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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa é demonstrar a necessidade de retirar os animais não-humanos da condição de coisas
ou bens perante o ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a dignidade do animal. Para tanto, é preciso entender
a diferença entre o bem-estar animal (teoria indireta de proteção) e o Direito dos animais (teoria direta de proteção). Tais
posições são diferentes e possuem diferentes defensores, porém ambas tem o mesmo objetivo: tutela do animal frente a
qualquer sofrimento e  crueldade que possam surgir  contra  sua vida ou integridade física e psicológica.  A primeira
corrente é embasada na capacidade do animal sentir dor, e ainda que o mesmo não seja racional ou inteligível, não é
uma conduta moralmente correta do homem causar um sofrimento intenso sem necessidade ao animal. Tal corrente tem
nome de destaque o filósofo Peter Singer. Já a segunda corrente tem como defensores Tom Regan e Gary Fracione, os
quais consideram a necessidade de reconhecer os direitos inerentes aos animais, a fim de lhes proporcionar uma vida
livre de toda e qualquer exploração, e não somente reduzir seus sofrimentos com tratamentos mais humanizados porém
ainda  exploratórios.  É  preciso  uma  nova  perspectiva  dos  direitos  dos  animais  nas  leis  brasileiras,  as  quais  estão
atrasadas em sua evolução se comparadas as leis  estrangeiras  frente  a esse assunto.  Espera-se com o presente
trabalho através da metodologia teórica, colaborar com a conscientização da sociedade e do universo jurídico frente a
necessidade de reconhecer os animais como sujeitos de direito. 

PALAVRAS-CHAVE: Exploração Animal; Maus-Tratos; Seres Sencientes; Sujeitos de Direito; Tutela. 

1 INTRODUÇÃO 

Dentre o período colonial até o período republicano no Brasil, meados de 1924, não havia
qualquer proteção dada aos animais. As poucas leis que falavam sobre o meio ambiente não tinham
cunho  protecionista  mas  sim  cunho  econômico,  uma  vez  que  toda  e  qualquer  proibição  de
exploração de riquezas naturais era tão somente para beneficiar  a coroa ou aqueles que eram
proprietários das respectivas terras que possuíam recursos para o extrativismo, quando na época
republicana. 

No dia 10/09/1924 foi regulamentado o Decreto 16.590, que foi a primeira lei no Brasil que
realmente tinha o objetivo de proteger os animais contra sofrimentos causados por participações em
espetáculos de entretenimento para a sociedade. 

Após esse decreto, houve a criação de várias leis significativas para a evolução do tema no
país, como o Código Florestal em 1934; Decreto 24.645, de 10/07/1934, o qual definiu pela primeira
vez a responsabilidade do Estado frente aos animais, além de criar várias definições de maus-tratos;
posteriormente  surgiu  o  Dec.  Lei  3.688/41,  que  definiu  o  ato  de  maltratar  os  animais  como
contravenção penal; Lei 5.197/67 foi responsável por proibir a caça profissional, sendo um grande
avanço para a causa.

Em 1972 houve a conferência que originou a Declaração de Estocolmo, a qual demonstrou
“ser a proteção e o melhoramento do meio ambiente humano uma questão fundamental que afeta o
bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro.” (FERREIRA, 2014, p. 42)

Graças  a  essa  declaração  houve  também  o  reconhecimento  da  devida  importância  de
proteger os animais, uma vez que eles também fazem parte do meio ambiente. Disso decorreu a
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proclamação da Declaração Universal dos Direitos dos Animais em 1978, a qual anunciava o direito
à igualdade, à vida e à existência de todos os animais, além de reconhecer a sua dignidade.

Diante desses marcos ambientalistas e avanços para tais direitos, legislações mais protetivas
surgem,  como a Lei  de  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  (Lei  6.938/81),  e  posteriormente  a
Constituição  Federal  de  1988  que  trouxe  em  seu  art.  225  caput e  inc.  VII,  o  avanço  mais
significativo, determinando o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito difuso a
toda a sociedade e a vedação da crueldade contra todos os animais. 

