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LнсыやнやAцсхйсы╈やмсънсьчыやчэやмнюнъны
Edna Cardozo Dias*

Rныэхч╈や Esteや trabalhoや pretendeや examinarや osや direitosや emや geral╇や
especialmenteやosやdireitosやdosやanimais╆やInicialmenteやdemonstraやqueやaや
todoやdireitoやhumanoやcorrespondeやumやdever╆やReconheceやosやdireitosやdosや
animaisやcomoやdireitosやsupranacionaisやeやfundamentais╆やNaやsequênciaや
reconheceや queや osや animaisや possuemや direitosや subjetivosや regidosや
pelosや princípiosや daや prioridade╇や universalidade╇や fundamentalidade╇や
moralidadeや eや igualdade╆や Acabaや porや concluirや queや osや direitosや dosや
animaisやsãoやdeveresやdeやtodaやhumanidade╆

Pйфйюъйыまлрйюны╈やDireitos╆やDireitosやeやdeveresやhumanos╆やDireitosやdosや
animais╆やDeveresやhumanosやparaやcomやosやanimais╆

Aкыьъйль╈やThisやstudyやaimsやtoやexamineやtheやrightsやinやgeneral╇やespeciallyや
theや animalゑsや rightsや Initiallyや demonstratesや thatや everyや humanや rightや
opposesや aや duty╆や Recognizesや theや animalゑsや rightsや asや aboveや nationalや
lawsやandやasやfundamentalやrights╆やInやtheやsequenceやitやdemonstrateやthatや
animalゑsややrigthsやareやaやcategoryやofやsubjectiveやrights╇やwithやRveやdistinctiveや
features╈やpriority╇やuniversality╇やfundamentality╇やmoralityやandやequality╆や
Finally╇やultimatelyやconcludingや thatやanimalゑsや や rightsやareやdutiesやofやallや
mankind╆

Kн唖ячъмы╈や Rights╆や Humanゑsや rightsや andや duties╆や Animalゑsや rights╆や
Humanゑsやdutiesやtowardやanimals╆

Sэх阿ъсч╈や ｱ╆や Introdução╉や ｲ╆や Direitosや Supranacionais╉や ｳ╆や Direitosや
Fundamentais╉やｴ╆やConceitoやdeやDireitoやeやDever╉やｵ╆やDireitoやdosやAnimaisや
naや Constituiçãoや Brasileira╉や ｶ╆や Aや Fundamentalidadeや dosや Direitosや
dosや Animais╉や ｷ╆や Animalや comoや Sujeitoや deや Direitos╉や ｸ╆や Conclusão╉や 
ｹ╆やReferências╆

さや DoutoraやemやDireito╇やPresidenteやdaやLigaやdeやPrevençãoやdaやCrueldadeやcontraやoやAnimal╇や
professoraやdeやDireitoやAmbientalやnaやFUMEC╇やConselheiraやdoやÓrgãoやEspecialやdaやOABの
MGやeやPresidenteやdaやComissãoやdeやDireitoやUrbanísticoやdaやOABのMG╆
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ｱ╆やIntrodução

Paraやfalarmosやsobreやdireitosやdosやanimaisやtemosやqueやcomeçarや
falandoやsobreやosやdireitosやemやgeralやむやdireitosやdosやhomensやeやdosや
animais╆

Paraやintroduzirやmaisやobjetividadeやaoやtema╇やvamosやconcentrarや
nossaやreSexãoやnosやdireitosやeやobrigaçõesやconvencionaisやoriundosや
daや sociedadeや politicamenteや organizadaや emや queや vivemos╆や Ouや
seja╇やdosやdireitosやoriundosやdeやtratadosやinternacionaisやeやdasやleisや
nacionais╇やespecialmenteやdoやBrasil╆

ｲ╆やDireitosやSupranacionais

Osやdireitosやhumanosやtomaramやformaやnoやséculoやdasやluzesやむや
séculoやXVIIIまやeやganharamやforoやdeやcidadaniaやapósやaやRevoluçãoや
Francesa╇や comや aや Declaraçãoや dosや Direitosや dosや Homensや eや doや
Cidadão╇や emやｲｶやdeや agostoやdeや ｱｷｸｹ╆やEstaやdeclaraçãoやganhouやoや
mundoやeやfoiやaやresponsávelやpelaやinternacionalizaçãoやdoやtema╆

Essesや direitosや seや universalizaramや apósや suaや adoçãoや pelaや
AssembléiaやGeralやdasやNaçõesやUnidas╇や emやｱｰやdeやdezembroやdeや
ｱｹｴｸ╆やEmやtodosやseusやartigosやessaやdeclaraçãoやdeやdireitosやhumanosや
sóやfalaやduasやvezesやemやdeveres╇やrespectivamenteやnosやartigosやIやeや
XXIX╈や

