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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como principais escopos analisar o princípio da dignidade dos animais 

no plano da justificação, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, e propor parâmetros de 

aplicação com base no estudo da jurisprudência do STF sobre o tema, introduzindo, ainda, 

novas perspectivas, por meio da apresentação de julgado argentino. No intuito de alcançar a 

finalidade proposta, verifica-se a evolução do pensamento ético e dos estudos sobre 

comportamento e bem-estar animal. Posteriormente, discorre-se a respeito de alguns aspectos 

relevantes das normas jurídicas, especialmente sobre a divisão em princípios e regras, a 

natureza dos princípios e a interpretação, apresentando-se, ainda, o marco teórico, Klaus 

Günther. Após, faz-se incursão no princípio da dignidade humana e passa-se à dignidade dos 

animais. Neste ponto, verifica-se, no plano da justificação, se o direito brasileiro contém 

elementos que justifiquem o reconhecimento do princípio da dignidade dos animais. Por sua 

vez, no plano da adequação, busca-se apurar como esse princípio é tratado pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) e se poderiam ser propostos parâmetros de aplicação a partir da 

análise de julgamentos de casos concretos. Por fim, são apontadas novas perspectivas, a partir 

de julgado argentino que reconheceu que grandes símios seriam pessoas não humanas e 

sujeitos de direitos. O estudo foi desenvolvido com metodologia jurídico-teórica e raciocínio 

dedutivo, com a técnica da pesquisa exploratória, assentada em levantamento bibliográfico e 

documental, com consulta às normas jurídicas e a julgados. Concluiu-se que existe base 

constitucional, legal e técnica para o reconhecimento do princípio implícito da dignidade 

animal à luz do ordenamento jurídico brasileiro; que o referido princípio é tratado pelo STF, 

na maioria dos casos apresentados, como integrante do princípio da dignidade humana, apesar 

de se poder notar uma mudança no posicionamento, a partir do entendimento de alguns 

Ministros, de que a proteção dos animais se daria de forma autônoma, não se podendo falar 

em proteção cultural quando a atividade é intrinsecamente cruel aos animais; e que as novas 

perspectivas passam pelo estudo das normas civilistas sobre personalidade, subjetividade e 

relação jurídica, havendo espaço para a interpretação evolutiva dos institutos relacionados. 

Concluiu-se, ainda, que podem ser estabelecidos os seguintes parâmetros de aplicação: 1) os 

animais, silvestres e domésticos, possuem interesse legítimo em não sofrer, reconhecido pelo 

Constituinte; 2) são protegidos contra sofrimento físico e/ou mental; 3) possuem dignidade, 

que deve ser respeitada pelo ser humano; 4) não se pode ponderar o sofrimento animal;  

5) aplica-se o princípio da precaução; 6) os seres humanos possuem obrigações para com os 

animais; 7) os meios processuais podem ser utilizados para compelir o Estado a implementar 

a regra do inciso VII do §1º do art. 225 da CR/88; 8) a legitimidade não fica limitada à 

circunscrição territorial do Município ou Estado onde ocorra a prática cruel; 9) a proteção 

cultural ou ao desporto não pode ser invocada para tutelar prática intrinsecamente cruel aos 

animais; 10) a proteção aos animais possui sede constitucional, não podendo ser 

menosprezada como questão de menor importância. 

 

Palavras-chave: Princípio. Dignidade dos animais. Justificação. Aplicação.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation has as its main scopes to analyze the principle of animal dignity in the 

justification field, in light of the Brazilian legal order; and to provide parameters of 

application, based on the jurisprudence of STF on the matter, introducing, in addition, new 

perspectives, by the study of an argentinean case. In order to achieve the proposed purpose, 

presents the evolution of ethical thinking and studies on behavior and animal welfare. 

Subsequently, discusses some relevant aspects of legal rules, especially regarding the  

division in principles and rules, the nature of principles and the interpretation, and is 

presented the theoretical framework, Klaus Günther. Further, there is an incursion within the 

principle of human dignity. Then, passes on to the dignity of animals. In order to do so, 

verifies, at the level of justification, the possibility to consider it an implicit principle in 

CR/88. At the level of adequacy, seeks to study the STF precedents regarding the subject and 

to identify the parameter of application of the principle, in the light of the considered 

theoretical contribution. It is also presented new perspectives, based on an Argentine trial, 

which recognize the great apes as nonhuman persons and subjects of rights. The study is 

developed with legal-theoretical methodology and deductive thinking, with exploratory 

research technique, assimilated in bibliographic and documentary survey, as consult the 

juridical norms and legal cases. It concludes that there is constitutional, legal and technical 

basis for the recognition of the implicit principle of animal dignity in light of the Brazilian 

legal order; that the referred principle is treated by STF, in the majority of the cases presented, 

as part of the principle of human dignity, although it is possible to notice a change in the 

positioning, from the understanding of some Ministers, that the protection of animals would 

occur in an autonomous way, not being possible to claim cultural protection for an activity 

that is intrinsically cruel to animals; that the new perspectives passes by the study of the 

civilian norms on personality, subjectivity and legal relation, having space for the 

evolutionary interpretation of the related institutes. It was also concluded that the following 

parameters of application can be established: 1) animals, wild and domestic, have a legitimate 

interest in not suffering, recognized by the Constituent; 2) are protected from physical and / or 

mental suffering; 3) they have dignity, which must be respected by human beings; 4) animal 

suffering can not be pondered; (5) the precautionary principle is applicable; 6) Humans have 

obligations towards animals; 7) procedural instruments can be used to compel the State to 

implement the rule of item VII of paragraph 1º of art. 225 of CR/88; 8) legitimacy is not 

limited to the territorial jurisdiction of the Municipality or State where the cruel practice 

occurs; 9) cultural protection or sport can not be invoked to guard the intrinsically cruel 

practice against animals; 10) the protection of animals has a constitutional seat, and can not be 

dismissed as a matter of minor importance. 

 

Keywords: Principles. Animal dignity. Justification. Aplication.  
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1 INTRODUÇÃO 

A ciência comprovou que grande parte dos animais com os quais interagimos é 

dotada de senciência, ou até mesmo de consciência, o que foi expresso no documento de 

cunho científico conhecido como “Declaração de Cambrigde”. Superada a controvérsia sobre 

se os animais possuem sensações e sentimentos, autores renomados da (bio)ética defendem 

que estes fazem jus à consideração moral, o que torna seus interesses/necessidades relevantes.  

A virada científica e ético-cultural não passou despercebida pelo Direito. Vem 

crescendo, no Brasil e no mundo, a discussão sobre proteção e direitos dos animais. No 

sistema jurídico pátrio, o tema perpassa normas civis, penais e, principalmente, 

constitucionais, uma vez que a Magna Carta previu, no art. 225, §1º, inciso VII, a vedação à 

crueldade aos animais. 

O objetivo geral da pesquisa é verificar a possibilidade de reconhecimento ou não do 

o princípio da dignidade dos animais no plano da justificação, à luz do ordenamento jurídico 

brasileiro, propondo parâmetros de aplicação com base no estudo da jurisprudência do STF 

sobre o tema, introduzindo, ainda, novas perspectivas, por meio da apresentação de julgado 

argentino. 

Quanto aos objetivos específicos, busca-se discutir o estado da arte das ciências 

(biologia, comportamento animal e medicina veterinária) e da ética voltadas à questão. 

Procura-se, também, analisar os princípios jurídicos à luz da teoria de Klaus Günther, com 

destaque para os discursos de justificação e de aplicação, não sem antes se fazer breve 

incursão no tema das normas jurídicas, especialmente no que se refere à divisão entre regras e 

princípios, à natureza dos princípios e à interpretação. Além disso, aborda-se a dignidade 

animal à luz do ordenamento jurídico brasileiro, passando-se pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana para chegar ao princípio da dignidade dos animais, verificando-se o seu 

fundamento (juízo de justificação) e, a partir do estudo de decisões judiciais, aferindo-se os 

parâmetros de aplicação comumente utilizados (juízo de adequação). Ainda, trazendo-se a 

lume o julgado argentino que reconheceu os grandes símios como pessoas não humanas e 

sujeitos de direito, apontam-se novas perspectivas. 

Nessa ótica, construíram-se as seguintes questões, que nortearam a presente 

dissertação, destacando a relevância da problematização: o direito brasileiro contém 

elementos que justifiquem o reconhecimento do princípio da dignidade dos animais? Como 

esse princípio é tratado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e quais parâmetros de aplicação 
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a serem propostos, partindo da análise de julgamentos de casos concretos? Quais as novas 

perspectivas no estudo do tema? 

Com a finalidade de se atingir soluções às referidas perguntas, utiliza-se abordagem 

jurídico-teórica, com a técnica da pesquisa exploratória assentada em levantamento 

bibliográfico e documental (artigos científicos divulgados em meio eletrônico) bem como em 

consulta às normas jurídicas e à jurisprudência do STF. Adotar-se-á o método dedutivo, 

partindo-se de aspectos gerais aos particulares.          

O tema é trabalhado em quatro capítulos: os dois capítulos iniciais trazem o aporte 

teórico necessário para a melhor compreensão do assunto de forma abrangente e 

transdisciplinar; e o capítulo final, juntamente com a conclusão, são utilizados para a tentativa 

de resposta às questões propostas. 

Dessa maneira, no Capítulo 2, intitulado “Dignidade animal como valor moral”, 

aborda-se primeiramente o antropocentrismo, paradigma predominante no pensamento 

ocidental, assim como o pensamento filosófico que o acompanha e ampara.  

Em seguida, o estudo almeja apreender a evolução do pensamento em direção ao 

biocentrismo e, dentro desse paradigma, são trabalhadas as correntes éticas que incluem os 

animais no âmbito de consideração moral, utilizando-se, para tanto, das teorias de Paul Taylor 

e Peter Singer. 

Esse Capítulo descortina os estudos mais relevantes nos campos da veterinária, 

biologia e comportamento animal, que culminaram no reconhecimento de que os animais são 

seres sencientes, que possuem, portanto, sensações e sentimentos, sendo, não raro, conscientes 

e dotados de certo grau de racionalidade. Abordam-se, também, aspectos do bem-estar dos 

animais que devem ser levados em consideração na busca de seu tratamento adequado.  

 O Capítulo 3, intitulado “Os princípios jurídicos, entre o Direito e a Moral”, possui 

caráter jus filosófico. Primeiramente, disserta-se sobre a natureza do valor, se inerente ou 

atribuído, sendo a abordagem do conteúdo axiológico relevante no plano da justificação, eis 

que valores podem ser normatizados em princípios. Para solucionar conflito entre objetivismo 

e subjetivismo, sugere-se a incidência da teoria do agir comunicativo de Habermas. 

Em sequência, a pesquisa atenta para alguns aspectos das normas jurídicas, 

relevantes ao tratamento do tema proposto, e perpassa a natureza dos princípios, por meio da 

análise do conflito entre Alexy e Dworkin, e pelo caráter construtivista da interpretação. 

Um dos objetivos principais do capítulo é possibilitar uma compreensão da teoria de 

Klaus Günther, utilizado no trabalho como marco teórico. A escolha se justifica porque, em 

sua obra, o autor alemão divide os momentos de justificação e aplicação das normas.  
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A formulação de uma norma abstrata universalizável que, diante do estado de 

limitação temporal e de conhecimento, possa ser aceita por todos os interessados, em um 

discurso de justificação, não elimina, mas, pelo contrário, exige um esforço de aplicação que 

aponte que aquela norma é adequada ao caso concreto, conhecidas as circunstâncias 

envolvidas. A partir desses dois momentos, pode-se falar em imparcialidade. No caso dos 

princípios, este último plano é ainda mais relevante, uma vez que sua condição de aplicação 

não é pré-determinada pelo legislador. Portanto, essa linha de raciocínio coaduna-se com a 

preocupação de concretização dos princípios jurídicos, razão pela qual foi escolhida para 

tratar do princípio da dignidade dos animais. 

O Capítulo 4, intitulado “Dignidade dos animais”, versa, em primeiro tópico, sobre o 

princípio da dignidade da pessoa humana, construído, ao longo da história, sobre as bases da 

autonomia e da capacidade racional e discursiva.  

Atinge-se, então, o tópico concernente ao princípio da dignidade dos animais. A 

partir do que foi até então trabalhado e considerando-se o estágio de justificação da norma 

jurídica, busca-se responder à questão sobre se o direito brasileiro contém elementos que 

justifiquem o reconhecimento do princípio da dignidade dos animais. 

A seguir, passa-se ao ponto da aplicação da norma, no qual são analisados os 

precedentes do STF que abordam o tema da proteção dos animais e da vedação à crueldade. 

Aqui se procura responder como esse princípio é tratado pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF). 

Ainda no último capítulo, busca-se apresentar julgado argentino que reconheceu os 

grandes símios como pessoas não humanas e sujeitos de direitos, respondendo-se ao 

questionamento sobre quais as novas perspectivas no estudo do tema. 

Por fim, na conclusão, a partir da retomada da argumentação empregada, enfrenta-se 

a questão sobre se poderiam ser propostos parâmetros de aplicação depois da análise de 

julgamentos de casos concretos. 

Nesse contexto, a intenção da pesquisa é demonstrar a importância da discussão das 

questões que envolvem a proteção animal e, mais especificamente, o princípio da dignidade 

dos animais, não apenas do ponto de vista do seu reconhecimento, mas especialmente de sua 

implementação. 
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2 DIGNIDADE ANIMAL COMO VALOR MORAL 

O objetivo principal do presente trabalho é abordar questões jurídicas ligadas ao 

princípio da dignidade animal, inclusive a sua possibilidade ou não de reconhecimento no 

Direito brasileiro. No entanto, é necessário abordar o tema do ponto de vista bioético da 

dignidade dos animais, por meio de uma análise axiológica do instituto.  

A forma mais simples de se diferenciar a Ética da Bioética seria pensar que a 

primeira cuida do relacionamento entre humanos (tem por objeto o que seria a vida boa e a 

conduta adequada em determinada situação ou como integrante de uma profissão). Pode-se 

dizer que a Ética sempre foi vinculada à presença do ser humano capaz de distinguir o que é 

certo e o que é errado. Todavia, quando se busca entender o agir comportamental de um 

determinado grupo, sabendo que os animais também vivem em família ou comunidade e 

mantêm grupos, há de mudar-se o paradigma que liga a ética unicamente aos humanos. 

Já a segunda teria um foco mais abrangente, abarcando o relacionamento entre 

humanos (aspectos relacionados à autonomia, envolvendo, por exemplo, questões como 

aborto, doenças, patrimônio genético humano, suicídio, eutanásia, portadores de necessidades 

especiais, identidade de gênero e sexualidade), mas também entre estes e o planeta 

(aquecimento global, desertificação, buracos na camada de ozônio, dentre outros) ou com as 

demais formas de vida (como tratamento ético e patrimônio genético), podendo vir a incluir 

até mesmo a relação entre seres humanos e tecnologia, quando e se atingirmos um estágio de 

desenvolvimento de inteligência artificial generalista que torne necessária a reflexão. Pode-se 

pensar na Bioética, então, como uma expansão da Ética, com viés prático e transdisciplinar, 

estando, ela própria, em constante ampliação, uma vez que as sociedades complexas são 

sempre marcadas por novos dilemas. Nesse sentido: 

 

Bioethics recognizes the need to change and enlarge Ethics so that it can be a 

suitable instrument to evaluate behaviors and actors that are unknown to the classic 

theory, and also to act as an instrument to gather knowledge in the assessment of 

moral dilemma regarding all kinds of life and the continuity of that same life (REIS; 

NAVES, 2016-b, p. 66/67).1 

 

Reis e Naves (2016-a, p. 17-19) apontam que o termo bioética foi pensado por Fritz 

Jahr, em artigo publicado em 1927, na revista Kosmos, sob o título “Bioethik: eine Übersicht 

                                                
1 A Bioética reconhece a necessidade de modificação e ampliação da Ética para que possa ser instrumento 

adequado a avaliar condutas e atores desconhecidos da teoria clássica, bem como a atuar como instrumento de 

reunião de saberes na avaliação de dilemas morais referentes a toda forma de vida e à continuidade dessa mesma 

vida. (Tradução nossa). 
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der Ethik und der Beziehung des Menschen mit Tieren und Pflanzen”
2
. A contribuição do 

teólogo não se limitou à criação do vocábulo, pois trouxe o imperativo bioético de respeito e 

não instrumentalização dos seres vivos: “Achtung aller Lebewesen in erster Linie als ein 

Zweck an sich, und ich auch als solche behandelt werden ist möglich!”
3
. 

Os referidos autores continuam o breve histórico da Bioética ressaltando a 

contribuição de Van Rensselaer Potter, no artigo “Bioethics: bridge to the future” (1971), no 

qual manteve seu caráter amplo, ao propor “uma Ética ponte, capaz de mediar as relações 

entre as Ciências e as Humanidades, e voltada para os problemas ambientais e as questões de 

saúde” (REIS; NAVES, 2016-a, p. 19-20). 

A partir do chamado “modelo Georgetown”, com André Hellegers, a Bioética é 

alicerçada ao domínio da medicina, assemelhando-se com a Ética profissional, a não ser pelo 

caráter voltado à prática e aberto à participação de outros atores de reflexão (REIS; NAVES, 

2016-a, p. 20-24). Tal não significa que tenha ficado restrita às ciências médicas, sendo mais 

uma relação de prevalência. 

Contudo, não há como olvidar que, tratando-se de interações entre seres vivos, os 

humanos e os não humanos, a Bioética busca, nesse caso, estudar os problemas oriundos do 

agir comportamental, ou seja, ações morais geradas pelas manipulações genéticas e 

biotecnológicas de maneira mais abrangente.  