Ainda que o Código Civil de 1916 tratasse os animais e o próprio meio ambiente como res
nullius,  ou seja, coisa de ninguém, portanto suscetíveis a apropriação, a carta magna veio trazer
direitos para a fauna e a flora. 

Perante todas essas modificações, nos dias atuais a proteção dos animais ainda permanece
dificultada, pelo fato do Código Civil de 2002 ainda tratar os animais como coisas, objetos. 

Os animais não são considerados sujeitos de direitos no ordenamento, e ainda a sociedade
persiste  na ideia de superioridade dos humanos frente aos animais não humanos,  e que estes
existem apenas para servir aqueles. 

Realidade no mínimo incoerente,  pois se a própria constituição atribui  tutela aos animais,
significa que eles não são simplesmente coisas, mas sim sujeitos de direito, merecedores portanto
do reconhecimento e proteção.

O presente  trabalho  tem a  finalidade  de demonstrar  a  pertinência  e  a  razoabilidade  dos
argumentos quanto à mudança do status jurídicos dos animais como sujeitos de direito.

2 DESENVOLVIMENTO 

Com  influência  do  antropocentrismo  filósofos  como  Aristóteles  e  René  Descartes,
consideravam os animais como seres que existiam apenas para servir o homem, uma vez que não
possuíam alma. 

Com base na teoria do animal máquina, Descartes influenciado pela doutrina cristã, intensifica
a visão antropocêntrica no sentindo de que os animais são incapazes de falar, pensar e de possuir
qualquer consciência,  considerando-os como máquinas que apenas servem o homem, o qual  é
diferente dos demais seres pelo fato de possuir alma e ser criado por Deus. 

Nesse  sentindo,  os  animais  poderiam  ser  utilizados  a  favor  do  ser  humano
incondicionalmente, pois “não tendo consciência/alma, seriam matéria em estado bruto, inanimados,
no sentindo puro do vocábulo, seres sujeitos às leis mecânicas tal como qualquer outro objeto. Não
sentiriam dor, prazer, absolutamente nada.” (LOURENÇO, 2008, p. 189).

Na fase da filosofia moderna surgem as ideias de David Hume, o qual afirmava não existir
diferença entre o homem e o animal não humano, uma vez que ambos eram capazes de aprender
com experiências vivenciadas, além da capacidade de assimilar fatos. 

Posteriormente Immanuel Kant surgiu com os seus estudos referentes a dignidade da pessoa
humana e a ética sob o enfoque da moralidade, a qual deveria conduzir o comportamento racional
do homem. Para o filósofo, o homem adquire direitos justamente por conseguir viver em um estado
moral e assim ele o faz em razão da sua racionalidade, logo os animais não poderiam ser sujeitos de
direito justamente por serem irracionais e não viverem em um estado moral.  

Contudo, mesmo Kant não considerando os animais como um fim em si mesmo, ele não
defendia  os  maus-tratos  destes.  Ele  era  contrário  a  qualquer  violência  desnecessária  contra os
animais, pois tal conduta seria contrária a moralidade prevista por ele (SANTOS, 2015, p.69).  
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De fato a defesa dos animais  apenas surgiu  a  partir  do ano de 1824,  porque até então
qualquer estudo em relação ao tratamento dado aos animais era relacionado com a ética e a moral
do homem, sem de fato pensar no animal como um ser passível de respeito e direitos. 

Segundo Chuany (2009, p. 17), o movimento da defesa dos animais “só começou a ganhar
força em 1970 quando um grupo de filósofos da Universidade de Oxford decidiu investigar porque o
status dos animais não-humanos era necessariamente inferior ao dos seres humanos.”

