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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA  

 

RESUMO: Conciliar a liberdade religiosa com os direitos dos animais tem sido um desafio nos 

Estados Unidos, na Europa e no Brasil. O objeto deste trabalho envolve a avaliação dos direitos 

constitucionais, questionando os limites à prática de cultos religiosos que sacrifiquem animais. 

Em 1993, o Supremo Tribunal norte-americano confirmou a liberdade à seita religiosa 

‘Santeria’ na Igreja de Lukumi, marcando um precedente largamente incompreendido na 

história. As leis na Flórida tinham o nítido viés de hostilidade àquela religião específica. As 

liberdades civis religiosas são garantidas pela Primeira Emenda à Constituição dos Estados 

Unidos: o Congresso não deve criar nenhuma lei desrespeitando estabelecimentos religiosos ou 

proibindo o exercício livre. Todavia, o Supremo Tribunal norte-americano admitiu que o direito 

ao livre exercício da religião não é absoluto. Por exemplo, a Primeira Emenda protegeria a 

crença no sacrifício de animais, mas não sua prática.  A liberdade religiosa protege igualmente 

o direito de crença: que Deus criou o mundo em seis dias (judaísmo, cristianismo); em vida 

após a morte (espiritismo, hinduísmo, budismo); que um banho purificador perdoa os pecados 

(hinduísmo); ou outra premissa religiosa. Afinal, como enfatizou o juiz da Suprema Corte 

William Douglas, no caso Ballard, “um homem tem o direito de acreditar em algo que não possa 

provar” e “se alguém puder ser preso pela decisão de um júri que considere sua doutrina falsa, 

pouco restará da liberdade religiosa”. As Constituições Federais do Brasil e de Portugal, ambas, 

garantem a liberdade religiosa. A Constituição Federal brasileira, no artigo 225, §1, VII tutela 

os animais. E, garante, no artigo 5º, VI, a liberdade religiosa, de consciência e de crença, 

assegurando o livre exercício dos cultos e das suas liturgias. Já a Lei de Liberdade Religiosa 

Portuguesa, Lei 16/2001, em seu artigo 26 prevê o direito ao abate religioso. O sacrifício de 

animais não é privativo das religiões de matriz africana. Os muçulmanos, ao término do 

Ramadã, sacrificam o cordeiro.  Justificativas religiosas somente valem a quem comunga da 

crença. O compromisso constitucional não é com o conteúdo religioso, mas com sua existência. 

E o ritual religioso que se revele pela desvalorização da vida é perigo de dominação disfarçado 

de sacrifício.  A pesquisa conduzida segundo padrões teóricos e casos práticos, promove o 

diálogo entre autores, para demonstrar que o direito à vida antecede a religião, incluindo a 

tortura e abate religioso: ontem do ser humano, hoje de um animal, e agora das vítimas do jihad. 

Pensar em sacrifício religioso é questionar a abrangência da compaixão lutando contra um 

holocausto onde quer que ele apareça. Theodor Adorno, escreveu: "Auschwitz começa onde 

alguém olha para um matadouro e pensa: são apenas animais". 
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