ArtigoやIや
Todasやasやpessoasやnascemやlivresやeやiguaisやemやdignidadeやeやdireitos╆やSãoや
dotadasや deや razãoや や eや consciênciaや eや devemや agirや emや relaçãoや umasや àsや
outrasやcomやespíritoやdeやfraternidade╆やややや
ArtigoやXXIX╆
ｱ╆や Todoや serや humanoや temやdeveresやparaや comやaや comunidade╇や naや qualや
oや livreや eや plenoや desenvolvimentoや deや suaや personalidadeや éや possível╆ 
ｲ╆やNoやexercícioやdeやseusやdireitosやeやliberdades╇やtodoやserやhumanoやestaráや
sujeitoやapenasやàsやlimitaçõesやdeterminadasやpelaやlei╇やexclusivamenteやcomや
oやRmやdeやassegurarやoやdevidoやreconhecimentoやeや respeitoやdosやdireitosや
eやliberdadesやdeやoutremやeやdeやsatisfazerやasやjustasやexigênciasやdaやmoral╇や
daや ordemや públicaや eや doや bemまestarや deや umaや sociedadeや democrática╆ 



303AцчやｶややふややVчфэхнや8 やふややJйцやまやJэцや2011  | 

ｳ╆や Essesや direitosや eや liberdadesや nãoや podem╇や emや hipóteseや alguma╇や serや
exercidosや contrariamenteや aosや objetivosや eや princípiosや dasや Naçõesや
Unidas╆1

Aやdeclaraçãoやdeやdireitosやéやumやprocessoやcontínuo╆やOやreconhe-
cimentoやpelaやciênciaやdaやinterまrelaçãoやdoやhomemやcomやtodoやoやuni-
versoや eや tudoやqueやviveや resultouやnaやpromulgaçãoやdaやDeclaração 

dos Direitos do Animal╇やqueやcriaやobrigaçõesやparaやosやEstadosやsig-

natários╇や comoやtodosやosやdemaisやpactosや internacionais╆やEmやseuや
art╆やｱpやelaやdeclaraやqueやoやdireitoやàやvidaやéやextensivoやaosやanimais╈や“ 

Todos os animais nascem iguais diante da vida e tem o mesmo direito 

à existência”2やEmやseuやderradeiroやartigoやestatuiやqueや｠os direitos do 

animal devem ser defendidos por leis, como os direitos dos homens.”

Estaやdeclaraçãoや foiや propostaや peloや cientistaやGeorgesやHeuse╇や
secretárioやgeralやdoやCentroやInternacionalやdeやExperimentaçãoやdeや
BiologiaやHumana╆やSeuや textoや foiや redigidoやapósやváriasや reuniõesや
internacionais╇やporやpersonalidadesやdoやmeioや cientíRco╇や jurídicoや
eやRlosóRco╇やeやporやrepresentantesやdasやassociaçõesやprotetorasやdosや
animais╆やConstituiuやumaやtomadaやdeやposiçãoやRlosóRcaやnoやsenti-
doやdeやestabelecerやdiretrizesやparaやoやrelacionamentoやdoやhomemや
comやoやanimal╆やEstaやnovaやposturaやseやrespaldaやnosやconhecimentosや
cientíRcosや recentesやqueや reconhecemやaやunidadeやdeや todaやvidaやeや
exigeやumaやconcepçãoやigualitáriaやfrenteやaoやdireitoやàやvida╇やàやinte-
gridadeやfísicaやeやàやliberdade╆やSeusやartigosやpropõemやumaやnovaやéti-
caやbiológica╇やumaやnovaやposturaやdeやvidaやeやumaやnovaやconcepçãoや
jurídicaやdeやrespeitoやparaやcomやosやanimais╆

Osやdireitosやhumanosやeやosやdireitosやdosやanimaisやsão╇やpois╇やdi-
reitosやsupranacionaisやreconhecidosやporやdeclaraçõesやinternacio-

nais╇やválidosやnosやpaísesやsignatários╇やindependentementeやdeやsuaや
positivação╆や

Oやbemやcomumやparticularや exige╇や semやdúvida╇やumaや sinergiaや
comやoやbemやcomumやuniversal╆やDaíやaやimprescindibilidadeやdeやseや
reconhecerやosやdireitosやdasやoutrasやespéciesやeやosやdireitosやdosやou-

trosやseresやnasやlegislaçõesやnacionais╆
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Aやgarantiaやdosやdireitosや individuaisやdependeやdoやdestinoやdeや
todosやeやdoやmeioやsocialやeやnatural╆やAoやhomem╇やsujeitoやdeやdireitosや
eやdeveresやcabeやoやdeverやdeやpreservarやeやprotegerやoやseuやmeioやeやosや
seresやvivosやqueやcomやeleやcoabitamやoやplaneta╆や

ｳ╆やDireitosやfundamentais

Quandoやfalamosやemやdireitosやfundamentaisやfalamosやdosやdirei-
tosやreconhecidosやeやpositivadosやpelasやConstituiçõesやdasやNações╆や
Osやdireitosやfundamentaisやguardamやosやvaloresやeやprincípiosやfun-

damentaisやdaやordemやjurídicaやdeやumやpaís╆やPodemやserやagrupadosや
emやquatroやgrandesやcategorias╇やquaisやsejam╇やosやdireitosやpolíticos╇や
osやdireitosやindividuais╇やosやdireitosやsociaisやeやosやdireitosやdifusos╆