Dentre os investigadores estava Richard Ryder,  que trouxe a teoria da dorência a fim de
atribuir direitos àqueles que sentem dor. O cientista partia da tese da moralidade, na qual o sujeito
tem condutas morais de acordo com a forma que ele trata terceiros. Esses terceiros não são apenas
humanos, mas todos aqueles seres sencientes capazes de sentir dor (animais). 

Ryder considerava apenas o sujeito passivo da relação e independente da espécie que sofre
violações,  o  critério  de  avaliação  era  a  capacidade  de  sentir  dor  porque  para  ele  “Dor  é  dor,
independente de quem a experimente [...]  A dorência, acredito eu, é única base convincente de
atribuição a outrem de interesses e direitos.” (RYDER, 1998 apud LOURENÇO, 2008, p. 417). 

Este  mesmo autor  é  categórico  em afirmar  “que temos um dever  de  não causar  dor  ou
sofrimento a outrem, dever este correlato ao direito que terceiros tem de não sofrer ou sentir dor de
maneira injustificada” (LOURENÇO, 2008, p. 418). Portanto, os humanos não teriam o direito de
fazer os animais sentirem dor. 

Posteriormente, houve uma divisão da defesa dos Direitos dos animais sobre duas vertentes:
a primeira, visa a tutela do bem-estar animal com meios de tratamentos mais humanizados a fim de
evitar  dor  e  sofrimento  desnecessários;  e  a  segunda,  busca  pelo  reconhecimento  dos  Direitos
animais e a sua dignidade, com o objetivo de pôr fim a toda e qualquer exploração do homem contra
os animais, e assim consequentemente mudar o status jurídico dos animais para sujeitos de direito. 

Se faz necessário, antes de aprofundar no fundamento das vertentes, a distinção entre coisa
e sujeito de direitos, uma vez que são esses elementos a essência de cada teoria. Sujeitos de direito
é todo aquele sujeito capaz de receber direitos e deveres impostos pela lei, podendo ser pessoa
natural,  pessoa fictícia  (criada pela  lei),  ou ainda podendo ser  os entes despersonalizados que
diferente dos anteriores, não possuem personalidade jurídica mas ainda assim possuem direitos e
deveres; já a coisa, pode ser definida como “tudo aquilo que não é humano” (TARTUCE 2016, p,
906), e que é suscetível de apropriação e utilização pelo homem. A coisa não adquire direitos. 

Em relação a primeira vertente de defesa indireta,  Peter  Singuer  é o principal  precursor,
fundamentando  a  defesa  dos  animais  na  questão  da  ética.  Segundo  o  filósofo,  é  necessário
estender o tratamento ético para além dos humanos,  a fim de que os animais também tenham
consideração e não recebam tratamento que resulte em dor e sofrimento. 

Com a publicação de sua obra Animal Liberation, Singuer ultrapassa a visão antropocêntrica e
passa a considerar a aplicação do princípio da igual consideração de interesses, o qual “exige que o
seu sofrimento seja considerado tanto quanto o de outro ser  capaz de semelhante  sofrimento.”
(SANTOS, 2015, p. 72)

Para Singuer os animais tem o direito de não serem maltratados em razão de possuírem a
capacidade de sofrer, devendo receber a mesma consideração que os humanos possuem uns com
os outros. Portanto, o filósofo não defendia os direitos dos animais e nem os via como sujeitos de
direitos, mas sim como seres que precisavam ser respeitados na medida em que eram utilizados
pelo homem.

A falta dessa consideração leva a figura do especismo. Este termo é definido por Singuer
basicamente como o preconceito entre espécies distintas, porque é justamente o fato do homem ter
o preconceito com o animal não humano que não considera o fato de que ele precisa ser protegido
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contra crueldades. O fundamento de que o animal é irracional não deve prevalecer, uma vez que
bebês, também desprovidas de razão, são tuteladas contra a violência. 

Para  a  segunda  vertente  conhecida  como  teoria  direta  de  proteção,  “os  interesses  dos
animais não se subordinam aos dos humanos.” (FERREIRA, 2014, p.80). 