O presente capítulo objetiva dar uma visão geral do que seria a Bioética
4
, tratando-se 

do conceito fornecido por Reis e Naves (2016-a), que enfatiza a sua característica global: 

 

A Bioética é, portanto, a disciplina que estuda os aspectos éticos das práticas dos 

profissionais das Geociências, Ciências Biológicas, Ciências Humanas e Ciências da 

Saúde, sobre os organismos vivos, humanos ou não humanos, e seus impactos sobre 

os ecossistemas. Avalia, pois, as interações entre os homens, entre estes e outros 

seres vivos, isto é, é a Ética em todas as suas implicações com a vida, de forma a 

garantir sua continuidade e a construir parâmetros de dignidade. (REIS; NAVES, 

2016-a, p. 24). 

 

Ainda sobre a reflexão bioética voltada para uma compreensão mais global: 

 

Embora ao longo da história a relação do homem com os animais e com a natureza 

tenha se baseado numa visão antropocêntrica que concebia a natureza e os animais 
em razão de sua utilidade, com o despertar da ética ambiental, a natureza e seus 

                                                
2
 “Bioética: um panorama da ética e as relações do ser humano com os animais e plantas” (Tradução de Carlos 

Roberto Fernandes) (JAHR, 2009). 
3 “Respeito todos os que vivem essencialmente como um fim em si mesmos e devo tratá-los como tal se 

possível!” (Tradução de Carlos Roberto Fernandes) (JAHR, 2009). 
4 Para aprofundamento recomenda-se a obra: SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de 

Oliveira. Manual de Biodireito. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2015. 
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ecossistemas começaram a ser repensados. A fauna, como parte integrante do meio 

ambiente, vem ganhando espaço e proteção nas legislações ocidentais. Esta mudança 

decorre tanto da percepção do homem enquanto elemento da natureza quanto da 

constatação de que ele não é o único ser com vida e sensciência. Com os avanços da 

biotecnologia, das ciências e dos estudos sobre a sensibilidade nos animais, acirram-

se as discussões éticas, filosóficas e legislativas em torno do dever de proteger e 

tutelar juridicamente os animais, evitando seu sofrimento. (MÓL, 2015, p. 186). 

 

Não se nega que a ética seja, até prova em contrário, antropogênica
5
, já que não há 

evidências cabais de que é criada por outros seres, a despeito de experimentos indicarem que 

alguns comportamentos éticos primários podem ser observados em certos animais (item 2.2). 

Há autores, como Jonathan Haidt, que questionam inclusive o papel da racionalidade 

na construção ética e sustentam que não se pode desconsiderar a influência das emoções nas 

escolhas morais: 

 

Drawing on research in primatology, neurology, anthropology, and psychology I 

suggested that moral judgment involves quick gut feelings, or affectively laden 

intuitions, which then trigger moral reasoning as an ex post facto social product. 
This "social intuitionist" model of moral judgment says that people do indeed 

engage in moral reasoning, but they do so to persuade others, not to figure things out 

for themselves. This model reverses the Platonic ordering of the psyche, placing the 

emotions firmly in control of the temple of morality, whereas reason is demoted to 

the status of not-so-humble servant. (HAIDT, 2003, p. 865/866).6 

 

Ainda assim, pode-se dizer que é o homem o agente moral por excelência. A aptidão 

para ser agente moral requer características essencialmente humanas, como o discernimento e 

a capacidade racional para analisar as opções de condutas, eleger aquela que lhe parece mais 

adequada, implementá-la e responsabilizar-se por ela. 

No entanto, nem por isso a ética precisa ser antropocêntrica. Nesse ponto, a análise 

do tema requer uma breve incursão histórica para identificar quais foram os fatos e valores 

que conduziram o pensamento humano até o momento atual, em que é possível fazer uma 

afirmação como essa.   

 

                                                
5  Ou seja, criada pelo homem. 
6 Baseando-me em pesquisas em primatologia, neurologia, antropologia e psicologia, sugeri que o julgamento 

moral envolve sentimentos rápidos de intuição ou intuições carregadas de afetividade, que então desencadeiam o 

raciocínio moral como um produto social a posteriori. Este modelo "social intuicionista" de julgamento moral 

dispõe que as pessoas de fato se engajam em raciocínio moral, mas o fazem para persuadir os outros, não para 

tomarem as decisões. Este modelo inverte a ordem Platônica da psique, colocando as emoções firmemente no 

controle do templo da moralidade, enquanto a razão é rebaixada para o status de serva não tão humilde. 

(Tradução nossa). 
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2.1 Antropocentrismo 

 

O antropocentrismo caracteriza-se como uma postura filosófica na qual o foco 

encontra-se no ser humano. 

Normalmente é relacionada ao renascimento, mas podemos encontrar suas sementes 

já na filosofia grega, sendo comumente lembrada a frase atribuída a Protágoras, de que "o 

homem é a medida de todas as coisas, da existência das que existem e da não existência das 

que não existem" (PLATÃO, 2001, p. 49). Também não se pode deixar de mencionar 

Aristóteles, cujo pensamento foi marcado pela superioridade hierárquica da vida humana 

sobre o restante da Criação. O filósofo estabelece as categorias da vida de nutrição e 

crescimento, comum às plantas; da vida de percepção, compartilhada com animais; e da vida 

do elemento racional, exclusiva do ser humano (ARISTÓTELES, 2009, p. 49-50), previstas 

em sentido crescente, a partir de diferenças qualitativas, como se a cada degrau que se subisse 

na escala um novo elemento fosse adicionado ao(s) anterior(es), até formar o ser humano, em 

seu ápice. 

O pensamento antropocêntrico
7
 encontra amparo também na filosofia medieval, 

marcada pela influência cristã, que identifica no homem o centro da Criação, por ter sido 

criado à imagem e semelhança de Deus para dominar todas as coisas. É o que se percebe no 

pensamento de São Tomás de Aquino. Como aponta Comparato:  

 

O pensamento ético-teológico de São Tomás, todo impregnado de aristotelismo, é 

francamente racionalista. O primeiro e inabalável postulado do sistema é o de que o 

homem foi dotado pelo Criador da capacidade de separar a verdade do erro, 

mediante o uso da razão. (COMPARATO, 2006, p. 143).  

 

Na mesma linha, Santo Agostinho separa o homem do restante da Criação pela 

racionalidade e pela sua capacidade de dominar as outras criaturas, sendo o único capaz de 

buscar a Deus (bem eterno e imutável), por meio da vontade (REIS; NAVES, 2016-a, p. 105-

123). 

                                                
7 Aqui em contraposição com o pensamento biocêntrico, já que, em uma perspectiva histórica, a corrente 

predominante no período medieval seria o teocentrismo, pela qual Deus estaria no centro das preocupações 

humanas, e não o próprio homem. Ainda assim, é possível identificar a relevância do ser humano no contexto da 

Criação, daí porque se opta em inserir os teóricos da Igreja no presente item.  Nesse sentido, “apesar do 

teocentrismo, que rompe a visão de mundo judeu-cristã, o homem desempenha um papel delegado nela, o que o 

torna o Senhor e administrador da obra de Deus.” (GÓMEZ-HERAS, 2002, p. 41). Tradução nossa de: “no 

obstante el teocentrismo, que verrebra la cosmovisión judeocristiana, el hombre desempeña en ella un 

protagonismo delegado, que le constituye em señor y administradorde la obra de Dios”. 
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Deve-se, no entanto, ressaltar a posição de São Francisco de Assis, que se afasta 

radicalmente do antropocentrismo. “Para ele, nós, humanos, não somente somos todos filhos 

do mesmo Pai, mas partilhamos igualmente essa fraternidade divina com todas as criaturas de 

Deus, viventes ou não, e com o nosso próprio corpo, como elemento da natureza” 

(COMPARATO, 2006, p. 135). Assim, “a fraternidade de São Francisco, como tantas vezes 

foi assinalado, não se limitava aos homens, estendendo-se à totalidade da criação divina” 

(COMPARATO, 2006, p. 139). 

Recentemente, seguindo a linha da fraternidade universal, o Papa Francisco publicou 

a Carta Encíclica “Laudato Sí, sobre o cuidado da casa comum”, na qual exorta os cristãos a 

cuidarem da natureza e critica expressamente o antropocentrismo desordenado: 

 

Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, 

dotado de inteligência, respeite as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os 

seres deste mundo, porque „Ele deu uma ordem e tudo foi criado; Ele fixou tudo 

pelos séculos sem fim e estabeleceu leis a que não se pode fugir!‟ (Sl 148, 5b-6). 

Consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias 

normas relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos: „Se 

vires o jumento do teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não te desvies deles, 
mas ajuda-os a levantarem-se. [...] Se encontrares no caminho, em cima de uma 

árvore ou no chão, um ninho de pássaros com filhotes, ou ovos cobertos pela mãe, 

não apanharás a mãe com a ninhada‟ (Dt 22, 4.6). Nesta linha, o descanso do sétimo 

dia não é proposto só para o ser humano, mas „para que descansem o teu boi e o teu 

jumento‟ (Ex 23, 12). Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um 

antropocentrismo despótico, que se desinteressa das outras criaturas. (PAPA 

FRANCISCO, 2015, cap. II, 2.68). 

 

Observa-se que o Papa Francisco condena claramente os maus-tratos contra os 

animais e, com relação à natureza, critica o “antropocentrismo despótico, que deturpa o 

sentido da expressão bíblica „dominar‟”. No entender do Papa, comentando sobre as 

experimentações em animais ressaltadas pelo catecismo da Igreja Católica, este “Recorda, 

com firmeza, que o poder humano tem limites e que “é contrário à dignidade humana fazer 

sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas”. Todo o uso e 

experimentação “exige um respeito religioso pela integridade da criação”. (PAPA 

FRANCISCO, 2015,130). 

É importante destacar que, na Encíclica acima referida, critica o domínio absoluto 

que o ser humano pretende sobre as outras criaturas, pois o dominar bíblico originário se 

refere à responsabilidade e a colaboração para a preservação e conservação da obra-prima do 

Criador que “viu que tudo era bom” (GÊNESIS 1, 18). 

Bizawu e Reis argumentam que a visão de que “todas as coisas criadas são 

manifestações da bondade de Deus”, presente em São Tomás, “não permite afirmações 
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generalizadas e apressadas de antropocentrismo ao cristianismo” (BIZAWU; REIS, 2015, p. 

37). Para os autores, “colocar no cristianismo a justificativa para a destruição ambiental 

humana, principalmente a que está relacionada ao modo de vida ocidental, parece mais ser 

uma postura ideológica do que intelectual, ou uma má leitura do cristianismo e de sua longa 

tradição” (BIZAWU; REIS, 2015, p. 33).  

Apesar de ainda se identificar no catolicismo uma afinidade com o antropocentrismo, 

pode-se reconhecer que a religião judaico-cristã vem empreendendo esforços para se afastar 

de sua forma radical. 

O pensamento utilizado de forma mais frequente para marcar a diferença entre 

animais humanos e não humanos foi formulado por René Descartes, inserindo-se no 

antropocentrismo por colocar o homem como ser superior (ainda que imperfeito), destinado 

por Deus (ser perfeito) a ser o observador do Mundo, a partir do uso da razão. 

Descartes conclui que os animais não passam de seres autômatos, como máquinas, 

que não possuem razão e cuja alma tem natureza completamente distinta da dos seres 

humanos (DESCARTES, 1996, p. 62-66). 

O filósofo francês alega que, se houvesse um robô que em tudo se assemelhasse a um 

macaco, não seria possível distinguir um do outro. No entanto, o homem ainda conseguiria se 

sobressair por sua capacidade de uso da linguagem articulada, que lhe permitiria pronunciar 

discursos que enunciassem seus pensamentos. Ainda afirma que os animais, “embora 

fizessem algumas coisas tão bem ou até melhor do que alguns de nós, essas máquinas 

falhariam necessariamente em outras, pelas quais se descobriria que não agiam por 

conhecimento, mas somente pela disposição de seus órgãos” (DESCARTES, 1996, p. 63-64). 

Em conhecida passagem de sua obra Discurso do Método, complementa a ideia anterior: 

 

É também notório que, embora haja muitos animais que demonstram mais 

engenhosidade do que nós em algumas de suas ações, vê-se, contudo, que os 

mesmos não demonstram nenhuma em muitas outras; de forma que o que fazem 

melhor que nós não prova que tenham espírito; pois, desta forma, tê-lo-iam mais do 

que qualquer um de nós, e agiriam com mais acerto em todas as outras coisas; mas, 

pelo contrário, prova que não o têm, é que é a natureza que neles opera de acordo 

com a disposição de seus órgãos, assim como se vê que um relógio, composto 

apenas de rodas e de molas, pode contar as horas e medir o tempo com muito mais 

exatidão que nós, com toda a nossa prudência. (DESCARTES, 1996, p. 65-66). 

 

Essas premissas encontrarão contrapontos ao longo do presente trabalho, que se 

conduz por caminhos diversos, tendo em vista a complexidade e a pertinência do tema 

abordado nos tempos atuais de mudanças de paradigmas sobre os animais. No entanto, é 

preciso considerar que Descartes é um filósofo profundamente influenciado pelo pensamento 
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religioso, o que ele mesmo assume em sua obra (DESCARTES, 1996, p. 27). Aliás, por meio 

de seu método filosófico, as duas primeiras verdades alcançadas são ego cogito, ergo sum (eu 

que penso, logo existo) e a existência de Deus (DESCARTES, 1996, p. 38-46).  

Porém, é também um dos nomes do racionalismo e da revolução científica e, assim 

como Galileu Galilei, havia chegado à embaraçosa conclusão de que o geocentrismo 

defendido pela Igreja não correspondia à realidade expressa em seus cálculos. Considerando o 

julgamento de Galileu e a importância que atribuía ao catolicismo, deixou de publicar sua 

teoria, mas lançou o Discurso sobre o Método, como obra preparatória dos espíritos 

(DESCARTES, 1996, p. 17-18), o que poderia justificar um pouco sua necessidade de 

corroborar, no mais, os dogmas cristãos, já que o próprio matemático admitiu não ser um 

revolucionário (DESCARTES, 1996, p. 19).  

Ademais, não é de se estranhar que alguém que se propunha a se conduzir de acordo 

com um pensamento moral tivesse dificuldade em justificar a utilização de animais em 

experimentos científicos (DESCARTES, 1996, p. 53) se não os considerasse como máquinas. 

O antropocentrismo filosófico prossegue no pensamento Kantiano, que atribui forte 

consideração à racionalidade. Immanuel Kant afirma que o ser humano é o único detentor de 

liberdade, pois capaz de se autolegislar, a partir da boa vontade, apreendendo verdades 

universalizáveis por meio da razão e promovendo o seu cumprimento por dever. Apenas o ser 

humano, então, é dotado de dignidade, possuindo valor inerente digno de respeito, o que 

impede a sua instrumentalização (KANT, 2007). 

Como observa Carmen Velayos Castelo (2002, p. 53), “Casi todas las tradiciones 

éticas occidentales son antropocêntricas. Esto significa que solo los seres humanos merecen 

en ellas reconocimiento o consideración moral. El domínio de la ética es, así, el de la 

humanidad. El resto de la naturaleza queda fuera”
8
. 

No plano jurídico nacional, Celso Antônio Pacheco Fiorillo sustenta o 

antropocentrismo, ao afirmar que “o direito ao meio ambiente é voltado para a satisfação das 

necessidades humanas”. Acrescenta que “a vida que não seja humana só poderá ser tutelada 

pelo direito ambiental na medida em que sua existência implique garantia da sadia qualidade 

de vida do homem, uma vez que numa sociedade organizada este é o destinatário de toda e 

qualquer norma” (FIORILLO, 2001, p. 14-15). 

                                                
8 “Quase todas as tradições éticas ocidentais são antropocêntricas. Isso significa que nelas somente os seres 

humanos merecem reconhecimento ou consideração moral. O domínio da ética é, portanto, o da humanidade. O 

resto da natureza fica de fora”. (Tradução nossa). 
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A posição antropocêntrica, no entanto, vem sendo duramente questionada pela ampla 

maioria dos ambientalistas (item 2.3). Como forma de tentar responder a parte das críticas, 

surgiu o antropocentrismo mitigado, que se preocupa com a imposição de limites às ações 

humanas e com a responsabilidade pela manutenção do equilíbrio ambiental. Nessa linha, 

“reconhece a existência de deveres humanos para com o meio ambiente, ainda que indiretos 

ou voltados à proteção das gerações futuras” (REIS; NAVES, 2016-a, p. 29). 

É nesse sentido que mais uma vez se posiciona o Papa Francisco, quando destaca a 

necessidade da integração entre seres vivos e da responsabilidade humana cujas ações 

desordenadas acarretam graves riscos e danos ao meio ambiente. 

 

Entretanto não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais «recursos» 

exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmas. Anualmente, 

desaparecem milhares de espécies vegetais e animais, que já não poderemos conhecer, 

que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre. A grande maioria delas 
extingue-se por razões que têm a ver com alguma actividade humana. Por nossa causa, 

milhares de espécies já não darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão 

comunicar-nos a sua própria mensagem. Não temos direito de o fazer. 34. 

Possivelmente perturba-nos saber da extinção dum mamífero ou duma ave, pela sua 

maior visibilidade; mas, para o bom funcionamento dos ecossistemas, também são 

necessários os fungos, as algas, os vermes, os pequenos insectos, os répteis e a 

variedade inumerável de microorganismos. Algumas espécies pouco numerosas, que 

habitualmente nos passam despercebidas, desempenham uma função censória 

fundamental para estabelecer o equilíbrio dum lugar. É verdade que o ser humano 

deve intervir quando um geosistema cai em estado crítico, mas hoje o nível de 

intervenção humana numa realidade tão complexa como a natureza é tal, que os 
desastres constantes causados pelo ser humano provocam uma nova intervenção dele 

de modo que a actividade humana torna-se omnipresente, com todos os riscos que isto 

implica. Normalmente cria-se um círculo vicioso, no qual a intervenção humana, para 

resolver uma dificuldade, muitas vezes ainda agrava mais a situação [...] 35. Quando 

se analisa o impacto ambiental de qualquer iniciativa económica, costuma-se olhar 

para os seus efeitos no solo, na água e no ar, mas nem sempre se inclui um estudo 

cuidadoso do impacto na biodiversidade, como se a perda de algumas espécies ou de 

grupos animais ou vegetais 30 fosse algo de pouca relevância. As estradas, os novos 

cultivos, as reservas, as barragens e outras construções vão tomando posse dos 

habitats e, por vezes, fragmentam-nos de tal maneira que as populações de animais já 

não podem migrar nem mover-se livremente, pelo que algumas espécies correm o 

risco de extinção. Existem alternativas que, pelo menos, mitigam o impacto destas 
obras, como a criação de corredores biológicos, mas são poucos os países em que se 

adverte este cuidado e prevenção. Quando se explora comercialmente algumas 

espécies, nem sempre se estuda a sua modalidade de crescimento para evitar a sua 

diminuição excessiva e consequente desequilíbrio do ecossistema. (PAPA 

FRANCISCO, 2015, 33-35).  