Osやprincipaisやdireitosやpolíticosやsãoやaやparticipaçãoやpopularやeやaや
cidadania╆やDentroやdeやumaやperspectivaやdeやcidadaniaやtodosやtemosや
queやparticiparやsócioまpoliticamenteやdoやprocessoやdeやfortalecimen-

toやdaやdemocracia╆
Osやdireitosやindividuaisやtiveramやsuasやorigensやnoやjusnaturalis-

mo╇やmasやfoiやcomやoやiluminismoやfrancêsやdoやséculoやXVIIIやqueやveioや
aやSorescerやeやmudarやaやhistóriaやdaやhumanidade╆

Osやdireitosやsociais╇やeconômicosやeやculturaisやremontam╇やsobre-
tudo╇やàやConstituiçãoやdeやWeimar╇やdeやｱｹｱｹ╆やSuaやmaiorやimportânciaや
éやconsiderarやoやhomemやalémやdeやsuaやconcepçãoやcomoやindivíduo╆や
Essesやdireitosや criamやparaやoやEstadoやaやobrigaçãoやdeやmelhorarや aや
condiçãoやdeやvida╆

Nasや últimasや décadasや umaや novaや categoriaや deや direitosや veioや
aやmerecerや reconhecimentoやeやproteção╇やosやdireitosやdifusos╆や Sãoや
direitosや pertencentesや aや umaや sérieや indeterminadaやdeや sujeitosや eや
cujoやobjetoやéやindivisível╆やOsやdireitosやsociaisやeやdifusosやsãoやpressu-

postosやparaやaやefetividadeやdosやdemaisやdireitosやeやliberdades╆やSãoや
essenciaisや sobretudoやparaやaやefetividadeやdoやdireitoやàやvidaやeやdaや
dignidadeやdaやpessoaやhumana╆

Osやdireitosや reconhecidosやpeloやEstadoやsãoやnormasや impostasや
aosやhomensやporやumやpoderやsoberanoやeやcujaやobservânciaやéやporやestaや
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garantidaや eや tutelada╆や やOsやdireitosや examinadosやporやumやprismaや
individualやeやdifusoやreconhecemやaやpessoaやhumanaやcomoやsujeitoや
deやdireitosやeやdeveres╆やIndependentementeやdeやseremやpessoasやosや
animaisやsãoやindivíduosやprotegidosやporやlei╇やdaやmesmaやforamやqueや
asやpessoasやhumanasやincapazesやsãoやtitularesやdeやdireitos╇やcriandoや
deveresやparaやosやcidadãosやeやoやPoderやPúblicoやdeやtornáまlosやeRcazes╆や
Oやfatoやdosやdireitosやdosやanimaisやseremやtuteladosやporやpessoasやhu-

manasやnãoやosやtornaやobjetoやmaterialやdoやdireito╇やpoisやsãoやelesやosや
verdadeirosやtitularesやdosやdireitosやaやseremやprotegidos╆や

Temosやoやdeverやdiretoやdeやnãoやsubmeterやosやanimaisやàやcruelda-

de╆やNossaやobrigaçãoやseやreportaやdiretamenteやaoやanimal╇やeやdaíやoや
deverやdiretoやdoやPoderやPúbicoやeやdaやsociedadeやparaやcomやele╆

4. Conceito de direito e dever

Aやdiscussãoやsobreやoやqueやéやdireitoやéやbastanteやcomplexa╆やMas╇や
podemosやacordarやqueやaやtodoやdireitoやseやcontrapõeやumやdever╆

Podemosや conceituarや direitoや comoや aや faculdadeや queや alguémや
temやdeやfazerやalgumaやcoisaやemやvirtudeやdeやnormas╇やcoletivasやouや
individuais╆やNesteやsentidoやoやdireitoやéやumやpoder╇やumaやautoriza-

ção╇やumaやação╆
Noやsentidoやjurídicoやoやdeverやéやempregadoやcomoやsinônimoやdeや

obrigações╆やFreqüentementeやdesignaやobrigaçõesやjurídicas╆やOやde-
verや éやumaやobrigaçãoやdeや fazerや algumaやcoisaや emや razãoやdeやumaや
normaやmoral╇やleiやouやconvençãoやemやvigorやemやumやgrupoやsocial╆

ParaやKelsenやaやreaçãoやjurídicaやnãoやocorreやentreやsujeitoやdeやde-
verや eや sujeitoやdeやdireito╇やmasや entreやoやpróprioやdeverや eやoやdireitoや
reSexoやqueやlheやcorresponde╆

