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Não importa se os animais são incapazes ou não de
pensar. O que importa é que são capazes de sofrer.
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Introdução
O presente estudo analisa os fundamentos jurídicos que
norteiam atualmente o ordenamento jurídico brasileiro a respeito
dos animais no sentido de apontar as possibilidades dos animais se
tornarem sujeitos de direitos fundamentais.
Para tanto foram descritas as principais concepções
teóricas apontadas pelos doutrinadores como sendo favoráveis e
desfavoráveis à existência de direitos fundamentais dos animais,
apontando o entendimento doutrinário majoritário sobre a matéria.
A problemática da extensão ou não de direitos
fundamentais aos seres não humanos foi abordada neste estudo
tendo como eixo teórico-metodológico a escola do jusnaturalismo.
Bobbio, São Tomás de Aquino, Descartes, Peter Singer, Tom
Regan foram os principais autores consultados para análise do
tema.
Com intuito de descrever a perspectiva doutrinária e legal
sobre os direitos dos humanos e dos não humanos, no primeiro
capítulo realizou-se uma breve abordagem sobre os direitos
fundamentais propagados pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos e pela farta doutrina sobre as gerações de direitos
fundamentais e a hierarquia e limites entre eles.
No segundo capítulo será tratado o conceito de
jusnaturalismo como corrente filosófica basilar dos direitos
fundamentais, seu surgimento e evolução conceitual.
A seguir, no capítulo três, a proteção animal é discutida
com base na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, no
ordenamento jurídico brasileiro sobre os animais, no papel da
doutrina e do judiciário brasileiros na proteção dos animais.
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No capítulo quatro analisaremos a visão de acadêmicos de
medicina veterinária sobre os animais. A reflexão da problemática
da extensão ou não de direitos fundamentais aos seres não
humanos na visão dos estudantes teve como eixo teóricometodológico a escola do jusnaturalismo. Primeiramente é
demonstrada a relação entre animais e formação acadêmica. Logo
a seguir discute-se a (im)prescindibilidade dos animais na
experimentação animal.
Por fim, é de se registrar que a temática ora enfrentada pelo
presente estudo busca discutir a possibilidade de se estender os
direitos fundamentais a seres que do ponto de vista do ordenamento
jurídico brasileiro deixaram de ser considerados como “coisa”. O
desafio atual então passa pela incorporação de fato desse
entendimento jurídico em todas as esferas do comportamento
humano. Trata-se de demonstrar como a sociedade no dia-a-dia
reagirá perante os conflitos surgidos a partir de divórcios/dissolução
de união estável; maus-tratos por tutores; tratamentos em
clínicas/hospitais veterinários/petshops entre outras situações que
fazem parte da dinâmica social.
A experimentação animal também pode ser aproximada ao
rol de circunstâncias e situações em que o coletivo social trava
inúmeros questionamentos sobre o tratamento dispensado aos
animais. Seres convencionalmente utilizados em laboratórios para
realização de pesquisas passaram a ser alvo de proteção de inúmeros
grupos de proteção aos direitos dos animais o que demonstra o
quanto o tema está inserido na dinâmica social o que anima cada vez
mais a realização de estudos visando dar respostas a essas demandas
ou estimulando novos debates em torno da questão.

7

1 Direitos Fundamentais
1.1 Conceito
A construção do(s) conceito(s) sobre direitos
fundamentais nasceu do histórico processo de discussão e
reconhecimento sobre a existência de direitos humanos universais
que independem da cultura ou de convicções religiosas para serem
perseguidos. Daí a heterogeneidade dos seus fundamentos e, por
consequência, dos valores que estão a lhe fundamentar. Mas, um
sistema de valores pode ser humanamente fundado e este problema
foi resolvido na Declaração Universal dos Direitos do Homem
aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948
(BOBBIO, 2004).
Trata-se de um consenso geral acerca da sua validade,
buscando trazer a questão da dignidade da pessoa para o centro do
debate mundial (PIOVESAN, 2006). É a partir dele que as nações
começam a traçar o modus de sua operacionalização. Aqui pode-se
dizer que começam a ser discutidos princípios norteadores do que
passou a se chamar “direitos do homem” pois tem pretensão
universalizante ao garantir a cada indivíduo o exercício de direitos
independentemente dos valores compartilhados pela eventual
maioria (CARVALHO NETTO; SCOTTI, 2012).
As convenções, tratados e declarações internacionais
visavam estabelecer uma espécie de “padrão” de direitos humanos
fruto da negociação entre os países. Todavia ainda são inúmeras as
concepções e diversificação de direitos. Mas não se pode negar que
em linhas gerais buscava-se garantir à humanidade relações mais
igualitárias via institucionalização desses direitos nos ordenamentos
jurídicos nacionais. O esforço internacional em torno de uma
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jurisprudência consensual no sentido de favorecer a diminuição das
tensões sociais não tem logrado o êxito esperado. Fragilidades e
inadequações1 do direito internacional têm sido evidenciadas,
persistindo uma série de violações aos direitos humanos tão
amplamente conhecidas tendo como justificativa o princípio da
soberania nacional (DOUZINAS, 2009).
Para Tavares (2013), entre os principais instrumentos
internacionais de direitos humanos, destacam-se, a nível universal,
a Declaração Universal dos Direitos do Homem e os nove
principais tratados da ONU nesta área (Pacto Internacional sobre
os Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional sobre os Direitos
Económicos, Sociais e Culturais e sete outros tratados, em matéria
de discriminação racial, discriminação contra as mulheres, direito da
criança, direitos dos trabalhadores migrantes, desaparecimentos
forçados e direitos das pessoas com deficiência). Silva (2013)
complementa o rol de fontes indicando que o manifesto comunista
e as doutrinas marxistas, a doutrina social da igreja e o
intervencionismo estatal também serviram de fonte inspiradora dos
fundamentos dos direitos humanos.
O Brasil foi um dos 48 países que assinaram em 1948 a
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em 1964 foi
sancionada a Lei nº 4.319/64 que criou o Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) ligada ao Ministério da
Justiça. Até este ano não consta nos registros históricos políticas
públicas e/ou manifestações sociais em que se discutia a questão dos
direitos humanos. É somente a partir da ditadura de 64 que a
1

Atualmente sob o governo Trump os EUA são frequentemente apontados como
violadores de direitos humanos quando pretendem impedir a entrada de refugiados no
país entre outras políticas nacionalistas.
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violação de direitos humanos passa a ser pauta das reivindicações
das organizações sociais. Duas instituições especialmente passam a
liderar esse movimento: a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
e a Igreja Católica (OLIVEIRA, 1995).
A reunião dos documentos acima citados possibilitou a
elaboração teórica densa e quiçá inacabada de conceitos sobre os
fundamentos dos direitos fundamentais. Desses eixos surgiram as
mais variadas interpretações. Alex (2008) por exemplo entende que
os direitos fundamentais se sustentam em duas bases: material
(voltada para posições jurídicas selecionadas como suficientes para
serem denominadas à condição de direitos fundamentais) e formal
(que se referem às garantias asseguradas a tais direitos o que leva à
existência de um regime jurídico diferenciado no bojo da
Constituição.
Moraes (2013, p. 76) considera como o
Conjunto institucionalizado de direitos e garantias
do ser humano que tem por finalidade básica o
respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção
contra o arbítrio do poder estatal e o
estabelecimento de condições mínimas de vida e
desenvolvimento da personalidade humana.

Para Bonavides (2014a) a missão dos direitos
fundamentais consiste na criação e manutenção dos pressupostos
elementares da vida digna e livre. O autor complementa o rol
tradicional de direitos fundamentais acrescendo o direito à paz. Em
suas reflexões alega que
O novo estado de direito das cinco gerações de
direitos fundamentais vem coroar, por conseguinte,
aquele espírito de humanismo que, no perímetro da
juricidade, habita as regiões sociais e perpassa o
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direito em todas as suas dimensões. A dignidade
jurídica da paz deriva do reconhecimento universal
que se lhe deve enquanto pressuposto qualitativo da
convivência humana, elemento de conservação da
espécie, reino de segurança dos direitos
(BONAVIDES, 2014b, p. 86).

Mesmo não havendo por parte dos doutrinadores
consenso sobre o termo mais adequado, o sentido dos termos é o
mesmo. Canotilho (2007, p. 529), por exemplo, prefere utilizar a
expressão direitos do homem em lugar da expressão direitos
humanos ao afirmar serem
As
expressões direitos
do
homem e direitos
fundamentais são frequentemente utilizadas como
sinônimas. Segundo a sua origem e significado
poderíamos
distingui-las
da
seguinte
maneira: direitos do homem são direitos válidos para
todos os povos e em todos os tempos (dimensão
jusnaturalista-universalista); direitos undamentais são
os direitos do homem, jurídico-institucionalmente
garantidos e limitados espaço-temporalmente. Os
direitos do homem arrancariam da própria
natureza humana e daí o seu carácter inviolável,
intemporal e universal; os direitos fundamentais
seriam os direitos objectivamente vigentes numa
ordem jurídica concreta.

Já para Sarlet (2010, 2015, p. 2) “um direito
fundamental é sempre um direito de matriz constitucional (sendo
ou não também um direito humano) mas não se trata de um mero
direito constitucional”.
Diante das inúmeras possibilidades conceituais de
direitos fundamentais, Cavalcante Filho (2018) cita a dificuldade
apontada por Jorge Miranda sobre qual a teoria do direito que
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justifica os direitos fundamentais. Entende que esse problema deriva
do fato de que, hoje, quase todas as teorias jurídicas defendem a
existência de direitos básicos do ser humano.
Essas incontáveis facetas da interpretação do que
venham a ser os direitos fundamentais e certos de que um sem
número de interpretações poderiam ilustrar a multiplicidade de
concepções doutrinárias sobre a temática, para efeito de explicitação
do norte teórico aqui adotado, este estudo comunga com conceito
elaborado por Silva (2013, p.178) que adota a expressão direitos
fundamentais do homem por considerar que se trata de “princípios
que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia
política de cada ordenamento jurídico”, como também pode
designar, “no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e
instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência
digna, livre e igual para todas as pessoas”.

1.2 Gerações ou Dimensões de Direitos Fundamentais
No que diz respeito à legislação brasileira, de todas as
constituições a de 88 (CF/88) é a que traz o tema dos direitos
fundamentais de forma mais objetiva e positivada ao tempo em que
elege princípios jurídicos elevados à condição de norma. Neste
estudo não se pretende abordar as diferenças entre princípios e
regras, todavia pretende-se discutir as condições de aplicação dos
princípios e regras sobretudo quando se trata de direitos
fundamentais dos animais não humanos. Os princípios, para Ávila
(2013, p. 141) “instituem o dever de adotar comportamento
necessários à realização de um determinado estado de coisas”.
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O artigo 5º da CF/88 é reservado especialmente à
declaração dos direitos fundamentais. Todavia esses direitos
expressos não se encerram em si mesmos. Isto porque, segundo
Silva (2012), os direitos ali previstos não excluem outros previstos
na própria constituição como aqueles tratados, internacionais nos
quais o Brasil é signatário. Na opinião do autor os direitos
fundamentais da CF/88 decorrem de três fontes: os expressos; os
decorrentes dos princípios e regime adotados pela Constituição e os
decorrentes de tratados internacionais adotados pelo Brasil.
Outro tema bastante refletido pelos teóricos do direito
refere-se à divisão e classificação dos direitos fundamentais. Para
Rodrigues (2013, p. 64)
Os direitos fundamentais foram divididos
doutrinariamente em direitos de primeira, segunda
e terceira geração, e alguns defendem a existência
até mesmo de uma quarta geração, ou também por
muitos doutrinadores contemporâneos usam a
expressão “dimensão” ao invés de geração por
considerar que este último denota um entendimento
estanque, como se uma geração substituísse outra,
já o termo dimensão denota o agrupamento e
evolução gradativa dos direito, sendo a
nomenclatura mais utilizada atualmente.