Essa teoria não se baseia apenas na prática de evitar dores aos animais, pois ao contrário da
primeira vertente, esta não considera os animais como coisas, mas sim como sujeitos detentores de
alguns  direitos  inatos  e  autônomos,  e  que  portanto  não  podem  continuar  sendo  considerados
inferiores pela sociedade, além de explorados pelo homem. Tal teoria requer a abolição total de toda
e qualquer exploração animal em nome da dignidade animal. 

Thomas Howard Regan, defendia que os animais possuem direitos fundamentais pela simples
razão de serem “sujeitos-de-uma-vida”  (REGAN, 2004 apoud SANTOS,  2015,  p.  76).  E  que “o
animal tem valor moral independente do homem” (CHUANY, 2009, p.19). 

Salienta-se que o filósofo não teve a intenção, ao afirmar sobre os animais possuírem direitos
fundamentais, de atribuir-lhes todos os direitos que existem para o homem. Os animais precisam
apenas de direitos básicos que sejam capazes de lhe oferecer uma vida digna e sem sofrimento.  

Regan acabou ampliando o conceito de Kant que explica o porquê o homem possui direitos.
Segundo o posicionamento de Regan, o homem não possui direitos porque fala ou porque tem alma,
mas sim porque possui uma vida, assim como os animais que também possuem uma, logo, ambos
devem ser titulares de direitos em razão do mesmo status que possuem. (FERRIA, 2014, p.80) 

Gary Fracione também defensor da vertente dos Direitos dos animais, bem explica que ao
reconhecermos os direitos dos animais como o direito à vida, à integridade física e psicológica, não
estamos desmerecendo os direitos do homem: 

[...] Isso não significa nós deve dar aos animais os direitos que concedem aos seres humanos,
ou  que  não  possamos  escolher  interesses  humanos  sobre  os  interesses  dos  animais  em
situação de conflito real. Deve-se reconhecer que os animais tem um direito: o direito de não
ser tratado como propriedade, e não podemos criar conflitos entre humanos e animais, usando
animais em maneiras pelas quais nós nunca usaríamos os seres humanos. (FRANCIONE apud
FERREIRA, 2014, P.84).

Nota-se a relevância dos argumentos daqueles que buscam os direitos dos animais, tendo em
vista que eles de fato possuem valor em si mesmo e que sobretudo são sujeitos de direitos, pois a
própria Constituição Federal os reconheceu como tal ao oferecer o direito a vedação de crueldade
no seu art. 225, inc. VII, além da lei 6.938/81 que também oferece direitos. Portanto, o que se faz
necessário é a conscientização da sociedade e a mudança das legislações inferiores a CF/88 frente
a dignidade animal, a fim de descoisificar os animais e lhes atribuir um novo status jurídico. 

Por fim, merecem ser citadas as legislações estrangeiras da Nova Zelândia, Irlanda do Norte
e Suíça, que de maneira exemplar deixaram de considerar os animais como coisa, passando a
considera-los como seres sencientes e detentores de direito, e não mais como propriedade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se com a presente pesquisa a real  necessidade de reconhecer  os animais como
sujeitos  de direito,  uma vez que são seres  inteligentes,  sensíveis  e  que tem plena capacidade
emocional já provada. 

É fato que a legislação brasileira está atrasada se comparada a algumas leis estrangeiras, as
quais já deixaram de considerar o animal como coisa, entretanto é inegável a evolução que tivemos
com o passar do tempo, pois partimos da premissa de não existir qualquer proteção ao animal e hoje
temos a própria CF/88 reconhecendo a tutela do mesmo.
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É um tempo de mudanças e evoluções, as quais com certeza trarão uma realidade mais justa
e igualitária no tratamento do animal x homem, e assim os animais serão reconhecidos como um fim
em si mesmo e a sua dignidade será respeitada. 
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