Falarや deや direitosや éや falarや deや limitesや paraや oや comportamentoや
humano╆やOやcumprimentoやdoやdeverやdeやcadaやumやéやexigênciaやdoや
direitoやdeやtodos╆やOuやseja╇やaやtodoやdireitoやsubjetivoやcorrespondeや
umやdeverやjurídico╆やPortanto╇やnãoやpodemosやfalarやdeやdireitosやsemや
falarやdeやdeveres╆やOやprimeiroやdeverやdoやserやhumanoやéやrespeitarや
oやdireitoやdosやoutrosやeやdeやcadaやum╆やUmやdireitoやsóやéやefetivoやpelaや
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obrigaçãoやqueやeleやsuscita╆やAやdiferençaやentreやdireitoやeやdeverやéやsóや
umaやquestãoやdeやpontoやdeやvista╆

Oやhomemやdeveやrespeitarやaやleiやporqueやéやumaやatitudeやcívicaやeや
deやcivismo╆やDireitosやeやdeveresやsãoやelementosやdaやdemocracia╆やOや
homemやdeve╇やpois╇やrespeitarやasやleisやdeやproteçãoやaosやanimais╆やAや
sociedadeやeやoやPoderやPúblicoやtemやoやdeverやdiretoやdeやnãoやsubmeterや
osやanimaisやàやcrueldade╇やpoisやestesやpossuemやdireitosやintrínsecosや
protegidosやporや lei╆やAsや regrasやdeやproteçãoや aosや animaisや sãoや co-

gentes╆やSãoやpreceptivasやquandoやobrigamやaやsociedadeやeやoやPoderや
Públicoやaやprotegêまlosやeやproibitivasやquandoやproíbemやasやpráticasや
queやsubmetemやosやanimaisやàやcrueldade╆

ｵ╆やDireitosやdosやanimaisやnaやConstituiçãoやBrasileira

OsやdireitosやdosやanimaisやreconhecidosやpeloやBrasilやemやtratadosや
internacionaisやforamやincorporadosやpelaやnossaやConstituiçãoやeやfa-

zemやparteやdeやsuasやcláusulasやpétreas╆
Sãoやpétreosやosやdispositivosやqueやimpõemやaやirremovibilidadeや

deやdeterminadosやpreceitos╆やSãoやasやdisposiçõesやinsuscetíveisやdeや
seremやabolidasやcomやemendas╇やconstituindoやnúcleoやirreformávelや
daやConstituição╆やEssesやpreceitosやpossuemやsupremaciaやsobreやosや
demaisやinteresses╆

Constituemやcláusulasやpétreasやnãoやsóやosやdireitosやindividuais╇や
masやosやdireitosやsociaisやnelaやcontidos╆やTantoやqueやnoやこやｲpやdoやart╆やｵpや
aやConstituiçãoやdispõe╈や｠Osやdireitosやeやgarantiasやexpressosやnestaや
Constituiçãoやnãoやexcluemやoutrosやdecorrentesやdoやregimeやeやdosや
princípiosやporやelaやadotados╇やouやdosやtratadosやinternacionaisやemや
queやaやRepúblicaやFederativaやdoやBrasilやsejaやparteを╆3

Deやoutroやlado╇やnaやConstituiçãoやbrasileiraやestáやprevistoやqueやaや
soberaniaやeやaややcidadaniaやsãoやfundamentosやdaやnossaやRepública╆や
Tambémやestáやprevistoやqueやaや soberaniaやemanaやdoやpovo╇やqueやaや
exerceやdeやformaやdiretaやouやindireta╆やPortanto╇やtodoやcidadãoやéやau-

torやindiretoやdasやleis╆やÉやresponsável╇やjuntamenteやcomやseusやrepre-
sentantes╇やpelaやaprovaçãoやdasやleisやeやpelaやsuaやefetividade╆
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Osやcidadãosやsãoやobrigadosやaやrespeitarやaやlei╇やaやRmやdeやpermitirや
aやvidaやemやumaやsociedadeやorganizada╆やTodoやcidadãoやbrasileiroや
temやobrigaçãoやdeやobedecerやàやlei╇やservirやàやcomunidadeやeやàやNação╇や
alémやdeやcolaborarやcomやoやEstadoやparaやaやsegurançaやsocial╇やjurídicaや
eやambiental╆

Aや democraciaや nãoや éや sóや umや estadoや deや direitos╇や masや deや
deveres╆

Aや nossaや Constituiçãoや federalや adotouや aや tendênciaや contem-

porâneaや deや preocupaçãoや comや oや meioや ambiente╇や nosや termosや
daや Declaraçãoや sobreや Meioや Ambienteや Humano╇や realizadaや naや
ConferênciaやdasやNaçõesやUnidasやemやEstocolmoや〉Suécia《やemや ju-

lhoやdeやｱｹｷｲやeやdaやDeclaraçãoやdoやRio╇や realizadaやnaやConferênciaや
dasやNaçõesやUnidasや sobreやMeioやAmbienteやeやDesenvolvimento╇や
noやRioやdeやJaneiroや〉Brasil《╇やemやｱｹｹｲ╆やComoやsalientaやAlexandreやdeや
Moraes╇