 

Ainda assim, o avanço nas ciências biológicas e de comportamento animal não 

parece sustentar a diferença qualitativa entre animais humanos e não humanos a ponto de 

justificar a consideração moral exclusiva dos primeiros em detrimento dos outros, como se 

passará a analisar. 
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2.2 Descobertas científicas sobre senciência, consciência e comportamento animal 

 

Em relação ao tema, o principal documento científico é a Declaração de Cambridge 

sobre a consciência em animais humanos e não humanos, escrita por Philip Low e editada por 

Jaak Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen, Philip Low e Christof 

Koch. A Declaração foi proclamada em 7 de julho de 2012 e assinada em Cambridge, pelos 

participantes da Francis Crick Memorial Conference on Consciousness in Human and non-

Human Animals, com o aval de Stephen Hawking. Estabelece que: 

 

The absence of a neocortex does not appear to preclude an organism from 
experiencing affective states. Convergent evidence indicates that non-human 

animals have the neuroanatomical, neurochemical, and neurophysiological 

substrates of conscious states along with the capacity to exhibit intentional 

behaviors. Consequently, the weight of evidence indicates that humans are not 

unique in possessing the neurological substrates that generate consciousness. 

Nonhuman animals, including all mammals and birds, and many other creatures, 

including octopuses, also possess these neurological substrates. (The Cambridge 

Declaration on Consciousness, 2016).9 

 

A publicação da Declaração de Cambridge, no entanto, apesar de ser fundamental no 

debate técnico sobre o tema, veio apenas corroborar aquilo que vários estudos já haviam 

constatado e que aqueles que convivem com animais já intuíam. 

Em relação aos chamados grandes símios, a questão da senciência
10

 encontra-se 

ainda mais consolidada, sendo objeto de divergência a existência ou não de consciência. 

Chimpanzés e Bonobos são os “parentes” mais próximos dos humanos na teia evolutiva, seres 

com os quais compartilham a maior parte do material genético. Mas mesmo outros animais, 

como elefantes, golfinhos, corvos e lulas, vêm demonstrando capacidades mentais igualmente 

surpreendentes. 

Apesar de se afirmar que apenas os seres humanos são comprovadamente agentes 

morais, pode-se dizer que aspectos mais básicos da moralidade são alcançados por 

determinados animais. 

De acordo com a teoria das fundações morais, de Jonathan Haidt, a moral humana 

pode ser dividida em cinco módulos (sem prejuízo de futuras inclusões), assim dispostos: 

                                                
9 A ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências 

convergentes indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e 

neurofisiológicos de estados de consciência juntamente como a capacidade de exibir comportamentos 

intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os 

substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, 

e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. (Tradução nossa). 
10 Segundo SOUZA; NETO; SIGERZA, “é a capacidade de sentir. Pode-se dizer que é a qualidade de sentir ou 

(re)conhecer a satisfação ou frustração, exemplificados na dor ou no prazer (2008, p. 218). 
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cuidado/dano (care/harm); equidade/trapaça (fairness/cheating); lealdade/traição 

(loyalty/betrayal); autoridade/subversão (autority/subversion); e santidade/degradação 

(sanctity/degradation). Cada um representa uma resposta evolutiva a necessidades adaptativas 

que surgiram no curso da evolução humana, podendo assim ser sintetizadas: 

 

•The Care/harm foundation evolved in response to the adaptive challenge of caring 

for vulnerable children. It makes us sensitive to signs of suffering and need; it makes 
us despise cruelty and want to care for those who are suffering.  

• The Fairness/cheating foundation evolved in response to the adaptive challenge of 

reaping the rewards of cooperation without getting exploited. It makes us sensitive 

to indications that another person is likely to be a good (or bad) partner for 

collaboration and reciprocal altruism. It makes us want to shun or punish cheaters.  

• The Loyalty/betrayal foundation evolved in response to the adaptive challenge of 

forming and maintaining coalitions. It makes us sensitive to signs that another 

person is (or is not) a team player. It makes us trust and reward such people, and it 

makes us want to hurt, ostracize, or even kill those who betray us or our group.  

• The Authority/subversion foundation evolved in response to the adaptive challenge 

of forging relationships that will benefit us within social hierarchies. It makes us 
sensitive to signs of rank or status, and to signs that other people are (or are not) 

behaving properly, given their position.  

• The Sanctity/degradation foundation evolved initially in response to the adaptive 

challenge of the omnivore‟s dilemma, and then to the broader challenge of living in 

a world of pathogens and parasites. It includes the behavioral immune system, which 

can make us wary of a diverse array of symbolic objects and threats. It makes it 

possible for people to invest objects with irrational and extreme values - both 

positive and negative - which are important for binding groups together. (HAIDT, 

2012, p. 20/21, grifo do autor).11 

  

 Estudos apontam que animais também podem expressar noções de vários desses 

módulos, como cuidado/dano, equidade/trapaça, lealdade/traição e autoridade/subversão, o 

que chega a ser compreensível, já que os animais não humanos também estão em evolução, da 

                                                
11 • O fundamento cuidado/dano evoluiu em resposta ao desafio adaptativo de cuidar de crianças vulneráveis. 

Isso nos torna sensíveis aos sinais de sofrimento e necessidade; faz-nos desprezar a crueldade e querer cuidar 

daqueles que sofrem. 

• O fundamento equidade/trapaça evoluiu em resposta ao desafio adaptativo de colher os benefícios da 

cooperação sem ser explorado. Isso nos torna sensíveis às indicações de que outra pessoa provavelmente será um 

parceiro bom (ou mau) para colaboração e altruísmo recíproco. Isso nos faz querer evitar ou punir os trapaceiros. 

• O fundamento de lealdade/traição evoluiu em resposta ao desafio adaptativo de formar e manter coalizões. 

Isso nos torna sensíveis a sinais de que outra pessoa é (ou não) um jogador de equipe. Isso nos faz confiar e 

recompensar essas pessoas, e isso nos faz querer machucar, afastar ou mesmo matar aqueles que nos traem ou ao 

nosso grupo. 
• A base de autoridade/subversão evoluiu em resposta ao desafio adaptativo de forjar relacionamentos que nos 

beneficiarão em hierarquias sociais. Isso nos torna sensíveis a sinais de classificação ou status e aos sinais de que 

outras pessoas estão (ou não) comportando-se adequadamente, dada a sua posição. 

• O fundamento de santidade/degradação evoluiu inicialmente em resposta ao desafio adaptativo do dilema do 

omnívoro e, em seguida, ao desafio mais amplo de viver em um mundo de patógenos e parasitas. Inclui o 

sistema imunológico comportamental, que pode nos deixar cautelosos com uma variedade diversa de objetos 

simbólicos e ameaças. Isso permite que as pessoas invistam objetos com valores irracionais e extremos - tanto 

positivos como negativos - que são importantes para unir grupos. (Tradução nossa). 
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mesma forma que os humanos, a despeito dos diferentes desafios de sobrevivência encarados 

por cada espécie, em geral, e cada indivíduo, em particular. 

 Extrai-se do Ted Talk de Frans de Waal “Moral behavior in animals” que, ao longo 

de suas pesquisas, o primatólogo identificou o que pode ser tido como um desejo de poder e 

instinto de competição por parte de chimpanzés, ao mesmo tempo em que esses símios 

exibiram também disposição para se reconciliarem. É o que se mostra na cena a seguir, na 

qual dois machos que se envolveram em uma disputa são flagrados em atitude conciliatória. 

Vale salientar que, instantes após serem fotografados, abraçaram-se (WAAL, 2011): 

 

Figura 1 – Reconciliação 

 

         Fonte: WAAL, 2010. 
   

 Tal comportamento mostra uma aproximação entre a forma de se relacionar dos 

chimpanzés com os bonobos, que resolvem seus conflitos através de relações sexuais 

(WAAL, 2011). Essa forma de agir pode significar que os animais esforçam-se para manter 

relacionamentos, movendo-se conforme uma moralidade, caracterizada justamente pela 

intenção de agir corretamente, tendo como finalidade a integração e o convívio social. 

 O palestrante indica como pilares da moralidade a equidade/reciprocidade e a 

empatia/compaixão (WAAL, 2011). Para demonstrar como a reciprocidade estaria presente, 

Waal (2011) exibe o vídeo de um experimento realizado há cerca de cem anos em que dois 

chimpanzés devem agir de forma coordenada, cada um puxando uma corda, para trazer uma 

caixa de comida até um ponto em que possam alcançar através das barras. Fica evidenciado 

que o animal que precisa se alimentar entende que necessita da ajuda do outro e, por isso, 

motiva-o com gestos. Por sua vez, o chimpanzé previamente alimentado, ainda que com 

alguma relutância, cumpre seu papel de auxiliar o outro a trazer a caixa, talvez por esperar 

receber algo em troca no futuro. 
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 Outro exemplo mostrado foi uma experiência na qual duas elefantas deveriam puxar 

uma corda ao mesmo tempo, também para trazer a caixa de comida, de forma que, se apenas 

uma a puxasse, a caixa não se moveria e a corda se perderia. Para testar a cooperação, uma 

elefanta foi liberada antes, devendo aguardar a chegada da outra para agir. Ao contrário, ela 

coloca a pata sobre a corda, para evitar que desapareça, deixando o outro animal fazer todo o 

trabalho, o que não deixa de demonstrar seu conhecimento acerca do mecanismo do teste 

proposto (WAAL, 2011). 

 Em relação ao segundo pilar, Waal (2011) conceitua a empatia como “the ability to 

understand and share the feelings of another” (WAAL, 2011)
12

 e acrescenta que ela funciona 

por meio de dois canais, um corporal (compartilhado com mamíferos, como os cachorros, por 

exemplo) e outro cognitivo, pelo processo de se colocar no lugar do outro (compartilhado com 

poucos animais, como macacos e elefantes). No caso do corporal, a empatia coloca em ação 

mecanismo conhecido como “sincronização”, que faz com que alguém boceje ao ver outrem 

bocejando, o que é justamente o que ocorre em experimento no qual um chimpanzé responde 

ao ato de uma animação que lhe é exibida. 

 A próxima imagem é trazida por Waal (2011) também para demonstrar empatia, ao 

exibir um jovem chimpanzé em atitude que aparenta consolo a um adulto que perdeu uma 

briga: 

 

Figura 2 – Empatia 

 

                  Fonte: SILVA, J., 2012. 
   

 Ainda em sua palestra, Waal (2011) menciona estudo sobre altruísmo em 

chimpanzés. Cientistas realizaram um experimento no qual um chimpanzé tinha que escolher 

                                                
12 “A habilidade de compreender e compartilhar os sentimentos do outro”. (Tradução nossa). 
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uma peça de uma cor; se escolhesse a vermelha, apenas ele seria alimentado; e, se escolhesse 

a verde, além dele, o seu companheiro da cela ao lado também receberia comida. Percebeu-se 

que normalmente o animal opta pela peça que permite que o outro também seja alimentado, 

apesar de não fazer diferença para ele (WAAL, 2011). Esta é a imagem ilustrativa do 

experimento: 

 

Figura 3 – Altruísmo 

 

   Fonte: EMORY UNIVERSITY, 2011. 
 

  

 Por fim, Waal (2011) narra experimento que fizeram há mais de dez anos com 

macacos-prego, que ficou muito famoso e foi repetido posteriormente com outros animais, 

como cachorros e chimpanzés. Primeiro retribuíram-se as tarefas cumpridas por duas macacas 

em celas anexas com a oferta de pepino para ambas, o que foi bem aceito por elas. No 

entanto, em um segundo momento, ofereceram-se uvas (alimento mais apreciado) a uma das 

macacas, o que provocou intenso protesto por parte da outra, que jogava o pepino fora, sem 

entender o motivo do tratamento desigual. Em algumas combinações de macacos, o que 

ganhava a uva chegou a recusá-la, até que o outro também a recebesse, o que foi interpretado 

como um senso de justiça (WAAL, 2011). A imagem demonstra que a macaca não ficou 

satisfeita com o seu pagamento: 
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Figura 4 – Justiça 

 

Fonte: POW, 2012. 
 

Waal (2016), em coluna de opinião publicada no New York Times, narra o caso de 

Betty, uma corva do aviário de Oxford, que, em 2002, diante do desafio de alcançar comida 

alojada em um cano vertical transparente, usando apenas um arame reto, teve o insight de usar 

o bico para forjar um gancho na extremidade do fio, de modo a conseguir recuperar o pedaço 

de carne. Desde então outros estudos comprovaram a habilidade de pássaros, como corvídeos 

e papagaios, de usarem ferramentas, capacidade já conhecida em primatas (WAAL, 2016, 

tradução nossa).  

Quem diria que vespas seriam capazes de reconhecimento facial e que cefalópodes 

exibiriam comportamento enganoso, ao manter aparência masculina na metade virada para a 

fêmea, enquanto na outra metade, voltada ao macho opositor, adota cores femininas, a fim de, 

ao mesmo tempo, evitar confronto e manter o cortejo? (WAAL, 2016). 

Portanto, temos elementos construtores de uma moralidade incipiente também nos 

animais (como visto, há outros elementos que compõem a moralidade humana), como a 

empatia/cuidado, a reciprocidade/lealdade e a justiça/equidade. 

O primatólogo ressalta que “our brains share the same basic structure with other 

mammals - no diferent parts, the same old neurotransmitters” (WAAL, 2016)
13

, querendo 

dizer, com isso, não que a capacidade de planejamento do humano e do macaco sejam 

idênticas, mas que existe uma continuidade no processo cognitivo, mais marcante que 

eventuais diferenças apontadas.  

                                                
13 “Nossos cérebros compartilham a mesma estrutura básica com outros mamíferos – sem partes diferentes, os 

mesmos velhos neurotransmissores” (Tradução nossa). 
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Para fundamentar sua posição, argumenta que: “Apes and humans did not have 

enough time to independently evolve almost identical behavior under similar circumstances. 

think about this the next time you read about ape planning, dog empathy or elephant self 

awareness” (WAAL, 2016)
 14

. 

 Waal endossa a ideia de David Hume de que as emoções controlariam a razão, a 

partir da compreensão de que “We started out with moral sentiments and intuitions, which is 

also where we find the greatest continuity with other primates. Rather than having developed 

morality from scratch, we received a huge helping hand from our background as social 

animals” (WAAL, 2010)
15

. No entanto, reconhece que a moral é mais do que isso. “This is 

what sets the human morality apart: a move towards universal standards combined with na 

elaborate system of justification, monitoring and punishment” (WAAL, 2010).
16

 

 Brandon Keim aborda o tema da profusão de estudos científicos que reduzem cada 

vez mais o abismo mental que separaria humanos e não humanos: 

 

Are We Smart Enough is the latest in a profusion of books by scientists and popular-

science writers: See also Carl Safina‟s Beyond Words: What Animals Think and 

Feel, Nathan H. Lents‟s Not So Different: Finding Human Nature in Animals, 

Jonathan Balcombe‟s What a Fish Knows: The Inner Lives of Our Underwater 
Cousins, and Jennifer Ackerman‟s The Genius of Birds, all published in the last year 

or so. New research describes qualities among nonhuman animals that were once 

considered exclusive to us: empathy, mental time-travel, language, self-awareness, 

and altruism. Journals overflow with studies of animal minds, frequently described 

in language also used to describe human minds, and feats of animal intelligence 

seem to go viral weekly: an octopus escaping its tank, crows gathering to mourn 

their dead, fish solving problems, monkeys grieving, and snakes socializing. (KEIM, 

2017, p. 1). 17 

   

                                                
14 “Macacos e humanos não tiveram tempo suficiente para evoluir, de forma independente, comportamentos 

quase idênticos em circunstâncias semelhantes. Pense nisso na próxima vez que você ler sobre o planejamento de 

um macaco, a empatia de um cão ou a autoconsciência dos elefantes”. (Tradução nossa). 
15 “Nós começamos com sentimentos morais e intuições, que é onde também encontramos a maior continuidade 

com outros primatas. Ao contrário de desenvolvermos a moralidade do zero, recebemos uma enorme ajuda de 

nosso histórico como animais sociais” (Tradução nossa). 
16 “Eis o que distingue a moralidade humana: um movimento em direção a padrões universais combinado com 

um sistema elaborado de justificação, monitoramento e punição”. (Tradução nossa).  
17 Are We Smart Enough é o mais recente em uma profusão de livros de cientistas e escritores de ciência 
popular: Veja também Beyond Words: What Animals Think and Feel, de Carl Safina, Not So Different: Finding 

Human Nature in Animals , de Nathan H. Lents, What a Fish Knows: The Inner Lives of Our Underwater 

Cousins , de Jonathan Balcombe e The Genius of Birds, de Jennifer Ackerman, todos publicados no último ano 

ou perto disso. Novas pesquisas descrevem qualidades entre animais não humanos que antes eram consideradas 

exclusividades nossas: empatia, viagem no tempo mental, linguagem, autoconsciência e altruísmo. Os jornais 

transbordam com estudos de mentes animais, frequentemente descritos em linguagem também usada para 

descrever mentes humanas, e os feitos de inteligência animal viralizam semanalmente: um polvo escapando de 

seu tanque, os corvos se reunindo para chorar seus mortos, peixes resolvendo problemas, macacos de luto e 

cobras socializando (Tradução nossa). 
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 Na próxima imagem, que Frans de Waal intitula “Humans, not that special”, o 

etólogo faz uma releitura da Scala Naturae, de Aristóteles, demonstrando que os animais 

compartilham várias capacidades até então pensadas como exclusivas dos humanos: 

 

Figura 5 – “Humanos, não tão especiais” 

 

Fonte: WAAL, 2016. 
 

