País.

Já quanto ao número de patentes, considerando-se como base a década
de 90, houve um aumento considerável no número de depósitos de pedidos de
patentes nos primeiros 05 anos do século XXI. Tal fato ocorreu principalmente
após a Lei de Inovação de 1999 que trouxe uma expectativa positiva com
relação à Propriedade Industrial160.
Gráfico 02 – Evolução dos Depósitos das Universidades de 1990 a 2004

Fonte: INPI

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Universidades
Brasileiras – utilização do sistema de Patentes de 2000 a 2004. Centro de Divulgação, Documentação
e Informação Tecnológica. Divisão de Estudos e Programas – DIESPRO. Junho, 2007.
160
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Ainda segundo o INPI161, os 782 depósitos de pedidos de patentes
efetuados no período pertencem a apenas 47 instituições, sendo que destas
apenas 25 delas apresentaram 03 ou mais depósitos no período.
Tabela 03 – Ranking dos Depositantes

Fonte: INPI
A UNICAMP destaca-se nesse cenário, sendo a primeira colocada no
Ranking e possuindo mais do dobro de depósitos do que os efetuados pela
segunda colocada, a UFMG.
Concentram-se, assim como nos trabalhos científicos, a quantidade de
depósitos nas instituições do sudeste brasileiro, com quase 80% do total, sendo
seguido pela região sul com aproximadamente 13% dos depósitos.
Um aspecto de análise interessante é o confronto do número de
publicações científicas das universidades com o número de depósitos de
patentes162.
161
162

Ibis, Ibidem.
AMADEI, José Roberto Plácido; TORKOMIAN, Ana Lúcia V. As patentes nas universidades:
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Tabela 04 – Relação publicação versus depósito de patente
Publicações*
Depósitos de
Relação Publicação/
(1998-2002) Patentes (1998-2002) Depósito de Patente
USP
16.517
51
323,86
UNICAMP
6.778
168
40,35
UNESP
4.335
20
216,75
UNIFESP
2.536
6
422,67
UFSCar
1.869
9
207,67
* Publicações indexadas na base SCIE – 1998-2002
Fonte: FAPESP, 2005
Observa-se que no caso da UNIFESP foi gerado um único pedido de
patente para cada 422,67 artigos publicados, em contrapartida a UNICAMP
foi a que se mostrou mais eficaz dentre as universidades, gerando um pedido
de patente a cada 40,35 publicações, ou seja, foi a UNICAMP a universidade
brasileira que conseguiu de maneira mais eficaz transformar o conhecimento
científico e as novas descobertas em inovações.
As Universidades Privadas representam apenas 13%163 da natureza
jurídica dos depositantes, sendo que na maioria dos casos estas se encontram
vinculadas às Universidades Públicas, não sendo tão significativas para
P&D de inovações.
Quanto às áreas de maior interesse das universidades, segundo a
Classificação Internacional de Patentes - CIP164 (utilizada para uniformizar
as áreas com vista a facilitar os a requisição de patentes), a área de Química
e Metalurgia tem se destacado, considerando-se o número de pedidos de
patente, seguida pela área de Necessidades Humanas, conforme pode ser
observado na tabela a seguir.

análise dos depósitos das universidades públicas paulistas. Ciência da Informação. Brasília. Vol.
38. Nº 2. Maio/Agosto 2009. P. 16.
163
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Universidades
Brasileiras – utilização do sistema de Patentes de 2000 a 2004. Centro de Divulgação, Documentação
e Informação Tecnológica. Divisão de Estudos e Programas – DIESPRO. Junho, 2007. P. 19.
164
Maiores informações sobre classificação internacional de patentes podem ser encontradas em:
<http://www.wipo.int/classifications/ipc>.
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Tabela 05 – Perfil dos Depósitos segundo a CIP
Seções da Classificação de Patentes

2000

2001 2002 2003 2004

Total

Necessidades Humanas

21

26

40

57

68

212

Operações de Processamento; Transporte

4

6

12

16

17

55

Química e Metalurgia

39

30

80

70

72

291

Têxteis e Papel

2

0

1

2

1

6

Construções Fixas

0

4

3

4

3

14

Eng. Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas

4

1

11

5

9

30

Física

9

11

31

40

33

124

3

6

9

15

10

43

Eletricidade

Fonte: INPI
Em relação aos investimentos em P&D em instituições estaduais de
ensino superior, o Estado de São Paulo tem se destacado, pois “dos R$ 4,5 bilhões
investidos pelo conjunto de estados brasileiros em 2010, São Paulo respondeu por
quase R$ 3,9 bilhões, ou 86% do total”165. A região norte foi a que menos investiu,
correspondendo a apenas R$ 11,5 milhões em investimentos de P&D.
Gráfico 03 – A Contribuição de São Paulo

Fonte: MCTI
São Paulo é o Estado que mais investe em P&D, sendo o que possui
mais publicações e o que possui maior número de pedidos de depósitos
de patentes, mostrando uma grande disparidade com relação aos outros
Estados brasileiros.
MARQUES, Fabrício. Um país, dois modelos. Dispêndios estaduais em pesquisa e
desenvolvimento revelam fosso entre São Paulo e as outras unidades da federação. Política C&T
Investimento. Pesquisa FAPESP, nº 199. Setembro de 2012. P. 34.
165
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Nos últimos anos a universidade pública tem, inclusive, superado as
empresas no que concerne ao número de pedidos de depósitos de patentes junto
ao INPI, sendo os pedidos liderados pela UNICAMP166.
Há três posições quando se trata desse cenário167: 1) há autores que
consideram que patentes registradas por universidades são ótimos indicadores
de desenvolvimento do país, devendo ser incentivadas as universidades; 2) há
autores que criticam o pedido de patentes feito pelas universidades, mas são
favoráveis a eles quando se trata de transferir seus conhecimentos para sociedade
a fim de que tais não sejam incorporados por empresas que visem apenas o
lucro, e 3) há autores que não acreditam que as universidades sendo detentoras
das patentes ajudarão a população carente, e que o desenvolvimento econômico
e social do país somente seria alcançado se essas pesquisas estivessem sendo
feitas no setor privado, que traria empregos, investimentos, etc.
Nos EUA, a participação das patentes universitárias no
total – cerca de 3% - é quase insignificante, no Brasil,
as universidades são responsáveis por 59%! De fato,
entre os anos de 2001 e 2008, elas solicitaram 1.359
patentes contra 933 das empresas. Essa situação, que
se repete em outros países avançados, nos leva a pensar
que é inerente ao bom funcionamento do capitalismo o
fato de as universidades não gerarem patentes.168
Assim, as Universidades públicas são, cada vez mais, responsáveis
pelos processos de P&D no Brasil, de inovação e consequentemente pelo
pedido de patentes, visando um maior desenvolvimento social. No entanto, o
desenvolvimento econômico nesse cenário é deixado de lado, pois dos pedidos
realizados não são todos que realmente conseguem uma proteção patentária,
e a universidade, com as poucas patentes que possui, e com os contratos que
firmam para comercializa-las, não conseguem reaver todo o investimento gasto
no processo de P&D, ao contrário do que ocorre geralmente com as empresas.
Das 470 patentes solicitadas pela Unicamp ao INPI
entre 1989 e 2006, foram obtidos 50 registros. Os
quais deram origem em 2006 a 30 contratos de
licenciamento firmados com 24 empresas, que geram
DAGNINO, Renato; SILVA, Rogério B. da. As patentes das universidades públicas. Economia
& Tecnologia. UFPR. Ano 05. Vol. 18. Julho/Setembro 2009. P. 169
167
Ibis. Ibidem. P. 169.
168
Ibis. Ibidem. p. 170.
166
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uma receita média anual de R$ 250 mil. O que
corresponde a 0,13% do orçamento de pesquisa da
Universidade e a apenas 0,02% de seu orçamento
total. O que não surpreende se comparamos essa
porcentagem com o que significa, do orçamento
da universidade estadounidense, aquele 1% do
gasto de P&D da empresa com ela contratada. Ela
representa, por casualidade, 1% do orçamento total
da universidade.169
Isso quer dizer que tal política de investir em patentes não gera, para
tais universidades, ganhos financeiros em curto prazo. No entanto, tal política é
a que tem sido incentivada pelo governo e por agências e fundações de amparo
à pesquisa, visto que as universidades buscam realizar pesquisas em áreas
que as empresas privadas não almejam por não ter um mercado consumidor
significativo, tentando preencher lacunas para o desenvolvimento social, como
no caso da busca da cura de várias doenças tropicais.
Assim, a Universidade no Brasil, em especial a pública, visa P&D para
contemplar a sociedade de forma geral, buscando respostas para suas ânsias,
que nem sempre correspondem aos desejos de grandes multinacionais.
3.2 O SETOR FARMACÊUTICO
O homem segue em uma eterna busca de formas para aliviar sua dor
(psíquica e física), tratar doenças ou evitar a morte. No início utilizavam apenas
de recursos advindos da natureza, sendo o uso de plantas muito difundido
principalmente pela cultura oriental, muitos séculos atrás.
No entanto, somente no século XIX, com o desenvolvimento da ciência,
iniciou a procura dos princípios ativos das plantas, criando assim os primeiros
medicamentos com características semelhantes às atuais.
[...] o marco histórico no processo de desenvolvimento
da indústria farmacêutica mundial foi a descoberta
da salicina (analgésico e antitérmico) por Rafaele
Piria em 1829 a partir da planta Salix alba. A partir
da salicina foi realizada a primeira modificação
estrutural, originando o ácido salicílico em 1839. A
partir do ácido salicílico, Feliz Hoffman sintetizou
DAGNINO, Renato; SILVA, Rogério B. da. As patentes das universidades públicas. Economia
& Tecnologia. UFPR. Ano 05. Vol. 18. Julho/Setembro 2009. P. 172.
169
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a aspirina (ácido acetil salicílico) em 1897, a
primeira patente que se tem conhecimento na área de
medicamentos.170
No Brasil, o desenvolvimento deste setor foi tardio, tendo início em
1950, primeiro com a vinda de empresas multinacionais e posteriormente com
a criação de empresas nacionais. No entanto, as empresas nacionais apenas
tiveram estímulos no final da década de 1990, com a lei de medicamentos
genéricos (que incentivava a substituição das importações), e após 2003, com
novas políticas implementadas pelo governo171. Antes de 1950 o Brasil era
apenas um grande importador de medicamentos.
A maior parte das indústrias farmacêuticas globais são norte-americanas,
sendo que esse país corresponde também ao maior mercado farmacêutico, com
vendas de US$ 320-330 bilhões172.
Tabela 06 – Maiores empresas farmacêuticas globais em 2009
Ranking
Empresa
Origem do capital
1
Pfizer
EUA
.
2
Merck & Co
EUA
3
Novartis
Suiça
4
Sanofi-Aventis
França/Alemanha
5
GSK
Reino Unido
6
AstraZeneca
Suécia/Reino Unido
7
Roche
Suiça
8
J&J
EUA
9
Eli Lilly
EUA
10
Abbott
EUA
Fonte: PINHEIRO, Bárbara J.
CALIXTO & SIQUEIRA JÚNIOR, 2008. Apud: NASCIUTII, Priscilla Regina. Desenvolvimento
de Novos Fármacos. Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. Disciplina: Seminários
Aplicados. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2012.
171
PARANHOS, Julia; HASENCLEVER, Lia. O relacionamento entre Empresas Farmacêuticas
e as Instituições de Ciência e Tecnologia no Brasil: contribuições a partir de uma pesquisa de
campo. Seminários – UFRJ. Disponível em: < http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/
pesquisa/texto1406.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2015.
172
PINHEIRO, Bárbara J. Gestão da propriedade intelectual no âmbito da inovação aberta: um
estudo em empresas farmacêuticas nacionais. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. 2012. P.35
170
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Até o final dos anos 90, “a única empresa de capital nacional”, ou seja,
brasileiro, “que se manteve entre as 20 maiores do setor” foi a Aché, que se
fortaleceu principalmente com a produção de medicamentos genéricos173.
As empresas privadas de capital nacional têm buscado estratégias para
se consolidar no mercado interno e ganhar o mercado internacional. Elas têm
investido no mercado de genéricos e similares, assim como no “aperfeiçoamento
tecnológico na área de biotecnologia” através de parcerias com universidades e
outras empresas privadas do ramo174.
O Brasil está entre os dez maiores mercados farmacêuticos
internacionais. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria
Farmoquímica e de Insumos Farmacêuticos (Abiquifi), as importações e as
exportações brasileiras em US$ FOB Milhões entre os anos de 2004 e 2014
podem ser vistas nos seguintes gráficos:
Gráfico 04 – Importações Brasileiras

Fonte: Abiquifi
O aumento das importações de insumos no período analisado ocorre
porque a produção brasileira de genéricos e similares baseia-se em princípios ativos
PINTO, Christoffer A. S. A Indústria Farmacêutica da América Latina: um estudo comparativo.
Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Economia. Faculdade de Ciências e Letras.
Universidade Estadual Paulista. Araraquara: UNESP, 2014. P. 51.
174
Ibis. Ibidem. P. 65-66.
173
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importados. Há também aumento significativo na importação de medicamentos,
demonstrando no total que a indústria brasileira pouco investe em inovações.
Gráfico 05 – Exportações Brasileiras