AやConstituiçãoやfederalやdeやｱｹｸｸやconsagrouやcomoやobrigaçãoやdoやPoderや
Públicoや aや defesa╇や preservaçãoや eや garantiaや deや efetividadeや doや direitoや
fundamentalやaoやmeioやambienteやecologicamenteやequilibrado╇やbemやdeや
usoやcomumやdoやpovoやeやessencialやàやsadiaやqualidadeやdeやvida╆やAssim╇やnoや
caputやdoやart╆やｲｲｵ╇やoや textoやconstitucionalやaRrmaやserやoやmeioやambienteや
bemや deや usoや comumや doや povo╇や suscitandoや aや utilizaçãoや deや todosや osや
meiosやlegislativos╇やadministrativosやeやjudiciaisやnecessáriosやàやsuaやefetivaや
proteção╇や queや possuiや umや regimeや jurídicoや especialや queや exorbitaや oや
Direitoやcomumや〉AlexandreやdeやMoraesやむやｲｰｰｸ《╆ｴ

ｶ╆やAやfundamentalidadeやdosやDireitosやdosやanimais

Emやrelaçãoやaosやanimais╇やsãoやelesやtitularesやdeやdireitosやfundaま
mentais′

Aやrespostaやéやsim╆やAやConstituiçãoやbrasileiraやdeやｱｹｸｸやestabeleceや
emやseuやartigoやｲｲｵやoやdireitoやaoやmeioやambienteやsaudável╇やprotegi-
doやeやequilibradoやdelegandoやaoやPoderやPúblicoやeやàやcomunidadeやoや
deverやdeやprotegêまloやeやpreserváまloやparaやasやgeraçõesやpresentesやeや
futuras╇やnelasやincluídasやosやdemaisやseresやvivos╇やqueやdevemやterやoや
direitoやdeやseやdesenvolverやdeやformaやnaturalやeやpermanente╆
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Tantoやqueやemやseuやparágrafoやｱp╇やincisoやVIIやdizやqueやincumbeやaoや
PoderやPúblicoやgarantirやoやdireitoやàやvidaやeやaosやecossistemas╇やoやdi-
reitoやàやpreservaçãoやdaやbiodiversidade╇やeやosやdireitosやdosやanimaisや
deやnãoやseremやsubmetidosやàやcrueldade╆

Queやosやanimaisやpossuemやdireitosやfundamentaisやrestaやclaro╆や
Todoやdireitoやfundamentalやlimitaやoutroやdireitoやfundamental╆やOsや
direitosやeやliberdadesやdosやhomensやestãoやlimitadosやpelosやdireitosや
dosやanimais╆やOやconstituinteやpreviuやoやdireitoやeやaやsuaやgarantiaやnoや
こやｳp╇やdoやart╆やｲｲｵ╇やcomoやbemやobservaやBarroso╆

Oやdireitoやexisteやparaやrealizarまse╆やOやdireitoやdeveやpreverやaや tutelaやeやaや
garantia╆やAsやleisやarticulamまseやcomやaやdualidadeやtípica╇やpreceitoやeやsan-

ção╆やÉやaやsançãoやqueやgaranteやaやefetividadeやdaやnormaやjurídicaやensejan-

doやsuaやaplicaçãoやcoativaやquandoやnãoやéやespontaneamenteやobservada╆や
〉Barrosoやむやｲｰｰｱ《╆ｵ

Asやnormasやconstitucionais╇やentretanto╇やsãoやimperativas╇やporや
siや sóや temやeRcáciaや jurídica╆やSãoやnormasや concessivasやdeやdireitosや
ouやdeやpoderesやjurídicos╆やTodasやasやdemaisやnormasやdevemやseやcon-

formarやaoやprevistoやnaやConstituição╆やEnsinaやJoséやAfonsoやdaやSilvaや
queや｠nãoやháやnormaやconstitucionalやalgumaやdestituídaやdeやeRcáciaやjurídi-
ca”  e “que todas as normas que interam a ordenação jurídica nacional 

só serão válidas se se conformarem com as normas da Constituição 

federal.を〉JoséやAfonsoやdaやSilvaやまｲｰｰｸ《╆ﾐ
ParaやJoséやAfonsoやdaやSilva╇

AやgarantiaやdasやgarantiasやconsisteやnaやeRcáciaやeやaplicabilidadeやimediataや
dasや normasや constitucionaisを╆╆╆╆や ｠Suaや existênciaや sóや póや si╇や contudo╇や
estabeleceやumaやordemやaosやaplicadoresやdaやConstituiçãoやnoやsentidoやdeや
queやoやprincípioやéやoやdaやeRcáciaやplenaやeやaやaplicabilidadeやimediataやdasや
normasやdeRnidorasやdosやdireitosやfundamentais╈やindividuais╇やcoletivos╇や
sociais╇やdeやnacionalidadeやeやpolíticos╇やdeやtalやsorteやqueやsóやemやsituaçãoや
deや absolutaや impossibilidadeや seや háや deや decidirや pelaや necessidadeや deや
normatividadeやulteriorやdeやaplicação╆を〉JoséやAfonsoやdaやSilvaやむやｲｰｰｸ《╆ｶ

