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Simpósio: CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: O presente estudo promove uma reflexão sobre a ligação possível entre a 

violência com animais e a violência doméstica, analisados como fatos sociais, enfocando o 

cenário da relação entre pessoas e animais não humanos, no âmbito doméstico, de forma a 

enxergar tal situação conflitiva como um grave problema cujas consequências atingem a seara 

dos direitos fundamentais; a possibilidade dos maus tratos com animais serem reflexo de uma 

ambiência de violência das relações intersubjetivas no âmbito familiar, com reflexos 

incidentes tanto no direito de família, quanto nos direitos de personalidade, seja dos filhos ou 

do cônjuge, que presenciam tais agressões, no que diz respeito à constituição e coesão dos 

processos afetivos na relação familiar. Objetiva-se ainda com tal contribuição suscitar uma 

reflexão crítica sobre o problema da crueldade no contexto contemporâneo e a discussão 

voltada para os dilemas de um controle social. Para tal estudo, ter-se-á como referencial 

teórico o direito fundamental ao afeto, como principal fonte de inspiração para o convívio em 

sociedade, seja em relação a animais humanos, seja em relação a animais não humanos; com 

suporte jurídicona Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, igualmente 

nos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos e na Declaração dos Direitos dos 

Animais, bem como em termos comparativos, na legislação portuguesa sobre a matéria, 

tomados como fontes inibidoras, educativas e reeducativas, no controle das práticas de 

violências, e estímulo ao respeito, a harmonia e a paz entre indivíduos, inclusive entre 

indivíduos e animais não humanos. Analisar-se-ão ainda alguns casos concretos, referentes a 

maus tratos a animais no âmbito familiar. Trata-se de uma pesquisa descritiva, que utiliza a 

metodologia dialética aplicada à revisão bibliográfica, a fim de promover o diálogo entre os 

doutrinadores selecionados para, a partir do reconhecimento do processo de 

constitucionalização do direito privado, concluir sobre a importância do respeito e do afeto, 

com a inclusão de humanos e não humanos no rol valorativo de proteção contra a crueldade 

para, assim, contribuir para um convívio social harmônico.  
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