Inicialmente o termo utilizado foi “geração” tendo em
Karel Vasak (1979) o seu precursor segundo afirma Franscichini
(2013). Para a autora Vasak pretendeu associar os direitos humanos
ao lema da revolução francesa (liberdade, igualdade e fraternidade).
Tinha como intenção demostrar sua evolução histórica. Por isso o
teórico dividiu os direitos fundamentais em três gerações, quais
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sejam: primeira (liberdade); segunda (igualdade) e terceira
(fraternidade).
No Brasil uma das referências sobre o tema é Paulo
Bonavides. Ele tem sido um teórico bastante citado sobre sua
classificação. Ao complementar a classificação de Vasak acrescenta
outras duas gerações: a quarta geração, como, por exemplo: o direito
de participação democrática (democracia direta), o direito ao
pluralismo, o direito à bioética e aos limites da manipulação genética
e a quinta geração que se relaciona ao direito à paz (BONAVIDES;
MIRANDA, 2009).
José Afonso da Silva, por sua vez, classifica os direitos
fundamentais em seis grupos de acordo a disposição em que os
direitos são garantidos na CF/88. Assim ficaram classificados: 1)
direitos individuais (art. 5º); 2) direitos à nacionalidade (art.12); 3)
direitos políticos (arts. 14 a 17); 4) direitos sociais (6º e 193); 5)
direitos coletivos (art.5º) e 6) direitos solidários (arts. 3º e 225)
(SILVA, 2013, p. 184).
Hodiernamente, fala-se em direitos de quarta geração,
inerentes ao patrimônio genético, incumbido de discussões
polêmicas relativas à bioética, como a clonagem humana e a
manipulação de embriões. Há quem defenda, outrossim, o
reconhecimento de direitos de quinta geração, ligados à telemática,
à internet e ao mundo digital (ou seria virtual?). Ambas as evoluções,
contudo, “carecem de maior aceitação, sendo sementes plantadas
que serão germinadas para colheita no futuro, quiçá não muito
distante” (PRADO, 2007, p. 261).
Pinto (2009, p. 126) além de comungar com a ideia das
gerações de direitos fundamentais, chama atenção para o papel do
poder público em efetivá-los. Para ele os direitos fundamentais
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representam o núcleo inviolável de uma sociedade política, com
vistas a garantir a dignidade da pessoa humana, razão pela qual não
devem ser reconhecidos apenas formalmente, mas efetivados
materialmente e de forma rotineira pelo Poder Público”.
Questão importante a ser destacada é a diferença entre
direitos e garantias fundamentais. Não é incomum a confusão entre
os termos razão pela qual descreveremos a visão esclarecedora de
Roque (2007) a respeito do tema. Para ele os direitos humanos são
elaborados a partir das declarações e tratados internacionais, de
caráter transnacional, universal, e em decorrência da condição da
pessoa, independentemente do seu relacionamento político com
determinado estado; [...] os direitos fundamentais estão positivados
no ordenamento jurídico de um determinado estado. Portanto, a
diferença está ligada ao alcance dos direitos.
Ferraresi (2012) apresenta uma variedade de termos
utilizados pelos autores na tentativa de construírem expressões ou
termos que indiquem direitos fundamentais. Entre essas expressões
estão: liberdades públicas, direitos subjetivos públicos, entre outras.
Em relação às características dos direitos fundamentais,
Araújo e Nunes Júnior (2005, p. 110) afirmam que a principal delas
é a proteção da dignidade humana em todas as suas dimensões.
“Formam uma categoria jurídica que busca resguardar o homem na
sua liberdade, nas suas necessidades e na sua preservação”.
Mas, segundo Carvelli e Scholl (2011) é necessária
paciência indescritível para a positivação dos direitos fundamentais,
pois a história tem mostrado e ensinado o quanto de esforço foi,
está sendo e será dispensado para que os direitos fundamentais
ocupem seu lugar no âmago da constituição e na consciência das
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pessoas. Os autores entendem que um esforço extraordinário é
fundamental para o alcance desses direitos.
Com relação à possibilidade de se ponderar os direitos
fundamentais, Campos (2004) entende que o princípio da
proporcionalidade é o que tem a primariamente a função de
preservar os direitos fundamentais. A autora considera
Que se há um aparente conflito entre princípios
constitucionais, ou entre direitos fundamentais,
deve-se aplicar o princípio fundamental da
proporcionalidade, que concederá ao caso concreto
uma aplicação coerente e segura da norma
constitucional, pesando a incidência que cada um
deve ter, e, preservando-se assim, o máximo dos
direitos
e
garantias
consagrados
constitucionalmente (CAMPOS, 2004, p. 31).

Quanto à possibilidade de o Estado vir a ser titular de
direito fundamental (tanto processual, como material), Ferreira
(2014, p. 135) responde positivamente, pois na visão da autora,
“quando ele estiver numa possível situação de sujeição ou
subordinação, onde um outro ente estatal, ou mesmo um particular,
esteja numa posição de superioridade política ou econômica”.
Diante do exposto esta breve apresentação mostrou
que apesar das inúmeras abordagens ou terminologias presentes na
doutrina, pode-se considerar a existência de uma ampla produção
científica acerca de praticamente todas as categorias dos direitos
fundamentais, trazendo aos cidadãos conteúdo jurídico o bastante
para fundamentar o seu efetivo exercício, ficando a depender, de um
modo geral, de um Estado eficiente no sentido de promover a
eficácia da legislação garantista.
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Nem bem começamos a usufruir ou verem os direitos
fundamentais serem efetivados paulatinamente e tornados uma
realidade, o Brasil se depara com políticas públicas, legislação
(emendas constitucionais e leis infraconstitucionais) e decisões
judiciais que representam uma verdadeira ameaça à democracia haja
vista que direitos historicamente conquistados estão na iminência de
serem “perdidos” sob o argumento de crise econômica mundial e
nacional.
A concessão dos direitos fundamentais passa a ser
relativizada em função dos interesses econômicos representando
uma clara violação ao princípio do não retrocesso social na medida
em que o patrimônio jurídico adquirido com tanta luta pelos
cidadãos brasileiros está sendo dilapidado ao ter direitos
fundamentais até então garantidos sofrerem relativização a exemplo
do que ocorreu com a reforma trabalhista em 2017.
O ministro do STF Marco Aurélio demonstrou durante
o Seminário de Verão 2018 da Universidade de Coimbra, em
Portugal, que a cidadania vai muito além da mera conquista de
direitos. Ele considera que
É por meio do exercício da cidadania que direitos
são conquistados e exercidos. O próprio exercício
da cidadania é um direito fundamental. Na clássica
formulação do sociólogo britânico Thomas
Humphrey Marshall, a cidadania se desenvolveu,
primeiramente, como direitos civis, seguidos dos
políticos e, então, dos sociais. A evolução dessas
ideias, migrando da Sociologia para o campo da
Moral e do Direito, resultou na noção da cidadania
como fundada na consideração ética e jurídica dos
direitos humanos (COELHO, 2018, p. 1).
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Com base nessas primeiras indagações, pode-se então
refletir mais pontualmente sobre os limites dos direitos
fundamentais bem como a ampliação de direitos como resultado da
evolução histórica da sociedade e as demandas surgidas em razão
dessas novas perspectivas. Bobbio (2004) relaciona alguns desses
novos direitos ao ampliar aos animais e ao meio ambiente o rol dos
sujeitos titulares. Acompanhada dessa ampliação vem pari passo a
complexidade jurídica envolvida no processo haja vista ainda
carecermos de uma produção teórica e jurisprudencial capaz de
fundamentar essa evolução conforme salienta Farias (2014, p. 13):
“os novos direitos estão carecendo de uma teoria geral, que defina
seus caracteres, significado e extensão, dentro de uma considerável
uniformidade”.
Fato é que a ampliação de direitos tem relação direta
com aperfeiçoamento da própria democracia. O estudo de
Cavalheiro (2006, p. 130) já chamava atenção para se repensar
continuamente nos princípios que sustentam o Estado Democrático
de Direito.
Não se pode mais admitir, por exemplo, a liberdade
individual de forma egoísta, esta deve sim, estar
intimamente associada com o ser social o que
implica em envolvimento recíproco de deveres e
responsabilidades. De igual forma a igualdade, na
perspectiva de igualdade de oportunidades, através
das ações afirmativas que elevam este princípio.

O Brasil convive por ora discursos antidemocráticos
que fazem apologia ao nazismo bem como ao fechamento do
Congresso Nacional e do STF demonstrando o quanto é necessária
a vigilância às tentativas de destruição da democracia.
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1.3 Existem Limites aos Direitos Fundamentais?
A relativização e a ponderação de direitos fundamentais
embora amplamente tratadas pela doutrina e jurisprudência
brasileiras e internacionais não se esgotou. Esse é um debate sempre
atual vez que decorre das próprias manifestações sociais presentes
ao logo do tempo em todas as civilizações. A questão se apresenta
também quando se identifica conflitos dentro do próprio texto
constitucional.
Barcellos (2007) explica que tais colisões são
características próprias do neoconstitucionalismo pois foram
introduzidas nas constituições elementos diretamente ligados a
valores e opções políticas (dignidade humana e desigualdade social
por exemplo) visando o estabelecimento de um consenso social
sobre esses direitos. Os conflitos seriam a demonstração no texto
constitucional de pretensões diferentes que precisam se harmonizar
em função da pluralidade social marcante nas sociedades
contemporâneas. Daí, segundo a autora o motivo dos direitos
fundamentais entrarem em choque em muitas circunstâncias.
Para Wadi (2018) existem restrições que são
“diretamente constitucionais”, considerando que elas se tratam de
fronteiras face às liberdades individuais formuladas expressa ou
tacitamente pela constituição, mas esses direitos podem ser
efetivados e não se tornarem definitivos pois se tratam de direitos
limites imanentes por conterem “limites máximos de conteúdo que
se podem equiparar aos limites do objeto”. Para a autora, também
existem as restrições indiretamente constitucionais com a função
de condicionar o exercício do direito já previsto na constituição
por meio de cláusulas de reserva explícitas. Um terceiro tipo são as
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restrições implícitas que embora não se manifestem no texto
constitucional explicitamente, mas interferem nas “regras
plenamente permissivas”, para garantir outros direitos, como por
exemplo a liberdade de expressão.
Conceição (2016) afirma que as restrições podem se
apresentar expressas ou não na Constituição. Para efeito didático
o autor divide em a) Restrições expressamente estatuídas pela
Constituição (a própria constituição determina a ponderação dos
direitos, a exemplo da livre manifestação do pensamento e a vedação
do anonimato (art. 5º, IV); ; b) Restrições expressamente autorizadas
pela Constituição (quando transfere essa incumbência para o
Legislador ordinário, para o Executivo e até para o Judiciário, tal
como a reserva legal) e, c) Restrições não expressamente autorizadas
pela Constituição (estabelece o seu âmbito de atuação, o seu
conteúdo, as suas fronteiras).
Existe uma restrição legal de direitos fundamentais
quando o âmbito de proteção de um direito fundado numa norma
constitucional é direta ou indiretamente limitado através da lei
(DEMARCHI; FERNANDES, 2015, p. 76).
Dittrich (1998, p. 98) confirma tal assertiva em relação
à expressão restrição, mas alerta sobre a diferença entre restrição e
cláusula restritiva. Para ela cláusula restritiva “é a parte da norma
completa de direito fundamental que diz como está restringido ou
pode ser restringido o que o suposto de fato de direito fundamental
garante prima facie”.
A autora apresenta suposta alternativa para a escolha
sobre qual direito fundamental é de primeira ordem ao afirmar que
o início da resolução do conflito passa pela “identificação de uma
restrição de direitos fundamentais, quais sejam: determinar o âmbito
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de proteção dos direitos e verificar da existência de uma reserva de
lei restritiva”. Essa análise é feita através de um processo de
argumentação jurídica racional com vistas à satisfação máxima dos
direitos fundamentais.
Com intuito de oferecer também oferecer alternativa
ao conflito entre direitos fundamentais, Santiago (2014) sugere que
a hermenêutica constitucional brasileira adote, ao lado da técnica
da ponderação de interesses, o critério da teoria dos limites como
instrumento auxiliar de interpretação, "de maneira a garantir o núcleo
essencial mínimo de direitos fundamentais".
Esses breves apontamentos objetivaram mostrar a
flexibilidade em alguns direitos fundamentais e que outros direitos
fundamentais podem surgir em decorrência das necessidades
sociais. Isso demonstra que o caminho para inserção de novas
demandas por direitos fundamentais está em plena construção e as
manifestações sociais são o termômetro de verificação da
importância do acolhimento ou não dessas novas demandas. As
questões abordadas estão sempre acobertadas por teorias movidas
por motivações ideológicas que dão sustentação ao pensamento
“inovador” visando o convencimento de sua procedência, muito
embora essas novas demandas estejam fundamentadas em
construções teóricas bastante antigas, o que não lhes subtrai
importância e muito menos longevidade necessária para albergar
causas ou direitos tidos como novos.
Diante das indagações acima, neste estudo a questão
dos novos direitos fundamentais e em especial, o dos animais, será
tratada à luz do aporte teórico oferecido pelo jusnaturalismo por
fornecer contribuições salutares que explicam as razões pelas quais
deve-se considerar os animais seres não humanos como titulares
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de direitos. Isto porque para essa concepção teórica os direitos
preexistem independentemente de sua positivação em texto
normativo.
Os defensores dos direitos dos animais também se
valem dessa compreensão para afirmarem categoricamente sobre
a preexistência dos direitos dos animais antes mesmo que sejam
positivados no ordenamento jurídico pátrio, o que provoca uma
larga e infindável discussão a respeito da “melhor” entre as várias
interpretações sobre o tema.
Dessa forma, espera-se que a exposição da doutrina
jusnaturalista contribua para um melhor esclarecimento em torno
das concepções em confronto sobre os direitos dos animais
enquanto sujeitos de direitos e possibilite abertura para as mais
diversas interpretações em torno do alcance ou da ampliação da
teoria dos direitos fundamentais.
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2 Jusnaturalismo
O jusnaturalismo é uma corrente jusfilosófica na qual
pretende fundamentar a tese do “direito justo”. Tem uma longa
caminhada histórica e sobrevive com muita força nos tempos atuais.
Podemos falar de vários “jusnaturalismos” (COSTA JR., 2012), no
que tange à sua conceituação e fundamentação.
Num passado recente tem polarizado, junto com o
juspositivismo, as duas principais correntes doutrinárias do século
XVIII (NOJOSA, 2015). Para fim de recorte teórico, este estudo
adota o conceito elaborado por Diniz (2015, p. 39) em que considera
o jusnaturalismo como o
Conjunto de normas ou de primeiros princípios
morais, que são imutáveis, consagrados ou não na
legislação da sociedade, visto que resultam da
natureza das coisas e do homem, sendo, por isso,
apreendidos imediatamente pela inteligência
humana como verdadeiros.