Recentemente, foi publicada pesquisa realizada com ovelhas a qual comprovou que 

esses animais podem reconhecer não apenas os rostos de seus cuidadores, como já se tinha 

conhecimento que o faziam, mas também rostos em fotografias, demonstrando possuírem, 

portanto, importante habilidade social. Segue a conclusão do trabalho: 

 

Os resultados do nosso estudo mostram que as ovelhas possuem habilidades 

avançadas de reconhecimento facial, semelhantes às dos humanos e dos primatas 

não humanos. Ovelhas são capazes de reconhecer rostos humanos familiares e 

desconhecidos. Nosso paradigma de reconhecimento facial aumenta o repertório 

existente de paradigmas comportamentais adequados para a investigação de 

cognição e comportamento de animais de criação. Seria interessante que as 

pesquisas futuras incluíssem a investigação das habilidades das ovelhas para 



33 

identificar expressões emocionais nos rostos humanos, possivelmente em 

combinação com a avaliação do comportamento em resposta aos rostos emocionais, 

o que proporcionaria informações valiosas para o bem-estar dos animais. 

(KNOLLE; GONÇALVES; MORTON, 2017, p. 9). 

  

O que se pretendeu demonstrar com todos esses estudos (deixando-se, ainda, outros 

inúmeros exemplos de fora) é que a ciência hoje não corrobora a profunda diferenciação entre 

a mente humana e de outros animais (pelo menos vários deles) que se pensava existir. Assim, 

argumentos que se fundamentam nesse suposto abismo podem ser tidos como especistas, 

embasados em preconceito. Por óbvio que não se quer negar que a capacidade reflexiva 

humana seja distinta, ainda que em grau, daquela até então manifestada pelos demais animais. 

No entanto, como se verá adiante, muitos desses animais demonstram maior acuidade mental 

que alguns seres humanos, o que realmente torna nebulosa a utilização de características 

como a racionalidade, a capacidade reflexiva, a autodeterminação, a autonomia ou até mesmo 

a capacidade linguística como barreiras limitadoras de atribuição de dignidade. 

 

2.3 O biocentrismo 

 

O padrão de pensamento descrito no item relativo ao antropocentrismo marcou o 

mundo moderno, mas foi paulatinamente sendo substituído por uma visão menos centrada no 

ser humano, a despeito de o individualismo ser identificado como uma marca do pós-

modernismo. 

O primeiro grande golpe sofrido pelo antropocentrismo foi até mesmo anterior a 

Descartes e não se deu nos domínios da filosofia, mas da astronomia. Vários nomes como 

Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei sustentaram o modelo 

heliocêntrico, segundo o qual seria a Terra que se moveria ao redor do Sol e não o contrário. 

Essa constatação contrariava o pensamento aristotélico, acolhido pela Igreja Católica.  

Sobre o assunto, Carl Sagan observou que “aqueles que desejaram algum sentido 

cósmico central para nós, ou pelo menos, para o nosso mundo, ou pelo menos para o nosso 

sistema solar, ou pelo menos para a nossa galáxia, ficaram decepcionados, cada vez mais 

decepcionados” (SAGAN, 2008, p. 57). Isso porque a Terra não é o centro do sistema solar, 

que também não é o centro da galáxia e que, por sua vez, não se encontra no centro do 

universo, marcado pelo caos de constantes nascimentos e mortes de estrelas e mundos e pela 

imensidão de espaços vazios. O astrônomo apresenta, ainda, números impressionantes, que 

demonstram a fragilidade e pequenez do ser humano. Na Via Láctea, “são cerca de 400 
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bilhões de estrelas, das quais o Sol é uma”, cercado por aproximadamente 1 trilhão de núcleos 

cometários (SAGAN, 2008, p. 31-32). Por sua vez, “o número de galáxias externas para lá da 

Via Láctea fica no mínimo nos trilhões, cada uma com um número de estrelas mais ou menos 

comparável ao da nossa própria galáxia”. Fazendo a conta, obtém-se um número de estrelas 

próximo a “1 seguido de 23 zeros, e o Sol é apenas um” (SAGAN, 2008, p. 47). O autor 

acrescenta que, “em termos de posição, velocidade e aceleração, não há nada de privilegiado 

no ponto em que estamos” (SAGAN, 2008, p. 60). 

Não há nada, portanto, em nosso conhecimento de física (especialmente no que diz 

respeito à astronomia e à relatividade, aqui mencionadas) que ampare a pretensão de status 

privilegiado do ser humano. Essa constatação contraria a antiga crença cristã de que ao 

homem, como criação especial de Deus, teria sido concedido um lugar de relevância no 

Cosmos, podendo ser tida como o primeiro ataque ao ego humano. 

Em seguida, a concepção do homem como detentor de destaque perante a natureza 

sofreu novo golpe, promovido pelas descobertas propagadas por Charles Darwin. Em A 

origem das espécies, Darwin afirma que as variedades individuais e nas espécies são fruto de 

uma luta pela sobrevivência, já que “nascem mais indivíduos do que podem sobreviver” 

(DARWIN, 2011, p. 428).  

Assim, o resultado da competição na natureza pode depender de uma pequena 

variação, que garante a sobrevivência do mais apto, que por sua vez transmitirá aquela 

característica alterada a seus descendentes, produzindo uma modificação lenta e gradual na 

espécie, ao longo de milhares de anos. Darwin acrescenta que “como a seleção natural age 

apenas pelo acúmulo de variações pequenas, sucessivas e favoráveis, ela não pode produzir 

modificações grandes ou súbitas” (DARWIN, 2011, p. 430). Explicou como as formas 

primitivas foram sendo extintas a partir da competição e de circunstâncias naturais, ao mesmo 

tempo em que variações mais adaptadas e evoluídas tomaram seus lugares.  

Além da seleção natural, trabalhou também a seleção sexual, por meio da qual se 

pode justificar a exuberância na aparência, no canto e em outros aspectos dos animais, 

características também selecionadas ao longo de milhares de anos para impressionar o sexo 

oposto e garantir o acasalamento e geração de prole.  

Mas foi ao tratar da origem comum que Darwin desferiu seu golpe mais concreto no 

antropocentrismo, já que derrubou a ideia de que cada espécie teria sido especialmente criada 

de forma individual e, portanto, nada haveria em comum entre o ser humano e os demais 

animais a não ser, talvez, o seu Criador. Nesse ponto, Darwin afirma: 
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Em classes inteiras várias estruturas são formadas no mesmo padrão e em uma idade 

prematura os embriões se parecem muito. Portanto não posso duvidar que a teoria da 

descendência com modificação inclua todos os membros da mesma grande classe ou 

reino. Creio que os animais descendem de, no máximo, apenas quatro ou cinco 

progenitores e as plantas de um número igual ou menor. A analogia leva-se a um 

passo além, à crença de que animais e plantas descendem todos de algum protótipo. 

(DARWIN, 2011, p. 440-441). 

 

A diferença entre os animais humanos e não humanos seria, então, apenas de grau. 

Cada espécie atual é o ápice de um processo evolutivo próprio. Valerio Pocar 

sintetiza dizendo que  

 

Se nos presenta más plausible considerar que cada especie, ahora existente, 

representa el resultado evolutivo más avanzado de cada especie y que la misma 

especie humana, ahora existente, no representa outra cosa que el resultado evolutivo 

alcanzado, hasta el momento, de la especie humana. (POCAR, 2013, p. 24).18 

 

A mudança radical veio com Freud, que retira o homem de um local superior de 

governo da razão, colocando-o como um ser submetido aos instintos. A respeito das três 

feridas, Freud observa: 

 

No transcorrer dos séculos, o ingênuo amor-próprio dos homens teve de submeter-se 

a dois grandes golpes desferidos pela ciência. O primeiro foi quando souberam que a 

nossa Terra não era o centro do universo, mas o diminuto fragmento de um sistema 

cósmico de uma vastidão que mal se pode imaginar. Isto estabelece conexão, em 
nossas mentes, com o nome de Copérnico, embora algo semelhante já tivesse sido 

afirmado pela ciência de Alexandria. O segundo golpe foi dado quando a 

investigação biológica destruiu o lugar supostamente privilegiado do homem na 

criação, e provou sua descendência do reino animal e sua inextirpável natureza 

animal. Esta nova avaliação foi realizada em nossos dias, por Darwin, Wallace e 

seus predecessores, embora não sem a mais violenta oposição contemporânea. Mas a 

megalomania humana terá sofrido seu terceiro golpe, o mais violento, a partir da 

pesquisa psicológica da época atual, que procura provar o ego que ele não é senhor 

nem mesmo em sua própria casa, devendo, porém, contentar-se com escassas 

informações acerca do que acontece inconscientemente em sua mente. (FREUD, 

1917, p. 32). 

 

Desde então, a ciência tem corroborado a ideia de que o ser humano é mais um 

elemento interdependente que integra a chamada teia da vida.  

O método cartesiano passou a ser visto como insuficiente, a partir da compreensão de 

que “em vez que decompor as partes do todo e analisá-las em separado, é preciso considerar a 

totalidade em sua organização completa, bem como entender o seu relacionamento com o 

                                                
18 “É mais plausível considerar que cada espécie, agora existente, representa o resultado evolutivo mais avançado 

de cada espécie e que a mesma espécie humana, agora existente, não representa nada além do resultado evolutivo 

alcançado, até agora, da espécie humana.” (Tradução nossa). 
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mundo exterior; vale dizer, desvendar o seu organograma e o seu programa” (COMPARATO, 

2006, p. 19). 

Somado a isso, a crise ecológica
19

, entendida como consequência da adoção radical 

do antropocentrismo pela larga maioria das nações ocidentais, vem reclamar uma mudança na 

forma de pensar e agir humanos. A esse respeito, Gómez-Heras aponta que: 

 

un informe sobre los límites del crecimiento, encargado por el Club de Roma 

(1972), y posteriormente el Global 2000, sancionaban institucionalmente las 

intuiciones proféticas de Leopold. Se trataba, em todos los casos, de tomar 

conciencia de un evento de largo alcance para la humanidad: la crisis ecológica. 
Una serie de fenômenos detectados a tiempo por sociólogos, biólogos y geólogos, 

pero nunca valorados en su largo alcance, tales la superpoblación de la tierra, el 

consumismo, la consiguiente sobreexplotación de los recursos naturales, el exceso 

de tecnificación, etc., conducían a consecuencias funestas para la humanidade: 

cambio climático, desertización, migraciones incontrolables, contaminación 

atmosférica y de águas, extinción de espécies animales, riesgos para la vida 

humana...Con ello, el exitoso modelo de civilización técnico-industrial imperante en 

Occidente mostraba sus pies de barro y quedaba cuestionada la obra que el homo 

faber había desarrollado a lo largo de las dos últimas centúrias. (GÓMEZ-HERAS, 

2002, p. 13-14).20 

 

Uma proposta de mudança de paradigma foi o ecocentrismo
21

, que centraliza a ética 

no meio ambiente, entendido em sua forma complexa e inter-relacional. O pensamento 

ambiental holista se tornou mais conhecido a partir da diferenciação proposta por Arne Naess 

entre a ecologia superficial, que se preocuparia em frear a degradação ambiental, e a ecologia 

profunda, voltada para a preservação do equilíbrio e promoção da autorrealização do Cosmos. 

                                                
19 Holmes Rolston III aponta que “vivemos atualmente uma mudança de épocas, entramos em um novo período 

geológico: o Antropoceno (Crutzen, 2006; Zalasiewicz et al., 2010). Os humanos são agora o mais importante 

agente geomórfico na superfície do planeta (Wilkinson and McElroy 2007). „As decisões que nós e nossas 
crianças tomamos terão mais influência no formato da evolução num futuro próximo que eventos físicos‟ 

(Andrew Knoll, citado em Zimmer, 2009). Nós estamos vendo „o fim da natureza‟ (McKibben, 1989; Wapner, 

2010)” (ROLSTON III, 2012, p. 44, tradução própria). Original: “we live now at a change of epochs, entering a 

new geological period: the Anthropocene (Crutzen, 2006; Zalasiewicz et al., 2010). Humans are now the most 

important geomorphic agent on the planet‟s surface (Wilkinson and McElroy 2007). „The decisions we and our 

children make are going to have much more influence over the shape of evolution in the foreseeable future than 

fisical events‟ (Andrew Knoll, quoted in Zimmer, 2009). We are seeing „the end of nature‟ (McKibben, 1989; 

Wapner, 2010)”. 
20 um relatório sobre os limites do crescimento, encomendado pelo Clube de Roma (1972), e mais tarde o Global 

2000, sancionou institucionalmente as intuições proféticas de Leopold. Tratava-se, em todos os casos, de se 

conscientizar de um evento de grande alcance para a humanidade: a crise ecológica. Uma série de fenômenos 
detectados precocemente por sociólogos, biólogos e geólogos, mas nunca valorizado em seu amplo alcance, tal 

como a superpopulação da terra, o consumismo, resultando em sobre-exploração dos recursos naturais, 

mecanização excessiva, etc., conduzindo a consequências funestas para a humanidade: as mudanças climáticas, a 

desertificação, as migrações incontroláveis, a poluição atmosférica e da água, extinção de espécies animais, 

riscos para a vida humana... assim, o modelo de sucesso da civilização técnico-industrial prevalecente no 

Ocidente mostrava seus pés de barro e o trabalho que o homo faber desenvolveu nos últimos dois séculos foi 

questionado. (Tradução nossa). 
21  A divisão ora proposta entre ecocentrismo e biocentrismo (global e mitigado) não é unânime, havendo autores 

que trabalham o ecocentrismo como uma corrente do biocentrismo (REIS; NAVES, 2016-a, p. 29). 
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Também merece destaque o trabalho de Aldo Leopold, seguido por Holmes Rolston III 

(GÓMEZ-HERAS, 2002, p. 32-34). 

Rolston III (2012, p. 218) afirma que “The ultimate unit of moral concern is the 

ultimate survival unit: that is Earth as sacred biosphere”
22

. 

Também a nova física, encabeçada por Fritjof Capra, busca reforçar esse paradigma. 

O físico, em seu O Tao da Física, relaciona aspectos do misticismo oriental com noções de 

física quântica, para concluir, por exemplo, que se deve ver “o universo como uma teia 

interligada de relações físicas e mentais cujas partes só podem ser definidas através de suas 

vinculações com o todo” (CAPRA, 1993, p. 112). 

Outro exemplo de teoria ecocêntrica é trazida pela hipótese Gaia, sustentada por 

Lovelock: 

 

Gaia é o nome da Terra entendida como um sistema fisiológico único, uma entidade 

que é viva pelo menos até o ponto em que, assim como os outros organismos vivos, 

os seus processos químicos e a sua temperatura regulam-se automaticamente em um 

estado favorável a seus habitantes. (LOVELOCK, 2006, p. 12). 

 

Édis Milaré defende que a natureza possui valor intrínseco e que a sua 

desconsideração por parte dos seres humanos prejudica a sua segurança: 

 

Convindo que o ecossistema planetário (ou o mundo natural) tem valor intrínseco 

por força do ordenamento do Universo, não apenas valor de uso, estimativo ou de 

troca, é imperioso admitir que ele necessita da tutela do Direito, pelo que ele é em si 

mesmo, independentemente das avaliações e dos interesses humanos. Se o 

ordenamento jurídico humano não os tutela, o ordenamento natural do Universo fará 
isso por sua própria força, independentemente de nossas prescrições positivas, eis 

que não raras vezes a Natureza vingou-se do homem e das suas agressões e, 

certamente, continuará a fazê-lo. Nessa „partida de xadrez‟, a natureza joga melhor e 

sempre limpo; quem se arrisca a perder somos nós, quando desrespeitamos a regra 

do jogo. (MILARÉ, 2015, p. 114). 

 

Ao comentar o tema, Lourenço aponta o movimento constitucionalista latino-

americano de valorização da Terra como uma entidade viva (Pachamama) e merecedora de 

respeito: 

 

O preâmbulo da Constituição do Equador é bastante elucidativo a esse respeito ao 

celebrar “a natureza, a Pacha Mama, da qual somos parte e que é vital para nossa 

existência [...]”. O art. 10 faz referência à suposta existência de direitos para além da 

humanidade ao estabelecer que: “A natureza será sujeito daqueles direitos que a 

Constituição reconheça”. O capítulo sétimo intitulado “Direitos da natureza” 

                                                
22 “A unidade de preocupação moral definitiva é a unidade de sobrevivência definitiva: é a Terra como biosfera 

sagrada” (Tradução nossa). 
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estabelece em seu art. 71 que: “A natureza ou Pacha Mama, onde se reproduz e 

realiza a vida, possui o direito a que se respeite integralmente sua existência e a 

manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos 

evolutivos”. 
A Bolívia trilhou um caminho similar fazendo menção à Pacha Mama no preâmbulo 

de sua Constituição e mencionando expressamente o direito de outros seres vivos, 

para além da humanidade, ao pleno e normal desenvolvimento (art. 3326) Publicou 

em 2010 a mencionada “Lei dos Direitos da Mãe Terra”, que define em seu art. 3º 

que “A Mãe Terra é o sistema vivente dinâmico formado pela comunidade 

indivisível de todos os sistemas de vida e dos seres vivos, inter-relacionados, 

interdependentes e complementares, que compartem um destino comum” com os 
direitos assegurados à vida, equilíbrio e recuperação. (LOURENÇO, 2014, p. 95). 

 

O ecocentrismo, porém, é alvo de críticas por valorizar o todo, de forma holística, 

muitas vezes em sacrifício do indivíduo. Todavia, observa-se que tal mudança do paradigma 

acarretou uma transição fundamental para consolidar a integração harmônica e a 

interdependência entre o ser humano e os outros seres vivos. Passou-se do antropocentrismo 

ao holismo ambiental. 