Osやdireitosやdifusosやeやdosやanimaisやdevemやserやobservadosやàやluzや
dosやprincípiosやdaやprioridade╇やdaやfundamentalidade╇やdaやuniver-
salidadeやeやdaやmoralidade╆
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DeやmaneiraやinéditaやoやartigoやｲｲｵやdaやConstituiçãoやFederalやcon-

sagrouやoやprincípioやdaやprioridadeやparaやdefesaやdoやmeioやambiente╇や
quandoやinstituiuやqueやéやdeverやdoやEstadoやeやdaやcomunidadeやaやde-
fesaやdoやmeioやambiente╇やeやdosやanimais╆やSendoやoやmeioやambienteや
deや interesseやcomumやdaやhumanidadeやdeveやprevalecerやsobreやosや
interessesやindividuais╆やMilaréやdefendeやqueや

oやinteresseやnaやproteçãoやdoやambiente╇やporやserやdeやnaturezaやpública╇やdeveや
prevalecerやsobreやosやdireitosやindividuaisやprivados╇やdeやsorteやque╇やsempreや
queやhouverやdúvidaやsobreやaやnormaやaやserやaplicadaやaやumやcasoやconcretoや
deveやprevalecerやaquelaやqueやprivilegieやosやinteressesやdaやsociedadeやむやaや
dizer╇やinやdúbio╇やproやambiente╆や〉ÉdisやMiláreやむやｲｰｰｵ《╆ｷ

Doや princípioや daや fundamentalidade╇や porqueや aや Constituiçãoや
estabeleceuやumやmandamentoやemやdefesaやdosやanimaisやeleや insti-
tuiuやumやdireitoやqueやseやincorporaやaoやpatrimônioやjurídicoやdaやcida-

daniaやeやnãoやpodeやserやsuprimido╆やOsやdireitosやsociaisやtambémやseや
incluemやnasやcláusulasやpétreas╇やconformeやjáやexplanado╆や

Doやprincípioやdaやuniversalidadeやporやtratarまseやdeやdireitosやre-
conhecidosや emやváriosや tratadosや internacionais╇や eや porque╇や inde-
pendentementeやdeやexistiremやleisやprotetorasやdeやdireitosやhumanosや
ouやdeやanimais╇やasやpessoasやeやosやanimaisやpossuemやosやdireitosやina-

lienáveisやeやinerentesやàやsuaやcondiçãoやdeやserやhumanoやouやanimal╇や
ondeやquerやqueやvivam╆

Doやprincípioやdaやmoralidadeやporやseやtrataremやdeやdireitosやine-
rentesやàやvida╇や fundamentaisや eや essenciaisやàや saúde╇やàやdignidadeや
humanaやeやàやaRrmaçãoやdosやpovos╆

Gordiho╇やemやsuaやteseやdeやdoutoradoや｠Aboliçãoやanimalを╇ややvaiや
maisやalém╇やquandoやaRrmaやqueや｠os direitos dos animais também es-

tão albergados pelo princípio da igualdade, uma vez que os direitos 

morais são igualitários, pertencem a todos em igualdade de condições”. 

Comoやdireitosやmoraisやreconheceやoやdireitoやàやvida╇やàやliberdadeやeや
aやintegridadeやfísica╇やqueやsãoやaindaやinalienáveis╇やporqueやnãoやpo-

demやserやexercidosやporやoutremや〉GORDILHOやむやｲｰｰｹ《╆
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OやMinistérioやPúblicoやéやoやrepresentanteやdosやanimaisやemやJuízo╇や
masやtodoやcidadãoやtemやoやdeverやdeやprotegêまlosやeやoやdeverやdeやnãoや
lhesやcausarやnenhumやmal╆

Aoや Ministérioや Públicoや coubeや importanteや papelや apósや aや
Constituiçãoや deや ｱｹｸｸ╇や comoや titularや dasやAçõesや Civilや Públicaや eや
Penal╆

Deや todaや sorte╇や nãoや devemや serやminimizadasや asや inovaçõesや dignasや deや
louvor╇やnãoやsóやnoやcampoやdosやdireitosや fundamentais╇やaやqueや jáや seや fezや
referência╇や comoや tambémや naや constitucionalizaçãoや deや importantesや
garantias╇やaやexemploやdaやAçãoやCivilやPúblicaやeやdoやMandadoやdeやSegurançaや
coletivoや〉BARROSOやむやｲｰｰｱ《╆8

Oやconstituinteやestatuiuやaやatuaçãoやrepressivaやdeやnaturezaやpe-

nalやadministrativaやeやcivilやdaやdefesaやdoやambienteやeやdosやanimaisや
noやart╆やｲｲｵ╇やこやｳpやdaやConstituiçãoやFederal╆やIncluiu╇やainda╇やváriosや
procedimentosやqueやsãoやobrigatóriosやparaやoやPoderやPúblicoやeやosや
cidadãos╆