A seguir, será apresentado um breve histórico sobre
seus fundamentos e expectativas diante da ampliação de novos
direitos fundamentais.

2.1 Surgimento e Evolução Conceitual
A razão pela qual neste estudo adotou-se a abordagem
jusnaturalista para analisar os direitos dos animais baseia-se na
assertiva de Costa Junior (2012, p. 18) que entende não ser possível
não identificar uma “aproximação entre o jusnaturalismo e o Direito
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dos animais, pois o primeiro pode e deve servir como uma das
causas de justificação para o segundo”.
O jusnaturalismo “remonta às representações
primitivas da ordem legal de origem divina, passando pelos sofistas,
estoicos, padres da igreja, escolásticos, racionalistas dos séculos
XVII e XVIII, até a filosofia do direito natural do século XX”
(SOARES, 2007, p. 1).
Bobbio (2004) apresenta duas teses daquilo que ele
chama de movimento jusnaturalista. A primeira concebe que
coexistem duas instâncias jurídicas: o direito positivo e o direito
natural. O direito positivo corresponde ao direito estatal
manifestado através das fontes do direito. Já o direito natural seria
um direito perene e por sua vez, imutável, estando acima de
vontades políticas compondo os direitos independente do tempo ou
de quem estivesse no poder. A segunda tese refere-se à
superioridade do direito natural sobre o positivo, seria subalterno ao
direito natural, devendo estar em conformidade com seus
princípios. A validade do direito positivo estaria condicionada à
obediência aos princípios do direito natural sendo seu referencial
valorativo.
Para fins de uma melhor compreensão, Bobbio agrupou
o jusnaturalismo em categorias: a) O jusnaturalismo cosmológico,
vigente na antiguidade clássica; b) o jusnaturalismo teológico,
surgido na Idade Média, tendo como fundamento jurídico a ideia da
divindade como um ser onipotente, onisciente e onipresente; c) o
jusnaturalismo racionalista, surgido no seio das revoluções liberais
burgueses do século XVII e XVIII, tendo como fundamento a razão
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humana universal; d) o jusnaturalismo contemporâneo2, gestado no
século XX , que enraíza a justiça no plano histórico e social,
atentando para as diversas acepções culturais acerca do direito justo
(SOARES, 2007).
Como se percebe, a concepção de direito natural foi
sendo modificada com o passar dos séculos de forma que não há
uma homogeneidade doutrinal deste tema. Na verdade, existiram
diversas escolas jusnaturalistas que ora fundamentaram o direito
natural nas leis cósmicas, na vontade divina ou na natureza do
homem. Observa-se uma relação direta entre sua evolução com as
transformações sociais e políticas ocorridas sobretudo após o século
XVIII mais precisamente com a deflagração da revolução francesa
(NADER, 2011).
Em análise pontual sobre a evolução do jusnaturalismo,
Soares (2007) atribui também ao surgimento ciências sociais como
Sociologia, Antropologia e Etnologia as modificações ocorridas nas
bases teóricas do jusnaturalismo. Essas novas ciências concebiam
que o próprio conceito de justiça era variável e poderia mudar com
o tempo e o espaço, contrariando a concepção inicial que pregava
sua imutabilidade.
Para Nader (2011, p. 376), “o jusnaturalismo atual
concebe o direito natural apenas como um conjunto de amplos
princípios, a partir dos quais o legislador deverá compor a ordem
jurídica”, entre eles alguns consagrados em nossa constituição tais
como o direito à vida, à liberdade, à participação na vida social,
igualdade etc.
2 Em virtude

deste estudo tratar de novos direitos fundamentais, serão abordados
aspectos do jusnaturalismo contemporâneo.
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Esses princípios são apenas ponto de partida para a
positivação. Aliás, estes princípios por si sós independem de
legisladores haja vista serem considerados direitos naturais e por
essa razão sua fonte é a mesma em todos os tempos e lugares.
Serviria como uma ordem ao direito positivado o qual teria o papel
de ser harmônico com o objetivo de frear autoritarismo, mas
também pode o jusnaturalismo ser usado como instrumento de
manutenção de injustas sociais via manobras por parte de quem está
no poder (NADER, 2011).
As críticas mais contundentes ao jusnaturalismo estão
relacionadas à ausência de relativismo histórico-cultural do direito
justo, o que engessa a visão de justiça (DINIZ, 2015; NADER,
2011; NOJOSA, 2015; SOARES, 2007). Embora alvo de críticas,
muitas das quais desqualificadoras quanto à capacidade do
jusnaturalismo em responder adequadamente à teoria do direito,
alguns autores ainda o consideram que significativa importância foi
retomada no século XX, a partir das doutrinas de Kant, Stamler,
Récaséns Siches, Radbruch e Del Vecchio e que consiste na base do
direito do século XXI uma vez que os valores éticos universais
constituem parâmetro para a qualificação das licitudes (ARAÚJO
A.; ARAÚJO, W., 2010).
Não resta dúvida de que o jusnaturalismo como
corrente jusfilosófica tem sido fonte para significação da luta por
direitos humanos universais, como também servido de inspiração
para o direito positivo. Sua contribuição permanece atual ao conter
pressupostos teóricos que vão além dos direitos estritamente
humanos, inaugurando interpretações extensivas a outros seres não
humanos como parte dos novos direitos, entre eles os direitos dos
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animais - portadores de alta complexidade jurídica (BOBBIO,
2004).
O jusnaturalismo tem sido fundamental como base
teórica das discussões em torno dos problemas ambientais, o que
possibilitou o alcance da proteção jurídica àqueles seres até então
tidos como subordinados aos interesses humanos e, portanto, a sua
existência estava relacionada à mera exploração/utilidade. Passou a
ser uma das “fontes de justificação dos direitos dos animais”
(COSTA JÚNIOR, 2012).
Contemporaneamente Finnis (1980) é tido como
referência no debate a respeito do direito natural. Ele diz que o
Direito Natural foi severamente repudiado e até exposto de maneira
caricatural, fortalecendo uma visão preconceituosa do direito
natural. O autor é bastante enfático ao considerar que os princípios
do Direito Natural explicam a possibilidade tanto de demonstrar a
força obrigatória das leis como também possuem a explicação capaz
de sustentar a desobediência à essas mesmas leis. Considerava que
as teorias do direito natural possuíam mais que superstição e
obscuridade. Essas considerações de Finnis têm levado à
reconsideração do sentido de direito natural.
Em artigo sobre o pensamento de Finnis, Sgarbi (2007,
p. 689) afirma que Finnis formula um jusnaturalismo “peculiar” no
qual no lugar da natureza coloca-se o “razoável” e, do razoável, o
sustentáculo dos “direitos humanos”.
O aporte teórico oferecido por Finnis contribuiu ao
final do século XX e início do século XXI para o resgate das ideias
inerentes ao jusnaturalismo, o que vem ajudando na elaboração
doutrinária a respeito dos direitos humanos, direitos ambientais e
direitos animais, entre outros. Assim, o que parecia superado e
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distante da explicação para novos direitos, teve repercussão frente
às leis consideradas injustas demarcando novos rumos e
compreensões sobre essas novas demandas, entre elas o surgimento
de movimentos sociais de enfrentamento aos diplomas jurídicos que
já não atendiam às necessidades da sociedade, entre eles os
movimentos ambientais.
Para Barbosa e Drummond (1994 p. 265-289 apud
FARIAS, 2014), o movimento ambiental gerou diversas propostas
para um novo relacionamento entre o homem e a natureza, dentre
eles destaca-se a ideia de direitos da natureza, onde o homem não é
mais superior a ela, mas sim faz parte dela (visão biocêntrica ou
ecocêntrica).
Esse clima de efervescência de ideais ambientalistas foi
fortalecido a partir da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente
(1972). A Assembleia Geral criou, em dezembro de 1972, o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
Desde então inúmeras correntes ideológicas andam lado a lado na
tentativa de interpretar o desenvolvimento e resignificar aquelas
relações homem/natureza.
A iniciativa da ONU gerou um leque variado de
sistemas de gestão pública patrocinadas pelos mais diversos estadosnação o que demonstra que a marca principal dessas gestões tem
sido uma convivência mesclada por políticas públicas
comprometidas com o crescimento econômico, necessitando para
tanto de estratégias que acolham a dimensão ambiental na tentativa
de convencer a sociedade sobre sua relevância. Acontece que
quando se trata da relação com os animais nesse modelo
considerado inovador, surgem inúmeras indagações. Algumas delas
totalmente avessas ao uso de animais como parte integrante do
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processo produtivo presente nas atividades que lidam diretamente
com os derivados de animais. Outras militam ao contrário,
defendendo o uso de animais para comercialização visando a
lucratividade e cada vez mais o aumento da produtividade.
Sabe-se que esse segundo argumento está amplamente
consolidado entre os povos, sejam orientais, sejam ocidentais. O uso
de animais para alimentação, vestuário, experimentos da indústria
farmacêutica, cosméticos, entre tantos outros é uma realidade
inquestionável, mas que tem merecido um acalorado debate sobre
sua conveniência ou não.
Essas formas de intervenção e uso dos animais vem ao
logo da história ganhando e perdendo espaço. Na era da
industrialização ganhou corpo e se consolidou. Atualmente são
raros os produtos que não têm origem animal. Apesar disso, grupos
ambientalistas, protetores dos animais e parte da sociedade civil
organizada vem se debruçando sobre novo olhar da relação com os
animais. O embasamento teórico que vem subsidiando a elaboração
desses modos de convivência com os animais está voltado para o
jusnaturalismo.
Ao longo do tempo as construções teóricas
jusnaturalistas visaram a superação daquela postura antropocêntrica
prevalecente na qual o homem “estabeleceu um domínio tirânico
sobre todas as espécies vivas, fundamentando-o em uma presumida
ordem divina” (SILVA, 2009, p. 126).
Verifica-se assim a busca cada vez maior de tutela
jurídica ao meio ambiente visando o bem-estar dos seres humanos
e não humanos necessitando-se de proteção específica em que
pesem legislação constitucional e infraconstitucional. A proteção
aqui refere-se a garantias aos seres não humanos que vão além dos
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interesses humanos, que ultrapassam a barreira do
antropocentrismo.
Assim, de acordo com Gonzaga (2017, p. 20-21) todas
as teorias da lei natural compreendem a lei como um remédio contra
os grandes males da anarquia, por um lado e, por outro lado, da
tirania. [...].
Oliveira, Santos e Faraco Neto (2014, p. 372-373) falam
de função social do direito natural. Em casos de conflitos de
interesses de direitos consideram importante se buscar no direito
natural a resolução dos conflitos. Eles o consideram mais apto
Considerando sua abertura conceitual e amplitude –
à concretização da função social do direito. Isso
porque [...] o direito positivo é entendido como um
sistema demasiadamente hermético, de árdua
mudança e que, bem por tal foco, cria empecilhos
ao enfretamento pronto de novos desafios
impostos pelo mundo da vida. Verificando-se,
portanto, um belvedere histórico social inovador e
repleto de desafios que se retroalimentam, a
maleabilidade advinda da concepção naturalista de
direito, livre de amarras impostas por um poder
central e autoritário que, nem sempre, estabelece
legitimamente normas fechadas.

Bedin (2014, p. 250) corrobora deste pensamento ao
afirmar que a doutrina do Direito Natural possui uma função
essencial muito embora tenha sido alvo de críticas ao longo da
história, “tem sempre renascido e ainda goza, na atualidade, de uma
boa dose de saúde”. O autor considera o tema atemporal no debate
doutrinário em torno da sua funcionalidade e perspectiva de
explicação da própria função social desta concepção teórica, haja
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vista a efetiva possibilidade já verificada de explicação e
compreensão da reorganização social diante das demandas atuais,
levando à conclusão de que a análise bastante em seus princípios
continua pertinente.

2.2 Hermenêutica Jurídica
De acordo com Maximiliano (2009, p.1) a hermenêutica
é a teoria científica da arte de interpretar ao determinar o sentido e
o alcance das expressões do Direito. Por isso objetiva estudar os
métodos as técnicas de análise e interpretação do direito. O autor
faz uma crítica ao positivismo ao considera-lo incapaz de enxergar
os fenômenos sociais de maneira minuciosa, mas somente em
termos gerais, o que pode levar a injustiças sem precedentes ao
deixar de visualizar a realidade do caso. Considera que a aplicação
do direito pressupõe:
a) A crítica, a fim de apurar a autenticidade e, em
seguida, a constitucionalidade da lei, regulamento
ou ato jurídico; b) A Interpretação, a fim de
descobrir o sentido e o alcance do texto; c) o
suprimento das lacunas, com o auxílio da analogia e
dos princípios gerais do Direito; d) o exame das
questões possíveis sobre a ab-rogação, ou simples
derrogação de preceitos, bem como acerca da
autoridade das disposições expressas, relativamente
ao espaço e ao tempo (MAXIMILIANO, 2009, p.
7).

