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DIA INTERNACIONAL
DOS DIREITOS DOS
ANIMAIS

Fonte: indiatimes.com

“A vedação da crueldade contra animais na Constituição
Federal deve ser considerada uma norma autônoma, de modo
que sua proteção não se dê unicamente em razão de uma
função ecológica ou preservacionista, e a fim de que os
animais não sejam reduzidos à mera condição de elementos
do meio ambiente. Só assim reconheceremos a essa vedação o
valor eminentemente moral que o constituinte lhe conferiu
ao propô-la em benefício dos animais sencientes. Esse valor
moral está na declaração de que o sofrimento animal importa
por si só, independentemente do equilíbrio do meio
ambiente, da sua função ecológica ou de sua importância
para a preservação de sua espécie.”

Trecho do Voto do Ministro Luís Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 4.983, que teve como objeto a Lei nº 15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará,
que regulamenta a “vaquejada” como prática desportiva e cultural.

A celebração do Dia Internacional dos Direitos Animais
(DIDA) visa chamar atenção para a necessidade de inclusão de
todos os animais como sujeitos morais, de direito, capazes
de sentir e sofrer.
A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi adotada
pela Liga Internacional dos Direitos do Animal em 1977, que a
proclamou no ano seguinte. Posteriormente, foi aprovada pela
Organização de Nações Unidas (ONU) e pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO).
Em 1998, pela ação da ONG inglesa Uncaged, foi estabelecido o
dia 10 de dezembro como Dia Internacional dos Direitos
Animais.
A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é composta
por 14 artigos, que compreendem 25 alíneas, cujo Preâmbulo
destaca o fato de todos os animais terem direitos, e
evidencia a igualdade entre as espécies como fundamento da
coexistência. Uma das afirmações que se destaca no
documento diz que "o respeito pelos animais, por parte do
homem, está relacionado com o respeito dos homens entre
eles próprios".

Preâmbulo:

Considerando que todo o animal possui direitos;
Considerando que o desconhecimento e o desprezo desses
direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer
crimes contra os animais e contra a natureza;
Considerando que o reconhecimento pela espécie humana do
direito à existência das outras espécies animais constitui o
fundamento da coexistência das outras espécies no mundo;
Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem
e há o perigo de continuar a perpetrar outros;
Considerando que o respeito dos homens pelos animais está
ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante;
Considerando que a educação deve ensinar desde a infância a
observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais,
Proclama-se o seguinte:

Artigo 1º
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Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos
direitos à existência.

Artigo 2º
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1. Todo o animal tem o direito a ser respeitado.
2. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros
animais ou explorá-los violando esse direito; tem o dever de pôr os
seus conhecimentos a serviço dos animais.
3. Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção
do homem.

1.Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos
cruéis.
2. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto
instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia.
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Artigo 3º

Artigo 4º
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1.Todo o animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito
de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou
aquático e tem o direito de se reproduzir.
2. toda a privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é
contrária a este direito.

1.Todo o animal pertencente a uma espécie que viva
tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de
viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade
que são próprias da sua espécie.
2. Toda a modificação deste ritmo ou destas condições que forem
impostas pelo homem com fins mercantis é contrária a este direito.
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Artigo 5º

Artigo 6º
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1.Todo o animal que o homem escolheu para seu companheiro tem
direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural.
2. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante.

Artigo 7º
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Todo o animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de
duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação
reparadora e ao repouso.

1.A experimentação animal que implique sofrimento físico ou
psicológico é incompatível com os direitos do animal, quer se trate
de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que
seja a forma de experimentação.
2. As técnicas de substituição devem ser utilizadas e desenvolvidas.
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Artigo 8º

Quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser
alimentado, alojado, transportado e morto sem que disso resulte
para ele nem ansiedade nem dor.
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Artigo 9º

Artigo 10º
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1.Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do
homem.
2. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais
são incompatíveis com a dignidade do animal.

Todo o ato que implique a morte de um animal sem necessidade é
um biocídio, isto é, um crime contra a vida.
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Artigo 11º

Artigo 12º
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1.Todo o ato que implique a morte de grande número de animais
selvagens é um genocídio, isto é, um crime contra a espécie.
2. A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao
genocídio.