Fonte: Abiquifi
A grande exportação brasileira ocorre principalmente para os
mercados dos Estados Unidos e da América Latina e é principalmente de
medicamentos similares, mas seu valor ainda é muito baixo se comparado ao
valor das importações175.
O setor farmacêutico, no ano de 2006, era responsável principalmente
pela produção de medicamentos, soros e vacinas, contraceptivos e material
hospitalar, sendo uma cadeia produtiva bastante complexa. E continua sendo. É
uma das áreas mais lucrativas, no entanto, depende cada vez mais de inovações
no setor de medicamentos para atrair os mercados176.
A produção de medicamentos depende, portanto, da produção de
fármacos177 (insumo farmacêutico ativo ou princípio ativo do medicamento)
PINTO, Christoffer A. S. A Indústria Farmacêutica da América Latina: um estudo comparativo.
Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Economia. Faculdade de Ciências e Letras.
Universidade Estadual Paulista. Araraquara: UNESP, 2014. P. 71-72.
176
VIEIRA, Vera Maria da Motta; OHAYON, Pierre. Inovações em fármacos e medicamentos:
estado-da-arte no Brasil e políticas de P&D. Economia e Gestão PUCMINAS. V. 6. nº 3. Maio 2006.
177
Fármaco: compreendido como uma molécula de estrutura determinada com efeitos sobre
os sistemas fisiológicos e estados patológicos, cujos efeitos secundários não desejados são bem
175
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e excipientes (substâncias inativas) que são conseguidos principalmente na
fase de P&D.
Há que se destacar que na Indústria Farmacêutica há basicamente
quatro estágios tecnológicos178:
1. Estágio 1 – Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);
2. Estágio 2 – Produção de Farmoquímicos (ou Produção Industrial de
Fármacos);
3. Estágio 3 – Produção de Especialidades Farmacêuticas;
4. Estágio 4 – Marketing e Comercialização das Especialidades Farmacêuticas.
A produção de novos fármacos requer, além de anos de pesquisa,
milhões ou bilhões de dólares, portanto, os países mais desenvolvidos que
conseguem realizar o Estágio 1 são os que estão na vanguarda desse setor.
O Estágio 2 pode ser desenvolvido por países com razoável capacidade
industrial de química fina, o Estágio 3 é realizado em países que possuem
domínio de atividades produtivas, mesmo importando a totalidade da matériaprima necessária e o Estágio 4 não exige nenhuma capacidade industrial,
apenas mercado consumidor179. No entanto, nos países desenvolvidos, todos
os estágios coexistem, sendo explorados por multinacionais que formam o
grupo conhecido como Big Pharma180.
Conseguir dominar todos os estágios é o objetivo estratégico
econômico, social e político de qualquer país, pois o patenteamento de um
novo fármaco, ou seja, a obtenção de um princípio ativo, é o que traz lucros
extraordinários às farmacêuticas uma vez que apenas o fármaco representa de
70 a 80% do preço final do medicamento181.
estabelecidos. Tal conceito segue o paradigma ocidental. In: YUNES, Rosendo A.; PEDROSA,
Rozangela C.; CECHINEL FILHO, Valdir. Fármacos e Fitoterápicos: a necessidade do
desenvolvimento da indústria de fitoterápicos e fitofármacos no Brasil. Química Nova. Vol. 24.
Nº 1. 2001. P. 148.
178
PINHEIRO, Bárbara J. Gestão da propriedade intelectual no âmbito da inovação aberta: um
estudo em empresas farmacêuticas nacionais. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. 2012. P. 28.
179
VIEIRA, Vera Maria da Motta; OHAYON, Pierre. Inovações em fármacos e medicamentos:
estado-da-arte no Brasil e políticas de P&D. Economia e Gestão PUCMINAS. V. 6. nº 3. Maio 2006.
180
PINHEIRO, Bárbara J. Gestão da propriedade intelectual no âmbito da inovação aberta: um
estudo em empresas farmacêuticas nacionais. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. 2012. P. 29.
181
VIEIRA, Vera Maria da Motta; OHAYON, Pierre. Inovações em fármacos e medicamentos:
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As empresas líderes do setor, ou seja, as grandes multinacionais
destinam entre 10% e 20% de seu faturamento em atividades de P&D, no
entanto, apenas um novo fármaco tem sido lançado por empresa, por ano, o que
equivale a uma queda de 20% entre 2001 e 2007, enquanto os gastos com P&D
aumentaram em 18% no mesmo período182.
Já o Brasil, segundo a Pesquisa de Inovação Tecnológica de 2011
(PINTEC) realizada pelo IBGE, tem seu mercado nacional investindo apenas
2,39% da receita líquida das empresas em P&D183, enquanto que as 11 maiores
empresas farmacêuticas mundiais investiram, em 2006, 14% de suas receitas
somadas184, sendo hoje o valor um pouco superior.
Segundo ainda a PINTEC e diversos autores, as dificuldades do setor
farmacêutico brasileiro em se promover inovações está: 1) nos altos custos e
riscos de P&D de novos fármacos; 2) longo tempo para projetos de P&D; 3)
riscos econômicos excessivos, com elevados custos financeiros e escassez de
fontes apropriadas de financiamento; 4) rigidez organizacional; 5) incorporação
de empresas nacionais por grandes multinacionais; e 6) falta de pesquisadores e
mão de obra qualificada (que estão nas universidades)185.
No entanto, alguns autores, como Pinto e Pinheiros, acreditam que as
empresas estrangeiras já possuem rotinas de P&D enraizadas dentro de sua
linha de produção, enquanto que no Brasil essa cultura de busca por inovação
dos laboratórios farmacêuticos começou a ser inserida com a Lei de Patentes e a
Lei de Genéricos, ou seja, apenas no final da década de 90, e que por isso ainda
está caminhando lentamente.
Já as empresas públicas farmacêuticas (com destaque para a Fundação
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, que pertence ao Ministério da Saúde) têm papel
de destaque no processo inovador, pois como elas são beneficiárias diretas dos
investimentos governamentais, elas que realizam a maior parte das pesquisas
no país principalmente no campo da biotecnologia.
estado-da-arte no Brasil e políticas de P&D. Economia e Gestão PUCMINAS. V. 6. nº 3. Maio 2006.
182
PINHEIRO, Bárbara J. Gestão da propriedade intelectual no âmbito da inovação aberta: um
estudo em empresas farmacêuticas nacionais. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. 2012. P 36-37.
183
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE. Pesquisa de Inovação
Tecnológica 2011. Diretoria de Pesquisa. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.
184
PINHEIRO, Bárbara J. Gestão da propriedade intelectual no âmbito da inovação aberta: um
estudo em empresas farmacêuticas nacionais. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. 2012. P. 40.
185
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE. Pesquisa de Inovação
Tecnológica 2011. Diretoria de Pesquisa. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.
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Atualmente, a Fiocruz é o maior laboratório
público produtor de fármacos e medicamentos
brasileiros, além de ser responsável, também, pelo
fornecimento de mais de 1 bilhão de medicamentos
por ano – compreendendo mais de 50 especialidades
farmacêuticas no SUS. [...] dispõe de laboratórios
de P&D que mantêm projetos de síntese química
e de química de produtos naturais. Seu complexo
tecnológico contribui para intensificar a pesquisa
regional, fortalecer as iniciativas produtivas
e descentralizar a pesquisa farmacêutica, que
atualmente está concentrada no sudeste brasileiro.
No nordeste, mais especificamente no Ceará,
criou-se o Polo Industrial e Tecnológico de Saúde
(PITS). No cluster farmoquímico pernambucano,
encontra-se a Empresa Brasileira de Hemoderivados
e Biotecnologia (Hemobrás) que atualmente, é
referência internacional na produção e pesquisa de
hemoderivados.
Na região Sul, o foco é na biotecnologia e o principal
representante é o Instituto de Tecnologia do Paraná
(TECPAR) cujas pesquisas se concentram em
biologia celular e especialidades moleculares.186
O Brasil tem buscado investir cada vez mais em pesquisas,
principalmente de biotecnologia, para fortalecer a indústria nacional e diminuir
sua dependência de grandes multinacionais. Para isso criou os institutos
públicos de pesquisa em diferentes regiões do Brasil, descentralizando a
atividade atualmente muito forte apenas no sudeste, possibilitando que outras
áreas também se beneficiem tendo desenvolvimento econômico e social. Outras
medidas governamentais foram os Programas de Incentivo à pesquisa e as Leis
aprovadas visando ampliar a atuação brasileira no setor farmacêutico.

PINTO, Christoffer A. S. A Indústria Farmacêutica da América Latina: um estudo comparativo.
Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Economia. Faculdade de Ciências e Letras.
Universidade Estadual Paulista. Araraquara: UNESP, 2014. P. 68-69.
186
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Tabela 07 – Principais Programas de Incentivo a P&D Farmacêutica
O programa tem finanPrograma de Apoio ao
ciado cinco complexos
2004 Fortalecimento da Cadeia
de P&D, no valor de R$
)
Farmacêutica (PROFARMA
2,3 bilhões.
Estimulou a integração
e a transferência de coLei nº
2004 Lei da Inovação
entre uni10.973/04 nhecimento
versidades e empresas
nacionais e estrangeiras
Disponibilizou R$ 10
Política
Nacional
de
Decreto
nº
bilhões em projetos
2007 Biotecnologia
6.041/07 biotecnológicos, distribuídos em dez anos
Projetos direcionados
de Aceleração do
2007 Programa
à Ciência e Tecnologia
Crescimento – PAC
no setor de saúde.
Política de desenvolvimento
Contribuiu com a pro2008 Produtivo da Biotecnologia
dução de bens biotecPDT-Biotec
nológicos
Fonte: PINTO, Christoffer A. S.
Assim, com estas medidas o Brasil visa inserir sua indústria farmacêutica
no mercado internacional, quebrando o paradigma de país importador e
dependente. Para tal ainda há muito que trabalhar, principalmente em P&D.
3.3 O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRINCÍPIOS ATIVOS OU FÁRMACOS
O processo de desenvolvimento de um novo princípio ativo ou
fármaco é “um dos mais exigentes, custosos e longos entre todos os setores
da economia”187.
As etapas de desenvolvimento de novos fármacos correspondem aos
estágios tecnológicos vistos no setor farmacêutico, sendo que cada etapa tem
suas próprias especificidades.
Segundo o Dr. Leoberto C. Tavares “a cultura do planejamento e de
desenvolvimento de novos fármacos, em nosso país, é recente, e estamos, ainda,
em fase de formação dos recursos humanos”188.
PIERONI, João Paulo; et. al. Terceirização da P&D de medicamentos: panorama do setor de testes
pré-clínicos no Brasil. BNDES – Biblioteca Digital. Rio de Janeiro. Nº 29. Março 2009. P. 134.
188
BRANDÃO. Aloísio. Planejamento e desenvolvimento de novos fármacos: os primeiros
passos do Brasil. Entrevista com Dr. Leoberto Costa Tavares. Pharmacia Brasileira. Março/
Abril 2009. P. 12.
187
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A criação de um novo composto ativo ou fármaco, desde o processo de
P&D até sua introdução no mercado consumidor pode ser divida, como as fases
tecnológicas do setor farmacêutico, em quatro fases189:
1) Pesquisa Básica – também chamada de fase de descoberta – é onde
se busca novos compostos ou novas moléculas que se mostram promissores, ou possíveis alvos a serem estudados para um novo medicamento;
2) Desenvolvimento – aqui há uma divergência entre os autores, pois
alguns colocam apenas como a fase de ensaios pré-clínicos (ou seja,
que será testado em animais e in vitro), e outros autores apresentam
como a fase de ensaios pré-clínicos e clínicos (testes em humanos).
Para haver uma melhor didática, no presente trabalho a fase de desenvolvimento será apenas a fase de ensaios pré-clínicos.
3) Desenvolvimento Clínico – essa fase para alguns autores estaria
inserida juntamente com a fase anterior, sendo a terceira fase o registro; para outros há uma separação, já que são os ensaios em humanos totalmente diferente dos ensaios em animais, tanto que também são divididos em quatro fases, que serão melhores explicadas
posteriormente;
4) Registro – o registro para alguns autores ocorre na fase 3, sendo a
quarta fase apenas a pós-comercialização; outros desconsideram a
pós-comercialização, já que as fases devem ser contabilizadas apenas até a entrada do produto no mercado, sendo assim, a quarta fase
seria a do marketing; e outros ainda consideram essa fase como de
apresentação do processo do medicamento às autoridades sanitárias
responsáveis (Anvisa no Brasil, FDA nos Estados Unidos), que no
entanto, seria realizada entre os testes clínicos de fase II e fase III.
(ou seja, no meio da fase 3).
O processo de criação de um novo fármaco é um processo longo e caro.
Estima-se que demore de dez a doze anos, custando milhões de dólares, e ainda
há uma taxa de sucesso muito pequena, por isso o setor farmacêutico privado
no Brasil pouco investe em P&D.
[...] de cada 30.000 moléculas sintetizadas, 20.000
(66,7%) entram na fase de estudos pré-clínicos, 200
Foram utilizados diversos autores, como os citados por PINHEIRO, Bárbara J. (2012, p. 31 e
32), PIERONI, João Paulo; et. al. (2009, p. 136), MASCIUTTI, Priscilla R. (2012, p. 11), VIEIRA,
Vera Maria da Motta; OHAYON, Pierre (2006) entre outros.
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(0,67%) entram na fase I dos estudos clínicos, 40
(0,13%) passam para a fase II, 12 (0,04%) entram na
fase III e somente 9 (0,027%) são aprovadas pelos
órgãos regulatórios. É importante mencionar ainda,
que apenas um medicamento aprovado (0,003%) é
incluído nos protocolos terapêuticos.190
Ou seja, apenas poucas novas substâncias (inovações) entram no
mercado mundial todo ano: em torno de 10 a 15. A ISM Health contabilizou 57
novas substâncias de 2000 a 2004 na União Europeia e 70 nos Estados Unidos191,
países sede das maiores multinacionais farmacêuticas. Ou seja, até estes que
dominam, incentivam e financiam o processo de P&D têm dificuldades para
descobrir novos fármacos ou princípios ativos.
A fase de descoberta, ou de pesquisa básica, parte da concepção, do
projeto ou abordagem de um problema, buscando propostas e sínteses de novas
moléculas ou possíveis alvos a serem estudados, realizando uma triagem de alto
rendimento para selecionar os compostos mais promissores para passar para a
próxima fase. Sua taxa de sucesso é baixíssima, sendo menos de 1%, e o tempo
gasto em pesquisa é de 4 a 6 anos no mínimo192.
Esta busca pode ser realizada de diversas formas: experimentação
animal193, testes in vitro, testes químicos, exploração da flora, entre outras.
Tal taxa de sucesso, o tempo gasto e seus custos elevados (laboratórios,
biotérios, etc.) explicam o porquê das farmacêuticas privadas brasileiras, e
de outros países em desenvolvimento, não investirem tanto nessa fase, que é
dominada pelas grandes multinacionais.
Porém, a dificuldade de encontrar novas substâncias que chegam até
o mercado não faz diminuir os gastos com P&D nos países sedes das grandes
farmacêuticas multinacionais. Na Europa, P&D gasta em torno de 26 bilhões de
Euros, sendo uma média de 3 bilhões de euros por multinacional. Já nos Estados
CALIXTO & SIQUEIRA JÚNIOR, 2008. Apud: NASCIUTII, Priscilla Regina. Desenvolvimento
de Novos Fármacos. Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. Disciplina: Seminários
Aplicados. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2012.
191
HARTUNG, Thomas; BOTTINI, Annamaria A. Food for Thought… on the Economics
os Animal Testing. Animal Test. ALTEX: Alternative to Animal Experimentation. V. 26. Nº 1.
Baltimore: Johns Hopkins University, 2009. P. 4.
192
PINHEIRO, Bárbara J. Gestão da propriedade intelectual no âmbito da inovação aberta: um
estudo em empresas farmacêuticas nacionais. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. 2012. P. 33.
193
A experimentação animal é esquecida ou ignorada por diversos autores, esses que preferem
criticar apenas a obrigatoriedade dos testes pré-clínicos.
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Unidos, as empresas gastam em torno de 18 bilhões de euros cada em P&D194.
Passada a fase de pesquisa básica, começa a fase dos testes préclínicos, onde deve ser realizada uma avaliação das propriedades biológicas
das moléculas obtidas, sendo tais testes realizados in vitro e in vivo. Serão
verificadas principalmente a toxidade e a segurança de tais compostos. Os testes
in vivo são as experimentações animais e os testes in vitro são os realizados
basicamente através de métodos alternativos.
As universidades e o setor farmacêutico (instituições públicas ou
privadas, empresas pequenas, médias ou grandes), ou seja, todos os locais que
realizam tanto pesquisa básica quanto testes pré-clínicos para o desenvolvimento
de novos fármacos ou princípios ativos no Brasil devem, além de serem
cadastrados no CONCEA, seguir as normas estabelecidas pela Anvisa195 e pelas
Resoluções do Conselho Nacional de Saúde.
Conforme visto no primeiro capítulo, no Brasil os dados das pesquisas,
quando cadastrados pelos CEUAs, são insuficientes, sendo difícil contabilizar o
número de animais utilizados para os testes pré-clínicos. Ou seja, é impossível
saber ao certo quantos animais, quais espécies e quais os custos de seu uso no
Brasil. Já nos Estados Unidos e na Europa estes dados são facilmente encontrados.
Tabela 08 – Número de Animais utilizado em experimentos pela
Indústria Farmacêutica na Europa no ano de 2005
Total de
% do
Novas
Animais utilizados
vendas da
mercado substâncias
em 2005
Indústria
mundial
por ano
(número e
Europeia
porcentagem)
(bilhões de
Euros)
Farmacêuticas
484
28%
12
6.090.000 (50%)
Toxicologia
490.000 (4%)
Vacinas
8.6*
89%*
1*
1.850.000 (15%)
P&D
3.750.000 (31%)
* Inseridos nos números apresentados para as Farmacêuticas.
Fonte: ALTEX
HARTUNG, Thomas; BOTTINI, Annamaria A. Food for Thought… on the Economics
os Animal Testing. Animal Test. ALTEX: Alternative to Animal Experimentation. V. 26. Nº 1.
Baltimore: Johns Hopkins University, 2009. P. 4.
195
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Guia para condução de
estudos não clínicos de toxicologia e segurança farmacológica necessários ao desenvolvimento de
medicamentos. Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia. Versão 2. Brasília, 2013.
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Gráfico 06 – Uso de Animais nos Estados Unidos