Se estamos diante de uma nova perspectiva do direito
em relação aos seres não humanos, seria um contrassenso analisar
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seus direitos à luz de interpretações conservadoras que de antemão
já estão convencidas da não possibilidade de o animal não humano
ser considerado pessoa ou sujeito de direitos.
[...] o intérprete é o renovador inteligente e cauto, o
sociólogo do Direito. O seu trabalho rejuvenesce e
fecunda a fórmula prematuramente decrépita, e atua
como elemento integrador e complementador da
própria lei escrita. Esta é a estática, e a função
interpretativa, a dinâmica do Direito [...]
(MAXIMILIANO, 2009, p. 10).

A interpretação literal dos dispositivos legais representa
um perigo segundo o autor, pois pode conduzir a um formalismo
ou engessamento que impediria sua capacidade de se adaptar às
necessidades sociais ou a recriação do direito por parte da
jurisprudência. O autor alerta para a importância de ter profundo
conhecimento de todo o organismo do Direito, que se conheçam os
institutos jurídicos e bem se compreendam os fatos, de modo que
possa interpretar e aplicar a lei de modo escorreito, com justiça.
Em resenha sobre a obra de Maximiliano, Andrade
(2016, p. 112-113) conclui que o autor
Alerta para a circunstância de que as diversas
tendências ou inclinações33, as paixões e os
preconceitos muitas vezes impedem o operador do
Direito de raciocinar com a necessária acuidade e
acerto. Afirma que a exegese viciosa e incorreta às
vezes decorre do fato de o julgador impressionar-se
com a galeria da corte, o que hoje remete àqueles
casos em que a decisão judicial é influenciada pela
imprensa, pela opinião pública.

Para Matos e Pinheiro (2016) existe ainda insegurança
na aplicação da hermenêutica no ramo jurídico, muito embora ela
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tenha sido aceita pelos operadores do direito. Acreditam que o
motivo para tal insegurança reside na ausência de estudos mais
aprofundados sobre a hermenêutica jurídica pela filosofia.
A hermenêutica adota uma posição no sentido de
rechaçar qualquer tentativa de separação estrita
entre momentos meramente descritivos e
normativos do discurso, o que, entre outras coisas,
a distância de um conceito estritamente positivista
do direito (MATOS; PINHEIRO, 2016, p. 191).

Graças à indeterminação das normas constitucionais no
contexto pós-guerra, caracterizado como neoconstitucionalismo, a
hermenêutica constitucional foi se consolidando como possibilidade
como método de interpretação alternativo ao positivismo
cristalizado no meio jurídico, já que nem o positivismo e tampouco
a hermenêutica tradicional já não estavam favorecendo a eficácia
jurídica da norma. A hermenêutica traz esses mecanismos de
interpretação visando, entre outros, a adequação ao princípio da
supremacia constitucional. Carneiro (2009) destaca a importância do
compromisso da hermenêutica heterorreflexiva com a sociedade
complexa e plural em que estamos inseridos. Defende a ideia que a
hermenêutica está atenta aos déficits de uma modernização tardia,
indicando-a então como uma alternativa entre positivismo e
jusnaturalismo.
Pode-se
afirmar
que
na
essência
do
neoconstitucionalismo está o papel dos princípios constitucionais,
cuja interpretação é sempre motivo de controvérsias muito embora
autores como Herzl (2013) não terem dúvidas de que exercem “uma
função de fechamento interpretativo”. Se eles forem levados a sério
têm a capacidade de reduzirem a margem de discricionariedade
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judicial, sendo eixo de orientação para o intérprete orientando-o na
obtenção da resposta mais adequada à constituição.
Vilas-Bôas (2010) corrobora com esta preocupação de
Herzl e acrescenta a importância de se compreender que
A hermenêutica jurídica é uma ciência auxiliar da
ciência jurídica, já que a para que aconteça a
interpretação jurídica e com isso consigamos
compreender e criar a ciência jurídica faz-se
necessário utilizar as técnicas desenvolvidas pela
hermenêutica para então buscarmos o sentido e o
significado das palavras, das normas e dos
princípios jurídicos (VILAS-BÔAS, 2010,

p.47).

Na mesma direção dos autores citados anteriormente,
Barroso (2009, p. 150) explica que caberá ao intérprete
constitucional
Visualizá-los em cada caso e seguir-lhes as
prescrições. A generalidade, abstração e capacidade
de expansão dos princípios permite ao intérprete,
muitas vezes, superar o legalismo escrito e buscar
no próprio sistema a solução mais justa, superadora
do summum jus, summa injuria. Mas são esses
mesmos princípios que funcionam como limites
interpretativos
máximos,
neutralizando
o
subjetivismo voluntarista dos sentimentos pessoais
e das conveniências políticas, reduzindo a
discricionariedade do aplicador da norma e
impondo-lhe o dever de motivar seu
convencimento.

O intérprete deve estar alinhado a princípios de
interpretação constitucional para evitar discricionarismos
exacerbados e consequentemente insegurança jurídica. Estes
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princípios estão descritos em elaborações doutrinárias densas e
respeitadas como por exemplo a obra de Canotillho. O autor
elaborou um rol de seis princípios capazes de evitar, se seguidos
devidamente, a acusação de parcialidade do intérprete. São eles:
Princípio da Unidade da Constituição, Princípio do Efeito
Integrador, Princípio da Máxima Efetividade, Princípio da
Conformidade Funcional, Princípio da Concordância Prática ou da
Harmonização e o Princípio da Força Normativa da Constituição.
O princípio da Unidade da Constituição deve ser
interpretado de modo que não venha a gerar nenhuma contradição
em sua norma buscando harmonia e integração do texto, ou seja, a
unicidade do sistema de modo a evitar confrontos com relação à sua
integridade, o que a tornaria um mero bojo de normas não
relacionadas entre si.
O Princípio do Efeito Integrador busca interpretar o
texto constitucional com vistas a atender os desejos da sociedade,
sujeitando sua análise aos interesses e necessidades dos vários
setores sociais, daí seu caráter plural pois a sociedade se apresenta
com várias feições.
Como próprio nome já indica, o Princípio da Máxima
Efetividade busca garantir maior eficácia aos direitos humanos
auxiliando o intérprete a contribuir para que os direitos humanos
sejam o quanto antes efetivados.
O Princípio da Conformidade Funcional objetiva
impedir afronta às competências previstas na constituição
garantindo a harmonia entre os poderes da União, assim evitando o
confronto ou incerteza de competências o que diminui as chances
de inoperância do Estado frente às exigências da sociedade.
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Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização
tem relação estreita com os demais pois seu propósito consiste em
analisar possíveis confrontos entre princípios, cabendo-lhe trazer a
harmonia entre eles já que não existe hierarquia entre os princípios.
Por fim, o Princípio da Força Normativa da
Constituição. Este ajuda a solucionar questões ligadas a problemas
jurídico-constitucionais. Diante de problemas dessa natureza o
intérprete é levado a optar pela solução que mais represente a
máxima eficácia da lei maior.
Neste estudo nos amparamos no estudo de Canotilho
(2007) sobre os princípios da interpretação constitucional, mas
temos ciência da importância das análises de Márcia Haydeé Porto
e Carvalho, Luiz Roberto Barroso, Glauco Barreira Magalhães
Filho, Celso Ribeiro Bastos e tantos outros doutrinadores que se
debruçam sobre a temática.
Esta breve explanação sobre hermenêutica jurídica teve
o propósito de apontar as inúmeras possibilidades dentro das mais
diversas interpretações constitucionais sobre os temas aclamados
pela sociedade como é o caso dos direitos dos animais. Existe uma
larga lacuna que precisa de regulamentação referente ao tratamento
dispensado aos animais no sentido de novas interpretações porque
as conservadoras já se conhecem o suficiente. A hermenêutica
contemporânea comporta todo um corpo teórico capaz de
colaborar com a formação de novas interpretações sobre o direito
dos animais e cede lugar aos mais variados sentidos. Cabe ao
intérprete se posicionar sobre de que lado mais se identifica.
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3 Proteção aos Animais
Preocupações teóricas com a tutela jurídica aos animais
remetem há mais de cem anos atrás. A primeira publicação sobre a
relação entre direito e animais foi feita por Henry Salt, em 1892, ao
publicar o livro Animal Rights. A obra constitui um importante
documento em defesa dos interesses sencientes, ao propor a
inclusão de todos os animais (humanos ou não) no âmbito da
comunidade moral. O autor ressalta a existência de deveres positivos
(de beneficência) e os negativos (de não-maleficência), em relação
aos demais seres (SILVA, 2009).
Assim, o reconhecimento da importância dos animais
como seres de direito vem se consolidando ao longo dos anos. O
eixo da associação entre os seres humanos e não humanos está na
dignidade. Ao analisar o artigo 1º da Constituição alemã, Kloepfer
(2005), defende que a dignidade humana é um valor absoluto, sem
qualquer ponderação, mas alerta que não se trata de um superdireito, independentemente de outros seres também titulares de
direito, pois a supremacia da dignidade não teria o condão de
autorizar a existência de um direito ilimitado.
Reforçando o entendimento de Kloepfer (2005), Dias
(2007) entende que os animais deveriam ser inseridos no mesmo
sistema de proteção legal concedido ao ser humano em reverência
ao princípio da igualdade.
Outro princípio que tem sido evocado é o da igual
consideração de interesses quando se pretende proteger os animais
de experimentação utilizados em pesquisas científicas. Segundo
Sousa (2015) esse princípio pode auxiliar como importante
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norteador nas pesquisas científicas, sobretudo na criação de
modelos substitutivos à utilização de animais.
Para Silva (2009, p. 11137), “doutrinadores já
vislumbram uma mudança de paradigma constitucional da
concepção de dignidade, a fim de se adotar um marco jurídicoconstitucional socioambiental, consolidando a formação de uma
dimensão ecológica da dignidade humana”.
Como se vê o tema proteção animal vem sendo
discutido sob várias perspectivas sejam elas teóricas,
principiológicas ou legais. A seguir são apresentados documentos,
legislação e jurisprudência que tratam sobre o assunto com intenção
de facilitar a elaboração de uma visão voltada para a análise mais
aprofundada da relação jurídica que possa a vir ser estabelecida entre
seres humanos e não humanos em virtude de serem ou não os
animais sujeitos de direito e estes documentos esclarecerão as
possibilidades reais.
3.1 Declaração Universal dos Direitos dos Animais – D.U.D.A.
Somente trinta anos após à promulgação da Declaração
do Direitos do Homem (1948) é que foram declarados pela
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura) os direitos dos animais (1978). O referido
documento trata do relacionamento entre seres humanos e os
demais animais. Visava, entre outros, estabelecer limites éticofilosóficos com a finalidade de se construir uma nova postura de
vida junto aos animais.
A Declaração dos Direitos do Animal traz consigo uma
proposta de uma nova “ética biológica, uma postura de vida e de
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respeito aos animais numa valoração intrínseca, que permite dizer
que o mesmo também é sujeito de direitos” (MENESES; SILVA,
2016, p.13).
Passados quarenta anos da expedição desse diploma
ainda permanecem as históricas formas cruéis de tratamento com os
animais apesar do reconhecimento aos animais do “direito ao
respeito, ao não sofrimento ou submissão a maus tratos, à liberdade
em seu habitat, à proteção humana e legal” (DIAS, 2007, p. 110).
Fica evidenciado os primeiros passos em torno do
desenho teórico sobre dignidade animal a partir dos direitos
assegurados na Declaração Universal dos Direitos dos Animais. As
constituições nacionais passaram a inserir no rol de princípios
garantistas o respeito aos animais.
Hoje a discussão sobre o conceito de “direito dos
animais” mudou seu enfoque, conectando os deveres
dos homens para com os direitos dos animais. Neste
enfoque mais uma vez afirmamos que os Estados
têm a obrigação de proteger a vida de todos os seres.
E que os direitos dos animais se tornam deveres de
todos os homens (DIAS, 2007, p. 111).

Apesar de haver entendimento de que a D.U.D.A. é
apenas uma declaração de ordem ética e moral porque não possui
qualquer força normativa ou regulamentar (NOUËT, 2017 apud
PORTO; PACCAGNELLA, 2017), verifica-se o reconhecimento
nacional dela como uma carta de intenções na qual os seus
signatários deveriam positivar os princípios nela contidos em seus
ordenamentos jurídicos. Abreu (2015) considera que este
documento foi antes de tudo uma tentativa de igualar a condição de
existência dos animais com a dos seres humanos. Para a autora
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reivindicações da sociedade civil também vêm colaborando com a
discussão sobre a efetivação dos direitos animais sobretudo a partir
da década de 80.
Campos Neto (2005, p. 276) referindo-se aos desafios
atuais afirma que a luta no século XXI já não mais é em relação à
existência e sim pela dignidade, com qualidade de vida e bem-estar,
refletido na CF/88 em que considera o meio ambiente e os direitos
dos animais a pauta da vez [...] configurando-se “em bem essencial
e necessário para toda a coletividade e para o desenvolvimento do
bem-estar individual e coletivo”.
Almeida (2011, p.17) afirma que o texto da D.U.D.A.
Foi revisto pela Liga Internacional do Direito dos
Animais somente em 1989, e foi à público em 1990,
expondo que qualquer ser vivo possui direitos
naturais, propugnando pela igualdade entre animal
e homem e a obrigatoriedade de respeito e cuidados
deste para com aquele, mostrando que maus tratos
aos animais constitui infração. Porém, esta
Declaração apenas demonstra tais obrigações, não
impondo penalidade alguma para aquele que as
descumpre.