Concorda-se com Lourenço quando o autor afirma que a ética animalista não parece 

se encaixar na referida corrente, ainda que esta pretenda afastar a exploração da natureza pelo 

ser humano: 

 

A concepção de “direitos dos animais” não decorre necessariamente de concepções 

ecocêntricas. Pelo contrário, o foco ético exclusivamente sobre o indivíduo 

(humano, animal ou vegetal) seria inconsistente, pois o que importa é o todo e não 
as suas partes isoladamente consideradas. A concepção de “direitos dos animais” 

está ligada à ética animal (zoocentrismo ou biocentrismo mitigado), enquanto que o 

biocentrismo do tipo global está ligado à “ética da vida” (todo ser vivo está 

abarcado, inclusive plantas e microorganismos) e o ecocentrismo está relacionado à 

“ética da terra” (incluindo espécies, processos e ecossistemas. (LOURENÇO, 2008, 

p. 400). 

 

No entanto, em relação ao biocentrismo global, especialmente aquele defendido por 

Paul Taylor, conforme se verá a seguir, a crítica parece injusta. Com efeito, o próprio filósofo, 

ao comentar o ecocentrismo, afirma: 

 

I wish to emphasize that the biocentric outlook does not entail a holistic or organicist 

view of environmental ethics. We cannot derive moral rules for our treatment of the 

natural world from a conception of the Earth‟s biosphere as a kind of supraorganism, 

the furtherance of whose well-being determines the ultimate principle of right and 

wrong. According to a holistic theory of environmental ethics, our conduct with 

regard to the natural world is right if it tends to preserve the ecological stability, 

integrity, and equilibrium of biotic communities, and wrong if it tends to destroy or 

disrupt such ecological balance. Such a theory is not human-centered, since the 
norm of preserving the good of the whole system is taken to be an ultimate end 

having value in itself. Its status as an end at which we are morally obligated to aim is 

not grounded on its importance to human well-being. Nevertheless, such a position 

is open to the objection that it gives no place to the good of individual organisms, 
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other than how their pursuit of their good contributes to the well-being of the system 

as a whole. 

[…] it is individual organisms (not supraorganisms or quasi-organisms) when fully 

understood and recognized for what they are, are seen to be entities having a good of 

their own, a good that is not reducible to the good of any other entity. (TAYLOR, 

2011, p. 118-119).23 

 

Nesse sentido, outra proposta apontada a partir da crise ecológica, na tentativa de 

superação do antropocentrismo, é o biocentrismo, que valoriza a vida. Pode ser dividido em 

duas correntes: o global, que preza por todas as formas de vida; e o zoocentrismo ou 

biocentrismo mitigado, que se preocupa especialmente com a vida animal. 

Para adentrar um pouco mais essa visão de mundo, que, como exposto, considera-se 

mais adequada a amparar a ética animal, apresenta-se a seguir um representante do 

biocentrismo global e outro do mitigado. 

 

2.3.1 Paul Taylor 

 

Primeiramente, aborda-se a doutrina de Paul Taylor, trazida em seu livro Respect for 

nature, no qual o filósofo pretendeu sustentar sua teoria em bases científicas, levando em 

consideração de forma especial as contribuições da biologia.  

Trata-se de exemplo de biocentrismo global, pois atribui valor a todos os seres vivos. 

O autor, no entanto, esquiva-se de lidar com a questão dos animais domésticos e 

domesticados, limitando sua abordagem aos animais selvagens (TAYLOR, 2011, p. 53).  

Taylor enfatiza que a visão biocêntrica enseja mudanças significativas de 

comportamento: 

 

When a life-centered view is taken, the obligations and responsibilities we have with 
respect to the wild animals and plants of the Earth are seen to arise from certain 

moral relations holding between ourselves and the natural world itself. The natural 

world is not there simply as an object to be exploited by us, nor are its living 

                                                
23 Desejo enfatizar que a perspectiva biocêntrica não implica uma visão holística ou orgânica da ética ambiental. 

Não podemos derivar regras morais para o tratamento do mundo natural a partir de uma concepção da biosfera 

terrestre como uma espécie de supra-organismo, cuja promoção do bem-estar determina o princípio último do 

que seja certo ou errado. 

De acordo com uma teoria holística da ética ambiental, nossa conduta em relação ao mundo natural é correta se 
ela tende a preservar a estabilidade, a integridade e o equilíbrio ecológicos das comunidades bióticas e errada, se 

ela tende a destruir ou interromper tal equilíbrio ecológico. Essa teoria não é antropocentrista, uma vez que a 

norma de preservar o bem de todo o sistema é considerada um fim que possui valor em si mesmo. O seu status 

como um fim ao qual estamos moralmente obrigados a buscar não está fundamentado em sua importância para o 

bem-estar humano. No entanto, essa posição está aberta à objeção de que não dá lugar ao bem dos organismos 

individuais, a não ser pelo fato de que sua busca pelo bem contribui para o bem-estar do sistema como um todo. 

[...] são organismos individuais (não supra-organismos ou quase-organismos), quando totalmente compreendidos 

e reconhecidos pelo que são, que são vistos como entidades que possuem um bem próprio, um bem que não é 

redutível ao bem de qualquer outra entidade. (Tradução nossa). 
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creatures to be regarded as nothing more than resources for our use and 

consumption. (TAYLOR, 2011, p.12-13).24 

 

Os seres vivos selvagens merecem ser tratados com respeito porque possuem um 

“bem próprio”, assim tratado pelo autor: “The biocentric outlook on nature also includes a 

certain way of perceiving and understanding each individual organism. Each is seen to be a 

teleological (goal-oriented) center of life, pursuing its own good in its own unique way” 

(TAYLOR, 2011, p. 45)
25

. 

Sobre o papel de animais humanos e não humanos na Ética, Taylor (2011) utiliza-se 

das categorias de agente moral – ocupada por humanos, ao menos até que a ciência comprove 

a sua extensão aos grandes símios, por exemplo – e de sujeito moral, integrada por cada ser 

que pode ter sua vida melhorada ou piorada pelas ações dos agentes morais. Essa divisão é 

esclarecida nos trechos selecionados: 

 

A moral agent, for both types of ethics, is any being that possesses those capacities 

by virtue of which it can act morally or immorally, can have duties and 

responsibilities, and can be held accountable for what it does. Among these 

capacities, the most important are the ability to form judgments about right and 

wrong; the ability to engage in moral deliberation, that is, to consider and weigh 

moral reasons for and against various courses of conduct open to choice; the ability 

to make decisions on the basis of those reasons; the ability to exercise the necessary 

resolve and willpower to carry out those decisions; and the capacity to hold oneself 
answerable to others for failing to carry them out. Moral subjects must be entities 

that can be harmed or benefited. We may define a moral subject as any being that 

can be treated rightly or wrongly and toward whom moral agents can have duties 

and responsibilities. (TAYLOR, 2011, p. 14 e 17).26 

 

Como visto, no pensamento do autor, a racionalidade não é utilizada como critério 

para se definir o sujeito moral, que pode ser, então, um animal, desde que se compreenda que 

                                                
24 Quando uma visão centrada na vida é adotada, as obrigações e responsabilidades que temos em relação aos 

animais selvagens e plantas da Terra são vistas como decorrentes de certas relações morais que se mantêm entre 

nós e o próprio mundo natural. O mundo natural não existe simplesmente como um objeto a ser explorado por 

nós, nem suas criaturas vivas devem ser consideradas como nada mais do que recursos para nosso uso e 

consumo. (Tradução nossa). 
25 “A visão biocêntrica da natureza também inclui uma certa maneira de perceber e compreender cada organismo 

individual. Cada um é visto como um centro de vida teleológico (orientado para a meta), buscando seu próprio 

bem em sua própria maneira única” (Tradução nossa). 
26 Um agente moral, para ambos os tipos de ética [antropocêntrica e biocêntrica], é qualquer ser que possui essas 
capacidades em virtude das quais se pode agir de forma moral ou imoral, pode-se ter deveres e responsabilidades 

e pode ser responsabilizado pelo que se faz. Entre essas capacidades, as mais importantes são a capacidade de 

formar julgamentos sobre o certo e o errado; a capacidade de se envolver em deliberações morais, isto é, 

considerar e pesar razões morais para e contra vários cursos de conduta abertos à escolha; a capacidade de tomar 

decisões com base nesses motivos; a capacidade de exercer a necessária determinação e força de vontade para 

levar a cabo essas decisões; e a capacidade de se responsabilizar por outros por não realizá-los [...] 

[...] Os sujeitos morais devem ser entidades que podem ser prejudicadas ou beneficiadas [...]  

Podemos definir um sujeito moral como qualquer ser que possa ser tratado correta ou erroneamente e para com 

quem os agentes morais possam ter deveres e responsabilidades (Tradução nossa). 
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sua vida pode ser melhorada ou piorada pela conduta do ser humano. A atitude de respeito 

pela natureza encontra fundamentos na participação do ser humano como integrante da 

comunidade de vida da Terra e na interdependência entre todas as formas de vida: 

 

From the perspective of the biocentric outlook, one sees one‟s membership in the 

Earth‟s Community of Life as providing a common bond with all the different 

species of animals and plants that have evolved over the ages. One becomes aware 

that, like all other living things on our planet, one‟s very existence depends on the 

fundamental soundness and integrity of the biological system of nature. When one 

looks at this domain of life in its totality, one sees it to be a complex and unified 

web of interdependent parts. (TAYLOR, 2011, p. 44).27 

 

Como já enfatizado, para Taylor (2011) é o organismo individual que pode ser 

definido como um centro de vida teleológico e que, portanto, possui um bem próprio. O autor 

sustenta, ainda, que a ideia de superioridade humana não passaria de uma falácia, pois não há 

nada que indique que as capacidades humanas devam ser consideradas determinantes para 

hierarquizar seres distintos.  

Há uma infinidade de outras capacidades, que não a racionalidade ou a capacidade 

discursiva, que alterariam a estrutura hierárquica prevalecente no ideário humano, como as 

aptidões para correr em altas velocidades, voar ou adaptar-se a ambientes inóspitos. Não há 

nada que indique, apesar da racionalidade ter colocado o ser humano na condição de 

influenciar de forma única o meio ambiente, que tal característica será decisiva em termos 

evolutivos e que não acabará por conduzir o homem à extinção. Assim, Taylor (2011, p. 129-

156) altera o foco das capacidades de um ser para a sua finalidade, ao estabelecer que cada 

organismo encontra-se organizado teleologicamente para atingir seu bem próprio. 

 

2.3.2 Peter Singer 

 

A senda filosófica pela consideração aos direitos dos animais encontra suporte no 

pensamento de grandes nomes, como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Arthur Schopenhauer, 

Jeremy Bentham e John Stuart-Mill.  

Mas, considerando-se aqueles que se dedicam especialmente ao Direito Animal, 

Peter Singer encontra destaque, notadamente por suas obras Libertação Animal e Ética 

Prática, podendo ser tido com um autor zoocentrista (posiciona os animais ao centro da 

                                                
27 Do ponto de vista da perspectiva biocêntrica, vê-se a sua participação na comunidade de vida na Terra como 

um vínculo comum com todas as diferentes espécies de animais e plantas que evoluíram ao longo dos tempos. 

Torna-se consciente de que, como todos os outros seres vivos do nosso planeta, a sua própria existência depende 

da solidez e integridade fundamentais do sistema biológico da natureza. Quando se olha esse domínio da vida em 

sua totalidade, vê-se que é uma rede complexa e unificada de partes interdependentes. (Tradução nossa). 
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consideração ética), biocentrista mitigado (não é qualquer forma de vida que é priorizada) ou, 

mais especificamente, como patocentrista (importam aqueles seres que são capazes de sentir). 

Em Libertação Animal (2013), Singer descreve de maneira detalhada os diversos 

sofrimentos impingidos aos demais animais pelos seres humanos, ao passo que, em Ética 

Prática (1998), vem delinear com maior clareza os termos de sua teoria consequencialista. 

O autor propõe que as condutas sejam avaliadas de acordo com as suas 

consequências, sendo Singer assumidamente um pensador utilitarista. Segundo o australiano, 

“o utilitarista clássico considera uma ação correta desde que, comparada a uma ação 

alternativa, ela produza um aumento igual, ou maior, da felicidade de todos os que são por ela 

atingidos, e errada desde que não consiga fazê-lo” (SINGER, 1998, p. 11). 

É de extrema importância na compreensão de seu pensamento o Princípio da Igual 

Consideração de Interesses, que “atua como uma balança, pesando imparcialmente os 

interesses” (SINGER, 1998, p. 31). Trata-se de “um princípio mínimo de igualdade, no 

sentido de que não impõe um tratamento igual”, desde que se garanta que “esse tratamento 

desigual é uma tentativa de chegar a um resultado mais igualitário” (SINGER, 1998, p. 33). 

Na explicação do filósofo: 

 

Esse princípio implica que a nossa preocupação com os outros não deve depender de 
como são, ou das aptidões que possuem (muito embora o que essa preocupação 

exige precisamente que façamos possa variar, conforme as características dos que 

são afetados por nossas ações). É com base nisso que podemos afirmar que o fato de 

algumas pessoas não serem membros de nossa raça não nos dá o direito de explorá-

las e, da mesma forma, que o fato de algumas pessoas serem menos inteligentes que 

outras não significa que os seus interesses possam ser colocados em segundo plano. 

O princípio, contudo, também implica o fato de que os seres não pertencerem à 

nossa espécie não nos dá o direito de explorá-los, nem significa que, por serem os 

outros animais menos inteligentes do que nós, possamos deixar de levar em conta os 

seus interesses. (SINGER, 1998, p. 66). 

 

A partir da ideia de que todos os seres humanos devem ter seus interesses 

considerados de forma isonômica, independentemente de suas características particulares, 

como gênero, cor da pele ou sexualidade, Singer evolui para fundamentar a inclusão dos 

animais sencientes no âmbito de incidência do princípio. 

Como visto, a senciência é a capacidade de sentir prazer e dor. Busca-se com o 

utilitarismo garantir justamente que uma ação proporcione aos atingidos maior quantidade de 

prazer e menor quantidade de dor.  
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Jeremy Bentham, um dos principais nomes do utilitarismo, observou, em relação aos 

animais, que “The question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer? 

(BENTHAM, 1823, cap. XVII, 122)
28

. 

Singer, endossando o pensamento de Bentham, conclui que a capacidade de 

sofrimento é a “característica vital que confere, a um ser, o direito à igual consideração” 

(SINGER, 1998, p. 67). 

Como visto anteriormente, vários cientistas de renome assinaram a Declaração de 

Cambridge, que constata o fato de que os animais possuem senciência, ou até mesmo 

consciência. Samylla Mól anota que “a ausência da capacidade de pensar já não pode mais ser 

subsídio para o descaso em relação a determinados animais, como mamíferos e aves” (MÓL, 

2016, p. 46). Foi comprovado cientificamente, então, que uma ampla variedade de animais, 

especialmente aqueles com os quais os seres humanos mantêm contato de forma mais direta, 

possuem a capacidade de sentir prazer e dor. 

Não há, assim, justificativa plausível para a exclusão dos animais não humanos 

sencientes do Princípio da Igual Consideração de Interesses, a menos que se caia no chamado 

especismo (caracterizado pelo preconceito em razão da espécie), tão equivocado como outros 

“ismos” (como racismo e sexismo).  

Nem mesmo se poderia invocar a capacidade racional ou discursiva (ao contrário do 

que faz Descartes), ou a autonomia da vontade (como defendida por Kant, Santo Agostinho e 

São Tomaz), quanto mais a posse de uma alma intelectiva (como em Aristóteles), pois nesse 

sentido “animais, recém-nascidos e seres humanos com graves deficiências mentais 

pertencem à mesma categoria” (SINGER, 1998, p. 70). 

Singer não defende que os interesses de todos os animais humanos e não humanos 

estejam em patamar de igualdade, admitindo gradação, desde que justificada eticamente 

segundo o critério de conferir maior prazer e evitar a dor. O filósofo sustenta que “um ser 

humano que está morrendo provavelmente sofre mais que um rato. A angústia mental é o que 

torna a situação humana tão mais difícil de suportar” (SINGER, 1998, p. 70). 

Ainda assim, observa que “mesmo se devêssemos impedir a imposição de 

sofrimentos aos animais apenas quando os interesses dos seres humanos não fossem afetados 

tanto quanto os animais o são”, seria “difícil imaginar outra mudança de atitude moral que 

                                                
28 “A questão não é saber se são capazes de raciocinar, ou se conseguem falar, mas, sim, se são passíveis de 

sofrer” (Tradução nossa). 
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provocasse uma redução tão grande da soma total de sofrimento existente no universo” 

(SINGER, 1998, p. 71). 

 

2.4 Bem-estar animal 

 

A proposta de Taylor exige um conhecimento científico do que se poderia considerar 

como bem para determinado ser. Da mesma forma, na teoria de Singer, ao se defender o não 

sofrimento dos animais, busca-se o seu bem-estar.  

Qualquer estudo em direito ambiental ou mesmo em direito animal não deve ser feito 

sem se levar em conta a necessária transdisciplinaridade, característica da Bioética (parte 

introdutória do cap. 2). Assim, é necessário buscar na biologia e na veterinária como se 

poderia aferir o bem-estar animal.  

Segundo Broom e Molento (2004, p. 2), “o bem-estar de um indivíduo é seu estado 

em relação às suas tentativas de adaptar-se ao seu ambiente”, sendo, portanto, relativo ao 

momento pelo qual o animal passa, podendo variar numa escala que vai do muito bom ao 

muito ruim. Como observam os autores (2004, p. 2), “trata-se de um estado mensurável e 

qualquer avaliação deve ser independente de considerações éticas”
29

. 

Para mensurar o bem-estar, Broom e Molento (2004, p. 3) sugerem avaliações 

anatômicas, fisiológicas e comportamentais, devendo-se levar em consideração como 

indicadora de deficiência de bem-estar a presença de dor, estresse
30

, “doença, ferimento, 

dificuldade de movimento e anormalidades de crescimento”. Identificou-se que, quanto mais 

confinado o animal, menor o seu grau de bem-estar, já que não poderá se locomover 

livremente, o que resultará em um organismo enfraquecido (BROOM; MOLENTO, 2004, p. 