Fonte: Scientific American
Apesar dos dados norte-americanos serem um pouco defasados, eles
refletem a tendência do país em diminuir cada vez mais a experimentação
animal, inclusive nos testes pré-clínicos, por métodos alternativos.
A Europa apresenta dados ainda mais precisos, que demonstram o custo
estimado de cada teste de toxidade e cada avaliação de segurança por animal e
quanto será gasto no total.
Na Europa e nos Estados Unidos nem sempre os dados foram
contabilizados de forma correta. Havia, além de fazendas e criadouros
clandestinos, muito tráfico de animais para as indústrias farmacêuticas, sendo
um mercado muito lucrativo, mas onde morriam muitos animais, antes mesmo
de chegarem ao seu destino, por maus-tratos196.
Em 1989, caiu nas mãos dos Antivivisseccionistas
Suíços uma documentação chocante: milhares de cães
e gatos – recolhidos na rua, roubados de suas casas
ou comprados dos donos que queriam se desfazer
deles – eram amontoados em gaiolas, colocados em
caminhões e enviados aos laboratórios de vivissecção
da Suíça e da Alemanha. O responsável por esse
SCHÄR-MANZOLI, Milly. Holocausto: as experiências em animais hoje em 60 laboratórios
com 150 relatórios assinados pelos vivisseccionistas, o tráfico de animais e as criações para
laboratórios. Colaborador Max Keller. ATRA e AG STG, 1996.
196
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comércio era um traficante alemão, Erick Stock, que
havia vendido nos anos setenta e oitenta um número
incalculável de animais às multinacionais de Basiléia
e a outros laboratórios Suíços.197
Com a atuação de associações protetoras dos animais e organizações
não governamentais que leis foram feitas e tal situação foi alterada, pelo menos
é o que demonstram internacionalmente a Europa e os Estados Unidos através
dos dados e das leis de bem-estar animal.
No Brasil precisaria mudar os formulários que os CEUAs enviam para
o CONCEA para que dados como os apresentados acima possam ser também
contabilizados, mas não apenas isso, o CONCEA também teria que exercer
sua função de fiscalização para que os dados apresentados fossem corretos e
para que realmente fosse constatado que os animais estão sendo bem tratados.
Enquanto isso não ocorre, tanto as pesquisas básicas quanto os testes pré-clínicos
no Brasil continuam ocorrendo sem que se saiba ao certo qual a quantidade de
animais utilizados, estima-se que alguns milhões por anos (principalmente de
roedores), e se estes têm ou não seu bem-estar garantido como lhes concede a
constituição e as leis.
Após os estudos pré-clínicos, que já eliminam grande parte das
possiblidades antes existentes, apenas 1% passa para a fase de estudos clínicos.
Os estudos clínicos são divididos em quatro etapas198: 1) Etapa I – testes
de segurança e tolerabilidade em voluntários saudáveis; 2) Etapa II – estudos
de segurança, eficácia e bioequivalência em pequenos grupos de doentes; 3)
Etapa III – ensaios alargados com diferentes populações para demonstrar a
eficácia, segurança e valor; e 4) Etapa IV – geralmente são os estudos póscomercialização, onde a farmacêutica acompanha o uso do medicamento por
milhares de pessoas para identificar efeitos secundários199.
Os estudos clínicos envolvem muitos gastos e longos períodos de
tempo, assim, no Brasil, é comum que sejam realizados principalmente pelas
multinacionais, que se concentram principalmente na Etapa III.

Ibis. Ibidem. P. 147.
Foram utilizados diversos autores, como os citados por PINHEIRO, Bárbara J. (2012, p. 31 e
32), PIERONI, João Paulo; et. al. (2009, p. 136), MASCIUTTI, Priscilla R. (2012, p. 11), VIEIRA,
Vera Maria da Motta; OHAYON, Pierre (2006) entre outros.
199
PINHEIRO, Bárbara J. Gestão da propriedade intelectual no âmbito da inovação aberta: um
estudo em empresas farmacêuticas nacionais. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. 2012. P. 33.
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Gráfico 07 – Perfil das Pesquisas Clínicas no Brasil

Fonte: ANVISA (2011)
As empresas multinacionais são responsáveis por 80% dos testes
clínicos realizados no Brasil, enquanto que a indústria nacional responde com
apenas 20% desses, demonstrando-se ainda tímida quanto às em pesquisas200.
Geralmente a quarta fase da criação de um novo fármaco, que alguns
autores acreditam ser o Registro, está inserida, na verdade, entre a Etapa III
e Etapa IV do Desenvolvimento Clínico, já que antes de comercializar um
produto é necessário registrá-lo e passar por todos os processos do INPI e da
ANVISA para que chegue ao mercado.
Todo o processo de criação de um novo medicamento pode ser
visualizado através do gráfico que segue:

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Anvisa divulga perfil de
pesquisa clínica de medicamentos no Brasil. Publicado em 09 de agosto de 2011.
200

86

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NA PESQUISA COM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

Gráfico 08 – Etapas de desenvolvimento de um novo Fármaco

Fonte: Interfarma
No gráfico está resumido todo o processo de como é desenvolvido um
novo fármaco ou uma nova substância, e sua trajetória até que o medicamento
chegue efetivamente ao mercado. Todo o processo, como dito, é caro e
demorado, mas pode trazer desenvolvimento econômico e social para o país,
por isso deve ser repensado pelas empresas nacionais.
3.4 PARCERIAS PARA P&D
Para se amenizar os custos de P&D de um novo medicamento, assim
como das fases seguintes, as empresas nacionais podem optar por realizar
parcerias ou terceirizar seus serviços.
A terceirização tem sido realizada por empresas Norte-americanas
e Europeias que visam diminuir os custos e o tempo de produção, então
contratam serviços das chamadas Contract Research Organizations (CROs) e
das Contract Manufacturing Organizations (CMOs), que tem realizado testes,
aberto novas instalações e estabelecido várias parcerias com empresas em
países em desenvolvimento, como China, Índia e Leste Europeu201.
201

PIERONI, João Paulo; et. al. Terceirização da P&D de medicamentos: panorama do setor de testes
87

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NA PESQUISA COM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

Embora sejam as grandes multinacionais que gastem mais com a
contratação dessas organizações, na verdade as pequenas empresas que mais
utilizam de seus serviços, já que o custo elevado para construir e manter um
laboratório de P&D, além dos custos de se manter um biotério para a fase préclínica, justifica a terceirização dessas etapas202.
A terceirização é muito comum em países desenvolvidos, onde a
mão de obra qualificada se encontra no setor privado, ou seja, os cientistas
e pesquisadores trabalham para as empresas e não nas (ou apenas nas)
universidades203. Tanto que nos Estados Unidos dificilmente há parceria entre a
indústria farmacêutica e as universidades, mas essas podem sim ser contratadas
para prestarem serviços para a farmacêutica.
Para alguns autores, “o lugar da ciência e da educação é a Universidade,
[e] o lugar do Desenvolvimento de Tecnologia é por excelência a empresa”204,
pois para eles é na empresa que os cientistas e os engenheiros devem trabalhar em
P&D. Portanto, acreditam esses autores que o setor privado deve se desenvolver
sozinho (produzindo suas próprias inovações) para crescer economicamente,
trazendo junto o desenvolvimento (social, econômico e político) e o avanço
tecnológico que o país necessita, assim como a sua inserção de maneira
competitiva no mercado internacional, mostrando ser esta uma das melhores
opções para o país205. Tal opção é a escolhida por diversos países desenvolvidos.
No entanto, o Brasil e vários países em desenvolvimento têm investido
nas parcerias público-privadas, principalmente entre universidades e empresas,
já que a universidade é o local onde ocorre a pesquisa e a empresa é que
possibilita que tal ideia possa chegar à sociedade.
Atualmente, ao invés de desenvolver um produto
a partir do zero, o que envolve consideráveis
investimentos (financeiros, técnicos, humanos, etc),
empresas farmacêuticas, cada vez mais, procuram
pesquisas mais avançadas em termos de potencial
de conversão em produto comercializável. Assim,
percebe-se um crescimento significativo nas atividades
pré-clínicos no Brasil. BNDES – Biblioteca Digital. Rio de Janeiro. Nº 29. Março 2009. P. 143-144.
202
Ibis. Ibidem. P. 140
203
Nos Estados Unidos, 80% dos cientistas e engenheiros trabalham em P&D nas empresas
privadas. No Brasil, segundo o MTCI, há em torno de 50 mil cientistas nas empresas, que competem
com 166 mil nas empresas Sul-Coreanas e mais de um milhão nas empresas norte-americanas.
204
CRUZ, Carlos Henrique de Brito. Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil: desafios para o
período 2011 a 2015. Interesse Nacional. Ano 3. Nº 10. Julho/Setembro 2010. P. 16.
205
DAGNINO, Renato; SILVA, Rogério B. da. As patentes das universidades públicas. Economia
& Tecnologia. UFPR. Ano 05. Vol. 18. Julho/Setembro 2009.
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in-licensing e nas colaborações para o desenvolvimento
de novos medicamentos, como as parcerias entre
empresas farmacêuticas e de biotecnologia e alianças
entre universidades, empresas biotecnológicas e
farmacêuticas.206 [grifo do autor]
Assim, observa-se que o trabalho conjunto constitui uma alternativa
às instalações e à manutenção de laboratórios, cientistas, pesquisadores
necessários para P&D207, devendo as empresas aproveitar que as universidades
públicas receberam financiamentos que as tornaram centros de pesquisas e
fontes de conhecimento.
Tal parceria para P&D entre universidades públicas e o setor farmacêutico
não deve ser confundida com as chamadas pelo direito administrativo de Parcerias
Público-Privadas (PPPs), pois essas são realizadas através de um contrato
administrativo208 ou contrato organizacional onde o ente público atribui ao setor
privado o dever de executar uma obra pública e/ou prestar um serviço público (com
ou sem remuneração), ”por meio da exploração da infra-estrutura, mas mediante
uma garantia especial e reforçada prestada pelo Poder Público”209. Geralmente os
contratos de PPPs se dão após processos de licitação, concessão, ou outros processos
previstos em lei, devendo seguir os princípios da administração pública.
A parceria entre universidade pública e empresa farmacêutica é
regulada pela Lei de Inovação (Lei nº 10.973/04210) em seu artigo 9º, e não pela
Lei de Licitação (Lei 8.666/93)211 sendo a própria que dispensa sua necessidade
“na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por
agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de
direito de uso ou de exploração de criação protegida” (art. 24, XXV).
PINHEIRO, Bárbara J. Gestão da propriedade intelectual no âmbito da inovação aberta: um
estudo em empresas farmacêuticas nacionais. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. 2012. P. 38
207
NATÉRCIA, Flávia. Parcerias e inovação impulsionam o setor farmacêutico. Inovação Uniemp.
Campinas. v. 1. n. 3. dez. 2005. P.33.
208
Por contrato administrativo entende-se um acordo de vontades com objetivos determinados, onde
uma das partes será sempre a Administração Pública que aparece com uma série de prerrogativas que
garantem a sua posição de supremacia sobre o particular (expressa por meio das cláusulas exorbitantes).
DI PIETRO, Maria Sylvia Z. Direito Administrativo. 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2006.
209
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:
Lumen & Júris, 2003. P. 549.
210
BRASIL. Lei nº 10.973. 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre os incentivos à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.
211
BRASIL. Lei nº 8.666. 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências
206
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A Lei de Inovação Tecnológica e seu decreto regulamentador (Decreto
nº 5.563/05) definem parâmetros para que as universidades públicas possam
compartilhar seus recursos e pesquisas com empresas privadas, ou seja, que possam
compartilhar desde sua infraestrutura até os recursos humanos para estimular a
interação entre a academia e a iniciativa privada para atividades de P&D212.
A Lei de Inovação é alvo tanto de opiniões negativas e positivas, sendo
“encarada, por alguns, como uma verdadeira sujeição da universidade pública
à iniciativa privada”, ao mesmo tempo em que outros acreditam ser a lei um
avanço, deslocando as pesquisas das universidades para as empresas e assim
aumentando o desenvolvimento tecnológico213.
O governo tem facilitado e promovido, através de diversas iniciativas
como estabelecimento de programas de financiamento, promoção de cooperação
entre empresas e universidades, e promulgando leis que protegem a propriedade
intelectual, o avanço das atividades de P&D.
Outra iniciativa foi a chamada Lei do Bem (Lei nº 11.196/05) que
estabeleceu incentivos fiscais para empresas que desenvolverem projetos de
inovação. Essa lei “beneficiou as empresas farmacêuticas, de 2006 a 2011, com
168,66 milhões de dólares em isenções fiscais”214.
Gráfico 09 – Isenções Fiscais e Números de Empresas Farmacêuticas
Beneficiadas de 2006 a 2011

FONTE: MCTI
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR.
Innovate In Brasil – Saúde. Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
Brasília, 2014. P. 15.
213
PONTES, Viviane Aparecida Fernandas. Aspectos da tutela das inovações tecnológicas e de
biossegurança. In: TANAKA, Sônia Y. K. (coord.) Estudos Avançados de Biodireito. 1ª ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. P. 108.
214
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR.
Innovate In Brasil – Saúde. Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
Brasília, 2014. P. 15.
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O setor público também investe, através de suas agências de fomento à
pesquisa, como CNPq, Finep, FAPs e outras no desenvolvimento de novos fármacos,
sendo quase a totalidade das pesquisas. Há linhas de financiamentos apenas para
doenças negligenciadas215 (aquelas que a busca da cura não interessa à grandes
multinacionais por não terem um mercado consumidor atraente), que as empresas
nacionais também poderiam aproveitar, já que grande parte delas são doenças tropicais
que teriam como possíveis mercados a América do Sul e Central e a África216.
Investindo em parcerias para promover P&D à longo prazo, estaria
o setor público (as universidades) adquirindo conhecimento e promovendo
o desenvolvimento social, enquanto o setor privado (as empresas) podem
ampliar seu mercado, exportar, ter lucros e consequentemente investir mais,
promovendo desenvolvimento econômico.
Há várias modalidades possíveis de parcerias que podem ser feitas
entre universidades e empresas, entre as principais estão:
Tabela 09 – Principais Modalidades de Parcerias entre Universidades e Empresas
MODALIDADE

DEFINIÇÃO

VANTAGENS

DESVANTAGENS

Uma empresa –
Um pesquisador

A empresa estabelece
um relacionamento
com um pesquisador
através de financiamento para pesquisa

Fornece um ponto de
partida para o estabelecimento de uma
relação produtiva

Não há estímulo explícito e pode restringir a comunicação
com outros pesquisadores ou empresas
que poderiam trazer
melhorias para a pesquisa, com diluição do
esforço de pesquisa

Uma empresa –
Uma universidade

A empresa desenvolve
um acordo com uma
universidade e lhe
fornece recursos para
projetos de pesquisas

Melhor
mento da
existente;
de novas
ções

Pode limitar competências e escopo da
pesquisa; a universidade pode ser vista
como extensão da
empresa

aproveitarelação já
agilização
colabora-

A cada dia, por volta de três mil pessoas no mundo morrem vítimas de doenças negligenciadas,
sendo mais de um milhão de mortes por ano.
216
BRANDÃO. Aloísio. Planejamento e desenvolvimento de novos fármacos: os primeiros
passos do Brasil. Entrevista com Dr. Leoberto Costa Tavares. Pharmacia Brasileira. Março/Abril
2009. P. 13
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VANTAGENS

DESVANTAGENS

Uma empresa fomen- A empresa constrói
ta um consórcio uni- um consórcio de váversitário
rias
universidades
que se concentram
em um tópico específico de pesquisa

MODALIDADE

DEFINIÇÃO

Universidades compartilham e alavancam seus conhecimentos de maneira
conjunta e a empresa
financia uma pesquisa de escopo mais
amplo

O
relacionamento
com uma única empresa pode não traduzir a realidade dos
obstáculos do campo
empresarial

Uma empresa fomen- Uma ou mais emta um instituto uni- presas proveem doversitário
ações elevadas para
a fundação de um
novo instituto ou em
colaboração a um já
existente

A empresa estimula vários grupos de
pesquisa a descobrir
soluções para seus
problemas

Os pesquisadores não
podem compartilhar
recursos ou informações com outras universidades, a equipe que
termina primeiro pode
não ser a melhor para
continuar o projeto

Investimento de Ven- A empresa fornece Pode acelerar a co- Pesquisadores
poture capital
capital somente para mercialização
dem perder seus laços
pesquisadores iniciaacadêmicos,
assim
rem uma nova emperdendo uma imporpresa
tante fonte de ideias e
informações
Prestação de serviço

