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EPÍGRAFE

... cumpre uma severa revisão do conceito de sujeitos de
direito, da propriedade e titularidade dos sujeitos sobre as
coisas, bem como da revisão principiológica do Direito
em vigor, a permitir que, independentemente de novas
leis que venham a vigorar futuramente em favor da fauna,
o sistema jurídico atual abrigue o direito subjetivo e
abstrato de todos os seres vivos.1
1

RODRIGUES, Danielle Tetü. O Direito & os Animais: Uma abordagem ética, filosófica e
normativa. Curitiba: Juruá, p. 110.
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RESUMO

Aborda-se neste trabalho de doutoramento o tema dos Direitos dos Animais
não-humanos como sujeitos de direito sob enfoque interdisciplinar. A proposta
desta tese é justamente adequar o instituto do Direito a ética e realidade
presenciadas, porém inalterada pela dogmática jurídica, seja por conveniências
políticas, seja por privadas. O Direito é um instrumento que visa assegurar o
ajustamento da conduta humana acima de qualquer prioridade, de modo que
se propõe a adequação do sistema legal a real natureza jurídica dos Animais
não-humanos; qual seja, a de legitimar e legalizar os não-humanos como
sujeitos de direitos com personalidade jurídica sui generis que precisam, para
tanto, serem redefinidos e readequados no ordenamento a fim de proporcionar
o justo reconhecimento de seus status quo; mediante tratamento eqüitativo e
igualitário entre os desiguais, sem que imperem os preconceitos ou
formalidades atualmente existentes que contrariam o bem estar animal em prol
do ser humano.

Palavras chaves: Direito, Direito dos Animais, Direito Ambiental, Meio
Ambiente, Fauna, Animais, Tratamento aos Animais não-humanos, Bem-estar
Animal, Abolicionismo Animal, Ética Animal, Epistemologia Jurídica e
Ambiental, Educação Ambiental.
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ABSTRACT

This thesis deals with the rights of non-human animals as a legal subject seen
from an interdisciplinary angle. The proposition is to adjust the institution of Law
to the ethics and reality that are perceived, but not changed by the legal
understanding, due to political or private convenience. The law is an instrument
that intends to assure that the human behavior is adjusted above any other
priority, so it is proposed that the legal system be adjusted to the actual legal
nature of the non-human animals; it is intended to legalize and legitimate the
non-human animals as having rights of a sui generis sort, which need to be
redefined and readjusted in the law in order to provide fair acknowledgement of
their status quo; being exposed to equalitarian treatment among the different,
without the provisions or formalities that currently exist and which contradict the
animal well being, benefiting human beings.

Key words: Law, Animal rights, Environmental Law, Environment, Fauna,
Animals, Non-human animals’ treatment, Animal well-being, Animal
abolitionism, Animal ethics, Legal and environmental episteme and
Environmental education.
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