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INTRODUÇÃO 

A intenção deste estudo é estimular o interesse dos debates acerca do paradigma dos animais 

como sujeitos de direitos, uma vez que os direitos dos animais são desprezados em 

decorrência dos interesses conflitantes do ser humano que infelizmente muitas vezes os 

desprezam e os usam sem perceberem que estes seres sofrem, sentem dor e fome, são 

sencientes, e da mesma forma que o ser humano, também integram o meio ambiente, ou seja, 

a Natureza.  

Os animais não humanos não são simples máquinas vivas, e como podemos notar, objeto de 

exploração de todos os tipos, são sem dúvida, incapazes de defesa, devendo o homem despir-

se de conceitos antropomórficos e partir para ética da Alteridade
1
.  

Os animais são portadores de direitos, por uma conclusão lógica, pois tudo que vive tem 

direito ao respeito e jamais ao sofrimento. 
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É hora de acirrar nossa consciência e pensar na Justiça deixando de lado os impasses 

estruturais do antropocentrismo jurídico realçando a incapacidade jurídica destes seres vivos e 

abraçando a ideia que cabe ao ser humano o dever de tutelá-los. 

Algumas considerações: 

A partir da década de setenta (1970), tivemos com a evolução dos estudos sobre direitos 

humanos uma efetiva ampliação da jusfundamentalidade para outros campos do direito e 

ampliação para estudos em outras áreas do direito notadamente o Direito dos Animais. 

No mundo contemporâneo com nosso ordenamento jurídico não há como se deixar de 

reconhecer a existência de um dever fundamental tanto individual como coletivo para com os 

animais não humanos, vindo a se ter a possibilidade do reconhecimento da aplicação do 

princípio da dignidade para além dos humanos. 

Fica evidenciado ainda que através do dissenso da opinião pública, inclusive afetando as 

decisões judiciais, temos visto inclusive internacionalmente um redimensionamento 

delineando e cobrando do homem, inserido no meio ambiente, para além de um 

antropocentrismo, uma cobrança ética abrindo espaço para correntes de pensamento que nos 

colocam numa perspectiva com relação as normas jurídicas para proteção dos seres não 

humanos. 

Dentro deste contexto podemos dizer ainda que se analisarmos as concepções tradicionais de 

Teoria da Justiça todas são contra a escravidão, a tortura e a subordinação vitalícia por ser 

razão de justiça, portanto devendo também ser aplicado aos seres vivos não humanos, por 

uma enorme razão: JUSTIÇA! 

Na minha constante inquietude a respeito dos Direitos dos Animais não Humanos, indo além 

da compaixão que sempre fez parte integrante do meu viver, com profunda convicção  

visualizo diversos caminhos jurídicos a perseguir a fim de que se  configure que os animais 

não humanos compartilham de dignidade e que são sujeitos de direito.  



A dignidade humana tem seus fundamentos nas ideias de Immanuel Kant mais precisamente 

em sua obra “Fundamentação da Metafísica dos Costumes” do ano de 1975 em que entende 

ser a dignidade algo impossível de ter um preço ou algo equivalente. 

Contudo, é fato que a dignidade tem estreita relação com o respeito! 

Será que o ser humano age com respeito com outras formas de vida? 

Vamos responder começando a pensar que a relação do homem com a natureza não é de 

superioridade uma vez que somos apenas parte dela, o que inclusive já foi lembrada por 

inúmeros filósofos entre eles o próprio Immanuel Kant na obra “Crítica da Razão Pura” ao 

dizer
2
 “Duas coisas me enchem o ânimo de admiração e respeito: o céu estrelado acima de 

mim e a lei moral que está em mim”. 

Tudo na natureza é integrado e como tal, o respeito ético e jurídico pelos interesses dos 

animais não humanos, não pode passar despercebido pelo homem de bem, que respeita a sua 

própria dignidade e age com ética na vida. 

O psicólogo britânico Richard Ryder e o filósofo australiano Peter Singer com o livro Animal 

Liberation
3
 foram alguns dos responsáveis pela inercia acadêmica para com a defesa em 

relação aos direitos dos animais não humanos. 

É incontestável que existem inúmeros obstáculos para que se efetivem os direitos dos animais, 

tanto de religião como de política, na economia, enfim o especialismo tem base em diversos 

pontos. 

Como é fato todo ano trilhões de animais vivem de forma absolutamente degradante, servindo 

de alimento, outros tantos para pesquisas científicas, outros servindo de vestuário, outros para 

entreter, outros para práticas esportivas inclusive absolutamente exaustivas. 

Claro é a dependência econômica impingida as forças políticas! 
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A pergunta que se faz é há moralidade na escravidão? 

O que esta ocorrendo com os animais não é escravidão? 