A universidade presta fornecer
soluções;
um serviço específico empresa tem acesso à
para a empresa
tecnologia comercialmente indisponível

se sentir “contratados” e não como parceiros, definindo os
limites do desafio ao
valor que a universidade pode receber

FONTE: PINHEIRO, Bárbara J. (2012, p. 48)

Cada modalidade apresenta vantagens e desvantagens tanto para
os pesquisadores quanto para as universidades, cabendo a esses, ou caso a
universidade tenha constituído, ao Escritório de Gerenciamento de Projetos
(por exemplo, como na UNICAMP) analisar caso a caso para avaliar qual a
melhor opção de parceria.
As parcerias entre universidades públicas e empresas farmacêuticas são
realidade no Brasil. Apenas para ilustrar: a Empresa Aché fez parcerias com a
Universidade Federal de Santa Catarina, Unifesp, PUC-Campinas e Unicamp
para o desenvolvimento do anti-inflamatório Acheflan®, que levou sete anos
de estudos, R$ 16 milhões em investimentos e entrou no mercado em 2005217.
Outro exemplo é a Empresa Cristália que tem parcerias com treze
universidades e oito institutos de ciência e tecnologia públicos, e tais parcerias
NATÉRCIA, Flávia. Parcerias e inovação impulsionam o setor farmacêutico. Inovação Uniemp.
Campinas. v. 1. n. 3. dez. 2005. P. 33.
217
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já renderam “33 projetos, incluindo quatorze de medicamentos inovadores e
dezenove relacionados com inovações incrementais”218.
Nos países desenvolvidos têm se terceirizado as pesquisas, principalmente
as que fazem uso de animais (através das já citadas CROs), diferentemente dos
países em desenvolvimentos onde ocorrem as citadas parcerias. No entanto,
muitos problemas podem surgir, tanto nas terceirizações quanto nas parcerias,
com relação à pesquisa animal (sua saúde e seu bem-estar principalmente).
Por isso Underwood219 estabeleceu Tópicos de Avaliação que devem ser
analisados por quem está contratando os serviços de pesquisa básica ou pré-clínica
com animais ou por quem está realizando a parceria ou acordo de cooperação.
Tabela 10 - Tópicos de Avaliação
Estrutura organizacional
• Obter uma visão geral sobre a organização da empresa/universidade, missão
e estratégia.
• Faça uma lista dos nomes das pessoas que são responsáveis pela criação de
animais, manutenção do edifício, programas de melhoramento, transporte,
laboratório de medicina de animais, controle de qualidade, vendas, contabilidade e outras áreas importantes.
• Rever os papéis e as responsabilidades do CEUA.
Políticas, credenciamentos e estatuto
• Obter cópias de estatutos de cuidados com os animais do CEUA e políticas
e procedimentos de uso dos laboratórios
• Obter cópias de credenciamento pelo CONCEA.
• Verificar se a organização está em conformidade com os critérios de boas
práticas de laboratório.
• Obter cópias de relatórios feitos por agências que regulam a experimentação
animal e visitaram o local para inspeção. (ex. ANVISA).

PINTO, Christoffer A. S. A Indústria Farmacêutica da América Latina: um estudo comparativo.
Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Economia. Faculdade de Ciências e Letras.
Universidade Estadual Paulista. Araraquara: UNESP, 2014. P. 66.
219
UNDERWOOD, Wendy J. Contracting In Vivo Research: What are the issues? Journal of the
American Association for Laboratory Animal Science. Vol. 46. Nº 4. Jul. 2007. P 16-19.
218
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Qualificações e treino do pessoal
• Obter descrições de trabalho e requisitos de formação para o pessoal que
tem responsabilidade direta com a produção, cuidado, transporte, e avaliação
de animais.
• Rever a estrutura de supervisão de pessoal com responsabilidades relacionadas com os animais.
• Rever formação, experiência e qualificações das pessoas que administram
artigo de teste, recolher amostras e realizar observações de cirurgia ou outros
procedimentos relacionados à experimentação animal.
Animais e práticas de criação animal
Espécies e origem dos animais
Fonte e tipo de alimentação
Tipo de enjaulamento
Material (is) de cama
Atividades de cuidados diários e práticas de saneamento normais
Práticas de eliminação de resíduos.
Cuidados veterinários
• Liste os profissionais responsáveis pelas políticas e procedimentos de medicina preventiva.
• Rever o programa para a criação e manutenção de barreiras livres de doenças.
• Rever o programa de garantia de qualidade para monitorizar o estado de
saúde animal.
• Liste os surtos de doenças que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos.
• Rever os padrões e mecanismos para a remoção de animais quando completos os estudos ou, quando a eutanásia humanitária é necessária.
Reprodução e Genética (se aplicável)
• Liste a fonte primária de ações e a origem dos animais utilizados nos estudos.
• Rever o programa de manutenção e monitoramento da integridade genética.
• Rever o programa de melhoramento genético e métodos de produção para
as unidades populacionais.
Notificações de doenças animais e surtos de doenças
• Revisar o processo de notificação à organização patrocinadora de doenças
animais e surtos de doenças.
• Rever o processo para comunicação de informações sobre a doença animal.
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Relatórios de incidentes
• Revisar o processo para geração de relatórios e estudar quando houver qualquer:
incidentes envolvendo o cuidado e bem-estar dos animais de pesquisa
incidentes envolvendo instalações de infiltração
tentativas de interromper estudos (invasões por ativistas)
eventos incomuns que podem afetar a integridade de um dado estudo.
Instalações físicas
• Liste as localizações de cada unidade de produção ou barreira com a espécie
e estirpe produzidos em cada local.
• Descreva as estimativas das populações típicas em cada local.
• Para cada instalação, rever a estrutura física, metragem quadrada, sala de
animais terminais, sistema de aquecimento e de refrigeração, monitoramento
ambiental, fornecimento de água e iluminação.
• controle de vermifugação dos animais e procedimentos de vigilância.
• proteção contra incêndio e procedimentos de segurança.
Segurança
• Revisão de segurança de perímetro, incluindo cercas, guardas e câmeras de
vigilância.
• Faça uma lista dos pontos de acesso à instalação.
• políticas e procedimentos para os visitantes e veículos de entrega.
• procedimentos de avaliação de triagem para a contratação de pessoal.
• Rever os procedimentos para proteção de informações, incluindo o armazenamento de arquivo e descarte de documentos.
Fonte: Adaptado de Wendy J Underwod (2007, P. 18).
Essa tabela apresentada pode ser adaptada para diversos tipos de
experimentos ou testes, de acordo com a especialidade a ser pesquisada.
Enquanto se analisa todos os tópicos apresentados, é necessário que
o projeto de pesquisa desejado seja encaminhado para o Comitê de Ética em
Pesquisa Animal do local onde a pesquisa pretende ser realizada, pois de nada
adiantaria ter todo o trabalho da negociação, avaliação da instituição (tanto a
empresa avaliar a universidade quanto o contrário), o trabalho da elaboração de
um bom contrato para que no final o projeto simplesmente não seja aprovado no
CEUA, não podendo ser realizado.
Caso seja aprovado, deve dar andamento às negociações e enfim
desenvolver um contrato que avalie e garanta que toda a pesquisa será realizada
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dentro das legislações, políticas e procedimentos pertinentes para que não
ocorram problemas de paralisação ou mesmo o término da pesquisa antes da
obtenção de resultados.
3.4.1 A função social do contrato de P&D
A teoria clássica dos contratos, com o advento do Estado Social, teve
que passar por uma releitura de seus princípios, esses que agora devem ser
analisados à luz dos valores e princípios constitucionais220, já que o contrato não
consegue ser impermeável às condicionantes sociais que o cercam e que são por
ele próprio afetadas221.
O CC de 2002 já inicia tal releitura em seu artigo 421, que coloca a
função social como razão e limite para a liberdade de contratar222.
Tepedino define a função social do contrato como
um novo princípio que, informado pelos brocardos
constitucionais da dignidade da pessoa humana,
do valor social da livre iniciativa, da igualdade
substancial e da solidariedade social, impõe deveres
aos contratantes em face de interesses socialmente
relevantes alcançados pelo contrato. Neste sentido
a função social amplia para o domínio do contrato
a noção de ordem pública, já que o fim a realizarse justifica a imposição de preceitos inderrogáveis
e inafastáveis pela vontade das partes. O recurso à
função é, portanto, um mecanismo dinâmico de
vinculação das estruturas do direito e das relações
jurídicas aos valores da sociedade consagrados pelo
ordenamento a partir do texto constitucional.223
A função social dos contratos, assim como a função social da propriedade,
visa coibir abusos por partes dos particulares, e tem como objetivo principal
vincular o interesse de particulares com o interesse público através da atividade
econômica, ou seja, o contrato será realizado entre duas ou mais partes que
POTTER, Nelly. Revisão e Resolução dos contratos no Código Civil conforme perspectiva civilconstitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. P. 23.
221
NEGREIROS, Tereza. Teoria dos Contratos: Novos Paradigmas. 1ª ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2002. P. 206.
222
BRASIL. Lei nº 10.406. 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.
223
TEPEDINO, Gustavo. Apud POTTER, Nelly. Revisão e Resolução dos contratos no Código
Civil conforme perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. P. 24-25.
220
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buscam um objetivo comum, e ao alcançarem esse objetivo a sociedade pode ser
beneficiada. A função social visa fazer com que o contrato transcenda os interesses
dos contratantes, deslocando-o para o seio da ordem jurídica, para a sociedade224.
Para Judith Martins-Costa a função social modifica substancialmente
o próprio conceito de contrato, sendo antes apenas um limite da autonomia da
vontade, agora deve ser sua razão determinante225.
Para alguns autores, a função social surgiu no Estado Social com vistas
à regular os contratos particulares de forma a diminuir as desigualdades sociais
existentes. Mas seu conceito não se limita apenas a distribuição de riquezas.
Não há dúvida de que a intervenção do Estado na
economia dos contratos é um importante ponto de
contato e diálogo entre direito e economia, visando
corrigir imperfeições do mercado, chamadas
externalidades, as quais dão azo à criação de leis
antipoluição, proteção ambiental [...]226
O princípio da função social é fundamentado na solidariedade, exigindo
que as partes contratantes e terceiros colaborem entre si, respeitando as situações
jurídicas constituídas227, e não apenas isso, que o individual respeite o social e o
social respeite o individual, sempre garantindo a segurança jurídica dos contratos.
O Direito torna-se imprescindível para a segurança jurídica dos contratos,
sendo que seu princípio é imprescindível tanto para o ordenamento jurídico à serviço
da economia quanto ao controle social. Ela coordena o fluxo das interações humanas,
possibilitando as partes conhecerem e calcularem os resultados de seus atos228.
No contrato de parceria para P&D, não são apenas as partes contratantes que
ganham já que ao descobrir um novo fármaco e patenteá-lo, seus inventores terão seus
lucros, mas também a sociedade ganhará o conhecimento, ganhará um novo remédio
talvez para uma doença que ainda não tinha cura. Há sempre os dois lados.
NEGREIROS, Tereza. Teoria dos Contratos: Novos Paradigmas. 1ª ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2002. P. 223-224
225
MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1999. P. 65.
226
POTTER, Nelly. Revisão e Resolução dos contratos no Código Civil conforme perspectiva civilconstitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. P. 27
227
NEGREIROS, Tereza. Teoria dos Contratos: Novos Paradigmas. 1ª ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2002. P. 207.
228
RIBEIRO, Maria de Fátima; RIBAS, Lídia Maria L. R. Segurança Jurídica: o processo
administrativo tributário e a proteção da confiança. In: RIBEIRO, Maria de Fátima; VITA, Jonathan
Barros (org.). Segurança Jurídica: novos paradigmas das relações empresariais e econômicas. São
Paulo: Marília,SP: Arte & Ciência, Ed. UNIMAR, 2014. P. 189-197.
224

97

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NA PESQUISA COM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

No entanto, no exemplo dado, a função social do contrato é fazer com que
aquela descoberta chegue de fato à sociedade e ajude na cura de pessoas, só que
para isso não deve ser interrompida as pesquisas por quebra de contrato ou por
falhas (invasões de laboratórios, como por exemplo, o caso ilustrado na figura 04229).
Figura 04