7. Animal como sujeito de direitos

Cursosやdeやlegislaçãoやanimalやestãoやagoraやinclusosやemやváriasや
escolasやdeやdireitoやdosやEstadosやUnidos╆やAやidéiaやdaやextensãoやdaや
qualidadeやdeやsujeitosやdeやdireitoやaosやanimaisやéやdefendidaやporやvá-

riosやprofessoresやeやdoutrinadoresやemやtodoやoやmundo╆
Sãoやduasや asや principaisや correntesや emやdefesaや dosや animais╇や oや

liberalimoやeやoやabolicionismo╆
Aや correnteや denominadaや ｠liberalismoを╇や lideradaや porや Peterや

Singerやpreconizaやaやlibertaçãoやanimal╆やSeuやargumentoやprincipalや
seやbaseiaやnosやprincípiosやdeやjustiça╇やe╇やparaやele╇やosやanimaisやcomoや
seresやsencientesやdevemやterやseusやinteressesやlevadosやemやigualやcon-

sideraçãoやemやrelaçãoやaosやinteressesやhumanos╆
OやabolicionismoやtemやcomoやlíderやoやprofessorやeméritoやdeやRlo-

soRaやdaやUniversidadeやEstadualや daやCarolinaやdoやNorteや むやUSA╇や
TomやReagan╆やOやabolicionismoや seやpreocupa╇や sobretudo╇や comやoや
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respeitoやaosやdireitosやfundamentaisやdosやseres╇やqueやjamaisやpodemや
serや violados╆や TomやReagan╇や emや ｠The Case for Animals Rightsを9╇や
preconizaやaや idéiaやdeやqueやosやanimaisやsãoやsujeitosやdeやumaやvida╇や
eやporやistoやdevemやserやreconhecidosやosやseusやdireitosやbaseadosやemや
seusやvaloresやinerentes╇やqueやseやdiferemやdosやvaloresやintrínsecos╆

Abraçamや oや abolicionismoや osや juristasや americanosや Stevenや
Wiseや eや Garyや Francione╆や Noや Brasilや podemosや citarや comoや juris-
tasや abolicionistasや aや advogadaやqueや subscreveや esteや artigo╇やEdnaや
CardozoやDias╇やDanielやLourençoやBraga╇やLaerteやLevai╇やHeronやJoséや
deや SantanaやGordilho╇や LucianoやRochaや Santana╇や TagoreやTrajanoや
deやAlmeidaやSilva╇やDanielaやTetuやRodrigues╇やGeuzaやLeitãoやentreや
outros╆

ParaやoやjuristaやamericanoやStevenやM╆やWise╇やprofessorやdeや｠Animal 

Rights LawをやnaやUniversidadeやdeやHarvard╇やosやdireitosやfundamen-

taisやaやseremやreconhecidosやaosやseresやvivosやdevemやestarやligadosやàや
suaやcapacidadeやdeやautonomiaやeやautodeterminação╆や

ParaやGaryやFrancione╇やenquantoやosやanimaisやpuderemやserやcon-

sideradosやcomoやpropriedadeやseusやdireitosやnãoやserãoやreconheci-
dosやplenamente╆やPreconizaやaやnecessidadeやurgenteやdaやmudançaや
daやnaturezaやjurídicaやdosやanimais╆

Gordilhoやdefendeやaやidéiaやdeやqueやoやconceitoやdeやsujeitoやdeやdire-
itoやéやmaiorやdoやqueやosやconceitosやdeやpessoaやeやdeやpersonalidadeやju-

rídica╇やpoisやserやsujeitoやdeやdireitoやéやsimplesmenteやterやcapacidadeや
deやadquirirやdireitos╇やmesmoやquandoやoやsujeitoやnãoやpodeやexercerや
diretamenteやessesやdireitosや〉GORDILHO╇やｲｰｰｹ《╆10

ｸ╆やConclusãoや

Umやdosや objetivosや daやConstituiçãoや federalや éや construirや umaや
sociedadeやlivre╇や justaやeやsolidária╆やOsやanimaisやdeveriamやterやres-
peitadosやseusやdireitosやbásicosやàやvida╇やàやliberdadeやeやàやintegridadeや
física╆やComoやoやdireitoやbrasileiroやdivideやosやanimaisやemやcategorias╇や
comoやsilvestresやeやdomésticos╇やosやúltimosやestãoや longeやdeやteremや
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seusやdireitosやbásicosや reconhecidos╆やÉやurgenteやqueやaや legislaçãoや
evoluaやnesseやsentido╆

Oやdireitoやtemやumaやdimensãoやmoralやqueやfazやparteやdaやdignidadeや
humana╆やTodoやserやhumanoやtemやoやdeverやdeやrespeitarやoやoutroやsemや
distinçãoやdeやespécieやeやdeやseやtornarやumやagenteやdaやpaz╆やOsやdireitosや
dosやanimaisやnãoやderivamやdoやfatoやdeやseremやpessoasやfísicasやouやju-

rídicas╇やmasやporqueやsãoやseresやqueやdividemやconoscoやoやplaneta╆
Podemosやconcluirやqueやosやanimaisやsãoやsujeitosやdeやdireitosやfun-

damentaisやeやqueやseusやdireitosやsãoやdeveresやdeやtodosやosやhomens╆

Rнонъ虻цлсйы

BARROSO╇やLuisやRoberto╆やOやDireitoやconstitucionalやeやaやefetividadeや
deやsuasやNormas╆やRenovar╇やRioやdeやJaneiro╈やｲｰｰｱ╆