3). 

O caminho para a compreensão do bem-estar animal não passa pela mera intuição do 

ser humano. Pesquisas demonstram que através de testes de preferências é possível determinar 

                                                
29 Fraser discorda da afirmação de que o bem-estar animal não depende de valores, como se pode observar em 

seu artigo “Undestanding animal welfare”, no qual sustenta que a visão ética, inclusive dos cientistas, vai 

influenciar na forma como cada um lida com a questão dos animais de criação, da mesma forma como teria 
influenciado os opositores e defensores da Revolução Industrial, em relação ao bem-estar dos trabalhadores 

humanos. Com efeito, de acordo com o professor canadense, “os dados que escolhemos coletar e considerar 

quando tomamos decisões sobre bem-estar animal são determinados por ideias baseadas em valores sobre quais 

elementos são importantes para que animais tenham uma vida boa”. Original: “the data that we choose to collect 

and consider when making decisions about animal welfare are determined by value-based ideas about what 

elements are important for animals to have a good life” (FRASER, 2008, tradução livre). 
30 Broom e Molento definem que “estresse refere-se somente a situações nas quais existe falência de adaptação”, 

mas salientam que casos de dificuldade de adaptação que não atingem o ponto do estresse também devem ser 

tidos como caracterizadores de bem-estar pobre (BROOM; MOLENTO, 2004, p. 8). 
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quais seriam, dentre as opções disponibilizadas, os interesses concretos perseguidos pelos 

animais em um determinado momento ou condição. Da mesma forma, testes de esquiva 

podem demonstrar quais seriam as situações ou condições de baixo bem-estar (BROOM; 

MOLENTO, 2004, p. 4). 

Portanto, não se deve partir de conceitos abstratos ou antropomórficos de bem-estar e 

aplicá-los aos animais. Pelo contrário, ao se deparar com um caso concreto envolvendo um 

determinado animal, o aplicador do Direito deve buscar os melhores estudos sobre aquela 

espécie e profissionais especializados que possam dar o suporte técnico necessário ao 

tratamento jurídico do caso. Bem-estar é essencialmente matéria de prova técnica. Vale 

salientar que, não raro, veterinários e biólogos não recebem a necessária formação voltada ao 

bem-estar e à ética animal, encontrando-se limitados a uma visão econômica e exclusivamente 

antropocêntrica, razão pela qual a escolha dos profissionais envolvidos no projeto de 

levantamento das circunstâncias fáticas relativas ao animal em questão merece atenção 

especial, a não ser que se esteja em um contexto de audiência pública, caso em que a 

consideração de toda sorte de opiniões devidamente fundamentadas pode trazer melhor 

clareza e legitimidade ao processo. 

Não se deve ignorar, ainda, que cada animal responde de forma diferente a situações 

de estresse, a depender de diversas variáveis, dentre elas o fato de ser dominante ou submisso 

(BROOM; MOLENTO, 2004, p. 4). 

O QUADRO a seguir traz alguns parâmetros que devem ser utilizados na aferição do 

bem-estar do animal. 
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                Quadro 1 – Parâmetros para mensuração de bem-estar 

Demonstração de uma variedade de comportamentos normais 
Grau em que comportamentos fortemente preferidos podem ser apresentados 
Indicadores fisiológicos de prazer 
Indicadores comportamentais de prazer 
Expectativa de vida reduzida 
Crescimento ou reprodução reduzidos 
Danos corporais 
Doença 
Imunossupressão 
Tentativas fisiológicas de adaptação 
Tentativas comportamentais de adaptação 
Doenças comportamentais 
Autonarcotização 
Grau de aversão comportamental 
Grau de supressão de comportamento normal 
Grau de prevenção de processos fisiológicos normais e de desenvolvimento anatômico 

Fonte: BROOM; MOLENTO, 2004, p. 4. 

 

A satisfação das necessidades
31

 – que podem ser divididas entre necessidades 

essenciais à sobrevivência e preferências/desejos – e atenção aos sentimentos dos animais são 

importantes para a manutenção de um nível adequado de bem-estar (BROOM; MOLENTO, 

2004, p. 7). 

A figura a seguir apresenta uma forma de leitura da complexidade que envolve o 

bem-estar animal. 

 

               Figura 6 – Dimensões do bem-estar 

 

    Fonte: OLIVEIRA; GALHARDO, 2007. 
 

                                                
31 Necessidade é assim definida por Broom e Molento: “quando um animal se encontra em desajuste 

homeostático real ou potencial, ou quando tem de executar uma ação devido a alguma situação ambiental, diz-se 

que este animal tem uma necessidade” (BROOM; MOLENTO, 2004, p. 6). 
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Nenhuma das dimensões pode ser negligenciada se o objetivo for garantir um nível 

ótimo de bem-estar ao animal, que deve então ter suas necessidades biológicas (tais como 

água, alimentação, temperatura, umidade e pressão adequadas), emocionais (ligadas a laços 

afetivos, interações com outros indivíduos e pertencimento a um grupo social, por exemplo) e 

comportamentais (deslocamentos, hábitos de escavação dentre outros) satisfeitas. 

 

2.4.1 As cinco liberdades 

 

Na ausência de linguagem que possa servir de meio de comunicação entre os seres 

humanos e os animais, uma das dificuldades no relacionamento é compreender quais seriam 

as necessidades e aflições dos demais seres vivos, havendo sempre o risco de se cair em uma 

humanização do outro, no processo interpretativo.  

Para auxiliar nessa empreitada, contamos com as ciências, como a biologia, a 

veterinária e o comportamento animal. Mas, como visto, o bem-estar animal é conceito 

técnico e de difícil compreensão ao leigo. No entanto, tem-se hoje uma sistematização que 

pode auxiliar, em termos gerais, na apreensão de seu significado. 

As cinco liberdades foram pensadas para que fossem resguardados aspectos mínimos 

de bem-estar aos animais de produção. 

O trabalho liderado por Roger Brambell partiu de uma consulta formulada pelo 

governo do Reino Unido em 1965, que concluiu que “An animal should at least have 

sufficient freedom of movement to be able without difficulty, to turn round, groom itself, get 

up, lie down and stretch its limbs” (BRAMBELL, 1965, p. 13)
32

. O Relatório Brambell já 

deixava clara a existência de senciência nos animais:  

 

Nevertheless, our understanding of their feelings is not different in kind, but rather 

in degree, from that which we form of a fellow human being. Animals show 

unmistakable signs of suffering from pain, exhaustion, fright, frustration, and so 

forth and the better we are acquainted with them the more readily we can detect 

these signs (BRAMBELL, 1965, p. 9).33 

 

Outro importante feito do Relatório foi prever a aplicação do princípio da precaução 

em benefício dos animais: “We consider that it is morally incumbent upon us to give the 

animal the benefit of the doubt and to protect it so far as is possible from conditions that may 

                                                
32 “Um animal deve ter ao menos liberdade de movimento suficiente para conseguir, sem dificuldade, virar-se, 

preparar-se, levantar-se, deitar-se e esticar os membros” (Tradução nossa). 
33 Nosso entendimento dos seus sentimentos não é diferente em espécie, mas sim em grau, daquilo que 

formamos de um ser humano. Sem dúvida, animais mostram sinais de sofrerem dor, exaustão, medo, frustração 

etc. e quanto mais os conhecemos mais facilmente podemos detectar esses sinais. (Tradução nossa). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_William_Rogers_Brambell
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be reasonably supposed to cause it suffering, though this cannot be proved” (BRAMBELL, 

1965, p. 11)
34

. 

Em 1979, a orientação desse relatório foi decodificada na lista conhecida como as 

cinco liberdades, publicada pelo UK Farm Animal Welfare Council – FAWC, em 1979, na 

forma de uma declaração à imprensa: “1) Freedom from thirst,  hunger or malnutrition; 2) 

appropriate confort and shelter; 3) prevention, or rapid  diagnosis and treatment, of injury and 

disease; 4) freedom to display most normal patterns of behaviour; 5) freedom from fear” 

(FAWC, 1979, p. 1)
35

. 

A União Europeia reconheceu, no Protocolo de proteção e bem-estar dos animais, 

anexado ao Tratado de Amsterdã, que os animais são seres sencientes (EU, 1997). A parte 

operativa do protocolo foi acrescida como artigo (5b, 21) no Tratado de Lisboa
36

 (EU, 2007). 

Também no âmbito da União Europeia, o Welfare Quality Project, cofinanciado pela 

Comissão Europeia, estabeleceu uma lista de quatro princípios aplicáveis à verificação da 

condição de bem-estar animal: 1) bom alojamento; 2) boa alimentação; 3) boa saúde e; 4) 

comportamento adequado. A partir desses princípios, elaborou doze critérios que estabelecem 

condições que devem ser garantidas aos animais (WELFARE QUALITY PROJECT, 2004). 

Posteriormente, o FAWC (agora Farm Animal Welfare Committe) publicou o 

documento “Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future”, com pequenas 

modificações nas cinco liberdades: 

 

Freedom from hunger and thirst, by ready access to water and a diet to maintain 

health and vigour. Freedom from discomfort, by providing an appropriate 

environment. Freedom from pain, injury and disease, by prevention or rapid 

diagnosis and treatment. Freedom to express normal behaviour, by providing 

sufficient space, proper facilities and appropriate company of the animal‟s own kind. 

Freedom from fear and distress, by ensuring conditions and treatment, which 

avoid mental suffering (FAWC, 2009, p. 2) (grifos do original).37 

 

                                                
34 “Nós consideramos que é nossa incumbência moral dar ao animal o benefício da dúvida e protegê-lo na 

medida do possível das condições que se possa, de forma razoável, supor causar-lhe sofrimento, embora isso não 

possa ser comprovado” (Tradução nossa). 
35 “1. Liberdade de sede, fome ou desnutrição; 2. conforto e abrigo apropriados; 3. prevenção, ou rápido 

diagnóstico e tratamento, de injúrias ou doenças; 4. liberdade para exibir a maioria dos padrões normais de 
comportamento e; 5. Liberdade de medo” (Tradução nossa). 
36 O Tratado de Lisboa foi ratificado em 2009 pelos 27 Estados signatários. 
37 Livre de fome e sede, por meio de pronto acesso a água e dieta para manter a saúde e o vigor. 

Livre de desconforto, providenciando-se um ambiente apropriado. 

Livre de dor, lesão e enfermidade, pela prevenção ou rápido diagnóstico e tratamento. 

Livre para expressar seu comportamento normal, providenciando-se espaço suficiente, facilidades adequadas 

e companhias apropriadas da própria espécie do animal. 

Livre de medo e angústia, assegurando-se condições e tratamento que evitem sofrimento mental. (Tradução 

nossa). 
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A World Organisation for Animal Health – OIE, responsável pela publicação de 

recomendações contendo padrões internacionais de bem-estar animal, adota as cinco 

liberdades como critério (OIE, 2017). 

A utilização das cinco liberdades ainda é considerada adequada para a finalidade de 

verificar o bem-estar de um animal, especialmente de um indivíduo domesticado e submetido 

à tutela humana. Para animais selvagens em vida livre, talvez a melhor forma de garantir seu 

bem-estar seja mantê-lo livre de interferência humana, mas não há espaço no presente 

trabalho para aprofundar na questão
38

.  

 

                                                
38 Vide regra da não interferência, em Taylor (2011, p. 173-179). 
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3  PRINCÍPIOS JURÍDICOS: ENTRE A MORAL E O DIREITO 

O jusnaturalismo é uma corrente filosófica que identifica o Direito e a Justiça, o que 

significa que as normas jurídicas substancialmente injustas, por estarem em desconformidade 

com o direito natural, não possam ser tidas como válidas. Claro que, por ser defendido por 

diferentes teóricos, possui contornos diversos e especificidades que não interessam no 

contexto ora analisado. Basta que se tenha a visão geral acerca do que consiste e das críticas 

que sofre. Em relação a estas, vale destacar a observação de Norberto Bobbio, para quem “em 

uma só hipótese poderíamos aceitar reconhecer como direito unicamente o que é justo: se a 

justiça fosse uma verdade evidente ou pelo menos demonstrável como uma verdade 

matemática, de modo que nenhum homem pudesse ter dúvidas sobre o que é justo ou injusto” 

(BOBBIO, 2005, p. 56). O autor complementa que, como nem mesmo os adeptos desta 

corrente alcançam o consenso sobre o assunto, a insistência no reconhecimento de um direito 

pré-existente, de caráter universal, disponível a ser descoberto pelo legislador ou jurista, acaba 

por enfraquecer o direito positivo e prejudicar a segurança jurídica. 

Em resposta, surgiu a corrente positivista, que entende o Direito como uma ciência 

pura, independente de outras áreas das humanidades, como a filosofia (mais especificamente, 

a Ética, aqui usada como sinônimo de Moral). Nesse pensamento, o foco é a validade da 

norma jurídica (BOBBIO, 2005, p. 59). 

Sobre o debate entre as referidas correntes e a sua relevância para a discussão acerca 

da coerção do Direito, vale anotar a percepção de Dworkin: 

 

Assim, o pressuposto de que o escopo mais geral do direito, se é que tal coisa existe, 

é estabelecer uma relação de justificação entre as decisões políticas do passado e a 

coerção atual, mostra sob uma nova luz o antigo debate sobre o direito e a moral. 
Nos textos doutrinários, esse debate é apresentado como uma luta entre duas teorias 

semânticas: o positivismo, que insiste em que o direito e a moral são totalmente 

diferenciados por regras semânticas que todos aceitam para usar a palavra “direito”, 

e o direito natural que, ao contrário, insiste em que eles são unidos por essas regras 

semânticas. Na verdade, o antigo debate só faz sentido se for entendido como uma 

disputa entre teorias políticas diferentes, uma disputa para determinar até que ponto 

a suposta finalidade do direito exige ou permite que os pontos de vista dos cidadãos 

e das autoridades sobre a justiça figurem em suas opiniões sobre quais direitos 

foram criados por decisões políticas tomadas no passado. (DWORKIN, 1999, p. 

122-123). 
 

Pode-se extrair do texto citado que o quanto uma sociedade vai permitir a 

interferência da moral no direito tem a ver com o debate entre o positivismo e o direito 

natural. Não se tratam de categorias estanques, já que nem uma nem outra corrente parece ser 

imune a críticas.  
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O positivismo, apesar de muito ter contribuído para a reflexão jurídica e para a 

autonomia do Direito, entrou em crise após as grandes guerras, a partir da identificação, 

alcançada com a análise do fenômeno do nazismo, de que nem sempre o que é prescrito em 

lei coincide com o que é justo ou ético. Milhares de vidas foram retiradas, judeus e outras 

minorias foram torturados e submetidos a tratamento degradante, tudo em conformidade com 

a lei alemã. 

Nesse cenário, o conteúdo axiológico voltou a inundar o pensamento jurídico, a 

partir do primado de direitos fundamentais, como construções principiológicas e valorativas, 

que trazem uma conciliação entre o Direito e a Moral, sem, contudo, perder a sistematização e 

independência alcançadas pelo positivismo.  

 

3.1 Valor 

 

 O elemento axiológico pode ou não embasar uma norma jurídica. O valor moral, por si 

só, não possui imperatividade, não obriga no mundo jurídico. Para que se possa extrair 

direitos, deveres ou obrigações jurídicas de um valor ele deve ser normatizado, plasmado na 

norma jurídica através de procedimento regular de normatização.  

 Habermas observa que “certos conteúdos teleológicos entram no direito; porém o 

direito, definido através do sistema de direitos, é capaz de domesticar as orientações 

axiológicas e colocações de objetivos do legislador através da primazia estrita conferida a 

pontos de vista normativos” (HABERMAS, 1997, p. 318). Defende então que, enquanto 

normas jurídicas, os direitos fundamentais não devem ser entendidos como valores.  

O teórico alemão sintetiza as diferenças entre normas e valores, que fazem com que 

essas categorias não possam ser aplicadas de forma equivalente:  

 

Portanto, normas e valores distinguem-se, em primeiro lugar, através de suas 

respectivas referências ao agir obrigatório ou teleológico; em segundo lugar, através 

da codificação binária ou gradual de sua pretensão de validade; em terceiro lugar, 

através de sua obrigatoriedade absoluta ou relativa e, em quarto lugar, através dos 

critérios aos quais o conjunto de sistemas de normas ou de valores deve satisfazer. 

Por se distinguirem segundo essas qualidades lógicas, eles não podem ser aplicados 

da mesma maneira. (HABERMAS, 1997, p. 317). 
 

Portanto, os valores possuem caráter teleológico, podendo ser mais ou menos 

válidos, já que contam com obrigatoriedade relativa e concorrem com outros valores na 

sociedade, de forma oposta ao que ocorre com as normas, de caráter deontológico, cuja 

codificação binária impõe obrigatoriedade definitiva, em um sistema coeso.  
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Ainda assim, vale a pena se dedicar ao tema dos valores, dada a constante inter-

relação do Direito com a Moral, especialmente relevante no plano da justificação das normas 

jurídicas. Bruno Torquato comenta que “a axiologia retira a normatividade do Direito por 

lidar com elementos instáveis, externos a ele. Reitere-se: tais valores, e, consequentemente, os 

interesses, são de extrema importância num discurso de justificação, mas são inaplicáveis 

como instrumentos jurídicos de solução de conflitos” (NAVES, 2010, p. 80). 

 Habermas reconhece a comunicação entre Direito e Moral, ao enfatizar que “uma 

ordem jurídica só pode ser legítima, quando não contrariar princípios morais” e que “a moral 

autônoma e o direito positivo, que depende de fundamentação, encontram-se numa relação de 

complementação recíproca” (HABERMAS, 1997, p. 141). 

 Porém, repise-se, trata de relevância no plano da fundamentação de normas jurídicas. 