A segurança jurídica nunca deve ser quebrada, devendo aqui o social
respeitar o individual, para que todos tenham acesso aos resultados da pesquisa,
a cura de doenças ou outros benefícios.
A função social visa igualmente à dignidade da pessoa humana, e o
Brasil, assim como vários países no hemisfério sul, sofrem com as chamadas
doenças tropicais. Vizzotto230 em seu livro as trata como doenças negligenciadas,
pois são aquelas que apesar de ter um mercado consumidor enorme, trata-se de
um mercado pobre, onde farmacêuticas não teriam lucros.
Para esse autor, o maior exemplo visando a função social, seria um
contrato de parceria entre Universidades, setor privado e Estado (através de
agências de fomento à pesquisa) para se pesquisar a cura dessas doenças, pois
doenças como o câncer as grandes multinacionais já pesquisam há anos.
4. BEM-ESTAR ANIMAL VERSUS DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
O disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”, em conjunto com
A figura 04 refere-se a ao caso concreto do Instituto Royal, na cidade de São Roque, que foi
invadido por ativistas. Tal caso será mencionado com mais detalhes na página 122. No entanto,
tal figura enquadra-se aqui por abordar uma das possíveis consequências da interrupção das
pesquisas científicas.
230
VIZZOTTO, Alberto. A função social das patentes sobre medicamentos. São Paulo: LCTE, 2010.
229
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o inciso XXXII do já citado artigo, procurou possibilitar o acesso público e
subjetivo ao Judiciário em favor dos interesses da coletividade231.
O direito a um meio ambiente saudável e equilibrado é essencial para uma
vida digna, portanto é do interesse da coletividade, incluindo-se nele, segundo a
Constituição, a proteção a fauna, sendo vedada a crueldade contra animais.
A crueldade contra animais pode ocorrer em diversos sentidos,
dependendo principalmente do ambiente em que o animal se encontra. No caso de
laboratórios e biotérios, os abolicionistas e alguns bem-estaristas acreditam que
[...] quando nos referimos aos danos que podem ser
causados a um animal, não necessariamente estamos
referindo diretamente agressões emocionais, lesões
físicas, ou mesmo a morte. Há um tipo de dano
possível de ser causado ao animal, oriundo da perda
das condições físicas e emocionais necessárias ao
bem-estar individual próprio de sua espécie. Esses
danos podem ser sofridos de diversas maneiras, e
em graus igualmente diversos. Regan distingue, a
propósito, duas classes de danos: os causados por
inflição e os causados por privação. Nos laboratórios
experimentais, os animais podem ser levados a
sofrer os dois tipos de danos, ou apenas um deles,
dependendo dos objetivos do investigador.
Os danos por privação resultam da supressão dos
meios necessários ao bem-estar do indivíduo ou
animal em questão e das sequelas deixadas pelo
método empregado para privar o indivíduo. Os danos
por inflição, por sua vez, podem ser causados também
por privação deliberada. Os danos por inflição
incluem todos os experimentos e procedimentos
invasivos, das intervenções cirúrgicas aos demais,
realizados com drogas e produtos destinados a avaliar
a toxidade, ou seu efeito terapêutico.
Toda dor causada a um animal que implique na
diminuição de seu bem-estar resulta para ele num
dano. Se tal dano se mantém por um período mais
longo, impedindo sua atividade e seu bem-estar, este
dano lhe causará sofrimento.232
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 15 ed. São Paulo:
Saraiva, 2015. P.718-719.
232
FELIPE, Sônia T. O Estatuto dos Animais usados em Experimentos: da negação filosófica
231
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Assim, a responsabilidade pelos danos, lesões e sofrimentos aos direitos
ambientais devem ser apurados por meios processuais.
[...] se os meios processuais constituem, por regra, um
sistema de controle sucessivo da proteção ambiental,
algumas vezes podem também servir de instrumentos
de controle preventivo, nas hipóteses em que se
admite a tutela cautelar, como na ação popular, ou
ação cautelar destinada a evitar o dano ambiental (Lei
7.347, de 1985, art. 4º).233
O direito de ação apenas não é suficiente para ir ao Judiciário,
devendo-se cumprir as condições da ação, previstas no art. 295, do Código de
Processo Civil (CPC): possibilidade jurídica do pedido, interesse processual e
legitimidade das partes234.
São diversos os meios processuais possíveis no direito ambiental235:
a) Ação Penal: ação pública incondicionada, instaurada pelo Ministério Público (MP) para apurar a responsabilidade de contravenção
ou ilícito penal ambiental. Pode-se, em raros casos, admitir a ação
privada.
b) Procedimento Civil Ordinário: quando ocorre a responsabilidade
civil por danos ou lesões ambientais, tais atos devem obedecer ao
procedimento ordinário.
c) Ação Civil Pública: é considerada a ação mais importante para a
defesa do meio ambiente, prevista no art. 129, III, CF/88, sendo uma
das funções do Ministério Público.
d) Ação Popular: segundo consta no art 5º, LXXIII, CF/88, é direito
de qualquer cidadão propô-la visando estancar o ato lesivo que
está levando ao dano ambiental, e pedindo a condenação de seus
responsáveis em pagamento e/ou reparação ambiental.
e) Mandado de Segurança Coletivo: disposto no art 5º, LXX, CF/88,
podem impetrar apenas partido político com representação no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em defesa dos interesses de seus
membros ou associados.
ao reconhecimento jurídico. In: TRÉZ, Thales (org.). Instrumento Animal: o uso prejudicial de
animais no ensino superior. Bauru, SP: Canal 6, 2008. P. 78-79
233
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 9ª ed. atualizada. São Paulo:
Malheiros, 2010. P. 326.
234
BRASIL. Lei nº 5.869. 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil.
235
Segue-se a mesma ordem dos meio processuais elencados na obra: SILVA, José Afonso da.
Op.cit. P.331.
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f) Tutela Cautelar: é a busca por meio de ação cautelar ou por medida liminar da prevenção de um possível dano. No Novo Código de
Processo Civil que entrará em vigor à partir de 2016, a Tutela de
Urgência é o gênero, sendo a tutela cautelar e a tutela antecipada
consideradas espécies, no entanto, agora com os mesmos requisitos
(fumus boni juris e do periculum in mora) e podendo serem pleitadas e deferidas nos autos da ação principal.
g) Execução específica e mandamento cominatório: na ação civil pública poderá a sentença prever o cumprimento de uma obrigação
de fazer ou uma obrigação de não-fazer. Nesses casos, poderá o
juiz determinar o cumprimento sob pena de execução específica
ou de cominação de multa diária, independente do pedido do autor
poderá o juiz estipular tais penas.
Quanto à legitimidade das partes na Ação Civil Pública, por exemplo,
deve-se observar:
[...] a norma do art. 5º, V, da Lei n. 7.347/1985, por
meio da qual se atribuiu legitimidade às associações
civis de defesa do meio ambiente para a propositura de
ações civis públicas, no quadro da tutela jurisdicional
do meio ambiente, titularidade do direito de ação essa
não estendida, no caso, aos indivíduos e cidadãos
[...]236
Ou seja, uma pessoa particular não possui legitimidade para propor uma
Ação Civil Pública Ambiental, podendo pedir em juízo reparação do dano pessoal
sofrido através de pretensão indenizatória237(pedirá indenização apenas para cobrir
os danos pessoais, não coletivos) ou propondo uma Ação Popular (onde poderá
formular pedido para coletividade). São legitimados apenas, segundo art. 5º da
Lei nº 7.347/85, para propor a Ação Civil Pública Ambiental238:
I. Ministério Público;
II. Defensoria Pública;
MIRRA, Álvaro L. V. Participação, Processo Civil e Defesa do Meio Ambiente. São Paulo:
Letras Jurídicas, 2011. P. 132.
237
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 15 ed. São Paulo:
Saraiva, 2015. P. 735
238
BRASIL. Lei nº 7.347. 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade
por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências.
236
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III. a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
IV. a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia
mista; ou
V. a associação que, concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente.
Conforme dispõe o art. 225, caput, da Constituição cabe ao Poder Público
e à coletividade o dever de defender o meio ambiente, podendo fazer denúncias
ou até mesmo ingressando com ações, quando questionarem como estão sendo
tratados os animais utilizados em pesquisas e laboratórios (públicos e privados).
No entanto, cada meio processual tem a sua parte legítima para propor a ação,
devendo ser observado o ordenamento jurídico específico para cada caso.
Na maior parte dos casos, aqueles que ingressam com a ação desconhece
a existência de parcerias (ou cooperações, ou financiamentos), ingressando apenas
contra uma das partes, onde estão localizados os animais. À parte intimada cabe,
se desejar, ou se estipulado no contrato, ou no caso de responsabilidade pessoal
estipulada em contrato, chamar a outra parte para o processo conforme o CPC.
Caso realmente ocorra algum processo judicial durante a pesquisa
científica, caberá ao juiz decidir se ela será suspensa ou não. Se suspensa, ou se
perdida a ação, há casos onde perde-se toda a pesquisa realizada (apesar de não
perder o conhecimento adquirido), todos os dados, todo o investimento, e todo
o tempo que foi depositado nela.
Mas há que se recordar que o Direito é um mecanismo de segurança.
Ele tem o princípio da segurança jurídica que assegura os contratos firmados,
e também a segurança jurídica que ajuda a promover “valores supremos da
sociedade inspirando a edição e a boa aplicação das leis, dos decretos, das
portarias, das sentenças, dos atos administrativos” assegurando direitos tanto
sociais quanto individuais239. Ou seja, deve-se velar tanto pela segurança
jurídica, quanto pelos animais e nas pesquisas, também pela dignidade humana
que elas podem acarretar com seus futuros resultados.
4.1 ORGANIZAÇÕES PROTETORAS DOS ANIMAIS
O Estado, não correspondendo aos anseios de parte da sociedade,
faz com que grupos de indivíduos se unam a favor de uma causa em comum,
buscando cumprir o papel devido ao Estado ou tentando substituí-lo.
RIBEIRO, Maria de Fátima; RIBAS, Lídia Maria L. R. Segurança Jurídica: o processo
administrativo tributário e a proteção da confiança. In: RIBEIRO, Maria de Fátima; VITA, Jonathan
Barros (org.). Segurança Jurídica: novos paradigmas das relações empresariais e econômicas. São
Paulo: Marília,SP: Arte & Ciência, Ed. UNIMAR, 2014. P. 189.
239
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O que é sociedade civil? Numa primeira aproximação
pode-se dizer que a sociedade civil é o lugar onde
surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos,
sociais, ideológicos, religiosos, que as instituições tem
o deve de resolver ou através da mediação ou através
da repressão. Sujeitos desses conflitos e portanto da
sociedade civil exatamente enquanto contraposta ao
Estado são as classes sociais, ou mais amplamente
os grupos, os movimentos, as associações, as
organizações que as representam ou se declaram seus
representantes; ao lado dessas organizações de classe,
os grupos de interesse, as associações de vários
gêneros com fins sociais, e indiretamente políticos os
movimentos de emancipação de grupos étnicos, de
defesa dos direitos civis, [...]240
A primeira Organização Protetora dos Animais se formou na Inglaterra,
sendo criada por Richard Martin, em 1824, chamada Society for the Preservation
of Cruelty to Animals, que visava regulamentar o uso de animais e seu bemestar241. Deste modelo criaram outras como a Liga Alemã contra Tortura Animal
em 1879 e a Societé Française Contre la Vivisection em 1882242.
As organizações não governamentais ambientalistas,
via de regra, apresentam-se constituídas na forma
de associações civis ou fundações, configurando
entidades privadas sem fins lucrativos, cuja
finalidade institucional está relacionada à defesa
do meio ambiente. Sua relevância, na matéria,
decorre, primordialmente, do fato de serem entes
criados espontaneamente no seio da sociedade, pela
vontade e iniciativa diretas de indivíduos e cidadãos,
desvinculados do Estado e livres de qualquer tipo
de controle estatal, destituídos, ainda, de conotação
classista ou corporativa, já que não defendiam
BOBBIO, Noberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução de
Marco Aurélio Nogueira. 6ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. P. 34.
241
MUKHERJEE, Madhusree. Trends in Animal Research. Scientific American. V. 276. Issue 2.
February 1997. P. 86-87
242
RIVERA, Ekaterina A. B. Ética na Experimentação Animal e Alternativas ao Uso de Animais em
Pesquisa e Teste. In: RIVERA, Ekaterina A. B. AMARAL, Maria Helena. NASCIMENTO, Vladimir
P. (editores). Ética e Bioética aplicadas à Medicina Veterinária. 1ª ed. Goiânia: [s.n.], 2006. P.
240
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interesses de classes ou categorias profissionais
específicas, mas a qualidade ambiental como direito
ou interesse de todos. Bem por isso, apresentam,
normalmente, maior potencial de mobilização social e
de articulação para a defesa da causa ambiental, como
expressão organizada do movimento ambientalista.243
Nos anos de 1970, na Inglaterra, os ativistas244 a favor dos animais que
utilizavam apenas táticas legais passaram a utilizar táticas ilegais. Um grupo
de sabotadores conhecidos como Band of Mercy tinha como principais alvos
indústrias de exploração animal e utilizavam como arma incêndios criminosos
para destruir propriedades. Dois de seus líderes foram presos em 1974. Quando
libertados um ano depois, um deles abandonou o movimento, o outro chamado
Ronnie Lee começou um novo grupo militante, em 1976, chamado Frente de
Libertação Animal (Animal Liberation Front – ALF), que além de sempre
mudar seu modus operandi, exportou suas ideias para os Estados Unidos245.
A primeira ação da ALF na América do Norte
aconteceu em 14 de março de 1979 no Centro Médico
de Nova York, onde um gato, dois cachorros e dois
porquinhos da Índia foram libertados. O número de
animais resgatados foi pequeno já que era o número
de lares que a organização havia conseguido. No
entanto, em dezembro de 1982 em Washington DC
foram libertados 35 gatos e destruídos os laboratórios
e pesquisas da Universidade de Howard – Faculdade
de Medicina, que tiveram um custo aproximado de
U$ 2.640,00 para reparar os danos. Depois, foi apenas
piorando as ações e o poder de destruição desses
militantes. Um dos grandes sucessos da ALF ocorreu
em maio de 1984 na Universidade da Pensilvânia,
onde provocaram um prejuízo de U$ 60.000,00 e
roubaram o equivalente a 60 horas de fita de vídeo
de experimentos realizados, que virou propaganda
da organização. Outra ação famosa ocorreu na
MIRRA, Álvaro L. V. Participação, Processo Civil e Defesa do Meio Ambiente. São Paulo: Letras
Jurídicas, 2011. P.129
244
Ativistas, para vários autores e dicionários, tem o mesmo significado que militante.
245
ANIMAL LIBERATION FRONT – ALF. History of the Animal Liberation Movement.
Disponível em: <http://www.animalliberationpressoffice.org/history.htm>.
243
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Califórnia no mesmo ano, onde conseguiram libertar
115 animais, destruir U$ 500.000,00 em pesquisas
e causar mais U$ 7.000,00 de danos à propriedade.
Em abril de 1985, conseguiram libertar quase
mil animais dos laboratórios da Universidade da
Califórnia e causaram o equivalente a U$ 700.000,00
em prejuízos.246 [tradução livre]
Na Inglaterra dos anos 90, muitos eram contrários ao radicalismo e o
vandalismo dos militantes, e com isso começaram a surgir novas organizações
de sociedades civis que não utilizam violência ou sabotagem, mas sim os meios
legais. Tanto que em setembro de 1996 começaram uma campanha contra o
Canil Consort, que conseguiram fechar em julho de 1997, entregando 200
beagles para adoção. Posteriormente, lançaram nova campanha, com as mesmas
técnicas, contra a Fazenda Hillgrove, que fechou em agosto de 1999 sendo mais
de 800 gatos resgatados e realocados em novos lares. Após essas lutas, o grupo
conhecido como Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) rapidamente ganhou
força em toda Inglaterra e nos Estados Unidos247.
A ALF, no entanto, continua sendo um movimento forte, agora em
aproximadamente 20 países, incluindo o Brasil. Segundo relatório do FBI para
o Congresso Norte-americano em fevereiro de 2002, desde 1996 a ALF cometeu
mais de 600 atos criminosos que causaram cerca de 45 milhões de dólares de
prejuízos para as indústrias que trabalham com animais248.
Até hoje nos Estados Unidos eles são um movimento forte, no entanto
como se trata do maior mercado farmacêutico mundial e onde estão localizadas
as maiores farmacêuticas, seus ataques não se tornam notícias internacionais
se não forem graves. Eles continuam invadindo laboratórios de pesquisas, e
principalmente fazendo de criação de animais para esse setor.
Na Inglaterra, movimentos de libertação animal ameaçam a viabilidade
de indústrias multibilionárias farmacêutica e de vivissecção, causando
sérios problemas econômicos. Tanto que em agosto de 2005 foi criada uma
“Exclusion Bill”249, uma lei para expulsar não-cidadãos que deem suporte à
246
ANIMAL LIBERATION FRONT – ALF. About the labs. Disponível em: <http://www.
animalliberationfront.com/ALFront/lab.htm>.
247
Ibis. History of the Animal Liberation Movement. Disponível em: <http://www.
animalliberationpressoffice. org/history.htm>.
248
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION – FBI. Testimony: The Threat of Eco-Terrorism.
House Resources Committee, Subcommittee on Forests and Forest Health. Washington, DC. 12
de fevereiro de 2002.
249
Sobre isso há a notícia no site do The Guardian – UK: http://www.theguardian.com/
education/2005/aug/31/ internationaleducationnews.highereducation
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causa da libertação animal e se enquadrem em um dos numerosos “modos de
agir inaceitáveis”250, ou seja, que sejam considerados ativistas ou militantes.
No Brasil, com o aumento da população de cães e gatos domésticos
houve uma significativa mudança no pensamento social, que pode ser
demonstrado através do número de Organizações Não-Governamentais (Ongs),
associações e fundações sem fins lucrativos voltadas ao meio ambiente e à
proteção animal (em sua maioria especistas, voltada apenas para animais
domésticos) que tiveram um aumento significativo. Segundo dados do IBGE251,
entre 2002 e 2005 houve um crescimento de 61,0% nesse setor (três vezes
maior que a média de crescimento nacional no mesmo período). O número de
protetores independentes, que não são contabilizados pelos IBGE, também teve
um aumento significativo.
A conscientização que cada indivíduo deve
desenvolver acerca de sua responsabilidade pessoal
com questões de interesse coletivo, aqui enfatizada é
um dos elementos da transição democrática, faz com
que o indivíduo receba a condição de cidadão e por
isso agindo em conjunto e na mesma missão em que
o Estado atua, não ficando omisso, inerte aos fatos e
a realidade [...]252
Os maus-tratos aos animais é um assunto que vem, cada vez mais,
ganhando notoriedade na mídia e nas redes sociais no Brasil, provocando
reações diversas no âmbito social. Junto a isto, o uso de animais na pesquisa
científica também tem sido colocado em pauta.
No entanto, ao contrário da ALF e dos militantes, a grande maioria
das organizações, associações, fundações ou protetores tentam agir em
conformidade com a lei, porque a sua essência “esta firmada na solidariedade
e voluntariado de pessoas comuns, que se unem por mera liberdade, buscando
minimizar a ausência ou a insuficiência da atuação Estatal”253.
As ONGs, ou associações ou fundações quando se identificam como tal,
e começam a representar e agir em nome de certo grupo, assumem “a obrigação
ANIMAL LIBERATION FRONT – ALF. History of the Animal Liberation Movement.
Disponível em: <http://www.animalliberationpressoffice.org/history.htm>.
251
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE. O perfil das Fundações
Privadas e Associações sem fins lucrativos em 2005. Análise dos Resultados. P. 25.
252
GARCIA, Elaini L. Organização Não Governamental: novo paradigma da ação social no Brasil?
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito - UNIVEM.
Centro Universitário Eurípides de Marília. Marília: UNIVEM, 2014. P.71
253
Ibis. Ibidem. P. 86.
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de não exceder o mandato social que lhe fora outorgado, e nem tampouco afastar
ou desviar-se” de sua finalidade254. Com a institucionalização feita pela Lei Civil
e pela Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público255, o Estado
buscou evitar que essas organizações abusassem de seu mandato.
Por serem instituições que representam a sociedade civil, elas devem
seguir e nortear suas atividades com os mesmos princípios do direito público
para lhes conferir idoneidade e eficiência, que são: legalidade, moralidade,
finalidade e publicidade.
Os participantes de ONGs e organizações de sociedades civis em geral
também tem responsabilidade civil pelos atos praticados no seu exercício,
principalmente se parceiras do Estado, onde a moral deve prevalecer.
A ONG, fundação ou associação de proteção aos animais, realizando seu
trabalho de forma correta e dentro dos parâmetros apresentados, será apoiada
pela Constituição, pela legislação e muitas vezes pela Polícia Ambiental,
pelo Ministério Público, e pela própria sociedade que ajudará a averiguar as
denúncias recebidas e tomar as providências legais cabíveis ou encaminha-las
à autoridade competente. Tanto que em alguns casos “o juiz poderá dispensar o
requisito da pré-constituição há pelo menos um ano, pois existem situações em
que a associação se forma” após ocorrido o fato.256