No Direito Romano, a história nos faz ver que a noção do “antropocentrismo teleológico”, 

colocou o homem no topo das criaturas, não considerando os outros seres viventes na 

natureza! 

Diante disso temos o resultado desastroso com a divisão jurídica entre pessoas e coisas e 

sujeitos e objetos de direito. 

Tivemos aí comparativamente aos animais não humanos, os escravos, as crianças, as 

mulheres, e alguns povos subjulgados, que com o tempo foram adquirindo direitos, o que no 

caso dos animais não humanos, não aconteceu com a mesma eficácia! 

Stevan Wise
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 afirma que  

“(...) homens são tiranos em relação às coisas porque podem ser. A personalidade é o marco 

legal que protege a todos, cada pessoa contra a tirania dos demais. Sem ela, o indivíduo se 

torna indefeso”. 

Estamos ainda arraigados a ideias retrógradas que nos fazem crer que os animais não 

humanos sejam desprovidos de capacidades cognitivas e sensitivas, da mesma forma que era 

ao tempo da escravidão. 

Urge que mudemos conceitos jurídicos como a visão tradicional civilista que classifica 

animais como bens móveis, o que já vem sofrendo restrições legais em muitos países, 

conforme Prof. Daniel Lourenço muito bem explica: 

Além do exemplo alemão, o Código Civil austríaco, de junho de 1811, modificado 
pela lei federal BGBI nº 97/1986, fez constar em seu § 285-a: "Os animais não são 
coisa; eles serão protegidos por meio de leis especiais. As prescrições normativas 
em vigor destinadas às coisas não são aplicáveis aos animais [...]". Em maio de 
1992, a Constituição da Suíça introduziu o art. 120-2, o qual prevê expressamente a 
proteção da "integridade dos organismos vivos". Nesta esteira, o Código Civil suíço 
de 1907, no recém incorporado art. 641, determinou que "os animais não são 
coisa". O art. 2.2. da Lei de Proteção Animal da Catalunha, datada de 4 de julho de 
2003, estabelece que "os animais são seres vivos dotados de sensibilidade física e 
psíquica". O Código Civil da Moldávia afirma em seu art. 287 que "Os animais não 
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são coisa, devendo ser protegidos por meio de leis especiais". O mesmo fenômeno 
pode ser observado na Lei de Proteção Animal da Polônia (1997) que reza: "Os 
animais são criaturas vivas capazes de sofrer. Não são coisa". O Código Civil 
francês foi igualmente modificado pela lei de 6 de janeiro de 1999 que modificou 
seus arts. 524 e 528. O novel art. 528 distingue os animais dos corpos inanimados, e 
o art. 524 separou os animais dos objetos destinados à exploração agrícola
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. 

 

 

Em minha visão, podemos considerar os animais como sujeitos de direitos pelo simples fato 

de terem leis que os protegem, sendo representados pelo Poder Público, notadamente o 

Ministério Público e pela coletividade, como garantido pela nossa Carta Magna de 1988, 

através da ação civil pública, da ação popular ou, da ação penal pública. 

Enfim, os animais tem direito a defesa de direitos essenciais que são a vida e sua integridade 

física sem que lhes sejam impingidos qualquer tipo de sofrimentos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com relação ao tratamento que o ser humano adota com os animais não humanos,  

(...) pode-se concluir que a sociedade atual vive sob os efeitos da pôs-modernidade, clamando 

mudanças de paradigmas, com novas perspectivas que superam conceitos ultrapassados, que 

não mais são absolvidos pela atual comunidade, demonstrando a necessidade de evolução de 

novos critérios para antigos protótipos ainda tidos como modernos” 
6
. 

O ser humano, o maior predador do Planeta, subjuga os animais não humanos e o meio 

ambiente de tal sorte que coloca a sua própria sobrevivência em risco, o próprio Planeta em 

que habita, o único lar que possui, a Terra , não podendo ser mais possível não poder mais ser 

possível considerar a proteção dada a Fauna e Flora simplesmente em benefício exclusivo do 

próprio homem! 
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É o que tem sido feito pelo homem ao comparar uma vida com um objeto! 

Um objeto não sente dor, nem deixa cair lágrimas de sofrimento, nem tampouco ama 

incondicionalmente o ser humano, como fazem a maior parte dos animais não humanos, 

principalmente àqueles usados como alimento, como a vaca, o boi, o bezerro, os pets e tantos 

outros. 

 Ao Direito, feito pelos homens racionais, cabe mudar este posicionamento absolutamente 

retrógrado de considerar os animais como coisas, e dignificar a vida como um todo, nunca nos 

esquecendo que o homem realmente bom e ético é aquele que transpondo todas as barreiras, 

impostas por vezes pelo próprio homem, respeita todos os seres vivos, como se fosse a si 

mesmo! 
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