Apesar de serem muitos os autores que fazem
referência à D.U.D.A. como um marco regulatório internacional dos
direitos dos animais, alguns estudiosos questionam sua existência, a
exemplo de Tinoco e Correia (2010). Os autores compreendem a
necessidade de mais pesquisas para averiguar a veracidade dessa
Declaração pela UNESCO, alguns acreditam que ela não existe, mas
consideram um avanço na perspectiva de um novo olhar de
mudança de paradigmas sobre os animais não-humanos que confira
a eles consideração moral vislumbrando sua libertação real. Em
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crítica à D.U.D.A. afirmam que “não atende os ideais abolicionistas
e possui diversas contradições em sua redação, mas pode indicar o
início de uma mudança de mentalidade, que ainda tem muito o que
evoluir” (TINOCO; CORREIA, 2010, p. 193).
Já Dias (2007, p. 109) considera o documento legítimo
e de fato como tendo sido expedido pela ONU. A autora diz:
A Declaração Universal dos Direitos dos Animais
foi redigida por personalidades do meio científico,
jurídico e filosófico, além dos representantes das
sociedades protetoras dos animais. O documento
constitui uma tomada de posição filosófica no
sentido de estabelecer diretrizes para o
relacionamento do homem com o animal. Esta
nova filosofia se respalda nos conhecimentos
científicos recentes que admitem a unidade de toda
a vida e dos movimentos abolicionistas que exigem
uma postura igualitária diante da vida. Seus artigos
propõem uma nova ética biológica, uma nova
postura de vida e de respeito para com os animais.

Independentemente de ser um documento oficial da
ONU, ter este diploma com reconhecimento já significa avanço nas
discussões e na construção teórica e legislativa sobre a questão. A
partir desses avanços políticas públicas de gestão em relação ao
tratamento dos animais vêm sendo engendradas o que por si só
representa passos importantes na busca por efetivação dos direitos
dos animais.
O Brasil, nesta perspectiva tem aprofundado a temática
muito embora a passos curtos. A Europa, por sua vez, já dispõe de
inúmeras normas assecuratórias aos animais não humanos. Todavia
avanços precisam ser reconhecidos, tais como os dispositivos
constitucionais que tratam da proteção aos animais, leis ordinárias
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que vem regulamentando essas relações, além das decisões judiciais
da primeira instância até o Supremo Tribunal Federal (STF) com
caráter protetivo e ações diretas de inconstitucionalidades
(ADIN’s). Essas ações estão tramitando nas esferas superiores do
judiciário com intuito de revisar legislação infraconstitucional e/ou
consolidar entendimentos favoráveis aos direitos dos animais no
país.

3.2 Legislação de Proteção aos Animais no Brasil
No Brasil, a primeira legislação de proteção aos animais
surge no século XX com a promulgação do decreto federal
24.645/34, que tornava contravenção penal os maus-tratos contra
os animais, decreto esse que foi promulgado por iniciativa da União
Internacional de Proteção aos Animais, que foi a primeira a ser
fundada no Brasil (SPAREMBERGER; LACERDA, 2015).
Mas foi a Constituição Federal de 88 que trouxe uma
das principais inovações perante as anteriores, a inclusão de diversos
novos direitos, entre eles a um meio ambiente sadio, equilibrado.
Todavia trata-se de um dispositivo bastante complexo, haja vista
estar voltado para os interesses humanos e não das espécies em si.
São dispositivos com funções tanto prestacionais como defensivas
(SILVA, 2009). O art. 225, por exemplo, elenca os deveres do poder
público para efetivar os direitos ao ambiente sadio ao preservar suas
funções ecológicas como também dispõe sobre ações de
recuperação de áreas degradadas.
O inciso VII do §1º dispõe ao poder público a tarefa de
proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
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coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais à crueldade. Todavia não esclarece
o qual a compreensão do termo crueldade ou quais práticas seriam
consideradas cruéis. Para Machado (2016, p. 116) “a Constituição se
utiliza de fórmula genérica para conferir ampla proteção ao meio
ambiente em geral. Assim, o dispositivo constitucional em comento
não é autoaplicável”, o que na sua opinião gera consequências na
ordem jurídica ambiental.
Em outra passagem da CF/88 verifica-se reforçada a
importância atribuída ao poder público na execução dessas ações ao
estarem fixados no art. 23, III, VI e VII a competência da União,
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios em realizar as
tarefas descritas dos incisos do § 1º, o que demonstra o
compromisso da CF com os direitos difusos sobretudo o que tange
ao meio ambiente, mas continua sendo genérica quanto aos maus
tratos aos animais.
Embora com algumas lacunas no texto constitucional,
pode-se considerar que o Brasil tem avançado em relação à proteção
dos direitos dos animais e que vem sendo reconhecido como sendo
um dos países mais avançados do mundo na temática ambiental
(MILARÉ, 2007; SPAREMBERGER; LACERDA, 2015) em
termos de legislação federal e até leis estaduais e municipais de
proteção3. Mas o que se assiste é uma prática generalizada e
3

Dentre as leis federais relacionadas, direta ou indiretamente, à tutela dos animais
(da fauna), pode-se citar as seguintes: Lei n. 4.771/65 (Código Florestal), Lei n.
5.197/67 (Lei de Proteção à Fauna), Decreto n. 221/67 (Código de Pesca,
complementado pela Lei 7.679/88), Lei n. 7.173/83 (Jardins Zoológicos), Lei
n. 8.974/95 (Engenharia Genética), além das Leis n. 6.938/81 (Política
Nacional do Meio Ambiente) e 7.347/85 (Ação Civil Pública), que confere ao
Ministério Público papel de guardião da natureza.
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frequente de maus tratos aos animais. As práticas consideradas
criminosas têm sido enfrentadas tanto por organizações da
sociedade civil como por Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público, cujo dever, positivado no art. 127 da CF é
defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
sociais e individuais indisponíveis.
Em relação à legislação infraconstitucional, o Brasil tem
avançado paulatinamente na construção de um conjunto de leis que
contemplem as demandas sociais em torno das questões
relacionadas aos animais. A Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a
Política Nacional de Meio Ambiente, traçou objetivos bem gerais a
respeito do meio ambiente e não deu nenhum destaque à política
pública ambiental direcionada à proteção dos animais mesmo depois
da alteração em 2010.
No ano de 1998 foi promulgada a Lei de Crimes
Ambientais nº 9.605 (Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente) e sancionada em 12 de fevereiro do mesmo ano. Dedicou
um capítulo à fauna silvestre e aos animais domésticos. No art. 15,
inciso II, alínea “m” dispõe que a pena será agravada quando houver
o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais. Pela
primeira vez após a CF/88 uma lei, embora de forma pouco
objetiva, trata da relação com os animais prevendo ao infrator penas
tanto de privação de liberdade (art. 7º) como restrição de direitos
(art. 8º).
Já o Código Civil de 2002 (Lei 10.406/02) se refere aos
animais no livro do direito das coisas, considerando-os bens, coisas,
ou seja, os animais estão na mesma condição que os humanos num
sistema socioeconômico da escravidão (ABOGLIO, 2011).
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A Lei 11.794/08 estabelece procedimentos para o uso
científico de animais. Esse marco legal é importante no sentido de
delimitar o uso de animais nos experimentos como também coibir
o uso abusivo e descontrolado de animais submetidos a sofrimento
durante os procedimentos das pesquisas. Esta Lei estabelece
procedimentos para a criação das Comissões de Ética no Uso de
Animais – CEUA’s. Com isso, todas as pesquisas que envolvam
técnicas invasivas nos animais são obrigadas a antes de serem
executadas a submeterem-se às CEUA’S para análise da viabilidade
de sua execução.
Outro diploma legal que contemplou a questão da
fauna quando previu alterações em seu texto visando o
desenvolvimento sustentável foi o Código Florestal (Lei 12.651/12).
Trata-se de um conjunto de normas gerais visando a proteção da
vegetação nativa de todos os biomas nacionais. Os direitos
envolvendo a fauna e a flora foram contemplados, muito embora
indiretamente, quando se descreve as limitações dos usos dos
sistemas ecológicos e a sustentabilidades das áreas.
Diante da infindável polêmica em torno das práticas
desportivas envolvendo animais, mais especificamente sobre a
vaquejada, foi aprovada em seis de junho de 2017 a Emenda
Constitucional – EC 96/17 que acrescenta o § 7º ao art. 225 da
Constituição Federal para determinar que práticas desportivas que
utilizem animais não são consideradas cruéis, nas condições que
especifica. A justificativa maior para aprovação do acréscimo do §
7º está relacionada à importância econômica que a prática da
vaquejada traz para a região nordeste principalmente. Todavia, há
uma série de ações de inconstitucionalidade tramitando no Supremo
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Tribunal Federal com vistas a tornar a referida emenda
inconstitucional.
Em meio à provação da EC 96/17 também foi
aprovado o Projeto de Lei 3670/15 (06 de junho de 2017) o qual
altera a natureza jurídica dos animais, faltando apenas a sanção
presidencial. Nessa proposta os animais deixarão de ser
considerados “coisa” e passarão ser tidos como bens móveis, como
sujeitos de direitos despersonificados. De acordo com o sítio da
Câmara dos Deputados, os objetivos fundamentais da medida são:
afirmação dos direitos dos animais não humanos e sua respectiva
proteção; construção de uma sociedade mais consciente e solidária;
reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza
biológica e emocional, sendo seres sencientes, ou seja, passíveis de
sofrimento.
Também pode ser enumerado como avanço na
legislação o Projeto de Lei 542/2018 de autoria da senadora Rose
de Freitas que dispõe sobre a custódia compartilhada dos animais
de estimação nos casos de dissolução do casamento ou da união
estável. O objetivo é aplicar as normas do direito de família e
estatuto da criança e do adolescente em processos em que não haja
litígio sobre a custódia de animais de estimação.
No dia 07 de agosto de 2019 o Plenário do Senado
aprovou o projeto de lei que cria o regime jurídico especial para os
animais (PLC 27/2018), A partir desta data os animais não poderão
mais ser considerados objetos e sim passarão a ter natureza jurídica
sui generis, como sujeitos de direitos despersonificados. Eles serão
reconhecidos como seres sencientes, ou seja, dotados de natureza
biológica e emocional e passíveis de sofrimento (AGÊNCIA
SENADO, 2019).
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Tais modificações no ordenamento jurídico brasileiro
demonstram a evolução da percepção da natureza jurídica dos
animais não humanos o que refletirá certamente nas relações
jurídicas que se estabelecerão entre seres humanos e não humanos
favorecendo a abertura de novos espaços de reflexão voltados para
considerações em torno da visão utilitarista e antropocêntrica tão
presente na relação entre os seres sejam humanos ou não.
Outrossim, possibilitar o estabelecimento de regras ou acordos que
satisfaçam também aos interesses dos seres não humanos a exemplo
da necessidade de convivência com os tutores embora os mesmos
estejam divorciados/separados.

3.3 Papel do Judiciário Brasileiro na Proteção aos Direitos dos
Animais
Como dito anteriormente, historicamente a legislação
brasileira tem caminhado lentamente na elaboração de um conjunto
de leis infraconstitucionais que preveem o acolhimento dos direitos
dos animais. Consequentemente, o poder judiciário
majoritariamente tem tido papel também pouco inovador quanto às
decisões sobre questões que afetam a dignidade dos animais
independentemente de suas espécies. Entretanto, recentemente tem
se verificado o aumento de decisões judiciais cada vez mais
fundamentadas em princípios como dignidade, igualdade e direito à
vida como forma de inaugurar novas interpretações jurídicas sobre
o alcance dos direitos dos animais, muitos deles vinculados
diretamente aos direitos humanos.

