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RESUMO
Este  trabalho  científico  tem por  objetivo  discorrer  acerca  da  evolução  da proteção  jurídica  dos  animais  em nosso
ordenamento jurídico, analisando especialmente as legislações atuais que existem sobre a temática, assim como tem
por propósito demonstrar que através de políticas públicas nacionais é possível promover uma melhor conscientização
sobre o problema da efetivação dessas normas destinadas a defesa dos animais, garantindo assim mais eficácia no
cumprimento das leis que tutelam estes. Será demonstrado também que apesar da legislação brasileira tratar os animais
como seres vulneráveis e garantir  a proteção destes,  nos dias que correm não há a concretização desses direitos
previstos. Como forma de solucionar este problema propõe-se o diálogo das fontes como uma alternativa para preencher
as  lacunas  existentes,  bem  como  a  criação  de  políticas  públicas  válidas  em  todo  território  brasileiro,  para
conscientização da população, quanto ao tratamento que deve ser despendido em relação aos animais. É crucial que
todos aqueles que pertencem ao reino animal sejam respeitados, sob pena de atingir o ecossistema como um todo. Por
fim, será utilizado o método teórico que consiste na consulta de obras, artigos de periódicos, documentos eletrônicos,
decisões dos Tribunais, bem como da legislação pertinente.

PALAVRAS-CHAVE: Da proteção dos animais; Da fauna; Da responsabilidade humana.

1 INTRODUÇÃO

A  legislação  brasileira  trata  os  animais  como  seres  vulneráveis  e  os  classificam  como
integrantes da fauna, garantindo assim, a proteção jurídica dos mesmos, tanto em leis esparsas,
quanto na própria Constituição Federal.

Devido ao antropocentrismo, a figura humana prepondera sobre os animais e a legislação
ainda que de cunho protecionista é omissa quando permite a prática de atos que desrespeitem a
dignidade daqueles.

Para  isso  perquire-se  quanto  a  proteção  jurídica  garantida  aos  animais  em  nosso
ordenamento, assim como acerca dos métodos para a efetivação daquela.

Logo, esta pesquisa terá por objetivo demonstrar por meio de método teórico a importância do
diálogo das fontes para a proteção dos animais, sendo necessária a criação de políticas públicas
nacionais em prol destes, bem como que todos sejam responsabilizados pela prática de maus tratos
e atos cruéis, já que o ecossistema é único.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Será utilizado o método teórico para o desenvolvimento desta pesquisa,  que consiste  na
consulta de obras, artigos de periódicos, documentos eletrônicos, análise de decisões dos Tribunais,
bem como da legislação pertinente acerca do tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho científico possui como objetivo geral realizar uma pesquisa acerca da defesa
dos animais como responsabilidade de todos. Analisando a proteção jurídica dos animais em nosso
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ordenamento jurídico ao longo dos anos e comparando com a atual legislação pertinente a defesa
destes; examinando também o antropocentrismo e a sua influência sobre a norma ambiental; bem
como  as  decisões  atuais  dos  Tribunais  quanto  à  proteção  dos  animais  e  de  quem  seria  a
responsabilidade com os animais e da efetivação das normas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inúmeras leis foram criadas desde a década de 20, com o intuito de proteger os animais,
contudo estes  até  hoje  são enquadrados como semoventes em nosso Código Civil,  sendo que
muitos são considerados passíveis de comercialização.

Embora o art. 225 da Constituição Federal tenha defendido o equilíbrio ecológico enquanto
uso  comum de  todos,  observa-se  que  o  nosso  ordenamento  jurídico  é  antropocêntrico,  porque
permite que prevaleça a satisfação das necessidades humanas em detrimento da dignidade dos
animais. A ideia de coisificação dos animais, está ultrapassada e que a prática de maus tratos e atos
de crueldade contribuem para o desequilíbrio do meio ambiente.

Logo, intenta-se não só uma legislação apropriada a condição do animal, mas que haja um
diálogo  das  fontes  para  a  efetiva  proteção  destes,  bem  como  a  criação  de  políticas  públicas
nacionais que conscientizem a sociedade acerca da dignidade dos animais, de seus direitos, sob
pena da falência do ecossistema.
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