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RESUMO
A dissertação está inserida na área de concentração do Programa de Mestrado em
Direito da IMED, “Direito, Democracia e Sustentabilidade”, e vinculada à linha de
pesquisa “Fundamentos do Direito e da Democracia”. A pesquisa desenvolve-se
mediante o método de abordagem dialético e da técnica de pesquisa bibliográfica.
O tema investigado é “o direito dos animais” e o objetivo geral do trabalho é perquirir
sobre a possibilidade de reconhecimento dos animais como sujeitos de direito e
sobre as implicações do direito dos animais no atual momento brasileiro, por meio
de um diálogo com três importantes pilares do contexto, que se entrelaçam e se
complementam mutuamente: o sistema jurídico, a sustentabilidade e a democracia.
Questiona-se quais as condições de possibilidade para o reconhecimento dos
animais como sujeitos de direito, na realidade brasileira atual, e qual a possibilidade
contributiva do direito dos animais e desse reconhecimento para o sistema jurídico,
para a sustentabilidade e para a democracia. A pesquisa sobre o direito dos animais
não carrega uma proposta de protecionismo emocional e favores; também não é
uma tentativa de igualar homens e animais; nem uma defesa (apenas) de pets.
Apresenta-se os animais como seres com valor intrínseco e a necessária ampliação
dos horizontes morais que o século XXI reclama; denuncia-se as propostas bem
estaristas como propagação de práticas cruéis em si; reconhece-se as diferenças
entre homens e animais e defende-se a igual consideração dos interesses de
ambos; desenvolve-se o direito dos animais como consectário dos movimentos
civis pelo reconhecimento de direitos das minorias e grupos oprimidos,
caracterizados pela demanda de expansão dos horizontes morais a partir da
reconhecida diferença entre os próprios humanos e entre os humanos e os animais;
enxerga-se um mundo doloroso, cruel e exploratório; combate-se a escolha de
espécies para a atribuição de direitos como decorrência da beleza ou simpatia
popular; e defende-se a inclusão dos humanos e dos animais no compromisso ético
que impede a indiferença jurídica com base em critérios legitimadores de
sociedades hierárquicas e discriminatórias – sociedades essas que são possíveis
inclusive em regimes democráticos –.
Palavras-chave: Animais; Democracia; Direito; Ética; Sustentabilidade.

ABSTRACT
The dissertation is inserted in the concentration area of the Law Master Program of
IMED, "Law, Democracy and Sustainability", and linked to the line of research
"Fundamentals of Law and Democracy." The study is developed by the dialectical
method of approach and the technical research. The researched theme is "animals’
rights" and the overall objective is to assert on the possible recognition of animals
as subjects of law and on animal rights implications in the current Brazilian period,
throughout a dialogue with three important pillars of the context that intertwine and
complement each other: the legal system, sustainability and democracy. The study
inquires what the possible conditions for recognition of animals as subjects of law in
the current Brazilian reality are and what the possible contributions of animals’ rights
are and what its recognition for the legal system, for sustainability and for democracy
is. This research about animals’ rights does not carry a proposal for emotional
protectionism and favors; it is not an attempt to equal men and animals; nor is a
defense (only) of pets. It presents animals as beings with intrinsic value and
approaches the necessary expansion of moral horizons that the 21st century
demands; it denounces the proposals propagating cruel practices; it recognizes the
differences between men and animals and it defends equal consideration of
interests of both; it develops the right of animals as consequence of civil movements
for recognition of minorities and oppressed groups’ rights, characterized by the
demand for expansion of the moral horizons from the recognized difference between
humans themselves and between humans and animals; it portraits a painful, cruel
and exploratory world; it strikes the choice of species for the allocation of rights as
a result of beauty or popular sympathy; and it advocates for the inclusion of humans
and animals in the ethical commitment that prevents legal indifference based on
legitimating criteria of hierarchical and discriminatory societies – societies such that
are even possible in democratic regimes –.
Keywords: Animals; Democracy; Law; Ethics; Sustainability.
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INTRODUÇÃO
Os animais do mundo existem
para seus próprios propósitos. Não foram feitos
para os seres humanos, do mesmo modo que
os negros não foram feitos para os brancos,
nem as mulheres para os homens.
(Alice Walker)

