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Introdução: Os animais têm seus direitos conferidos em lei, sendo eles direito à defesa
da vida, à
integridade física e ao não sofrimento. A questão não é saber se os animais são capazes
ou não de raciocinar como a espécie humana, mas por serem seres sencientes, são
merecedores de considerações iguais aos seres humanos. Os animais são tratados como
simples objetos de pesquisas, entretenimento,alimentação e esporte. A relação do
homem com os animais sempre foi regida pela noção de domínio. São constantes as
violências contra os animais. Muitos na sociedade ignoram ou desconhecem a
dignidade animal. Objetivo: Pretendeu demonstrar a posição privilegiada do homem
como centro do universo, comparando-o com os animais, que possuem um lugar bem
menor na sociedade. Os animais são tidos como meras coisas. Este trabalho visou
mostrar que existem leis que protegem os animais; quem maltrata deve responder
legalmente. Metodologia: Neste contexto, este trabalho monográfico traz como método
de pesquisa a análise bibliográfica no contexto da produção do conhecimento sobre o
tema introduzido, bem como doutrinas, artigos de revistas, além de usar como
ferramenta de pesquisa  a internet. Resultados: É inaceitável que os animais, inocentes,
que não podem se defender, sofram como cobaias, como
“objetos” de lazer, exposição. Os animais existem em nosso universo jurídico desde
1934, quando Getúlio Vargas promulgou o Decreto Lei 24.645/34. Hoje uma farta
legislação os protege a nível internacional, federal e municipal. O que falta é que essa
legislação seja realmente cumprida, o que depende de cada um de nós. Os crimes
contra os animais estão, cada vez mais, em ascensão na atualidade, em razão do
crescimento de maus tratos em geral, e de ser uma prática que vem sendo denunciada
com maior frequência, o que se encontra diretamente proporcional ao aumento de
animais que sofrem maus tratos. Existem leis que regulam os maus tratos contra
animais, como, por exemplo, a Lei
Federal 9.605/98 - Lei dos Crimes Ambientais, que define os crimes ambientais, suas
respectivas punições, regulamentando no artigo 32 as punições para os maus tratos
conta animais, sejam eles domésticos, nativos ou exóticos e também a
Constituição Federal em seu artigo 225, §1º, VIII, incumbe ao Poder Público o dever
de proteger a Fauna e a Flora, proibindo práticas que submeta animais à crueldade.
Conclusão: Tem-se a ciência que a aceitação de direitos aos animais não vai acabar
com os abusos e as
atrocidades a que os animais são submetidos como abandono, maus tratos,crueldade,
mas irá de alguma forma acabar por intimidar e conscientizar muitos de
que estas atitudes não são corretas. 
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