Como mais uma vez explicitado por Bruno Torquato:  

 

A norma jurídica, em sua elaboração, recebe a influência de múltiplos valores, mas 
isso não a faz um valor, nem permite que sua aplicação siga o mesmo método dos 

valores (como será visto na abordagem da teoria de Alexy). Daí a necessidade de 

distinguir-se o plano da justificação do plano da aplicação normativa (como 

defendido por Günther) (NAVES, 2010, p. 123 – parênteses acrescidos). 

 

 Partindo-se do pressuposto de que os valores são importantes no plano da 

fundamentação de normas jurídicas, resta saber se esse valor seria um dado, disponível a mero 

reconhecimento humano (ou do legislador, mais especificamente), ou se seria atribuído e, 

nesse sentido, dependente de construção. Caso se entenda pela adequação dessa última 

hipótese, fica em aberto, ainda, a forma de construção desse valor em sociedades complexas. 

 

3.1.1 Valor intrínseco 

 

Dizer que algo possui valor intrínseco é afirmar que tem valor por si mesmo, sem a 

necessidade de um sujeito avaliador. A pergunta-chave aqui é se algo permaneceria valioso se 

não existissem seres humanos.  

A tendência inicial de qualquer ambientalista é dizer que uma floresta intocada em 

algum lugar inóspito e inalcançável ao homem possui valor independentemente de nunca ter 

sido vista ou de ninguém vir a ter ciência de sua existência. No entanto, seria isso valor? Ou 

se poderia entender que tal floresta seria um fato, existente no mundo do ser? 

Kelsen responde afirmativamente à segunda opção ao afirmar que “a conduta real a 

que se refere o juízo de valor e que constitui o objeto da valoração, que tem um valor positivo 
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ou negativo, é um fato da ordem do ser, existente no tempo e no espaço” (KELSEN, 2012, p. 

19). 

Gómez-Heras, por outro lado, ao filiar-se ao objetivismo axiológico, entende que se 

trataria de um valor natural, independente e anterior ao próprio ser humano. No entanto, 

reconhece a necessidade de esses valores naturais passarem por algum tipo de filtro para que 

se transformem em valores morais: 

 

La comprensión correcta de las diferentes propuestas de fundamentación de la ética 

medioambiental requiere clarificar la posición de cada una de ellas respecto al 

concepto de valor, tanto natural com moral. Quienes se adscriben al 

antropocentrismo profesan el denominado subjetivismo axiológico, según el cual los 

valores existen cuando existe um sujeto que los CREA, percibe y estima. Es decir, 

no existen valores em el mundo sin el hombre y aquéllos entran  a formar parte del 

mundo de la mano del hombre. Si se reconocen valores a la naturaleza es porque el 
hombre se los asigna. Desde posiciones fisiocentristas, por el contrario, se postula 

um objetivismo axiológico, que cree que la naturaleza es portadora de valores em si 

mesma, valores que uma vez descubiertos y reconocidos como tales, fundamentan 

deberes y obrigaciones del hombre respecto al medio ambiente. Los valores 

naturales, se afirma, existen millones de años antes que el hombre hiciera su 

aparición sobre la tierra. Cuándo y de qué manera tales valores naturales adquieran 

calidad de valores morales es problema complejo que hay que tratar. En todo caso, 

quienes conocen en profundidad los mecanismos de la elección y decisión humanas, 

piensan que el reconocimiento de valores inherentes a la naturaleza es el mejor 

camino para solucionar la crisis ecológica. El valor de dignidad reconocido posee 

mayor atractivo para los espíritus nobles que el valor de utilidad (GÓMEZ-HERAS, 

2002, p. 18-19). 39 

 

A partir do que se analisou no capítulo anterior em relação ao antropocentrismo e 

biocentrismo, fica claro que a vinculação a uma dessas correntes não indica em nada a filiação 

à posição metaética do objetivismo (valor intrínseco) ou do subjetivismo (valor atribuído). 

Em relação ao objetivismo, novamente se recorre a Kelsen, para quem valores 

absolutos são possíveis quando, ao “representamos a norma constitutiva de certo valor e que 

prescreve determinada conduta como procedente de uma autoridade supra-humana, de Deus 

ou da natureza criada por Deus, ela apresenta-se-nos com a pretensão de excluir a 

                                                
39 A compreensão correta das diferentes propostas de fundamentação da ética ambiental requer esclarecer a 

posição de cada uma delas em relação ao conceito de valor, tanto natural como moral. Aqueles que se filiam ao 

antropocentrismo professam o denominado subjetivismo axiológico, segundo o qual os valores existem quando 

existe um sujeito que os cria, percebe e estima. Vale dizer, não existem valores no mundo sem o homem e 

aqueles passam a fazer parte do mundo pelas mãos do homem. Se se reconhece valores à natureza é porque o 
homem os atribui. A partir de posições fisiocentristas, em sentido contrário, postula-se um objetivismo 

axiológico, que crê que a natureza é portadora de valores em si mesma, valores que uma vez descobertos e 

reconhecidos como tais, fundamentam deveres e obrigações do homem em relação ao meio ambiente. Os valores 

naturais, se afirma, existem milhões de anos antes que o homem fez a sua aparição sobre a Terra. Quando e de 

que maneira tais valores naturais adquirem qualidade de valores morais é um problema complexo que deve ser 

tratado. Em todo caso, aqueles que conhecem em profundidade os mecanismos da eleição e decisão humanas, 

pensam que o reconhecimento de valores inerentes à natureza é o melhor caminho para solucionar a crise 

ecológica. O valor de dignidade reconhecido possui maior atrativo para os espíritos nobres que o valor de 

utilidade (Tradução nossa). 
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possibilidade de vigência (validade) de uma norma que prescreva a conduta oposta” 

(KELSEN, 2012, p. 20). 

Ao se invocar uma divindade que possa atribuir valor à natureza, não restaria ao ser 

humano espaço de atuação que não fosse o de reconhecer esse valor e respeitá-lo. Trata-se de 

um caminho relativamente simples e seguro, que apenas gera certa discussão a respeito de 

como identificar aquilo que já foi previamente valorado pela entidade superior.  

O´Neal propõe três formas de se considerar que algo possui valor intrínseco. Para a 

primeira, basta que não tenha valor instrumental; para a segunda, o valor reside em 

propriedades inerentes ao ser ou objeto, não dependentes dos seres humanos e; por fim, o 

autor traz a noção de valor intrínseco como objetivo, hipótese de incidência da corrente 

metaética oposta ao subjetivismo (O‟NEAL, 2002, p. 131-132). 

Ao se considerar a primeira e a segunda opções, como o próprio O‟Neil reconhece, 

não se está diante de verdadeiro valor inerente, eis que ainda se depende de um sujeito 

avaliador, que poderá, no entanto, atribuir valor a algo de forma não instrumental ou de 

acordo com propriedades não relacionais do ser/objeto (O‟NEAL, 2002, p. 132-134). 

Mas o autor se compromete com o terceiro tipo de valor intrínseco. Para tanto, 

diferencia o sentido fraco e forte do objetivismo, correspondendo o primeiro a se prescindir de 

um sujeito avaliador para que exista propriedades avaliativas; e o segundo a não se precisar 

fazer referência ao avaliador ao se exaltar as propriedades avaliativas de um objeto (O‟NEAL, 

2002, p. 135). O‟Neal chama de propriedades avaliativas a “disposição que um objeto tem de 

produzir certas atitudes e reações em um observador ideal em condições ideais” (O‟NEAL, 

2002, p. 136)
40

 e ele próprio descarta a aplicabilidade do sentido fraco aos valores ambientais 

(O‟NEAL, 2002, p. 137). 

O que O‟Neal defende é que certa classe de entidades (entidades biológicas 

individuais ou coletivas) possui um bem próprio
41

. Para exemplificar, mostra que é possível 

identificar o bem de uma mosca varejeira na manutenção de sua existência, a despeito de ela 

poder ser considerada prejudicial ao sujeito avaliador, pelo fato de ser suscetível a florescer 

ou sofrer dano (O‟NEAL, 2002, p. 137). 

 A teoria de Taylor segue na mesma linha, uma vez que o autor defende que se pode 

falar que algo é bom ou ruim para uma entidade sem fazer referência ao ser humano, o que ele 

chama de “good of its own” (TAYLOR, 2011, p. 61). Para ele, o ser que goza desse tipo de 

                                                
40 “An object‟s evaluative properties are similarly dispositional properties that it hás to produce certain attitudes 

and reactions in ideal observers in ideal conditions”. 
41 O autor diferencia entre “good for” (instrumental) e “good of” (bem próprio, não instrumental) (O‟NEAL, 

2012, p. 137). 
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bem próprio possui “inherent worth”, marcado pela não instrumentalidade e irrelevância de 

méritos/carisma (TAYLOR, 2011, p. 71). Por outro lado, “intrinsic value” (quando o 

avaliador valoriza algo como positivo); e “inherent value” (quando algo possui valor 

sentimental, cultural, estético ou histórico – em contraposição ao valor de utilidade ou 

comercial) dependeriam de um sujeito avaliador (TAYLOR, 2011, p. 73-74). 

De qualquer forma, a simples identificação de um interesse de toda vida em manter-

se viva não tem aptidão, por si só, de gerar normatividade. Bruno Torquato sustenta essa ideia 

ao afirmar que “interesses são valores, isto é, elementos sociais, econômicos, religiosos e 

políticos ligados à utilidade que desempenham na vida das pessoas. São fatos e não normas e, 

como tais, podem fazer parte do conteúdo da norma jurídica, mas não são elementos jurídicos 

que podem incidir no caso concreto” (NAVES, 2010, p. 80). 

O‟Neal sugere que a ponte para transformar o ser (bem próprio do ser vivo) em dever 

ser pode se dar através do utilitarismo ou de uma visão aristotélica de promoção do bem 

próprio dos seres vivos em nome de uma vida boa do ser humano, já que cuidar do ambiente 

natural contribuiria para o florescimento do homem (O‟NEAL, 2002, p. 139-140). 

Peter Singer opta pela primeira via, pois, para ele, o ponto relevante da discussão 

sequer seria a natureza do valor, mas se o ser é capaz de sofrer. 

O próprio O‟Neal elege a segunda possibilidade e defende que não se trata de 

antropocentrismo, porque não seria marcado pelo egoísmo. A despeito dessa refutação, pode-

se identificar que muito se assemelha ao antropocentrismo mitigado. 

Mas a questão essencial aqui é que, ao recorrer a uma finalidade humana para 

justificar a transformação do ser em dever ser, o autor, além de também defender uma ética 

utilitarista, acaba por reconhecer a importância de que a valoração, em última instância, seja 

feita sob a perspectiva do ser humano. E, de fato, nada impede que o ser humano valorize o 

bem próprio dos seres vivos (seja ele caracterizado pela senciência ou pela realização de 

potencialidades/florescimento), de forma não instrumental, seja lá por qual motivo for (até 

mesmo o florescimento de uma vida boa humana). Ainda assim não se dispensará o sujeito 

avaliador. 

 Dworkin também defende que a vida possui valor intrínseco. A justificativa, no 

entanto, estaria no processo de criação (DWORKIN, 2003, p. 99-113). Para aqueles que 

acreditam em Deus ou na sacralidade da natureza, na obra divina ou natural, e para os que não 

acreditam, no processo histórico evolucionário, sendo cada indivíduo fruto de anos de 

aperfeiçoamento e seleção, na base da tentativa e erro. O autor elabora seu argumento no 

sentido de que a vida humana possuiria não apenas o valor de criação em um dos sentidos 
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expostos, mas também um valor de investimento, pessoal ou de terceiros, feito por meio de 

esforços, expectativas, desejos e sentimentos
42

. Como a importância residiria no processo, 

essencial para o resultado hoje observável, o valor seria procedimental e não pura e 

simplesmente contido de forma autônoma no ente, dificilmente se podendo falar em valor 

intrínseco no sentido comum do termo.  

 Ao se afirmar que algo é sagrado (em oposição ao profano), retira-se esse objeto da 

esfera de disponibilidade do ser humano, conferindo-se, então, um valor absoluto.  

 Mas nem mesmo Dworkin defende que o valor da vida seja absoluto, justamente 

porque essa é uma tese de difícil sustentação prática, não apenas em decorrência de casos 

mais polêmicos, como a eutanásia ou o suicídio assistido, mas diante da autorização 

constitucional de pena de morte em alguns Estados ou em situações especiais (DWORKIN, 

2003, p. 113-140). Também não se condena que se tire a vida de alguém para se defender a 

vida ou o patrimônio próprio ou de outrem, desde que se aja amparado pela excludente da 

legítima defesa.  

E o que é relativo cai novamente no domínio humano. É o ser humano que deve 

estabelecer, racionalmente e em um espaço democrático, aquilo que considera valioso e, 

portanto, que deve integrar o mundo do dever ser. 

 

3.1.2 Valor atribuído 

 

Entende-se no presente trabalho que a Ética é antropogênica, construída pelo ser 

humano, o que de forma alguma significa que deva ser antropocêntrica, ou seja, voltada 

apenas para o homem, ou que vise somente ao bem dessa espécie.  

Mas, como parte da cultura, empreendimento do intelecto (não sendo ainda muito 

claro o papel e o grau do sentimento na sua elaboração, apesar de já se saber que este possui 

decididamente certa influência no processo), a (Bio)ética é feita de escolhas (racionais ou 

não) valorativas. 

Filia-se, portanto, no plano da metaética, à corrente subjetivista (em oposição ao 

objetivismo), que conduz à conclusão de que a verdade não é absoluta, apreendida de forma 

apriorística.  

Novamente recorrendo a Kelsen, percebe-se que “na medida em que as normas que 

constituem o fundamento dos juízos de valor são estabelecidas por atos de uma vontade 

                                                
42 Sobre o tema, recomenda-se a obra “O Direito entre a vida dada e a vida construída: reflexões sobre eutanásia 

e suicídio assistido”, de Fernanda Otero da Costa (COSTA, 2017). 
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humana, e não de uma vontade supra-humana, os valores através delas constituídos são 

arbitrários” (KELSEN, 2012, p. 19). Ou, dito de outra forma, “as normas legisladas pelos 

homens – e não por uma autoridade supra-humana – apenas constituem valores relativos” 

(KELSEN, 2012, p. 19). 

Vale anotar que, ao se defender que o valor é atribuído pelo ser humano, não se 

pretende, por óbvio, excluir outros possíveis sujeitos avaliadores, desde que a ciência alcance 

um nível de conhecimento que permita a conclusão de que certos animais também são 

capazes de pensar de forma ética, de avaliar situações, analisar as possibilidades, escolher 

uma opção que considere correta, agir de acordo com essa determinação e arcar com as 

consequências advindas de sua conduta. Isso porque os valores são atribuídos por agentes 

morais, responsáveis pela construção da Ética no espaço do agir comunicativo. 

 Aqui não há uma verdade filosófica, que talvez não nos seja acessível ou sequer 

exista, eis que grandes mentes já defenderam posições contrárias, de forma bem 

fundamentada. A vida é confusa mesmo. Contenta-se com aquela posição que melhor atenda 

aos critérios de racionalidade de acordo com o atual estágio de conhecimento.  

 Como adverte Chaïn Perelman: 

 

Ao dogmatismo filosófico, que se pretende capaz de fornecer tal fundamento 
absoluto, cognoscível graças a uma ou outra forma de evidência, se oporá o 

cepticismo filosófico, que nega essa possibilidade e recusa essas evidências. Mas 

ambos negligenciam o interesse de um fundamento suficiente, que descarta uma 

dúvida ou um desacordo atual, mas que não garantiria, de uma vez por todas, a 

eliminação de todas as incertezas e de todas as controvérsias futuras. A história do 

pensamento, em todas as áreas, ensina-nos, porém, a importância efetiva dos 

fundamentos não absolutos, que puderam parecer suficiente a certas mentes, em 

certas épocas, em certas disciplinas, e que manifestam o aspecto pessoal, histórica e 

metodologicamente situado, de nosso conhecimento e de nossa cultura. A busca de 

fundamentos suficientes, mas relativos a um espírito, a uma sociedade ou a uma 

disciplina determinadas, se torna filosoficamente essencial para todos que, embora 
recusando à evidência o valor do critério absoluto, não podem, porém, contentar-se 

com um cepticismo negativo e estéril. (PERELMAN, 2005, p. 393-394). 

 

Não se discute que, ao se focar na consequência, a eleição do objetivismo se justifica, 

já que valores objetivos não se sujeitam às vicissitudes do tempo, espaço e contexto social. E 

um valor universal encontra-se alçado para além da esfera de disponibilidade humana, o que 

em tese poderia garantir uma base mais sólida na luta contra os horrores do nazismo, do 

terrorismo ou mesmo da crueldade cometida contra os animais pelos seres humanos, das mais 

variadas formas, além de outras iniquidades.  

Ainda que o objetivismo não consiga frear algum tipo de agressão aos bens 

considerados intrinsecamente valiosos, garante que a ofensa não poderá ser desconsiderada. 
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Diante dessa constatação, não se aliar ao objetivismo seria uma tarefa de fato menos nobre, 

como afirmou José Maria Gómez-Heras no trecho citado acima? Arrisca-se a entender, na 

contramão da maior parte da doutrina ambientalista, que não. 

Kelsen chega a afirmar que “uma teoria científica dos valores apenas toma em 

consideração, no entanto, as normas estabelecidas por atos de vontade humana e os valores 

por ela constituídos” (KELSEN, 2012, p. 20). Isso porque uma fonte metafísica deve residir 

necessariamente no terreno da fé. 

Assim, para este estudo, buscou-se o afastamento de causas metafísicas como 

fundamento da ética. Na introdução do livro Uma breve história do tempo, de Stephen W. 

Hawking, o também físico Carl Sagan observou que aquele era: 

 

um livro sobre Deus... ou, talvez, sobre sua ausência. Hawking embrenhou-se numa 

busca profunda para responder à famosa colocação de Einstein sobre a possibilidade 

de escolha que Deus possa ter tido para criar o universo. Hawking, como ele mesmo 

afirma explicitamente, tenta compreender a mente de Deus. Isso torna a conclusão 

deste esforço completamente surpreendente: o universo sem limite no espaço, sem 

começo ou fim e sem nada que um Criador pudesse fazer. (SAGAN, 1999, p. 15). 