No Brasil teve apenas um caso emblemático, do Instituto Royal em 2013,
que ocorreu invasão de ativistas, libertação de animais, danos à propriedade e às
pesquisas (inclusive pesquisas que estavam em etapa final após 10 anos), mas
que não foram divulgados os valores dos prejuízos e o processo ainda está em
andamento, em segredo de justiça. No citado episódio havia tanto militantes
quanto ONGs e protetores, sendo que no final tudo se misturou, e as pessoas
que foram identificadas foram chamadas a depor e/ou estão respondendo
judicialmente pelos seus atos. Passados dois anos, alguns dos animais foram
recuperados através de um chip de localização implantado na pele, e as pessoas
que estavam com suas guardas estão sendo processadas.
Houve outros casos de invasões e destruição de pesquisas científicas,
no entanto todos praticados pelo MST (Movimento dos Sem-Terra), e nenhuma
das pesquisas envolviam o uso de animais.
GARCIA, Elaini L. Organização Não Governamental: novo paradigma da ação social no Brasil?
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito - UNIVEM.
Centro Universitário Eurípides de Marília. Marília: UNIVEM, 2014. P. 97-98
255
BRASIL. Lei nº 9.790. 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público,
institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências.
256
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 15 ed. São Paulo:
Saraiva, 2015. P. 733.
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O Brasil é um país que vive um Estado de Direito
e as instituições estão em pleno funcionamento e a
discordância entre um grupo de ativistas protetores de
animais e uma instituição de pesquisa que os utiliza
teria que ser resolvida no Poder Judiciário, e jamais
por iniciativa própria dos ativistas que decidiram
resolver a situação de acordo com a sua posição, à
revelia da legislação nacional e, portanto, agora
terão que sofrer as consequências destes atos, pois
praticaram um crime de invasão, de furto e causaram
prejuízos à instituição, e que poderão ser objeto de
ações de reparação de danos.257
Há que se observar que tanto as ONGs, organizações, protetores, como
os militantes da ALF são contrários à experimentação animal, pois todos esses
ambientalistas consideram as experimentações extremamente cruéis, no entanto,
cada organização irá agir da sua maneira para que tais não sejam realizadas.
Os militantes invadem laboratórios, libertam animais, destroem pesquisas,
roubam arquivos, entre outros atos de vandalismo. Já as ONGs, associações,
fundações, protetores devem sempre agir com respaldo na lei, apenas interferindo
em caso de denúncia, tomando as devidas providências legais.
Talvez tais providências acarretem o fim de uma pesquisa de anos e de
todo o financiamento se comprovado, por exemplo, os danos aos animais. Mas
talvez apenas dê credibilidade a Instituição que provar ser a denúncia infundada,
ao demostrar que essa segue a legislação e respeita o bem-estar animal para se
obter avanços científicos.
4.2 O MINISTÉRIO PÚBLICO E OS ANIMAIS
Segundo o art. 124, caput, da Constituição “o MP é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis”258.
Como se vê, longe de se limitar ao papel a ele
reservado na persecução criminal, e ao contrário de
PEREIRA, Edson. Ativismo: pesquisa científica em risco no Brasil. A invasão do Instituto Royal
em São Roque e o roubo dos animais é um atentado à pesquisa científica no Brasil. Tecnologia.
Publicado em 29 de outubro de 2013 por Administradores.com.br
258 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 05 de outubro de 1988.
257
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sustentar interesses individuais ou dos governantes,
o Ministério Público está hoje consagrado, pela nova
ordem constitucional, com liberdade, autonomia
e independência funcional da instituição e de seus
órgãos, à defesa dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, à defesa da ordem jurídica e do próprio
regime democrático.259
Cabe ao MP, “como guardião do ambiente e curador dos animais, zelar
pela fiel aplicação da norma protetora suprema”, para que a ordem econômica
não seja responsável por danos ambientais e para que nenhuma pesquisa
científica seja realizada sem ética260.
Tal função foi fornecida pelo artigo 129, III, da Constituição como
instrumentos com efeitos preventivos e reparatórios: a Ação Civil Pública,
o Inquérito Civil, o Termo de Ajustamento de Conduta ou a expedição
Recomendações261.
No âmbito penal, após consumado o fato ilícito, pode propor transação
penal, suspensão processual ou prestação de serviços à comunidade262, e caso a
pesquisa ainda esteja em andamento, o fim da pesquisa e a melhor destinação
aos animais (doação ou eutanásia).
No entanto, o MP não é apenas responsável pelo bem-estar dos animais,
como também é responsável pelos “interesses sociais e individuais indisponíveis”,
em outras palavras, ele deve zelar para que a população tenha acesso à saúde
de qualidade, uma melhor qualidade de vida, visando sempre a dignidade da
pessoa humana, ponto referencial e o grande objetivo almejado por todos e pela
Constituição, portanto, deve também visar pelo seguimento da P&D visando a
dignidade humana que pode ser obtida com o resultado da pesquisa.
4.3 CASOS PRÁTICOS
Há hoje vários casos de processos judiciais que visam a proteção aos
animais, tanto contra pessoas físicas quanto contra pessoas jurídicas.
Aqui foram escolhidos dois casos contra Universidades Públicas e um
contra a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde
MAZZILLI, Hugo Nigro. O Ministério Público na Constituição de 1988. São Paulo Saraiva,
1989. P. 47.
260
LEVAI, Laerte Fernando. Crueldade Consentida – crítica à razão antropocêntrica. Revista
Brasileira de Direito Animal. v. 1. nº 1. Jan/Dez 2006. Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal,
2006. P. 179.
261
Ibis. Ibidem. P. 179
262
Ibis. Ibidem. P. 180.
259
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e que tem parcerias com diversas universidades e instituições, para ilustrar os
processos existentes contra a experimentação animal.
4.3.1 O Caso da UEM
O Ministério Público do Estado do Paraná entrou, em outubro de 2011, com
uma Ação Civil Pública Ambiental, com pedido de liminar, contra a Universidade
Estadual de Maringá – UEM263 devido a denúncias de maus-tratos a animais em seu
biotério e em experimentações realizadas pelo departamento de odontologia.
No ano de 2010 o MP já havia instaurado Inquérito Civil com base
em uma declaração e um abaixo-assinado com mais de seis mil assinaturas
notificando a prática de maus-tratos aos cães utilizados em experimentos.
Após várias diligências comprovou-se que o departamento de odontologia
realmente realizada experimentações em cães da raça beagle, que eram
mantidos no biotério da universidade.
Em protocolos de pesquisas que foram encaminhados pela universidade
ao MP, observavam-se registradas apenas seis pesquisas, todas com cães
beagles, e apenas pertencentes ao departamento de odontologia.
No Inquérito Civil também há um relatório (anexo ao processo) apresentado
pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-PR) que realizou uma
vistoria técnica no biotério central da UEM. No próprio relatório há indicações
de: condições ruins de higienização, falta de um ambiente favorável ao bem-estar
da raça, vários medicamentos vencidos que ainda eram utilizados, reutilização de
agulhas e seringas contaminadas, inadequação dos protocolos de eutanásia que
ocasionavam sofrimento, e de que o responsável pela aplicação da anestesia geral
era pessoa leiga (quando deveria ser um Médico Veterinário). Outra constatação
do relatório do CRMV foi do sofrimento animal do pré ao pós-operatório (o
protocolo adotava dose única de dipirona, o que seria insuficiente para sanar dores
provenientes de procedimentos cirúrgicos, algumas vezes ósseos). Havia também
no biotério quatro cães sem raça definida, que apesar de não pertencerem aos
experimentos, compartilhavam das más-condições do local. Conclui-se, após todas
as constatações, que a condição dos animais caracterizava maus-tratos.
Ainda segundo o CRMV em seu relatório (e reproduzido pelo MP
na inicial do processo), com respaldo legal, as pesquisas em animais devem
ser reduzidas, sendo utilizadas apenas quando não há métodos alternativos se
comprovada realmente benéfica para o homem ou o animal. Após analisar os
projetos em andamento na universidade, foi constatado que havia métodos
alternativos, o que não justificaria a utilização, sofrimento e morte dos animais,
TOURINHO, José Lafaiete Barbosa. Ação Civil Pública. Revista Brasileira de Direito Animal.
V. 8. Nº 13. Maio/Ago. 2013. P. 216-272.
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sendo eles os testes voluntários, pois todos os procedimentos já estavam
autorizados a ser realizados em humanos (ou seja, já testado em animais na
própria UEM, em humanos, e aprovado pela ANVISA).
Os testes voluntários, segundo relatório, seriam ainda mais benéficos,
principalmente em um dos experimentos que consistia no teste para diminuir
os efeitos colaterais de um medicamento que já estava no mercado através da
maneira como ele era aplicado. Nesse caso específico um humano poderia
relatar melhor o que sente do que um animal, sendo até mais vantajoso para o
experimento, não havendo razão para o uso animal.
Ou seja, todo o relatório apresentado pelo CRMV no Inquérito Civil
demonstrava que não havia necessidade ou justificativa para os testes, sendo
que a Universidade assim estava caminhando em sentido contrário ao resto de
mundo e da sociedade, que está em busca do bem-estar animal e da utilização
de métodos alternativos.
Após o Inquérito Civil, o MP recomendou a suspensão da utilização
dos modelos animais, a qual não foi atendida obviamente, e como resultado
da inércia da universidade, visando sempre a preservação do meio ambiente e
a satisfação dos interesses da sociedade, ingressou com a Ação Civil Pública
com pedido de liminar, para que nenhum cão sofresse mais nenhum tipo de
experimentação e para que todos os cães descritos no relatório do CRMV e no
processo fossem mantidos vivos.
O MP na petição inicial concorda, em seus fundamentos jurídicos, que há
um erro metodológico nas pesquisas que estavam sendo realizadas em questão,
já que o organismo animal é diferente do humano, e o animal não pode relatar o
que realmente está sentindo para que o experimento fosse satisfatório. Para tanto,
reafirmou tudo o que foi demonstrado pelo relatório do CRMV, acreditando que
os cães realmente estavam em condições de maus-tratos e que os procedimentos
não eram adequados, causando sofrimento extremo e desnecessário.
Retoma quase ao final nos métodos alternativos, explicitando que o
princípio dos 3 R’s deve ser sempre lembrado e utilizado, questionando assim
a atuação do CEUA da instituição, que ao que parece não realizava vistorias
no biotério e tampouco acompanhava os projetos de pesquisa em andamento,
revelando no mínimo sua negligência em suas funções.
Pedia o MP, para tanto, a concessão da liminar, a suspensão da utilização
qualquer espécime animal pelo departamento de odontologia e a abstenção da
universidade de criar cães de qualquer ou sem raça em seu biotério.
A UEM em sua contestação, além de pedir sigilo ao nome dos
pesquisadores (que já havia sido divulgado com a propositura da Ação Civil
Pública), negou tal tratamento aos animais em seu biotério, questionando o
relatório da CRMV que havia sido feito sem a presença da responsável pelo
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biotério ou de qualquer pesquisador, alegou prejuízo moral que a instituição
sofreu e prejuízo das pesquisas que estavam sendo realizadas (não demonstrando
os tipos de prejuízos).
A liminar foi concedida, tentando ser revertida pela UEM sem sucesso264
até o julgamento do recurso. A decisão da liminar determinava que os cães
permanecessem sob tutela da universidade até que o juiz determinasse, ao fim
do processo, o destino que teriam.
Tal decisão veio apenas em julho de 2012, quando o juiz determinou
que fossem retirados da Universidade 06 beagles (dos 14 cães mencionados no
relatório original do CRMV) pela Associação Anjos Animais. Segundo próprio
site da UEM, a ação continua em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de
Maringá.
A atuação do CEUA da UEM foi duramente questionada no processo,
tanto que perdeu seu credenciamento junto ao CONCEA. No entanto, em 2014,
em seu parecer nº 126 o CONCEA credenciou novamente a UEM para realizar
experimentações em animais265.
Ao tentar verificar os projetos de pesquisas que são realizados na
Universidade atualmente não há nenhum registro no CONCEA266.
Quanto ao financiamento ou parcerias para as pesquisas, nada se sabe
ou foi mencionado durante o processo. Acredita-se que pelo menos um dos
pesquisadores recebia financiamento externo para tais, pois era comum ser
palestrante em diversos países para empresas multinacionais. No entanto, se tal
informação for verídica, permaneceu sigilosa mesmo com a Ação Civil Pública,
com respaldo da UEM.
4.3.2 O Caso da UFSM
Esse caso em específico foi bem polêmico na cidade de Santa Maria,
ganhando grande repercussão na mídia267, onde foi encontrado todo o material
aqui apresentado já que se trata de uma ação penal sigilosa sendo difícil localizar
o número do processo, mesmo já tendo sido finalizado.
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 4ª Câmara Cível. Processo: 862610-8 (Acórdão).
Agravante: Universidade Estadual de Maringá – UEM. Agravado: Ministério Público do Estado do
Paraná. Relatora: Desª. Maria Aparecida Blanco de Lima. Curitiba. 03 de julho de 2012.
265
Conforme informação disponível em: <http://www.ppg.uem.br/index.php/eticabiosseguranca/ceua>
266
Conforme informação disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/
345115/22___Projetos_CEUAs. html?pagina=projeto&ceua=705&instituicao=436>. Acesso em 10
de agosto de 2015.
267
Principais informações retiradas do site ANDA – Agência de Notícias de Direitos Animais:
www.anda.jor.br
264
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Esse caso da Universidade Federal de Santa Maria torna-se interessante
não apenas pelo seu conteúdo e pelo tema da pesquisa abordada, mas
principalmente pelos seus desdobramentos.
A pesquisa de um doutorando em medicina veterinária da UFSM gerou
denúncias de algumas ONGs de defesa dos animais em um jornal de grande
circulação no Estado. Diante disso, o MP Federal instaurou Inquérito para
apuração do caso diante da denúncia.
A pesquisa consistia na retirada de parte da mandíbula para sua substituição
por uma placa de titânio, criada pelo estudante e por engenheiros baseada na
anatomia canina, visando a recomposição de mandíbulas em cães que se submeteram
a cirurgia para retirada de câncer na boca. Como a cirurgia para retirada do câncer
deve ser realizada com uma grande margem para que não tenha riscos, a placa seria
utilizada para ligar e estabilizar a mandíbula, recompondo-a268.
As denúncias publicadas mencionavam que os
animais ficavam sem atendimento pós-cirúrgico,
em local inadequado, sem condições de higiene.
A procuradora da República no Município expediu
ofícios à Reitoria, ao Comitê Interno de Ética
em Experimentação Animal e à coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária
requisitando informações circunstanciadas, no
prazo de cinco dias. Em fevereiro, a procuradora
já havia expedido Recomendação à Reitoria da
Universidade, com base em Inquérito Civil Público
instaurado pelo MPF, para que fossem cumpridas as
“normas incidentes acerca dos direitos dos animais,
especialmente no que tange ao zelo e guarda sob seus
cuidados, adequada alimentação, proteção, resguardo
da saúde e do bem-estar”.269
Interessante observar nesse caso que não houve menção que para dar
início à Pesquisa, o projeto teve que ser primeiro aprovado pelo CEUA da
Universidade, e que esse comitê tem como função analisar rigorosamente todos
os procedimentos que serão adotados fiscalizando-os durante a pesquisa.
GOMES, Cristiano. Estabilização dos corpos mandibulares com placas de titânio em cães e gatos. Tese
de Doutorado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da Universidade
Federal de Santa Maria – UFSM – Centro de Ciências Rurais. Santa Maria: UFSM, 2013.
269
VON HOHENDORFF, Raquel; GONÇALVES, Natália O. Bioética e as Comissões de Ética em
Experimentação Animal no Brasil. Anais do XXI Encontro Nacional do CONPEDI/UFF. Niterói,
Rio de Janeiro. De 31 de outubro a 03 de novembro de 2012. P. 59.
268
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As denúncias publicadas primeiramente giravam em torno do bemestar dos animais utilizados (12 animais). Acusavam o doutorando de não
cumprir com as normas, não acompanhando os animais durante seu pósoperatório, deixando-os na responsabilidade de estagiários, em condições de
higiene precárias e onde o alimento fornecido após a cirurgia não era adequado.
Citam, inclusive, infecções nas cirurgias, e que durante o experimento uma das
cachorras deu cria a 5 filhotes. No entanto, à época a maioria das pessoas ouvidas
pelo jornal denunciante não questionavam a real importância da pesquisa, mas
sim o uso de animais saudáveis, o abandono deles em condições precárias e a
eutanásia dos que sofriam sequelas.
Após as duas reportagens denunciando os maus-tratos, o mesmo jornal
teve acesso ao biotério onde estavam os cães utilizados na pesquisa, entre vários
outros. Segundo a reportagem o local estava devidamente higienizado, os cães
pareciam saudáveis e bem-alimentados.
No mesmo dia o doutorando encaminhou uma carta ao jornal com
esclarecimentos sobre sua pesquisa, afirmando ter sua pesquisa aprovação
do CEUA, e que os pacientes contavam com um controle severo de dor,
importante para sua pesquisa. Afirma que seguiu todas as leis e regras referentes
à experimentação, principalmente com relação à eutanásia, sendo que os cães
vivos iriam posteriormente para adoção.
Seu orientador igualmente enviou uma carta ao mesmo jornal
ressaltando a importância da pesquisa de seu orientando e afirmando que jamais
ocorreram maus-tratos.
Quanto às denuncias do ambiente em que estavam, ao que tudo indica
o próprio jornal comprovou o contrário. No entanto, há que ser feitas outras
observações importantes: o questionamento sobre usar animais saudáveis, já
explicado no capítulo dois do presente trabalho, não é lei, mas é preferível para
se ter um melhor resultado e acompanhamento das pesquisas, sendo inclusive
indicado. A eutanásia deve ser sempre realizada de acordo com o que propõe
a Lei Arouca, para que o animal não tenha sofrimento algum, ou seja, ela está
prevista em lei e em determinados casos deve ser realizada. O ambiente não
poderia estar em más condições ou sem higienização, pois isso influenciaria no
resultado, assim como o alimento fornecido no pós-operatório. Há que se pensar
que um pesquisador sempre considera todas as hipóteses para o seu estudo, para
que se tenham resultados satisfatórios.
Muitos indivíduos leigos, principalmente de organizações protetoras dos
animais acreditam que a própria experimentação já é maus-tratos, fazendo juízos
de valor sobre as pesquisas sem ter conhecimento ou competência para tanto.
Após as denúncias o próprio Reitor da Universidade se manifestou
afirmando que os animais sob sua tutela seriam bem tratados, suas placas de
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titânio seriam retiradas e então quando estivessem em boas condições de saúde
seriam encaminhados à adoção.
O CEUA igualmente emitiu uma nota de esclarecimento à sociedade
afirmando que após tomar conhecimento das denúncias, iniciou um processo
de averiguação dos fatos da pesquisa em questão, sendo que naquele momento
a pesquisa já estava encerrada e o resultado de sua investigação havia sido
encaminhado para o MP Federal. Também se comprometeu a manter a sociedade
informada sobre a condução final dos fatos.
Tal nota de esclarecimento torna no mínimo questionável a atuação e
reputação do Comitê, já que foi primeiramente o mesmo que aprovou o projeto de
pesquisa, que tinha como dever fiscalizar o andamento da mesma e seus resultados.
Após dois anos de investigações, o delegado da Polícia Federal indiciou
apenas o doutorando pelo crime de maus-tratos previsto no art. 32 da Lei de
Crimes Ambientais. O projeto tramitou pela 3ª Vara Federal de Santa Maria,
fazendo com que o réu entregasse a defesa de sua tese escrita em juízo. Antes do
fim do processo, o MP Federal propôs um acordo, já que se trata de um crime de
menor potencial ofensivo, aceito pelo acusado que pagou R$ 8.000,00 à Justiça,
sendo o valor destinado a uma instituição de proteção, acolhimento de animais
abandonados ou apreendidos pelo município.
Apenas o doutorando foi responsabilizado por maus-tratos, isentando a
responsabilidade da Universidade, do CEUA, do responsável pelo biotério, de
funcionários do local, não sendo justificada tal atitude em nenhum local.
Em sua tese, no entanto, há algumas contradições com o que foi exposto
e até denunciado. Aparecem fotos e descrições de procedimentos realizados
em animais doentes, realmente com câncer (ou seja, os procedimentos não
eram apenas realizados em animais saudáveis), e aparecem fotos e detalhes do
acompanhamento pós-cirúrgico no período de dois anos.
Em nenhum momento, nas reportagens ou mesmo em sua tese é
mencionada a fonte de financiamento para sua pesquisa, podendo ser a própria
UFSM, uma instituição de apoio à pesquisa e desenvolvimento ou uma empresa
interessada no protótipo de titânio criado, esse que com certeza seria de muita
valia no mercado veterinário.
4.3.3 O Caso da Fiocruz - Salvador
A Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz possui vários centros de
pesquisa, sendo considerada uma das fundações mais respeitadas da América
Latina. O Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz fica localizado no município de
Salvador – Bahia, possuindo diversos laboratórios, entre eles o Laboratório
de Biologia Parasitária.
115

