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RESUMO: A Constituição Federal brasileira e a Constituição Portuguesa têm, 
entre outros, dois pontos de interesse comum: ambas estabelecem claras 
normas sobre a proteção dos direitos fundamentais e a preocupação com a 
preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tal constatação 
evidencia muito mais que uma compreensão preliminar possa nos trazer, na 
medida em que, se considerarmos as Constituições como sistemas de princípios 
e regras vamos concluir que todos os valores por elas consagrados estão 
relacionados entre si. Por esse viés todos os direitos consagrados pela 
Constituição, e os demais que mesmo estranhos ao texto sao por ela 
reconhecidos, devem ser interpretados com unidade. Pois é justamente este o 
foco deste trabalho: estabelecer uma conexão entre a proteção ao meio 
ambiente e aos direitos fundamentais, e apresentar a ideia de que este 
relacionamento encontra um vértice no comportamento violento. Se para a 
efetivação das Constituições temos que proteger o meio ambiente para as 
presentes e futuras gerações, é de se concluir que a atividade incompatível com 
estes valores, como aquelas que são fundadas na crueldade contra os animais, 
não pode ser admitida. E mais ainda, pretendemos demonstrar que a permissão 
da crueldades contra os animais gera ainda mais inefetividade constitucional, na 
medida em que estimula a extensão do comportamento violento e cruel a outros 
grupos vulneráveis, especialmente às crianças e mulheres. A ideia é fazer a 
ligação entre os commandos constitucionais que garantem um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e as cláusulas de protecao dos direitos 
fundamentais. Assim, proibir a violencia e a crueldade em relacao aos animais 
é, alem de trazer força para os comandos especificos dos textos constitucionais 
português e brasileiro que determinam a proteção do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações, é 
compreender a Constituição como um sistema que deve ser respeitado 
integralmente, de forma que todos os seus comandos sejam cumpridos. 
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