47

Nessas decisões judiciais está evidente o
reconhecimento da importância e superioridade da dignidade dos
animais perante alguns valores culturais, costumes e demais
manifestações religiosas da sociedade. Interessante notar é que a
CF/88 também protege essas manifestações populares, garantindo
a liberdade de seu exercício. Mas, diante de determinadas práticas
consideradas cruéis o direito a essas manifestações cede lugar à
dignidade animal. É o caso das chamadas “rinhas de galo” e “farras
do boi”.
Embora fossem proibidas pelo Decreto Federal
24.645/34, as rinhas de galo ainda eram praticadas clandestinamente
em vários estados brasileiros. Foram inúmeras tentativas de revogar
o decreto que as proibia até 1998 quando finalmente o STF, em 1998
considerou inconstitucional toda lei que autorizasse a prática de tais
lutas entre os animais.
A farra do boi foi proibida em 1997, através do Recurso
Extraordinário número 153.531-8/SC; RT 753/101 julgado pelo
Supremo Tribunal Federal. Como consequência da proibição da
farra do boi foi editada a Lei de Crimes Ambientais (9605/98) que
criminaliza essa manifestação popular. Essas duas decisões da Corte
maior do país apontam para a tendência da jurisprudência nacional
em preservar a dignidade dos animais, ao interpretar e ampliar
favoravelmente aos animais o art. 225 da CF/88.
As decisões nas instâncias superiores do poder
judiciário brasileiro tendem a proteger os animais não humanos
sobretudo aqueles em que já se encontram em situação de total
dependência dos seus tutores como é o caso dos animais silvestres
de posse de seres humanos. Esses animais foram capturados de seu
habitat natural e passaram a viver sob a tutela de humanos o que
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causou a perda da capacidade de caça e de reprodução (algumas
espécies não se reproduzem em cativeiros). Decisão do STJ baseada
no princípio da proteção, consideraram a legalidade de se continuar
com animais silvestres no convívio doméstico para evitar que os
mesmos ficassem a esmo na natureza. No caso em epígrafe a
reintegração das aves ao seu habitat natural, conquanto possível,
poderia ocasionar-lhes mais prejuízos do que benefícios. A seguir
apresentamos a ementa da ação.
Ementa: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
APREENSÃO DE PAPAGAIO. ANIMAL
ADAPTADO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO.
POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA
POSSE DO RECORRIDO. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
1. In casu, o Tribunal local entendeu ser
"questionável se a retirada do animal do cativeiro
doméstico efetivamente atende ao seu bem-estar.
Pelo tempo de vida doméstica e pela sua completa
adaptação ao meio em que vive, difícil identificar
qualquer vantagem em transferir a posse para um
órgão da Administração Pública" (fl. 280, e-STJ).
Vale dizer, a Corte de origem considerou as
condições fáticas que envolvem o caso em análise
para concluir que o animal deveria continuar sob a
guarda do recorrido, uma vez que era criado como
animal doméstico.
2. Ademais, a fauna silvestre, constituída por
animais "que vivem naturalmente fora do
cativeiro", conforme expressão legal, é propriedade
do Estado (isto é, da União) e, portanto, bem
público. In casu, o longo período de vivência em
cativeiro doméstico mitiga a sua qualificação como
silvestre.
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3. A Lei 9.605/1998 expressamente enuncia que o
juiz pode deixar de aplicar a pena de crimes contra
a fauna, após considerar as circunstâncias do caso
concreto. Não se pode olvidar que a legislação deve
buscar a efetiva proteção dos animais, finalidade
observada pelo julgador ordinário. Incidência da
Súmula 7/STJ.

Recente decisão sobre o tema (AgInt no REsp
1260373/RS Agravo Interno no Recurso Especial –
2011/0141333-0) foi julgado em 20 de fevereiro de 2018 o que
demonstra mais uma vez a tendência do STJ de julgar as ações que
envolvam animais silvestres em posse de humanos como não sendo
ofensa às leis ambientais em vigor.
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. GUARDA DE
ANIMAIS SILVESTRES. POSSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO
DA
POSSE
DO
/RECORRIDO. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Constatado que a Corte de origem empregou
fundamentação adequada e suficiente para dirimir
a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do
art. 535 do CPC/1973.
2. A falta de prequestionamento da matéria
suscitada no recurso especial, a despeito da
oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
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3. O Tribunal de origem, em atenção à
particularidade do caso concreto entendeu elo
preenchimento dos requisitos legais para a guarda
doméstica requerida, considerando o bom estado
de saúde dos animais, o longo período de
convivência com o recorrido, e a ausência de
qualquer indício de que esses animais tenham sido
objeto de tráfico. A desconstituição do julgado, na
forma pretendida pelo recorrente, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Quando se trata de maus tratos aos animais percebe-se
um maior rigor das decisões e pouca controvérsia. Os maus tratos
aos animais não têm sido suportados pela sociedade e o judiciário
tem se posicionado firmemente no sentido de punir aqueles
considerados infratores e criminosos. A sensibilidade em relação
aos maus tratos tem sido relativizada quando se trata por exemplo
de animais de produção em situação precária.
Ementa: REEXAME
NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. MAUSTRATOS A ANIMAIS.
CANIL
DO
MUNICÍPIO DE SOROCABA. Pretensão
deduzida na inicial que objetiva proteger
os animais de doenças, maus-tratos e morte, além
de proteger as pessoas de doenças, tudo em nome
da preservação da saúde pública. Sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido,
proibindo a correquerida Prefeitura Municipal de
sacrificar animais sadios, porém, permitindo em
relação aos considerados incuráveis, mediante
laudo emitido por veterinário, ou bravio, mediante
laudo emitido por dois veterinários, após
decorridos 10 dias da publicação de edital de
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convocação de interessados em adotá-los,
utilizando-se em qualquer caso analgesia, pois a
interdição do canil e a transferência dos animais a
uma pessoa jurídica sem fins lucrativos seria
inviável, por se tratar de serviço público essencial,
eis que o pedido deveria abranger a regularização
dos serviços, cuja determinação neste sentido
decairia em julgamento extra petita, ficando
mantida as constatações acerca do sacrifício
indiscriminado de animais sadios, nos termos já
aduzidos quando da decisão liminar. Pretensão de
reforma pelas partes. Possibilidade, parcial. Ante a
caracterização de omissão por parte do Município,
mostra-se legítima a intervenção do Poder
Judiciário, de modo a fazer valer as normas
definidoras de direito. Sentença de parcial
procedência que deve ser reformada em parte.
Recurso da autora parcialmente provido, e recurso
da correquerida e reexame necessário não
providos. (TJ/SP 01101109120088260000 SP
0110110-91.2008.8.26.0000 TJ-SP). Data da
publicação: 09.08.2017.
Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FURTO
QUALIFICADO. MAUSTRATOS DE ANIMAIS.
70074620535.
Legalidade e necessidade da prisão preventiva.
Fumus comissi delicti e periculum libertatis
devidamente demonstrados. Paciente que, além de
atuar como um dos caminhoneiros da quadrilha e
repassar carne imprópria para consumo, teria
conduzido veículo que sabia ser produto de crime
e, ainda, furtado doze semoventes domesticáveis
de produção. Outrossim, consta ainda que teria
praticado maus-tratos e ferido animal doméstico,
causando sua morte, notadamente porque ateou-
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lhe fogo. Real propensão à reiteração delitiva que
se evidencia, na medida em que o paciente
responde a outros dois processos, sendo um por
homicídio, já com sentença de pronúncia, e outro
por roubo majorado, com denúncia recebida.
Mantida a segregação. 70074232695, 70074357401,
70074343831 E 70074322314. Pacientes que foram
denunciados apenas pelo crime de organização
criminosa. Análise global das circunstâncias que
não evidencia periculosidade social. Isso porque,
além de primários, os pacientes não ostentam
nenhum outro registro negativo capaz de apontar a
necessidade de manutenção da medida. Segregação
por mais de três meses que se revela suficiente, na
situação específica do paciente, para acautelar a
ordem... pública. Substituição da prisão por
medidas cautelares do artigo 319, incisos I e IV, do
Código de Processo Penal. ORDEM DO
HABEAS
CORPUS
Nº
70074620535
DENEGADA. ORDEM DOS HABEAS CORPI
NºS 70074232695, 70074357401, 70074343831 e
70074322314
PARCIALMENTE
CONCEDIDAS. UNÂNIME. (Habeas Corpus
Nº 70074322314, Sexta Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem
Osório, Julgado em 27/09/2017).

A ementa a seguir reforça a tendência do aumento de
decisões favoráveis aos animais. Todavia, não se pode afirmar que
o fundamento se baseia nos direitos dos animais, mas ao dano social
que causou como sendo o argumento principal da sentença e não o
direito à dignidade do animal. Mesmo assim, pode-se considerar um
avanço na perspectiva de se punir agressores de animais.
Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS
MORAIS COLETIVOS. ART. 1º, INC. I, LEI Nº

53

7.347/85. MORTE DE ANIMAL COM
REQUINTES DE INAUDITA CRUELDADE:
DESINTEGRAÇÃO
DO
CORPO
DE
CACHORRA E SEUS FETOS. COMOÇÃO
SOCIAL DE ALCANCE INTERNACIONAL.
AUTONOMIA DAS ESFERAS JURÍDICAS DO
RESSARCIMENTO DO DANO CIVIL E DA
REPRIMENDA PENAL, BEM COMO
QUANTO AQUELA MERAMENTE FÁTICA,
ONDE SITUADA A REPULSA SOCIAL. As
coletividades são passíveis de agressão a valores
não-patrimoniais, nelas enfeixados, modo difuso,
incluindo-se entre eles sentimento de respeito à
vida dos seres próximos às criaturas humanas. Caso
da "Cadela Preta", barbaramente morta, com
desintegração de seu corpo e fetos, arrastada pelas
ruas centrais de Pelotas, à vista de todos, por mera
diversão de seus autores, gerando notória comoção
social. Agressão a sentimentos indispensáveis às
coletividades, sem os quais a própria vida em
sociedade
passa
a
ser
impossível.
RESPONSABILIDADES CRIMINAL E CIVIL.
AUTONOMIA.
REPULSA
SOCIAL.
Inconfundíveis as responsabilidades civil e
criminal, cada uma tratando de determinada esfera
de valores, o que leva a que a punição penal não
afaste a reparação do dano civil. A repulsa social,
não compreendida pelo o réu, que se mudou de
cidade e trancou estudos em faculdade local,
evidencia a agressão causada à coletividade, no que,
embora inconfundível com a primitiva "perda da
paz", e a expulsão da comunidade, representou, na
hipótese dos autos, a impossibilidade do convívio
social como idealizado pelo apelado.
(Apelação Cível Nº 70037156205, Vigésima
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa,
Julgado em 11/08/2010). Assunto: Direito
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Público. Ação civil pública. Indenização. Dano
moral coletivo. Caracterização. Morte de animal
indefeso. Requinte de crueldade. Sentimento de
indignação, repulsa, incredulidade e grande
repercussão. Sensação de "tudo poder fazer".
Ofensa a direitos fundamentais da coletividade.
Impotência.
Responsabilidade
civil.
Responsabilidade criminal. Autonomia.
Ementa: PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA
UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do
§ 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao
Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto
impugnado na ação direta de inconstitucionalidade,
não lhe cabendo emissão de simples parecer, a
ponto de vir a concluir pela pecha de
inconstitucionalidade.
VAQUEJADA
–
MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS –
CRUELDADE
MANIFESTA
–
PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA –
INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de
o Estado garantir a todos o pleno exercício de
direitos culturais, incentivando a valorização e a
difusão das manifestações, não prescinde da
observância do disposto no inciso VII do artigo
225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe
por submeter os animais à crueldade. Discrepa da
norma constitucional a denominada vaquejada.
(PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG
26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

Interpretação ilustrativa semelhante considerando o
reconhecimento da dignidade do ser não humano está no julgado
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (processo nº 001975779.2013.8.19.0208/2016) que conferiu a guarda compartilhada de
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um cão. Anteriormente, o juízo de primeira instância havia negado
o pedido de guarda compartilhada alegando que “o animal não
poderia integrar relações familiares equivalentes àquelas existentes
entre pais e filhos, “sob pena de subversão dos princípios jurídicos
inerentes à hipótese”. O magistrado concluiu a sentença afirmando
que a cadela é objeto de direito, não sendo possível se falar em
visitação.
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) reformou a
sentença uma vez que os desembargadores entenderam ser possível
a aplicação analógica do instituto da guarda de menores aos animais.
A parte vencida recorreu da decisão do TJ/SP e no momento da
elaboração deste estudo o processo encontra-se no STJ para
julgamento. Para o ministro Luis Felipe Salomão, a solução do caso
deve se valer do instituto da composse, previsto no artigo 1.199 do
Código Civil, como também, por analogia, do instituto da guarda de
filhos, tratado nos artigos 1.583 a 1.590, “sem lhes (aos animais)
estender o atributo da subjetividade ou de alguma espécie de poder
familiar, ao menos até que o legislador normatize a matéria” (STJ,
2018).
Embora não tenha sido concluído o julgamento desta
ação, Para Belucci (2016, p. 183) essas decisões “mesmo diante de
diferentes fundamentações, diferenciam animais de simples coisas,
reconhecem sua dignidade e direitos na órbita jurídica nacional”.
Como citado anteriormente, em 2017 foi aprovada a
EC 96/17 que considera o “rodeio e expressões artístico-culturais
similares como manifestações da cultura nacional, elevadas à
condição de patrimônio cultural imaterial do Brasil”. Sua
constitucionalidade está sendo questionada junto ao STF. Como o
Supremo considerou inconstitucional uma Lei cearense que
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permitia a prática da vaquejada, espera-se que, por coerência,
entendimento semelhante seja firmado pelo egrégio Tribunal. As
discussões do STF estão, conforme afirma Farias (2014, p. 17) “sob
o prisma da ponderação de direitos humanos como a preservação
do meio ambiente/proteção dos animais e o exercício de atos
humanos de crueldade para com os animais respaldados por
elementos culturais, ambos dispositivos constitucionais”.
As críticas por parte de grupos de proteção animal a
eventos que envolvam a exploração de animais como rodeios têm
sido limitadas pelo STF em nome dos limites da liberdade de
expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia
jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem. Com
isso esses grupos ficam praticamente impedidos de realizar
campanhas que possam ser entendidas por afronta aos princípios
da inviolabilidade da honra e da imagem, prejudicando denúncias e
reações da sociedade a esses eventos.
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E
RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A
EVENTO
CULTURAL
TRADICIONAL.
RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS
MORAIS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO
GERAL. 1. A decisão recorrida impôs restrições a
publicações em sítio eletrônico de entidade de
proteção aos animais, que denunciava a crueldade
da utilização de animais em rodeios, condenando-a
ao pagamento de danos morais e proibindo-a de
contactar patrocinadores de um evento específico,
tradicional e culturalmente importante. 2. Constitui
questão constitucional da maior importância definir
os limites da liberdade de expressão em
contraposição a outros direitos de igual hierarquia
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jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da
imagem, bem como fixar parâmetros para
identificar hipóteses em que a publicação deve ser
proibida e/ou o declarante condenado ao
pagamento de danos morais, ou ainda a outras
consequências jurídicas. 3. Repercussão geral
reconhecida.