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NA PESQUISA COM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

Criado em 2003, o Laboratório de Biologia Parasitária
(LBP) tem por objetivos desenvolver fármacos
antiparasitários e antitumorais, assim como promover
a saúde através de popularização de ciência, no
combate a dengue [...]. A equipe do LBP emprega
diferentes técnicas de Microscopia Eletrônica, a fim
de elucidar os mecanismos de ação de diferentes
compostos em células parasitárias ou cancerosas.
São utilizados compostos candidatos a terapêutica
de doenças negligenciadas como doença de Chagas,
Leishmaniose, esquistossomose, giardíase, amebíase,
tricomoníase e malária. O LBP vem mantendo
colaborações com os Institutos de Química da UFBA,
UFRuralRJ, UFF, Instituto de Biofísica Carlos Chagas
Filho e Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ.
Além da pesquisa experimental e da popularização
de ciência, o LBP vem atuando em capacitação
de profissionais de saúde e aperfeiçoamento de
professores de ensino médio de escolas das redes
públicas de ensino, com parcerias com o Instituto
Anísio Teixeira, Rede Nacional de Educação e
Ciência, IOC-FIOCRUZ, Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), Secretaria Municipal de Saúde, a
Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação e apoio
do CNPq, FAPESB, FINEP, CAPES, Plano Brasil
sem Miséria.270
As pesquisas realizadas pelo LBP tem sido alvo de contestação tanto do
MP quanto de associações protetoras dos animais, que ajuizaram juntos uma Ação
Cautelar Inominada271. O MP é o primeiro autor da ação, sendo a Associação Célula
Mãe, associação protetora dos animais, sem fins lucrativos, a segunda autora e
quem de fato recebeu denúncias de que havia vários cães sem raça definida na
sede da Fundação que estavam sendo utilizados como cobaias, “infectados pela
própria ré com o microorganismo da Leishmaniose”272 e mortos.
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ. Laboratório de Biologia Parasitária. Centro de
Pesquisa Gonçalo Moniz. Salvador. BA.
271
SANTANA, Luciano Rocha. Ação Civil Pública. Revista Brasileira de Direito Animal. V. 9. nº
16. Maio/Abr. 2014. P. 184-211.
272
SANTANA, Luciano Rocha. Ação Civil Pública. Revista Brasileira de Direito Animal. V. 9. nº
16. Maio/Abr. 2014. P. 188. [grifo nosso]
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Já na Petição Inicial, Luciano Rocha Santana trata da competência
da justiça Estadual para julgar o caso, no entanto, a mesma é questionada
novamente pela Fundação em Embargos de Declaração (Não Acolhidos), tendo
como resposta dos Embargos:
[...] o texto taxativo do art. 109, inciso I da
Constituição Federal não incluiu, dentre aqueles que
gozam de privilégios de foro, as fundações públicas,
pois estas, ao meu ver, não se confundem, como tenta
argumentar a embargante, com autarquias federais.
[...] a FIOCRUZ foi criada através do Decreto nº
66.624, de 22 de maio de 1970, da lavra do então
Presidente Médice, com personalidade jurídica de
direito privado e, posteriormente, através do Decreto
nº 4.725, de 09 de junho de 2003, da lavra do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve seu estatuto
e quadro demonstrativo de cargos remodelado, agora
com a personalidade jurídica de direito público.
[...] é impossível enquadrar a Embargante como
uma fundação com privilégios de autarquia por
equiparação, já que sequer os requisitos de criação
de uma fundação a mesma segue, muito menos os
critérios muito mais rigorosos e necessários para a
criação de uma autarquia ao ponto de equipara-las.273
A inicial aborda, inclusive, decisão do Superior Tribunal Federal
– STF em pedido de suspensão de liminar formulado pela União contra
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região no julgamento
da apelação nº 0012031-94.2008.4.03.6000. Tal liminar afastou a Portaria
Interministerial nº 1.426274, de 11 de julho de 2008 que proibia o tratamento da
leishmaniose visceral canina com produtos de uso humano ou não registrados
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prevendo inclusive
punições de caráter ético-profissional. Essa decisão do STF foi proferida pelo
Ministro Joaquim Barbosa, que manteve a liminar, suspendendo a portaria, e
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Processo nº 0508270-50.2014.8.05.0001
(Cautelar Inominada). Autor: Ministério Público do Estado da Bahia e Associação Célula Mãe.
Réu: Fundação Oswaldo Cruz – Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz.
274
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Interministerial nº 1.426. 11 de julho de 2008. Proíbe o
tratamento de leishmaniose visceral canina com produtos de uso humano ou não registrados no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
273
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permitindo assim o tratamento de cães contaminados, devendo os mesmos ser
assistidos por veterinários275.
Essa Portaria do Ministério da Saúde foi criada, primeiramente, por acreditar
ser o cão contaminado um risco à saúde pública, pois o homem é o hospedeiro
acidental e o cão é o hospedeiro definitivo. Porém, quanto à doença, cabe explicar:
A Leishmania spp. é endêmica nas selvas de clima
úmido e quente da América do Sul e Central, podendo
alcançar níveis epidêmicos entre trabalhadores que
adrentram as zonas florestais, habitat natural do
mosquito transmissor, um flebotomíneo hematógafo,
fêmea, do gênero Lutzomyia conhecido como birigui
ou mosquito-palha. Esse protozoário é naturalmente
encontrado em animais silvestres (roedores,
cachorro-do-mato, preguiça, tamanduá, gambá) e
peridomiciliares (cães, roedores), sendo o homem
seu hospedeiro acidental. Surge inicialmente uma
lesão cutânea provocada pela inoculação (ulceração
primária) após um período de incubação variável de
dez dias a três meses. Pode haver regressão espontânea,
mas na maioria dos casos a infecção evolui após vários
meses, surgindo lesões cutâneas secundárias e, mais
tarde, lesões nas regiões oral, nasal, faringeana e
laringeana por via hematogênica, apesar de suspeitarse que a propagação poderia ser feita também pelo
próprio paciente ao coçar a lesão primária e depois
levar a mão ao nariz ou a outra parte do corpo. As lesões
secundárias causam deformações e comprometimento
funcional grave, favorecendo o aparecimento de
doenças oportunistas, às vezes fatais.276e277 [grifo nosso]
No homem essa doença é chamada de Úlcera de Bauru, e acredita-se que
o tratamento da leishmaniose em animais oferece risco à Saúde Pública, devido
principalmente ao conhecido ciclo da doença que pode ser assim traduzido:
No entanto, o CFMV ainda não permite que seja realizado o tratamento, o que é objeto de
um processo ainda em julgamento. O CFMV mantém sua decisão mesmo com o julgado no STF
que ressalta o livre exercício da profissão de veterinário, cabendo a ele unicamente decidir sobre
o tratamento (ou não).
276
PINSETA, Dan Edésio. Biologia: Zoologia e Embriologia. Coleção Anglo. Livro 5. 2ª ed. São
Paulo: Anglo, 2002.
277
Segundo definição da doença, trata-se de um protozoário, e não de um VÍRUS como descrito
erroneamente no Pedido da Ação Cautelar.
275
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Figura 05 – Ciclo da Leishmaniose

Fonte: Livro de Biologia – Ensino Médio
Tal decisão é abordada na inicial para fundamentar o pedido de tratamento
dos cães contaminados pela Fiocruz, para que os mesmos não sejam eutanasiados,
já que Barbosa reforça a tese de que o sacrifício dos cães constitui uma prática
cruel que afronta o comando constitucional. Os autores almejam que os animais
além de não serem mais utilizados em experimentos, também sejam tratados e
que uma representante da segunda autora possa visitar os animais.
Uma das maiores críticas da Associação Célula Mãe à Fiocruz é
que a fundação aceita animais de particulares, que teoricamente os estariam
abandonando. Ao invés de agir como um órgão público com o dever de educar
e conscientizar a população, principalmente denunciando o abandono, eles
aceitam os animais para contaminá-los, estuda-los e posteriormente mata-los.
Como a Fundação já havia confirmado que realizava as inoculações
dos protozoários nos cães e que depois deveriam sacrificá-los (cumprindo com
a lei), os autores ingressaram com a cautelar para resguardar a vida de todos os
119

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NA PESQUISA COM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

cães, o que foi concedido. A Fiocruz tentou Embargos de Declaração, que Não
foi Acolhido. No site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pode ainda
obter os dados e movimentações do processo278.
A Fiocruz de Salvador, segundo consta cadastrado por seu CEUA no
CONCEA, continuou com pesquisas relacionadas com leishmaniose no ano de
2015. Não há informações se essas pesquisas foram suspensas, se continuaram
ou se foram transferidas para outro laboratório parceiro.
Tabela 11 – Projetos de Pesquisa da Fiocruz

Fonte: MCTI

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Processo nº 0508270-50.2014.8.05.0001
(Cautelar Inominada). Autor: Ministério Público do Estado da Bahia e Associação Célula Mãe.
Réu: Fundação Oswaldo Cruz – Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz.
278

120

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS NA PESQUISA COM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