O horizonte é o âmbito da visão que abarca tudo o que é visto a partir de
um determinado ponto; é algo em que trilhamos o nosso caminho e que conosco
faz o caminho. Cada um possui um horizonte de compreensão que o circunda e
que a cada passo se mescla com o horizonte novo, do outro, com o qual se depara.
O horizonte que circunda é o próprio ser, que empurra o horizonte de que se
aproxima e com ele se (con)funde. O horizonte de compreensão não se forma à
margem do passado, posto que não há um “grau zero” de sentido. Compreender é
sempre um processo de fusão de horizontes.
O tema “o direito dos animais” tem sobre si a compreensão de
possibilidade de direitos titularizados por animais – o que deve ser interpretado
como o direito conferido aos animais não humanos pelos animais humanos. A
animalidade é tanto humana quanto não humana; por praticidade, em maior escala,
utilizar-se-á a palavra “animais” para a referência a “animais não humanos”.
Embora o direito seja antropogênico – criado por seres humanos –, não está fadado
a ser antropocêntrico – definido pela ideia de que apenas o ser humano tem valor
intrínseco e tudo mais possui valor instrumental, em função dos interesses
humanos –. Ser uma criação humana não implica que o direito não possa admitir
valor inerente a seres não humanos, rompendo com a barreira antropocêntrica.
O direito dos animais também carrega sobre si uma compreensão em
sentido oposto, de que o ser humano seria o único titular de direitos; que as
interações realizadas entre os humanos e os animais seriam interações entre um
sujeito de direito e um objeto de direito; que os animais seriam coisas, objetos
humanos, seres a serviço da humanidade; e que os animais não possuiriam valor
intrínseco, não seriam fins em si, mas seu valor seria instrumental, utilitário.
O processo de compreensão – que é dialógico e constituidor do ser –,
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incita a pôr constantemente à prova todas as pré-compreensões que se carrega.
Somente quando se depara com a possível concepção oposta, tem-se a chance de
ultrapassar a estreiteza dos preconceitos. A compreensão não se realiza por
imposições; trata-se de uma oportunidade de troca com o outro, de avanço no
caminho existencial, de fusão de horizontes. A incapacidade ou a resistência a essa
experiência são obstáculos à fusão de horizontes compreensivos – entrave
recorrente quando o objeto do diálogo é o direito dos animais –.
Por certo que todo horizonte é um tipo de barreira, de linha imaginária
que separa o âmbito de visão que se tem no momento (pré-compreensões),
daquele que se forma quando se avança. No entanto, a linha do horizonte é fluida,
permeável, fundível. Trata-se de uma barreira que pode ser elucidada com o
curioso costume de uma espécie de tucano africano. A ave constrói o seu ninho a
partir do oco de uma árvore. A fêmea e o macho constroem um tapume de barro,
que enclausura a fêmea. As aves, no entanto, mantêm uma abertura no tapume,
que é o único canal de contato entre ambos, inclusive para a passagem de comida
e água, do macho para a fêmea. Nesse cárcere, a fêmea arranca as próprias penas
para preparar o ninho. A parede construída pelos pássaros não serve para fechar,
mas para delimitar e proteger, mantendo-se a troca entre quem está de cada um
dos dois lados, durante as três semanas necessárias para o desenvolvimento das
novas vidas.
Ao contrário do que fazem e ensinam as aves, os humanos elevam
constantemente barreiras intransponíveis em relação ao outro, parecendo tucanos
cegos, construindo paredes inteiras, ceifando o contato, o desenvolvimento e a
existência do que está do lado oposto. O direito dos animais evidencia essas
barreiras, instiga à reflexão e fornece suporte para o aprimoramento de importantes
questões deste século – a coerência interna do sistema jurídico, a sustentabilidade
em sua multidimensionalidade, a ética em relação ao outro (homem, animal,
natureza) e a democracia substancial –.
A abordagem (uma entre várias possibilidades e sem a pretensão de
esgotamento) é compatível com a área de concentração do mestrado na qual esta
dissertação está inserida – “Direito, Democracia e Sustentabilidade” – e com a linha
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de pesquisa – “Fundamentos do Direito e da Democracia” –. O tema é abordado
com aproximações entre o direito dos animais e o sistema jurídico, a
sustentabilidade e a democracia. O estudo do sistema jurídico responde sobre
quais os critérios utilizados para a atribuição de titularidade de direitos; o estudo da
sustentabilidade fornece elementos de compreensão sobre o compartilhamento da
existência, neste planeta, com todas as formas de vida, incluindo a dimensão ética;
e o estudo da democracia possibilita o reconhecimento da importância da difusão
do poder e dos novos titulares de direito que o momento histórico exige, com a
complexidade que o reconhecimento invoca – direito à vida, à liberdade e à
integridade física e psíquica –.
O objetivo geral da pesquisa é investigar a possibilidade de
reconhecimento dos animais como sujeitos de direito e a contribuição do direito dos
animais para o sistema jurídico, para a sustentabilidade e para a democracia.
Os objetivos específicos envolvem: a) indagar, a partir da legislação, da
doutrina e decisões judiciais, o sentido jurídico dos animais e as condições de
reconhecimento de um direito por eles titularizado; b) fundamentar conceitos e
categorias jurídicas e empregar elementos da ética animal como possibilidade de
aprimoramento;