Aos poucos, tem-se percebido que novos direitos estão
sendo aclamados pela sociedade e não sem tempo visualiza-se sua
ampliação aos animais, inclusive tendo como referência os direitos
fundamentais do homem, nos quais todos os seres,
independentemente de sexo, religião, características físicas ou
regionais terão assegurados direitos e garantias necessários ao
exercício da cidadania.
Silva (2009) afirma que já que o direito tem sido
pensado a partir das necessidades e interesses dos incluídos, chegou
a hora de outros sujeitos serem incluídos visando o alcance da justiça
social. Assim, do mesmo modo que os seres humanos conquistaram
direitos essenciais e fundamentais explícitos nos mais variados
ordenamentos jurídicos, na jurisprudência e na doutrina, os seres
não humanos estão merecendo cada vez mais atenção jurídica tanto
no Brasil como em nível internacional.
O AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.389.418 - PB
(2013/0211324-4) demonstra também a importância da observância
do princípio da razoabilidade quando se trata de animais de
estimação que pela lei ambiental brasileira não poderiam estar sob
os cuidados humanos como é o caso do papagaio. Eis o parecer do
juízo.
Ademais, há de se ressaltar o vínculo afetivo
existente entre o papagaio e a sua dona. Para uma
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senhora de 75 (setenta e cinco) anos, um papagaio
não é apenas um mero animal de estimação, está
integrado ao núcleo familiar. À luz do princípio da
razoabilidade, é conveniente manter a situação a
quo, eis que, de acordo com a prova dos autos, a
referida ave não vem sofrendo maus tratos por parte
da autora. Na hipótese examinada, está
comprovado o risco de dano concreto à saúde da
demandante, em razão de sua idade adiantada em
conjunto com a enfermidade de cardiopatia
hipertensiva (fl. 25), uma vez que a apreensão do
animal pode ser traumática tanto para a dona como
para o animal em comento, ante a mudança da
rotina de vida. Como já mencionado, atualmente, o
papagaio "Leozinho" possui hábitos de ave de
estimação o que inviabiliza a sua separação da dona
e da casa onde vive. Então não vislumbro qualquer
violação à integridade física do animal a sua
manutenção sob a responsabilidade da autora. Em
via transversa, a retirada do papagaio da companhia
da autora acarretaria um prejuízo Documento:
1638197 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado
- DJe: 27/09/2017 Página 7 de 4 Superior Tribunal
de Justiça maior à ave ficando caracterizado como
medida aconselhável a permanência daquela sob os
cuidados da sua dona (e-STJ, fl. 209)

O IBAMA recorreu dessa decisão e chegando ao STJ a
compreensão do relator foi a seguinte:
Destaco que ficam rechaçadas as afirmações do
IBAMA relativas à eventual desvirtuamento da
finalidade da Lei ambiental atribuídas a este Relator
e, por conseguinte desta Casa de Justiça. A
prestação jurisdicional que se exige volta-se
exclusivamente ao caso concreto - esse
suficientemente examinado e decidido à luz do
direito aplicável e com base em jurisprudência
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consolidada desta Corte Superior. O entendimento
contrário a tese do insurgente não autoriza a
conclusão de que os institutos legais protetivos à
fauna e flora tenham sido maculados, tampouco que
haja chancela ou mesmo autorização para o
cativeiro ilegal de aves silvestres como aduz o
agravante. Tais argumentações, além de digressivas,
revelam-se inoportunas pois evocam temas e debate
alheio ao presente feito, a não merecer amparo
porquanto
evidentemente
desprovidas
de
fundamentação concreta. Ante o exposto, nego
provimento ao agravo interno. É como voto.

Verifica-se assim a preocupação dos julgadores em levar
em consideração a relação afetiva existente entre o animal de
estimação e o seu tutor, haja vista que a “libertação” do papagaio
poderia prejudicar o próprio animal que por conviver com a tutora
há mais de quinze anos, poderia ter dificuldades em se readaptar ao
seu habitat natural. Fica demonstrado a cautela do julgador ao
analisar cada caso levando em conta as próprias características e
necessidades do animal para evitando-se assim que decisões judiciais
prejudiquem ao invés de proteger os animais.

3.4 Compreensão Doutrinária Sobre Direito Animal
Podemos afirmar que tanto as abordagens doutrinárias
como as concepções populares estão divididas entre os que
consideram os seres não humanos portadores de direitos e aqueles
cuja visão é utilitarista, que concebem estarem os não humanos a
serviço dos interesses e necessidades dos humanos (especismo).
Nesta última visão, considerada antropocêntrica, o animal não
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humano é visto como coisa, objeto, bem a ser explorado conforme
o arbítrio humano estando “adstrito ao homem a finalidade que se
deseja dar, ou seja, para alimentação, vestuário, entretenimento,
conhecimento” (MENESES; SILVA, 2016, p. 3).
Boa parte desta visão encontra guarida no pensamento
de São Tomás de Aquino. Sabe-se que o pensamento universal
(todas as áreas do conhecimento) sofreu forte influência de suas
ideias, sobretudo quando se trata das explicações criacionistas sobre
a origem do universo. Ferreira (2008, p. 17) afirma que em relação
aos direitos dos animais,
Não é possível encontrar, na filosofia de Tomás de
Aquino – exceto, talvez, na conservação de sua
estrutura formal, tal como faz, em nossos dias,
MacIntyre, seguida da reavaliação de algumas de
suas virtudes – alguma possibilidade de extensão de
proteção moral aos animais. Não há espaço em sua
filosofia para, por exemplo, pensar os animais como
o próximo a quem se deva caridade ou misericórdia.
Haverá sempre uma escala que quer ser observada e
uma responsabilidade que quer limites.

O pensamento aquiniano vem ao logo da história
sofrendo inúmeras interpretações para justificar a relação de
superioridade entre os seres humanos e os não humanos, mas em
paralelo a esses ideais religiosos, embora em menor grau contidos
também na obra de Santo Agostinho, assistiu-se o crescimento de
uma contra-argumentação favorável ao direito dos animais.
Sparemberger e Lacerda (2015) consideram que a base
teórica que até hoje é utilizada pelos defensores dos direitos animais
foi lançada no século XVIII pelo filósofo inglês Jeremy Benthan,
momento no qual o autor levanta a questão sobre a necessidade não
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de se saber se os animais são capazes de raciocinar ou se conseguem
falar, mas se são passíveis de sofrimento.
No entanto, a primeira abordagem sobre direito animal
tem seu marco histórico na obra Animal Rights (Direitos dos
Animais), em 1892, de Henry S. Salt. Para o escritor, a existência de
um direito animal não está presa apenas ao sentimento de simpatia
e compaixão, mas de direitos básicos, tais como uma liberdade para
a vida natural (SILVA, 2012).
A partir de então assiste-se à produção teórica
relacionadas a duas correntes filosóficas dialeticamente opostas que
definem o que sejam direitos dos animais. A primeira trata-se do
bem-estar animal, que nega toda manifestação de sofrimento
desnecessário ao não humano. O filósofo Peter Singer é um dos
defensores dessa minimização do sofrimento. Em 1975 lançou o
livro que se tornou “sagrado” para os defensores dos direitos dos
animais, o Libertação Animal. A segunda é chamada de
Abolicionismo Animal, que prega a exclusão de toda a forma de uso
do animal não humano, por reconhecer a existência de direitos
básicos. Tom Regan é defensor dessa doutrina, conforme se vê em
sua obra The case for Animal Rights (MENESES; SILVA, 2016).
Em Libertação Animal, Singer objetiva discorrer sobre a
condição moral dos animais, afirmando que
O princípio ético sobre o qual assenta a igualdade
humana nos obriga a ter igual consideração para
com os animais, e descreve que “a defesa da
igualdade não depende da inteligência, da
capacidade moral, da força física ou características
semelhantes. A igualdade é uma ideia moral, e não a
afirmação de um fato (SINGER, 2010, p. 4).
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Já Tom Regan (2011, p. 179) considera que
Os animais humanos e não humanos são sujeitos de
uma vida, o que os torna seres capazes de
experimentar desejos e preferências, de ter
recordações, de experimentar emoções e de serem
racionais e por isso carecem de direito como os
humanos. Também têm direito à vida, à integridade
física e à liberdade, tornando-os iguais do ponto de
vista moral e, portanto, merecedores do mesmo
respeito e consideração.

Ao contrário do posicionamento de Singer e Regan, o
especismo defendido pelos que consideram a espécie humana
superior às demais, transmite a ideia de que a natureza está à serviço
do homem, “como mero fornecedor de bem-estar, numa concepção
utilitarista de seu desejo, sem querer aprofundar aqui o uso racional
ou irracional de um meio ambiente sustentável” (MENESES;
SILVA, 2016, p. 4).
No caso do ordenamento jurídico brasileiro essa visão
antropocêntrica foi incorporada pelo Código Civil/2002, em seu art.
82 que dispõe que os animais são móveis os bens suscetíveis de
movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração
da substância ou da destinação econômico-social. Para Santana e
Oliveira (1995, p. 5) o CC/02 trata o animal em duas categorias:
“fungível e semovente nos casos em que possuem “proprietário” e
no caso dos que não possuam, ou seja, tidos como res nullius (coisa
de ninguém), tornam-se sujeitos à apropriação de qualquer pessoa,
e está podendo fazer o que quiser com o “objeto” apropriado”.
Oliveira e Braga (2012, p. 62) argumentaram que é nesse
sentido que logicamente podemos estender este princípio para os
demais animais, afirmando que, na relação entre humanos e não-
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humanos, o fato de não-humanos pertencerem à outra espécie não
nos dá o direito de utilizar o sistema jurídico contra eles.
Apesar da visão antropocêntrica do CC/02, existe
entendimento doutrinário de que ainda assim é possível garantir
direitos aos animais não humanos conforme lição de Lamas (2017,
p. 8): “apesar de ser fundamentalmente antropocêntrica, ela contém
dispositivos capazes de tutelar de maneira eficiente, pelo menos
alguns direitos dos animais, livrando-os de maus tratos e
sofrimentos desnecessários”.
Mesmo diante da possibilidade concreta de se estender
aos animais a titularidade de direitos até então exclusivos aos
humanos, percebe-se a crescente necessidade de especificação
doutrinária, legal e jurisprudencial para contribuir com “a
confrontação dos direitos dos animais com outros valores
constitucionais antropocêntricos mais antigos na cronologia das
dimensões dos direitos humanos, tal qual a liberdade religiosa”
(FARIAS, 2014, p. 19).
Nesse diapasão, pode-se afirmar que já há
reconhecimento doutrinário conforme afirma Dias (2007, p. 11) de
que
Animais humanos e não humanos possuem direitos
essenciais e consequentemente direito de defesa
desses direitos tais como o direito à vida, ao livre
desenvolvimento de sua espécie, da integridade de
seu corpo, bem como o direito ao não sofrimento e
à liberdade. Basta a compreensão da igualdade de
interesses para se defender o princípio da igualdade
de direitos entre os homens e os outros animais.

Assim, é possível inferir sobre a crescente
evolução doutrinária a respeito dos da igualdade de direitos dos
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humanos e dos animais não humanos com vistas a uma convivência
mais justa e menos antropocêntrica na qual os direitos essenciais
sejam moral e legalmente exercidos.

3.4.1 Os Animais São Pessoas de Direito?
O debate acadêmico sobre a personalidade jurídica dos
animais não humanos (são sujeitos ou objetos?) está longe de acabar.
Pelo contrário, a publicação de trabalhos científicos sobre a temática
vem aumentando nos últimos anos de tal forma que a personalidade
jurídica tem sido analisada ora baseada em princípios constitucionais
(Igualdade, Dignidade, Princípio da Igual Consideração de Interesses
Semelhantes, entre outros), ora fundamentada em dispositivos
constitucionais e na doutrina. O importante é destacar a importância
dispensada pela academia e grupos organizados da sociedade a
respeito do assunto ampliando as possibilidades das mais diversas
visões sobre o tema terem espaço para apresentarem suas teses e
fundamentos.
3.4.2 Vertente Predominante
O posicionamento legal brasileiro sobre a natureza
jurídica dos animais está melhor descrito no CC/02, que os relega
ao status de coisa. A CF/88 concede-lhes direitos de não serem
maltratados e a legislação ambiental estabelece limites à
determinadas práticas consideradas criminosas. A doutrina, por
outro lado, reconhece a importância dos animais, e por isso o
merecimento da tutela jurídica pela legislação ambiental.
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Mas, quanto à consideração de sujeitos, o
posicionamento majoritário brasileiro é que os animais não passam
de objeto de direito (HACHEM; GUSSOLI, 2017). Para os autores
majoritariamente inadmite-se a concessão de direitos aos animais,
pois a proteção contra atos de crueldade não se confundiria com a
atribuição da condição de sujeitos de direito.
Tal postura conceitual está relacionada à concepção
teórica chamada especismo. Segundo Argolo (2011, p. 3) esta teoria
considera
Que os fatores biológicos de nossa espécie têm um
valor moral maior do que das outras, e, dessa
maneira, a vida e os interesses do indivíduo
pertencentes à espécie humana teriam, nessa visão,
mais valor do que a vida e os interesses de qualquer
outro ser. É, portanto, a eleição de caracteres
diferentes para legitimar o domínio.