As pesquisas sobre leishmaniose têm sido realizadas, com grande
avanço, também na parceria entre a Fiocruz e a UFRJ. Eles estudam a forma
cutânea da doença, que afeta 28 mil pessoas no Brasil por ano segundo
Ministério da Saúde279.
4.4 BEM-ESTAR ANIMAL E DIGNIDADE HUMANA
Todos os casos práticos apresentam como similaridades principais
o desconhecimento sobre a legislação vigente hoje no país acerca da
experimentação animal, o desconhecimento da função dos Comitês de Ética em
Uso Animal e principalmente do que vem a ser a crueldade contra os animais
prevista na Constituição Federal. Há inclusive o desconhecimento de que a
Constituição é antropocêntrica, e que portanto visa antes de tudo a dignidade da
pessoa humana, inclusive antes dos animais.
Para que se viva uma vida digna, a humanidade tenta evoluir com
muito esforço, principalmente no que diz respeito a medicina e aos avanços
científicos. Tais esforços são limitados pela legislação que regula como devem
ser realizados os experimentos e como devem ser tratados os animais, mas a
busca por curas de doenças não irá cessar.
O bem-estar de um animal doméstico não é o mesmo que o bem-estar
de um animal selvagem, e também não será o mesmo de um animal nascido e
criado em laboratório, sendo exatamente esse o desconhecimento observado
na maioria das ONGs e associações protetoras, que são especistas, ou seja, não
se preocupam com experimentos em ratos, mas apenas em animais domésticos
como cães, gatos e coelhos onde os experimentos são maus-tratos.
Por isso, ao receber uma denúncia de maus-tratos sobre laboratórios,
tais devem ser investigadas com rigor e sem grande repercussão para não atrair
ativistas, já que envolve pesquisas que demandam tempo, em laboratórios com
equipamentos caros, que tiveram financiamentos altos e que visam apenas a
melhor qualidade de vida não apenas humana, mas também de animais, vide a
pesquisa realizada pela UFSM.
O veterinário aceitou o acordo não sendo condenado, no entanto sua
pesquisa em razão das denúncias sobre maus-tratos não teve a repercussão
devida para ajudar vários animais. Como a pesquisa dele, há outras diferentes,
sendo realizadas por métodos alternativos como a impressora 3D, mas que
causam a mesma dor pós-operatória e os mesmos cuidados com os animais,
podendo ser citada como exemplo a tartaruga que ganhou uma mandíbula feita
através desse método, sendo a prótese igualmente de titânio, que foi implantada
cirurgicamente igual o procedimento realizado nos cães com câncer.
TURINO, Fernanda. Pesquisadores obtêm resultados positivos em vacina experimental contra
a leishmaniose. Comunicação e Informação. IOC/Fiocruz. Publicado em 31 de março de 2015.
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A tartaruga ganhou grande notoriedade e foi celebrada pela ciência,
enquanto a tese de doutorado, por questões de desconhecimento da legislação,
da Lei Arouca principalmente, pela sociedade (que não aceita a utilização de
animais saudáveis ou a eutanásia), não será de grande valia.
Figura 06 – Tartaruga ganha mandíbula de titânio na Turquia

Fonte: ANDA.jor.br
O mesmo desconhecimento pode ser observado nas pesquisas realizadas
pela Fiocruz. Além das similaridades com os outros casos, as associações e ONGs
também desconhecem a importância que aquela pesquisa pode ter para humanos e
animais. Essas pesquisas podem salvar milhares de vidas se descobrirem uma cura.
O tratamento hoje da leishmaniose causa muitos efeitos colaterais, é
longo, exige o deslocamento do paciente até unidades de saúde, há falhas e
pode haver resistência aos medicamentos utilizados, o que resulta em grandes
taxas de abandono. Muitos donos de animais infectados começam a tratar
seus animais e abandonam o tratamento, por ser longo e custoso. Há também
cidades que os exames para detectar a leishmaniose em cães são realizados pela
zoonoses, o chamado exame rápido de sangue que tem 20% de chance de ter
um resultado FALSO POSITIVO, e devido a medidas sanitárias para o bem da
saúde pública, a zoonoses realiza os métodos da eutanásia tanto no cachorro
“possivelmente” infectado, quanto nos outros animais da mesma casa, apenas
como prevenção. Por isso estuda-se tanto uma vacina para conter a doença,
tanto em animais quanto em humanos280.
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Outro fator importante que foi desconsiderado pela Associação autora
da ação é que os donos “abandonavam” sim seus animais na Fundação, mas
mesmo com as experimentações sendo realizadas, eles recebiam melhores
cuidados, atenção e alimentação do que se tivessem sido abandonados na rua,
muitos sem serem castrados e que procriariam, aumentando o problema das
associações e ONGs protetoras dos animais.
A pesquisa científica deve ser analisada por todos os lados, medindo-se
os benefícios e os malefícios sociais, econômicos e políticos.
As pesquisas realizadas na UEM mostram igualmente o desconhecimento
das leis e da função do CEUA pela população. Porém nesse caso, por já
existir métodos utilizados em humanos, o CEUA deveria ter debatido melhor,
utilizando o princípio dos 3 R’s para se evitar o uso desnecessário de animais,
assim como população que fez o abaixo-assinado devia ter cobrado isso do MP.
Mas tanto a Universidade quanto o CEUA não tiveram uma punição tão severa.
Perderam o credenciamento junto ao CONCEA, mas conseguiram novamente
pouco tempo depois, já estando aptos a novos experimentos.
Nesse caso o MP deveria ter investigado melhor o motivo das pesquisas
realizadas, de onde vinham os fundos para pesquisa. Muitas vezes uma
multinacional que é proibida de realizar testes em seu país terceiriza o serviço em
outro, e tal pagamento pode fazer parte do orçamento da Universidade (que ela não
quer abrir mão), por isso o CEUA aprova mesmo havendo métodos alternativos.
Outro fator de destaque é que tanto no caso da UFSM como no da UEM
o nome dos cientistas foram publicados junto às Ações, fazendo com que os
mesmos perdessem credibilidade (apesar dos pesquisadores da UEM não terem
sido punidos judicialmente). Segundo a Revista Nature, muitos pesquisadores,
cientistas e suas famílias sofrem ameaças e são vítimas de atentados por grupos
contrários ao uso de animais na ciência281. Tal publicidade aos cientistas,
portanto, deve ser repensada.
Muitos pesquisadores e cientistas acreditam que os ativistas são uma
ameaça às pesquisas e consequentemente ao avanço da humanidade, já que ainda
há muita dependência do modelo animal para os testes que devem ser realizados.
Estudo farmacoeconômico feito pela Universidade
de Columbia (EUA) mostra que cada 11.000 dólares
gastos em cuidados gerais de saúde resultam, em
média, em um ganho de 1 ano de vida. Entretanto,
com 1.340 dólares gastos em P&D, o retorno é o
mesmo. O mesmo estudo demonstra que cada dólar
a leishmaniose. Comunicação e Informação. IOC/Fiocruz. Publicado em 31 de março de 2015.
281
CRESSEY, Daniel. Battle Scars. Animal Research. Nature. Vol. 470. 24 de fevereiro de 2011. P. 452-453.
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investido em P&D está associado a 3,65 dólares de
redução com gastos hospitalares.282
Em um país como o Brasil que se encontra atrasado ainda em
termos científicos e tecnológicos, deixar que o desconhecimento ou o senso
comum atrapalhe suas pesquisas compromete diretamente sua economia, seu
desenvolvimento social, e suas políticas voltadas para o futuro. No mundo
globalizado, um país que age assim será rapidamente ultrapassado, e ficará
sempre dependente de outros.
CONCLUSÃO
A experimentação animal utilizada principalmente em P&D de novos
fármacos ou princípios ativos tem sido objeto de inúmeras controvérsias éticas,
científicas e filosóficas, que se intensificaram a partir do séc. XX.
Não há como negar que o progresso médico e científico foi resultado
direito ou indireto da experimentação realizada em animais ao longo dos séculos,
mesmo que algumas vezes tal progresso tenha sido negativo. O fim do uso de
animais pode retardar o progresso e por isso há a busca de métodos substitutos,
no entanto os animais continuarão a ser utilizados até que tais métodos sejam
validados e sua eficácia seja demonstrada.
Acredita-se também que ainda paire na comunidade científica os
interesses econômicos internacionais, sendo não apenas o interesse direto das
farmacêuticas, mas também da criação de animais para alimentar laboratórios
e universidades, fábricas de equipamentos de contenção e equipamentos
de laboratório formam um negócio multimilionário desde a década de 60,
tendo se intensificado a cada ano. Os empresários e os cientistas lucram, e os
consumidores tem a ilusão de que as drogas ou produto colocados no mercado
são mais eficazes ou melhoram sua qualidade de vida.
No entanto, o uso de animais muitas vezes era, e ainda é, motivo de
indignação, por serem os animais seres sencientes, principalmente se as cobaias
forem animais domésticos como cães, gatos e coelhos, o que conota certo especismo.
Mesmo com leis que regulem tal atividade, estas continuam sendo
antropocêntricas, inclusive a Constituição, que tem sempre acima de tudo a
dignidade humana. As leis tentam regular as atividades e os experimentos que
LICHTENBERG FR. Pharmaceutical innovation, mortality reduction and economic growth.
Presented at Conference on the Economic Value of Medical Research, dez. 1999. In: LIMA,
Jaderson S.; et al. Pesquisa Clínica: fundamentos, aspectos éticos e perspectivas. Revista Brasileira
de Cardiologia. Publicação Oficial da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Vol
16. Nº 4. Out/Nov/Dez 2003. P 227.
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são realizados para que sejam feitos de maneira que cause menos dor possível
ao animal, visando seu bem-estar.
A P&D é uma realidade que precisa ser inserida no dia a dia das empresas,
já que é assim que haverá um maior desenvolvimento científico e tecnológico,
alavancando o país. Os investimentos em P&D no Brasil são baixíssimos se
comparados aos investimentos realizados por empresas europeias ou norteamericanas, sendo por isso que eles lideram o mercado globalizado e o nosso
país continua no papel de dependente.
Os investimentos realizados pelo governo brasileiro são, em sua
grande maioria, destinados a universidades e instituições públicas para que
essas sejam centro de pesquisa e excelência, promovendo P&D e gerando
conhecimento, o que gera também desenvolvimento social. No entanto, falta
ao nosso país a transferência de tal conhecimento para o setor privado para
que faça girar a roda da economia.
Para que o conhecimento seja transferido da universidade para o setor
privado, no Brasil as parcerias ou cooperações entre universidades e empresas são
as formas mais incentivadas, sendo regidas pela Lei de Inovação e tendo como
principal função social do contrato vincular os interesses das partes (interesses
particulares) com o interesse da sociedade, podendo essa ao final ser beneficiada.
Outra função social destes contratos seria a possibilidade de estudo
das doenças chamadas negligenciadas (as doenças tropicais), chamadas
assim por não atraírem as grandes multinacionais. Elas podem ser estudas e
desenvolvidas nas Universidades e inseridas no mercado através de parcerias,
objetivando futuramente o mercado da América do Sul e Central e da África.
A maior função social dessas parcerias seria fazer com que de fato essas
descobertas ajudem a maior quantidade de pessoas.
Para se alavancar os processos de P&D, tanto as pessoas devem aprender
a manter um equilíbrio (como um pacto social), assim como as universidades
e as farmacêuticas tem que manter um justo equilíbrio contratual em sua
parceria, sendo que a coletividade se compromete a não prejudicar o individual
(a pesquisa científica), e o individual se compromete a não prejudicar o coletivo
e ainda a ajuda-lo (procurando cura para suas doenças).
Mas enquanto as pesquisas continuarem utilizando animais como cobaias,
haverá motivos para inúmeros protestos principalmente por parte de ativistas,
ONGs e associações protetoras dos animais, que têm se multiplicado a cada dia.
O Brasil vive hoje em um Estado Democrático de Direito, regido por
normas antropocêntricas que legitimam a experimentação animal, no caso de não
existir métodos alternativos a ela. Os métodos alternativos validados no Brasil,
pelo CONCEA e pela ANVISA, são poucos comparados à quantidade de exames
e testes necessários para o descobrimento de um novo insumo ou fármaco.
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As leis estipulam limites à experimentação, devendo ser seguidas sob
pena de ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, não importando
ser o responsável pessoa física ou jurídica, pública ou privada.
Há um grande problema acerca desse assunto: desconhecimento
(ou mau entendimento) das leis. ONGs, associações e protetores recebem
várias denúncias de maus-tratos todos os dias, e quanto a isso todos sabem
praticamente todas as leis, mas quando se trata de laboratórios ou pesquisas,
há sim um desconhecimento, pois podem todas as leis e todos os protocolos
serem seguidos para o melhor bem-estar do animal (e consequentemente obter
o melhor resultado da pesquisa), mas para os amantes de animais continuará
sendo maus-tratos (colocam a emoção no lugar da razão talvez).
Deveria haver uma maior conscientização da população acerca da
experimentação animal e da sua importância para todos, para evitar que grupos
de ativistas destruam laboratórios ou pesquisas e roubem animais.
Isso acontece frequentemente nos Estados Unidos, mas como eles já
têm um bom desenvolvimento no setor farmacêutico, a ação de grupos assim
não prejudica as pesquisas como prejudicaria uma invasão e destruição de um
laboratório no Brasil.
Um país em desenvolvimento como o Brasil, com um sistema econômico
onde vigora a livre iniciativa, a livre concorrência e a propriedade privada, não se
pode deixar que a ignorância com relação a esse assunto atrapalhe suas políticas
de P&D pensadas em longo prazo, devendo eliminar as incertezas econômicas e
jurídicas, para que se obtenha o desenvolvimento econômico e social que o país
precisa para se tornar um pouco mais independente no mercado internacional.
Há maneiras, como as diversas apresentadas durante o trabalho, de
garantir o bem-estar e a dignidade animal, de fiscalizar as ações realizadas e de
garantir os direitos animais em contratos de parceria. Há que se conciliar bemestar animal e o desenvolvimento tecnológico, científico, econômico e social
que o país tanto necessita.
Inclusive, mesmo a lei antropocêntrica visando sempre a dignidade
humana, há várias pesquisas que podem beneficiar tanto os animais quanto
os humanos, talvez até mais os animais. Ou seja, a questão sempre deve ser
observada de forma multifocal.
Caso não seja possível tal conscientização, chegaremos ao ponto trazido
pelo americano Carl Coher: preferem as pessoas contrárias à experimentação
animal então que os homens se tornem cobaias de laboratório? Ou preferem que
simplesmente os avanços científicos deixem de existir?
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ANEXO
PRINCÍPIOS ÉTICOS NA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
Colégio Brasileiro de Experimentação Animal – COBEA
Artigo 1º - É primordial manter posturas de respeito ao animal, como ser vivo
e pela contribuição científica que ele proporciona.
Artigo 2º - Ter consciência de que a sensibilidade do animal é similar à humana
no que se refere a dor, memória, angústia, instinto de sobrevivência, apenas lhe
sendo impostas limitações para se salva-guardar das manobras experimentais e
da dor que possam causar.
Artigo 3º - É de responsabilidade moral do experimentador a escolha de
métodos e ações de experimentação animal.
Artigo 4º - É relevante considerar a importância dos estudos realizados através
de experimentação animal quanto a sua contribuição para a saúde humana em
animal, o desenvolvimento do conhecimento e o bem da sociedade.
Artigo 5º - Utilizar apenas animais em bom estado de saúde.
Artigo 6º - Considerar a possibilidade de desenvolvimento de métodos
alternativos, como modelos matemáticos, simulações computadorizadas,
sistemas biológicos “in vitro”, utilizando-se o menor número possível de
espécimes animais, se caracterizada como única alternativa plausível.
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Artigo 7º - Utilizar animais através de métodos que previnam desconforto,
angústia e dor, considerando que determinariam os mesmos quadros em seres
humanos, salvo se demonstrados, cientificamente, resultados contrários.
Artigo 8º - Desenvolver procedimentos com animais, assegurando-lhes
sedação, analgesia ou anestesia quando se configurar o desencadeamento de
dor ou angústia, rejeitando, sob qualquer argumento ou justificativa, o uso de
agentes químicos e/ou físicos paralisantes e não anestésicos.
Artigo 9º - Se os procedimentos experimentais determinarem dor ou angústia
nos animais, após o uso da pesquisa desenvolvida, aplicar método indolor para
sacrifício imediato.
Artigo 10º - Dispor de alojamentos que propiciem condições adequadas de
saúde e conforto, conforme as necessidades das espécies animais mantidas para
experimentação ou docência.
Artigo 11º - Oferecer assistência de profissional qualificado para orientar e
desenvolver atividades de transportes, acomodação, alimentação e atendimento
de animais destinados a fins biomédicos.
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