c)

apresentar

uma

compreensão

de

sustentabilidade

multidimensional, ética e independente do paradigma antropocêntrico; d)
demonstrar que o direito dos animais pode ser assimilado como um parâmetro para
o juízo de sustentabilidade; e) debater a possibilidade de uma democracia
substancial, em que aspectos éticos, humanos e ambientais da sustentabilidade
possam ser reivindicados, possibilitando mudanças e reconhecimento de novos
sujeitos de direito.
O problema desta pesquisa é: quais as condições de possibilidade para
o reconhecimento dos animais como sujeitos de direito, na realidade brasileira
atual, e qual a possibilidade contributiva do direito dos animais e desse
reconhecimento para o sistema jurídico, a sustentabilidade e a democracia?
As hipóteses são duas. A primeira, apresenta-se como positiva: O
reconhecimento dos animais como sujeitos de direito, por meio do sistema jurídico
vigente, é possível, incluisve para demandar em juízo. O direito dos animais
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contribui para o aprimoramento do sistema jurídico, da sustentabilidade e da
democracia, através dos critérios e fundamentos que encerra, questionando
estruturas arraigadas e provocando mudanças éticas, responsáveis e inclusivas.
A segunda hipótese é negativa: Não existe a possibilidade jurídica do
reconhecimento dos animais como sujeitos de direito, no sistema jurídico brasileiro
vigente. O direito dos animais é irrelevante para o aperfeiçoamento do sistema
jurídico, da sustentabilidade e da democracia.
A justificativa da pesquisa alicerça-se em diversos aspectos, dentre eles:
O homem exerce intensamente superioridade e propriedade incondicional sobre a
vida animal, evidenciada na violência industrial, mecânica, química, hormonal e
genética, presentes na produção, criação, transporte, confinamento, dor, angústia
e abate a que os humanos submetem os animais. Esse quadro não é de todo
desconhecido, mas o debate sobre o tema é mitigado por eufemismos, combatido
por questões políticas e econômicas, rejeitado por compreensões de cariz
cartesiano e afastado por comodismos.
O direito dos animais no contexto jurídico, sustentável e democrático
apresenta infindáveis discussões, entre elas, a indefinição do sentido jurídico dos
animais; contradições constitucionais e legislativas; inconsistências doutrinárias;
decisões judiciais de controle de constitucionalidade da questão animal; impactos
da produção, criação e abate de animais no meio ambiente e na vida humana;
condições e possibilidades de reconhecimento democrático de novos direitos de
direito, etc.
A titularidade de direitos é, em grande escala, admitida em consequência
da autonomia moral, mas a titularidade de direitos a seres humanos que não
possuem racionalidade e autonomia não é negada; nega-se que os animais são
sujeitos de direito por não terem personalidade, mas se admite sujeitos de direito
despersonalizados; nega-se o status de sujeito de direito aos animais, mas a defesa
judicial de seus interesses é aceita; defende-se unanimemente a sustentabilidade,
mas há incentivo constitucional, econômico e político à indústria pecuária,
responsável por desmatamento, poluição e desperdício de água, poluição do solo,
mudanças climáticas, gases de efeito estufa, doenças e extensas áreas de terras
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cultiváveis dedicadas ao plantio de grãos para alimentação de animais de abate (ao
invés de se produzir alimentos para a redução da fome); a dimensão ética da
sustentabilidade não encontra contrariedades, mas poucos se insurgem contra o
fato de que os animais “produzidos” em grande escala para a alimentação (o que
não é necessário para a saúde dos humanos) não respiram ar fresco, não tomam
sol, não experimentam um momento de contentamento, sentem dor intensa, são
separados do grupo familiar, vivem uma vida de dor e tormentos, desde o
nascimento até o último instante de vida, na câmara de sangria; busca-se a paz e
o equilíbrio planetário, mas se olvida que a humanidade deve ser aperfeiçoada,
construindo-se um ambiente sustentável e aprimorando-se a democracia com a
consideração substancial do “outro” (humano e não humano); etc.
A pesquisa está dividida em três capítulos. No primeiro, discorre-se
sobre a legislação que disciplina o direito dos animais, demonstrando-se as
incoerências e incompatibilidades existentes na positivação pátria; investiga-se os
critérios tradicionais para o reconhecimento dos sujeitos de direito e apresenta-se
o critério da senciência; e trabalha-se com a possibilidade de defesa dos animais
em juízo, abordando-se a teoria dos entes despersonalizados, os pressupostos
processuais que possibilitam essa defesa e exemplifica-se essa possibilidade de
defesa judicial com a apresentação de casos paradigmáticos na jurisdição
brasileira.
No segundo, apresenta-se a sustentabilidade e suas dimensões
ambiental,