Já Bot (2012, p. 17) considera uma ideia absurda
atribuir aos animais direitos fundamentais pois
A ideia de conferir os direitos fundamentais aos
animais repousa sobre uma marcha benevolente,
mas retém modalidades inadequadas. Visa melhorar
a condição jurídica do animal recorrendo-se a um
procedimento jurídico inapropriado. Se a ideia é
conferir proteção para o animal, a um nível elevado,
outras soluções existem ou são concebíveis,
principalmente a introdução, constitucionalmente,
de normas específicas que protejam ou definam o
status jurídico dos animais.

Hachem e Gussoli (2017) admitem ainda que existem
opiniões doutrinárias que consideram estarem presentes no art. 225
da Constituição a garantia da personalidade jurídica dos animais e
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por isso, todo e qualquer dispositivo infraconstitucional que
contrariasse a Lei maior estaria padecendo de vício de
inconstitucionalidade, mas para ele essa interpretação é seletiva por
ignorar a compreensão sistemática da Constituição Federal, já que a
Lei Fundamental garante a exploração animal em prol do
desenvolvimento nacional (art. 23, VIII) e que de acordo com o art.
187, § 1º a política agrícola brasileira determina o planejamento
estatal da agropecuária e das atividades pesqueira.
Molinaro (2010, p. 155) considera o Direito como um
fenômeno cultural humano e como tal, os direitos são criados para
humanos. Daí ser o entendimento mais correto na sua ótica seria
“entender direitos dos animais como atribuições que qualificam
especiais formas de relações entre seres da cadeia biótica e abiótica,
portanto, não exclusivos dos seres humanos”.
Verifica-se certamente na atualidade um caminhar em
torno da revisão teórica quem de fato é sujeito de direito. Aos
poucos a doutrina vem reconhecendo os animais como sujeitos de
direito, muito embora para a maioria ainda sejam considerados bens
pertencentes aos humanos, e, por isso, convertidos em coisas para
as quais são utilizadas em todos os tipos de maldades e explorações,
mas que a tendência, mesmo que ainda tímida é a reformulação
desses conceitos e visões (ALMEIDA, 2018).
3.4.3 Possibilidades
A seguir serão apresentados os argumentos que
estudiosos têm se acostado em defesa da consideração dos seres não
humanos como sujeitos de direito e portadores de personalidade
jurídica. Os interesses dos animais são comprovados à medida que
está comprovada sua capacidade de sentir prazer e dor e diante
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disso, pode-se inferir que são dotados de interesses e
consequentemente são considerados sujeitos de direito, com
personalidade jurídica que os habilita a pleitear seus direitos
(KURATOMI, 2011).
Singer (2010) considera que a igualdade de tratamento
entre humanos e não humanos consiste na capacidade de
sofrimento de cada um deles e não na capacidade da razão ou na
faculdade da linguagem ou discurso, ou seja, o direito independe da
existência dessas capacidades. O direito é anterior ao
desenvolvimento dessas capacidades que podem nunca virem a
serem efetivadas, o que não impede o exercício do direito.
Sparemberger e Lacerda (2015) por sua vez,
fundamentam legalmente a concepção de que os animais são
sujeitos de direito baseados na assertiva de que se os animais têm
seus direitos e garantias favorecidos no processo administrativo e
judicial, igualmente aos dos seres humanos e das pessoas jurídicas,
então não são “coisas” pois se assim fossem o Ministério Público
não teria legitimidade para representá-los em juízo. Para as autoras
não resta dúvida de que os animais são sujeitos de direito e ainda
reforçam a obrigação dos homens de respeitar esses direitos.
Diante desta forte tendência à reconsideração da
natureza jurídica dos animais Leite (2013) aponta para a necessidade
de mudanças no código civil vigente sobre essa nova visão na qual
o animal seja legalmente reconhecido como sujeito de direito e não
um objeto, que possui direitos. O fundamento de seu argumento
está na existência de direitos já previstos aos seres sencientes nos
diplomas legais em vigor razão pela qual não poderão ser
considerados objetos.
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Já Meneses e Silva (2016, p. 14) se baseiam na visão de
Jürgen Habermas para concluírem sobre a ideia de o direito
Incluir o animal não-humano como sujeito de
direito numa visão de responsabilidade solidária, na
visão do outro como um dos nossos, propiciando
um patamar mínimo de justiça social. Vê-se que até
o direito positivado está rendendo-se a ideia de
dignidade ao animal não humano, conferindo-lhe o
status de sujeito de direito.

Essas visões baseadas nas mais diferentes concepções
têm influenciado o legislador brasileiro a rever o posicionamento
legal a respeito do animal como ser possuidor de direito, apesar de
que “o processo de proteção dos animais não se sustenta apenas na
legislação, mas também na viabilização de medidas administrativas
e judiciais” (PASSOS, 2015, p. 142). A autora considera a educação,
ao lado das iniciativas legislativas, contribuiriam para a combater a
crueldade.
Não se pode deixar de mencionar que os inúmeros
eventos técnico-científicos que envolvem direta e indiretamente a
temática dos novos direitos podem estar influenciando os gestores
públicos a adotarem medidas que estejam venham ao encontro das
novas demandas sociais.
Na Paraíba, por exemplo, vários encontros regionais e
internacionais estão sendo realizados buscando informar, discutir,
propor temas que até então eram de pouca repercussão social.
Recentemente a Comissão de Direitos dos Animais da OAB/PB
apresentou proposta do Código de Direito e Bem-estar Animal da
Paraíba, tendo sido aprovada na Assembleia Legislativa sob o
número nº 11.140/2018, todavia o Conselho Regional de Medicina
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Veterinária da Paraíba (CRMV/PB) ao lado do Associação Brasileira
Zootecnistas (ABZ) ingressaram com Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) sob o nº 0505033-80.2019.8.15.0000
alegando estarem inviabilizadas a exploração da atividade
econômica agropecuária, bem como o impedimento das
manifestações culturais, como a cavalgada. O pleno do Tribunal de
Justiça acatou as alegações das entidades e suspendeu a eficácia de
alguns dispositivos da referida Lei.
Em nível municipal, a capital, João Pessoa, aprovou em
2016 o Projeto de Lei Indicativo (PLI) em que aprova a construção
de um Hospital Veterinário Público Municipal de João Pessoa
(HVPM). O projeto foi resultado de um trabalho de grupos
organizados de defensores dos direitos dos animais que vem
atraindo cada vez mais adeptos à causa animal.
Além disso, a academia consta com revistas técnicocientíficas especializadas na temática do direito animal como a
Revista Brasileira de Direito Animal e a Revista de Biodireito e
Direito dos Animais, entre outras ligadas ao Direito ambiental,
Direito Civil e Direito Constitucional.
As universidades têm contribuído para ampliação e
consolidação da produção científica em direito dos animais através
de programas de pós-graduação na área, do crescente aumento do
número de teses, dissertações e monografias, da inclusão de
disciplinas sobre direito dos animais, da instalação de grupos/áreas
de estudo sobre os novos direitos, além dos eventos que envolvem
a comunidade acadêmica, especialistas e a sociedade em geral.
Por fim, a educação voltada para a conscientização
sobre o direito dos animais contribuirá para a construção paulatina
de novas formas de convivência respeitosa com os animais,
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tornando a relação dos seres humanos com os não humanos
eticamente favoráveis. Contar apenas com a legislação e proteção
judicial pode não ser o suficiente para a adoção de atuação positiva
do poder público e da sociedade contra toda e qualquer forma de
crueldade aos animais.
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4 Conclusão
O presente estudo descreveu as principais concepções
teóricas desde o século XVIII até os dias atuais que abordam tanto
os animais não humanos como sujeitos de direitos fundamentais
como as que limitam os animais como coisa. Ficou constatado que
tem aumentado significativamente a produção teórica sobre a
matéria. A teoria do direito tem se debruçado na construção
doutrinária sobre os direitos dos animais, sendo o
jusnaturalismo/direito natural a corrente teórica na qual os
estudiosos se aportam para analisar a problemática do animal como
sujeito de direito. Os critérios ou hipóteses doutrinárias que
caracterizam a pessoa física e jurídica como os únicos sujeitos de
direito estão cada vez mais sendo questionados, o que traz
possibilidades jurídicas também imprevisíveis. Prova disto tem sido
a aprovação de projetos de lei em nível federal, estadual e municipal
que inauguram este novo olhar.
Verificou-se ainda que a produção científica das
revistas acadêmicas consultadas e os artigos oriundos de trabalhos
de cursos de pós-graduação em direito animal concebem os animais
não humanos como sujeitos de direito e, portanto, merecedores de
um arcabouço jurídico moderno que reflita tais concepções. A
maior parte dos articulistas justifica essa visão com fulcro na
Constituição Federal de 88 e demais diplomas infraconstitucionais.
Alguns inclusive afirmam não ser necessário novos dispositivos
legais, pois eles já estão consagrados na CF/88. Outros defendem
que o Código Civil brasileiro seja reconfigurado na sessão em que
o animal é considerado coisa.
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Dos princípios mais citados nas inúmeras publicações
que tratam dos animais não humanos como sujeitos de direito três
se destacam: dignidade, igualdade e o da igual consideração de
interesses. Aqui não se trata de hierarquizar a importância de tais
princípios, mas a construção de uma nova perspectiva em relação
aos direitos dos seres não humanos passa pela conjugação de ambos
e os princípios da ponderação e razoabilidade a eles são somados
para um maior aprofundamento da interpretação.
Nesse sentido, a hermenêutica jurídica como instituto
jurídico contribuiria nesse novo molde interpretativo ao fornecer
parâmetros e elementos necessários para a interpretação da norma
jurídica haja visto ter tido o papel de superação do positivismo.
Positivismo esse que está preso a dogmas que impedem a recriação
do direito e, portanto, de abraçar novas demandas sociais.
Apesar do avanço da construção teórica voltada para a
concepção dos animais como sujeitos de direitos, ainda prevalece o
entendimento legal, doutrinário e jurisprudencial dos animais
enquanto coisa, embora sujeitos a garantias de proteção. Podem
avançar à categoria de bens móveis, o que certamente provocará o
surgimento de novas relações jurídicas que contemplem essa nova
perspectiva.
A visão dos alunos do curso de veterinária pesquisado
está em conformidade com a doutrina majoritária, no que diz
respeito à coisificação dos animais não humanos. Essa visão
predominante dos alunos vai de encontro à concepção jusnaturalista
ao não considerar que os direitos são preexistentes independentes
da vontade do legislador.
A não realização de eventos técnico-científicos e a
ausência de uma linha de pesquisa sobre a temática dificulta
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discursos teórico-filosóficos alternativos aos já consolidados pela
academia. A constância de discussões ambientais tratando dos
desafios a serem enfrentados pela veterinária diante de novas
perspectivas teóricas poderiam despertar a comunidade acadêmica a
desenvolver outras linhas de pesquisa.
Ao lado da consolidação de uma linha de pesquisa sobre
a temática dos direitos dos animais não humanos, importante é a
oferta de disciplinas obrigatórias e/ou optativas cujo foco seja a
temática dos direitos dos animais. O marco do envolvimento dos
alunos poderia ser sua participação ativa nessas novas discussões, na
execução e na publicação de trabalhos científicos.
Importante frisar a relevância da aproximação do curso
de veterinária com as mais recentes tendências doutrinárias e legais
do Direito de modo a contribuir com uma produção acadêmica com
espectros diferentes o que potencializaria o papel de ambas as áreas
na elaboração de novos conhecimentos baseados em demandas
sociais historicamente requeridas pela sociedade. Desse modo,
pode-se considerar de antemão que a influência das diretrizes legais
sobre os animais na formação acadêmica do veterinário será positiva
para a elaboração de novos marcos legais sobre o direito dos
animais.
A aproximação dogmática do curso de veterinária com
as questões dos direitos dos animais seria facilitada a partir da
inclusão nos currículos dos cursos disciplinas e áreas específicas
sobre direito dos animais. O oferecimento de espaços de discussão
ao longo do processo de formação profissional contribuiria para a
execução de projetos de pesquisa e de extensão e consequentemente
aumentaria a produção científica da área.
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Mesmo diante de tantas iniciativas acadêmicas e de
incontáveis grupos de proteção aos animais, conclui-se que no atual
contexto histórico ainda são remotas as possibilidades dos animais
se tornarem sujeitos de direitos fundamentais. Todavia o
entendimento doutrinário não é unânime. Este estudo identificou
três correntes nas estão amparadas as principais teses a respeito da
visão dos seres não humanos. A primeira defende a revisão do status
dos animais elevando-os de coisa a pessoa sujeita de direitos e,
portanto, com personalidade jurídica; a segunda compreende que a
melhor maneira de proteger os animais é enxerga-los como sujeitos
de direito, mas sem personalidade e; a corrente majoritária na qual
os animais não humanos devem continuar com os status jurídico de
coisa/objeto de direito cuja titularidade pertence aos seres humanos.
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