CANOTILHO╇やJ╆J╆やGomes╆やDireitoやConstitucionalやeやteoriaやconstitu-

cional╆やｲ╆やed╆やCoimbra╈やAlmedina╇やｱｹｸｸ╆

DIAS╇やEdnaやCardozo╆やTutelaや jurídicaやdosやanimais╆やMandamentos╇や
BeloやHorizonte╇やｲｰｰｰ╆

いいいいいいい╆や｠Os animais como sujeitos de direitosを╆やinやREVISTAやBRASILEIRAや
DEやDIREITOやANIMAL╆やCoordenaçãoやSantanaやHeronやJoséやdeやeやSantanaや
LucianoやRocha╇やeditadaやporやInstitutoやdeやAbolicionismoやAnimal╆やJanの
dezやdeやｲｰｰｶ╇やpgs╆やｱｱｹまｱｲｱ╆

いいいいいいい╆やBioética e direito dos animais inやBioéticaや むや reSexõesや inter-
disciplinares╇やlivroやorganizadoやporやSALLES╇やAlvaroやAngelo╆やMazaや
edições╇やBeloやHorizonte╈やｲｰｱｰ╆

FRANCIONE╇やGaryやL╆やAnimals╇やpropertyやandやtheやlaw╆やPhiladelphia╈や
TempleやUniversityやPress╇やｱｹｹｵ

GORDILHOや Heronや Joséや deや Santana╆や Abolicionismoや animal╆や
EvoluçãoやEditora╇やSalvador╈やｲｰｰｹ╆

KELSEN╇やHans╆やTeoriaやpuraやdoやdireito╆やMartinsやfontes╇やSãoやPaulo╇や
ｱｹｸｷ╆

MILARÉ╇やÉdis╆やDireitoやdoやAmbiente╆やEditoraやrevistaやdosやTribunais╇や
SãoやPaulo╇やｲｰｰｵ╆
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MORAESやAlexandre╆やDireitoやconstitucionalやAtlas╇やSãoやPaulo╈やｲｰｰｸ╆

REGAN╇やTom╆やTheやcaseやforやanimalやrights╆UniversityやofやCalifórniaや
press╆やBerkeley╇やUSA╆ｲｰｰｴ╆

SILVAや Joséや Afonso╇や Cursoや deや Direitoや Constitucionalや や Positivo╆や
Malheiros╇やSãoやPaulo╈やｲｰｰｸ╆

SINGER╇やPeter╆やÉticaやprática╆やMartinsやFontes╆やSãoやPaulo╈やｲｰｰｲ╆

SINGER╇やPeter╆やLiberationやAnimal╆やEditoraやCuzamilやS╆やMéxico╇やｱｹｸｵ╆

WISE╇やSteven╆やRamingやtheやCage╆やCambridge╈やPerseusやBooks╇やｲｰｰｴ

Nчьйы

1や DeclaraçãoやUniversalやdosやDireitosやHumanos╆やOrganizaçãoやdasやNaçõesや
UnidasやむやONU╆

2や DeclaraçãoやUniversalやdosやDireitosやdosやAnimais╆やUNESCO
3や ConstituiçãoやdaやRepúblicaやFederativaやdoやBrasil╇やｱｹｸｸ╆
ｴや MORAES╇やAlexandre╆やDireitoやConstitucional╆や ｲｳや ed╆やAtlas╇や SãoやPaulo╈や
ｲｰｰｸ╇やpgやｸｲｶ╆

ｵや BARROSO╇やLuisやRoberto╆やOやDireitoやConstitucionalや eやaや efetividadeやdeや
suasやnormas╆やRENOVAR╇やRioやdeやJaneiro╈やｲｰｰｱ╇やpgやｸｷ╆

ｶや SILVA╇やJoséやAfonso╆やCursoやdeやDireitoやConstitucionalやpositivo╆やMALHEI-
ROS╇やSãoやPaulo╈やｲｰｰｸ╇やpg╆やｴｶｷ╆

ｷや MILARÉ╇やÉdis╆やDireitoやdoやAmbiente╆やRT╇やSãoやPaulo╈やｲｰｰｹ╇やpg╇やｱｶｰ╆
8や Ibidem╇やpgやｱｳｱ╆
9 REAGAN╇やTom╆やTheやcaseやforやAnimalやRights╆やBerkeley╈やUniversi-
tyやofやCaliforniaやPress╇やｲｰｰｴ╆

10や GORDILHO╇やHeronやJoséやdeやSantanaやde╆やAboliçãoやanimal╆やEVOLUÇÃO╈や
salvador╇やｲｰｰｹ╇やpg╆やｷｴ╆

Recebidoやemやｲｰやdeやsetembroやdeやｲｰｱｱ╆ 
Aprovadoやemやｰｹやdeやoutubroやdeやｲｰｱｱ╆