1.O animal morto deve ser tratado com respeito.
2. As cenas de violência de que os animais são vítimas devem ser
interditas no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim
demonstrar um atentado aos direitos do animal.
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Artigo 13º

Artigo 14º
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1.Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem
estar representados a nível governamental.
2. Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os
direitos do homem.

Você sabia?
Que no Brasil a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº
9.605/1998) é que prevê sanções penais e administrativas
a quem comete maus tratos contra animais?
Mas que a Lei nº 14.064/2020 aumentou a pena e
proibiu a guarda quando os maus tratos são praticados
contra cães ou gatos?

Fonte: beetleypete.com

Que há um Projeto de Lei que proíbe o uso de animais em
espetáculos de circo no Brasil? E que este PL (PL 6.445,
de 2005) ainda tramita e não foi votado pela Câmara?
Como a atividade de circo é itinerante, muitos Estados e
Municípios têm leis próprias que proíbem este uso, por
isso já não vemos mais espetáculos circenses utilizando
animais.

reflexões jurídicas
Poderiam um cão ou um gato ser
autores de uma ação judicial?
Está tramitando no Congresso, o Projeto de Lei nº 145/2021, que
disciplina a capacidade de ser parte, dos animais não-humanos, em
processos judiciais e inclui o inciso XII ao art. 75 da Lei n.º 13.105, de 16
de março de 2015 – Código de Processo Civil, para determinar quem
poderá representar animais em juízo (Ministério Público, Defensoria
Pública, Associações de Proteção dos Animais ou quem detenha sua
tutela ou guarda).
A discussão que se pretende levantar nesta edição, no entanto, é se
animais não humanos seriam sujeitos de direito, tal qual os seres
humanos. Os críticos do PL argumentam que "animais não estabelecem
relações jurídicas com ninguém, não são titulares de nenhuma faculdade
que se possa chamar de direito, não tem dignidade nem capacidade moral
de serem titulares de nenhuma faculdade, são algo, não alguém".
No campo do Direito Animal, segundo o Juiz Federal Vicente de Paula
Ataíde Junior, Coordenador do Programa de Direito Animal da UFPR, é
comum comparar os animais com crianças e nascituros. “Ninguém vai
duvidar que uma criança recém-nascida é sujeito de direito, muito embora
ela não entenda nada e não tenha ainda a capacidade intelectiva para falar
a respeito de seus direitos. Os animais têm uma situação muito
semelhante. Eles precisam de direitos como crianças precisam de
direitos”.

Conforme comparado no próprio texto de justificação do PL, se uma
pessoa jurídica (que, segundo o historiador Yuval Noah Harari, não passa
de uma entidade fictícia) possui capacidade para estar em juízo, inclusive,
sendo passível de indenização por danos morais, por que negar a
possibilidade dos demais animais de serem tutelados pelo Judiciário?
Contudo, como bem observa o filósofo Michael J. Sandel: "discussões sobre
justiça e direitos são, muitas vezes, inevitavelmente, discussões sobre o
propósito das instituições sociais, sobre os bens por ela destinados e
sobre as virtudes que elas valorizam e recompensam". Desta forma, o que
talvez devêssemos nos perguntar (se necessário, mais de uma vez) seja o
que é fazer a coisa certa.

Ouça também o Podcast da
Escola de Magistratura do
TRF4, clicando no link abaixo:

"Um documentário de 2005, narrado pelo ator Joaquin
Phoenix, que relata a dependência e a exploração cruel e
desrespeitosa da humanidade com relação aos animais
para companhia (pet shops, fábricas de filhotes e abrigos);
alimentação (criação, abate), vestuário (comércio de peles e
couros), entretenimento (circos, rodeios, touradas) e
pesquisa científica (testes de cosméticos e medicamentos).
O filme mostra como todos os seres vivos neste planeta são
“terráqueos”, mas que em algum momento nós cortamos a
nossa conexão com os animais, nos impondo de forma
cruel."
Clique para assistir!!!
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