social

e

econômica;

expõe-se

sobre

a

dimensão

ética

da

sustentabilidade, momento em que se manifesta a ética animal, com embasamento
na senciência; elege-se trabalhar com a ética animal voltada para a alimentação; e
revela-se a (in)sustentabilidade da instrumentalização animal, com ênfase na
alimentação humana e na experimentação científica.
No terceiro, discorre-se sobre a importância da descentralização do
poder para a realização de uma democracia substancial; apresenta-se as
democráticas mudanças em curso, no âmbito do direito dos animais; e debate-se o
reconhecimento de novos sujeitos no contexto democrático.
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O desenvolvimento da pesquisa está pautado no método de abordagem
dialético, posto que confronta posições, considera os conteúdos abordados
inseridos em um contexto social, em que transcendem relações e contradições,
com a busca de soluções. A técnica de pesquisa é bibliográfica.
A pesquisa sobre o direito dos animais não carrega uma proposta de
protecionismo emocional e favores; também não é uma tentativa de igualar
homens e animais; nem uma defesa (apenas) de pets. Apresenta-se os animais
como seres com valor intrínseco e a necessária ampliação dos horizontes morais
que o século XXI reclama; denuncia-se as propostas bem estaristas como
propagação de práticas cruéis em si; reconhece-se as diferenças entre homens e
animais e defende-se a igual consideração dos interesses de ambos; desenvolvese o direito dos animais como consectário dos movimentos civis pelo
reconhecimento de direitos das minorias e grupos oprimidos, caracterizados pela
demanda de expansão dos horizontes morais a partir da reconhecida diferença
entre os próprios humanos e entre os humanos e os animais; enxerga-se um
mundo doloroso, cruel e exploratório; combate-se a escolha de espécies para a
atribuição de direitos como decorrência da beleza ou simpatia popular; e defendese a inclusão dos humanos e dos animais no compromisso ético que impede a
indiferença jurídica com base em critérios legitimadores de sociedades
hierárquicas e discriminatórias – sociedades essas que são possíveis inclusive
em regimes democráticos –.
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