
Especialistas definirão o futuro da Orangotango do Zoo declarada pessoa não-humana

Uma Juíza confirmou que Sandra é um sujeito de direitos; pediu a opinião de técnicos
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Sandra, a orangotango que nasceu na Alemanha e vive no Zoológico de Buenos Aires há 20 anos, é 

uma pessoa não-humana e sujeito de direitos, e as medidas a serem tomadas para melhorar suas 

condições de vida deverão ser decididas por uma comissão de especialistas e o governo de Buenos 

Aires.

Assim foi determinado pela juíza de Buenos Aires, Dra. Elena Liberatori, que manteve o amparo 

promovido pela Associação de Funcionários e Advogados pelos Direitos dos Animais (AFADA). A 

resolução cita a Constituição Nacional, ao ex-juiz da Suprema Corte, Eugenio Zaffaroni, e o Código

Civil, para discutir e mudar a visão antropocêntrica de ver aos animais por um paradigma 

"ecocentrista".

Sandra tem 30 anos, nasceu na Alemanha e, depois de passar por vários locais de confinamento, 

chegou a Buenos Aires. Nos processos judiciais que reivindicam a sua libertação e transferência 

para uma reserva, foram consultados especialistas em orangotangos e ainda houve uma oferta para 

recebê-la no Santuário de Grandes Primatas de Sorocaba, no Brasil. O traslado e o controle 

veterinário estariam a cargo das autoridades do local. O governo de Buenos Aires, proprietário da 

orangotango, deveria autorizar essa transferência.

"A decisão confirma o declarado pelo Tribunal Nacional de Apelações, em dezembro do ano 

passado. Especificamente, deixa claro que Sandra é uma pessoa não-humano e um sujeito de 

direitos. Não implica que ela tem direito a todos os direitos humanos, mas dos seus próprios 

direitos, como à vida e à dignidade, como um ser senciente que é", disse Pablo Buompadre, da 

AFADA. "Liberatori teve a coragem de continuar quebrando as estruturas estereotipadas e injustas 

do direito tradicional, a caminho da libertação animal, sem voltar atrás", acrescentou.

A juíza citou a obra “Direito Penal. Parte geral”, de Zaffaroni: "deve se conceder ao animal o 

caráter de sujeito de direitos; pois, os sujeitos não-humanos (animais) são titulares de direitos, se 

impõe a sua proteção no âmbito que seja da sua competência”.



Liberatori lembrou ainda que o Código Civil não ampara o abuso de animais. "O interesse jurídico 

protegido pela lei não é propriedade de uma pessoa humana ou jurídica, senão dos mesmos animais,

sendo os titulares da tutela que se estabelece, frente a certas condutas humanas”, disse ela.

O habitat da Sandra no Zoológico de Buenos Aires já foi modificado após o veredito do Tribunal de 

Cassação Penal que, em dezembro passado, deu lugar ao Habeas Corpus interposto pela AFADA e 

determinou que Sandra era uma pessoa não-humana.

A este respeito, Liberatori disse: "O co-demandado implementou pela sua própria vontade  as 

reformas propostas pelos especialistas no primeiro relatório técnico. Esta conduta sem dúvida traz 

resultado positivo para Sandra - em comparação a situação original - e implica no reconhecimento 

de que as condições sob as quais se encontrava eram manifestamente censuráveis ".

Os seguintes aprimoramentos, incluindo a sua eventual transferência para um Santuário, deverão ser

definidas por uma comissão especial composta pelos "especialistas amicus curiae Miguel Rivolta e 

Héctor Ferrari, juntamente com Gabriel Aguado, do Zoológico da cidade", afirmou a juíza. Eles 

deverão fazer um relatório que “terá caráter vinculante” para o Governo de Buenos Aires.

Consultada, a Procuradoria Geral de Buenos Aires disse que irá apelar da decisão, porque “carece 

de fundamentação suficiente” e pelos argumentos já apresentados nos autos. Ela se opôs à maneira 

de amparo ao pedido em questão e a legitimidade dos que a amparavam.

"Seria muito positivo para o governo não apelar e que juntos pudéssemos determinar qual é o 

melhor lugar para Sandra", disse Andrés Gil Dominguez, da AFADA.
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