 

O fato de dois dos mais importantes físicos de nosso tempo não terem sido capazes 

de encontrar Deus em suas buscas não significa que uma causa supra-humana exista ou deixe 

de existir, mas coloca uma barreira em nosso atual estágio de conhecimento. Qualquer 

referência ao divino não pode ser comprovada ou refutada.  

No entanto, tampouco se defende uma ética subjetiva individualista, unilateralmente 

formada por cada sujeito, focada apenas na persecução de seus próprios interesses, sendo 

relevante voltar a salientar que o subjetivismo não precisa vir necessariamente vinculado ao 

antropocentrismo.  

Reale (2009) afirma que “os valores não existem em si e de per si, mas em relação 

aos homens, com referência a um sujeito” (REALE, 2009, p. 208, grifo no original). 

Esclarece o autor, entretanto, que a medida do valor não é o ser humano individual, mas diz 

respeito “ao homem que se realiza na História, ao processus da experiência humana de que 

participamos todos, conscientes ou inconscientes de sua significação universal” (REALE, 

2009, p. 209, grifo do autor). 

E justamente para fugir da lógica do eu, busca-se não apenas o alter, mas o espaço de 

diálogo entre ambos, bem como entre eles e todos os outros possíveis afetados, na construção 

de uma ética intersubjetiva, utilizando-se da teoria do agir comunicativo de Habermas. O 
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próprio teórico coloca o agir comunicativo como uma alternativa ao universalismo amparado 

pelo sagrado, tendo em vista que 

 

as funções expressivas e socialmente integradoras, preenchidas inicialmente pela 

prática ritual, se transferem para o agir comunicativo, e a autoridade do sagrado é 

substituída paulatinamente pela autoridade de um consenso tido como fundamento 

em cada caso. Isso implica uma liberação do agir comunicativo, o qual se solta das 

amarras que o prendiam a contextos normativos preenchidos pelo sagrado. O 

desapossamento e o desencantamento do domínio do sagrado se realiza mediante 

uma “linguistificação” do acordo normativo básico, garantido ritualmente, ou seja, 
o acordo básico é traduzido progressivamente em linguagem; isso permite uma 

liberação do potencial da racionalidade inserida no agir comunicativo. A aura do 

“assustador” e do “arrebatador”, a qual irradia do sagrado, isto é, sua força cativante, 

transforma-se em força vinculadora de pretensões de validade criticáveis. 

(HABERMAS, 2012, p. 141). 

 

Dito em outras palavras, “sem a retaguarda de cosmovisões metafísicas ou religiosas, 

imunes à crítica, as orientações práticas só podem ser obtidas, em última instância, através de 

argumentações, isto é, através de reflexão do próprio agir comunicativo” (HABERMAS, 

1997, p. 132). 

E se é o agir comunicativo que tem aptidão para agregar a comunidade e manter a 

solidariedade no grupo, que antes era garantida pelo sagrado, deve-se compreender em que ele 

consiste.  

De forma simplificada, pode-se dizer que se trata da busca pelo consenso em uma 

determinada situação de interesse para as partes, onde cada uma apresenta seus argumentos 

racionalmente amparados, que vão sendo confirmados, alterados ou descartados, até que se 

atinja um entendimento comum que possa ser tido como a solução para a questão, ao menos 

diante dos elementos disponíveis no diálogo. 

O teórico divide o agir comunicativo entre: “o teleológico, relacionado à 

concretização de fins (ou à realização de um plano de ação), e o comunicativo, que abrange os 

aspectos da interpretação da situação e da obtenção de um acordo” (HABERMAS, 2012, p. 

233).  

Os falantes e ouvintes devem ter uma percepção comum da situação, o que remete à 

ideia de Günther de que na aplicação de uma norma devem ser analisados todos os sinais 

característicos de uma situação (como será visto).  

A situação nada mais é do que “recorte do mundo da vida” 
43

 (HABERMAS, 2012, 

p. 233), que interessa às partes, ou seja, encontra-se em seu âmbito de relevância, em razão de 

                                                
43 Esclarece-se por meio de notas o sentido de “mundo da vida”, por não influenciar de forma tão direta no 

estudo em questão, apesar de se reconhecer a relevância de seu entendimento por parte do leitor, para a 
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um tema tratado. Habermas acrescenta que “o agir orientado pelo entendimento pressupõe que 

os participantes realizem seus planos de comum acordo, na situação de uma ação definida 

consensualmente” (HABERMAS, 2012, p. 233). 

De fato, Habermas “introduz uma distinção entre um mundo da vida
44

, ligado ao 

medium da linguagem coloquial, e sistemas dirigidos por códigos especiais
45

, abertos 

adaptativamente ao ambiente” (HABERMAS, 1997, p. 81).  

Ao Direito é possível uma atuação meramente formalista, de garantia e legitimação 

do status quo, em uma linha de dominação e poder, mas também se percebe a possibilidade de 

ser instrumento democrático de acesso dos sujeitos do Direito, livres e iguais, a direitos 

normatizados, servindo como ferramenta para transformação social.  

Nas palavras de Bruno Torquato, “o Direito é instrumento de conservação e de 

ruptura. Como conhecimento histórico, acompanha ideologias e modifica-as. É perspectiva de 

compreensão de mundo e é parte de círculo maior de conhecimentos, que influencia e é 

influenciado” (NAVES, 2014, p. 112). 

Desenvolvendo a ideia de ação comunicativa, Habermas pontua que o Direito atua 

fazendo a “mediação entre um mundo da vida, reproduzido através do agir comunicativo, e 

sistemas funcionais, que formam mundos circundantes uns para os outros. A circulação 

comunicacional do mundo da vida é interrompida no ponto onde se choca com o dinheiro e o 

poder administrativo, meios que são surdos à linguagem coloquial” (HABERMAS, 1997, p. 

82). Faz, assim, uma ponte entre a sociedade, o dinheiro e o poder administrativo, permitindo 

o diálogo entre essas instâncias, que de outra forma não se comunicariam. Habermas 

                                                                                                                                                   
compreensão do pensamento de Habermas. O autor aponta que “o mundo da vida constitui, pois, de certa forma, 
o lugar transcendental em que os falantes e ouvintes se encontram; onde podem levantar, uns em relação aos 

outros, a pretensão de que suas exteriorizações condizem com o mundo objetivo, social ou subjetivo; e onde 

podem criticar ou confirmar tais pretensões de validade, resolver seu dissenso e obter consenso” (HABERMAS, 

2012, p. 231). Trata-se, portanto, de um espaço ideal de diálogo onde se podem alcançar juízos de validade 

construídos intersubjetivamente e que representam, assim, certa universalidade, contingenciada, claro, pelos 

limites espacial, temporal e social daquela comunidade onde se alcançou o consenso a partir do agir 

comunicativo. 
44 O mundo da vida agrega “cultura, sociedade e estruturas da personalidade” ((HABERMAS, 1997, p. 81). Ou, 

em outras palavras, elementos objetivos (fatos), normativos (normas) e subjetivos (vivências). Não se limita, no 

entanto, a estes conceitos formais de mundo. Ocorre que, como participantes do discurso “se movimentam 

sempre no horizonte do seu mundo da vida, não conseguindo se desvencilhar dele” (HABERMAS, 2012, p. 
231), não podem alcançar a totalidade do mundo da vida como algo externo, que permita um distanciamento 

necessário para ser objeto de análise. O mundo da vida é o que já é dado, as pré-concepções culturais existentes 

na sociedade, que não são objeto de reflexão, é a moldura geral, dentro da qual os participantes do discurso 

promovem o recorte dos mundos objetivo, social e subjetivo, para atingir o entendimento sobre um determinado 

tema, utilizando-se das pretensões de validade, através do meio da linguagem e da tradição cultural. Assim, “o 

entorno já encontrado pronto representa uma situação pela qual eles se orientam e à qual tentam dominar de 

acordo com suas ideias e compreensões” (DWORKIN, 2012, p. 271). 
45 De acordo com o autor, são “sistemas funcionais tais como a economia dirigida pelo dinheiro e a 

administração dirigida pelo poder (HABERMAS, 1997, p. 82). 
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acrescenta que a comunicação moral não conseguiria cumprir esse papel, pois atua apenas na 

esfera do mundo da vida (HABERMAS, 1997, p. 112). 

Habermas reconhece as diferenças culturais entre povos com diferentes mundos da 

vida, mas não vê nesse fato um impeditivo para a construção intersubjetiva de verdades 

universais contingenciais (porque limitadas historicamente no tempo e no espaço, sendo, 

portanto, alteráveis).  Em suas palavras, “os pressupostos da comunicação, sob os quais esses 

partidos combinam seus acordos, esclarecem um ponto de vista moral que não é privilégio de 

uma determinada cultura, uma vez que está ancorado profundamente nas simetrias do 

reconhecimento recíproco em geral de sujeitos que agem comunicativamente” (HABERMAS, 

1997, p. 90). 

Sobre o tema e na mesma linha, José Adércio Leite Sampaio acrescenta que “apenas 

um diálogo intercultural, seguindo as premissas de um discurso amplo e informado, permitirá 

a formação de um consenso em torno da formulação, compreensão, interpretação e realização 

dos direitos humanos em nível internacional” (SAMPAIO, 2004, p. 129). 

Não se trata de uma garantia tão sólida como o objetivismo promete (mas não 

entrega). É um caminho procedimental, voltado à busca de uma universalização construída a 

partir do consenso, obtido de forma intersubjetiva, por meio da argumentação racional. 

Através dele, pode-se alcançar a posição de certeza possível diante do estágio de 

conhecimento da época, na linha do que foi exposto por Perelman (como visto no item 3.1.2). 

 Alexy compartilha da ideia de que a intersubjetividade teria o condão de entrar no 

vácuo deixado a partir das críticas ao objetivismo e ao subjetivismo. 

 

A objetividade em sentido perfeito pressupõe provabilidade. Tudo abaixo do limiar 

da provabilidade seria então meramente subjetivo, no sentido de arbitrário. [...] Ora, 

existe a possibilidade, também abaixo do limiar da provabilidade, de se distinguir 
bons e maus argumentos. Assim, o conceito de argumento transforma-se em uma 

peça central da objeção contra a dicotomia estrita entre provabilidade e arbítrio. 

Entre esses dois extremos há espaço para conceitos como os de fundamentabilidade 

e razão prática. (ALEXY, 2014-a, p. 368). 

 

 Em sintonia com o pensamento exposto, Habermas sustenta que “argumentos são 

razões que resgatam, sob condições do discurso, uma pretensão de validade levantada através 

de atos de fala constatativos ou regulativos, movendo racionalmente os participantes da 

argumentação a aceitar como válidas proposições normativas ou descritivas” (HABERMAS, 

1997, p. 281-281). E complementa que “„correção‟ significa aceitabilidade racional, apoiada 

em argumentos” (HABERMAS, 1997, p. 281).   
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 A universalização, obtida por meio do procedimento
46

, começa com o potencial de 

generalização alcançada com a regra de que “são válidas as normas de ação às quais todos os 

possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de 

discursos racionais” (HABERMAS, 1997, p. 142).   

 E, a partir do consenso obtido por meio do discurso formado por argumentos 

racionais, respeitados forma e procedimento, com a participação de todos os possíveis 

interessados, alcança-se a correção e distancia-se do arbítrio. 

 

3.2 Norma jurídica 

 

Na definição de Norberto Bobbio, normas são “proposições que têm a finalidade de 

influenciar o comportamento dos indivíduos e dos grupos, de dirigir as ações dos indivíduos e 

dos grupos rumo a certos objetivos ao invés de rumo a outros” (BOBBIO, 2005, p. 26). Nessa 

categoria incluem-se não apenas normas jurídicas, mas também normas morais, sociais, 

religiosas, dentre outras.  

As normas jurídicas, segundo Habermas, “regulam relações interpessoais e conflitos 

entre atores que se reconhecem como membros de uma comunidade abstrata, criada através 

das normas do direito” (HABERMAS, 1997, p. 147)
47

.  

De acordo com Bobbio, as normas jurídicas são formadas por dois elementos, “o 

sujeito, a quem a norma se dirige, ou seja, o destinatário, e o objeto da prescrição, ou seja, a 

ação prescrita” (BOBBIO, 2005, p. 178, grifos no original). Esse raciocínio é elaborado pelo 

autor ao discorrer sobre a relação jurídica, conceituada como “uma relação entre dois sujeitos, 

dentre os quais um deles, o sujeito ativo, é o titular de um direito, o outro, o sujeito passivo, é 

titular de um dever e obrigação. A relação jurídica é, em outras palavras, uma relação direito-

dever” (BOBBIO, 2005, p. 42). A simbiose entre normas e relação jurídica é de tal grau que 

se pode dizer que “uma relação é jurídica porque é regulada por uma norma jurídica”, 

independentemente de seu conteúdo (BOBBIO, 2005, p. 43). 

                                                
46  Habermas defende que “o princípio da democracia destina-se a amarrar um procedimento de normatização 

legítima do Direito”. Ele “resulta da interligação que existe entre o princípio do discurso e a forma jurídica” 
(HABERMAS, 1997, p. 158).  Nesse sentido, o autor complementa que “somente podem pretender validade 

legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito, num processo 

jurídico de normatização discursiva” (HABERMAS, 1997, p. 145). Além disso, o sistema de direitos “não deve 

apenas institucionalizar uma formação da vontade política racional, mas também proporcionar o próprio medium 

no qual essa vontade pode se expressar como vontade comum de membros do direito livremente associados” 

(HABERMAS, 1997, p. 145). 
47 Em oposição às normas morais, que “regulam relações interpessoais e conflitos entre pessoas naturais, que se 

reconhecem reciprocamente como membros de uma comunidade concreta e, ao mesmo tempo, como indivíduos 

insubstituíveis” (HABERMAS, 1997, p. 147). 
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Para o seguimento do trabalho, interessa, em um primeiro momento, a classificação 

das normas jurídicas como gênero, formado pelas espécies regras e princípios e o embate 

travado entre Alexy e Dworkin a respeito da natureza dos princípios. Em seguida, cabe 

analisar brevemente alguns aspectos da interpretação das normas, para finalmente se ter 

condições de adentrar na teoria de Klaus Günther, marco teórico desta dissertação, sobre 

justificação e aplicação das normas. 

 

3.2.1 Princípios e regras 

 

Para Alexy, a diferença entre as duas espécies de normas é qualitativa. Aduz que “as 

regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então 

deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos” (ALEXY, 2011, p. 91). 

Então, se é ilícito dirigir em velocidade acima de 60 km/h, basta que se ultrapasse esse limite 

para que a conduta esteja em desacordo com o Direito. “Um conflito entre regras somente 

pode ser solucionado se se introduz, em uma das regras, uma cláusula de exceção que elimine 

o conflito, ou se pelo menos uma das regras for declarada inválida” (ALEXY, 2011, p. 92). O 

autor traz o exemplo da cláusula de exceção do alarme de incêndio, que autoriza que o aluno 

saia da sala de aula antes que soe o sinal (ALEXY, 2011, p. 92). 

Especificamente sobre os princípios, é digno de nota o debate de Alexy e Dworkin, 

que divide a comunidade jurídica e foi utilizado por Günther na construção de sua proposta 

teórica. 

Alexy sustenta que princípios “são normas que ordenam que algo seja realizado na 

maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes” (ALEXY, 

2011, p. 90). E complementa que, ao serem entendidos como mandados de otimização, os 

princípios “são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados” (ALEXY, 2011, 

p. 90). Assim, em caso de conflito, não será o caso de se introduzir uma norma de exceção e 

nem de invalidade, ao contrário do que ocorre na colisão entre regras. O alemão admite uma 

classificação flexível entre os princípios (fracos, médios e fortes) e sustenta que, em caso de 

colisão, deve-se recorrer à técnica da ponderação, a partir de um juízo de proporcionalidade 

(proporcionalidade em sentido estrito), vinculado à argumentação jurídica.  

Esclarecendo o funcionamento do princípio da proporcionalidade e da ponderação: 

 

O exame da proporcionalidade consiste na aplicação do padrão ou princípio da 

proporcionalidade. O termo “princípio” é empregado aqui em um sentido geral, e 

não no sentido específico da teoria dos princípios. O princípio ou máxima da 
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proporcionalidade consiste em três máximas parciais: a máxima parcial da 

adequação, a máxima parcial da necessidade e a máxima parcial da 

proporcionalidade em sentido estrito. As máximas parciais da adequação e da 

necessidade dizem respeito à otimização em relação àquilo que é possível do ponto 

de vista fático. Nesse sentido, elas não dizem respeito à ponderação enquanto tal 

mas sim a evitar aquelas interferências em direitos fundamentais que podem ser 

evitadas sem custos para outros princípios. Essas duas máximas dizem respeito, em 

outras palavras, à otimalidade de pareto. Por outro lado, a terceira máxima parcial, a 

máxima da proporcionalidade em sentido estrito, diz respeito à otimização em 

relação às possibilidades jurídicas. As possibilidades jurídicas, deixando de lado as 

regras, são definidas essencialmente por princípios colidentes. Esse é o âmbito típico 
da ponderação, pois a ponderação consiste em nada mais que a otimização em 

relação a princípios colidentes. A teoria dos princípios é portanto essencialmente 

uma teoria da ponderação. (ALEXY, 2014-c, p. 352 – grifo nosso). 

 

A aplicação dos princípios, dentre os quais os que trazem os direitos fundamentais, 

para o autor, depende do sopesamento (terceira etapa da proporcionalidade) no caso concreto, 

podendo-se chegar a mais de uma resposta correta à hipótese apresentada.  

Isso não impede que, na ausência de colisão com outros princípios (afastada, 

portanto, a necessidade de se verificar as possibilidades jurídicas), um princípio seja 

entendido como mandamento de maximização, se assim o permitirem as circunstâncias 

fáticas. A hierarquização não existe prima facie (ALEXY, 2011, p. 170), mas faz sentido se 

pensada em um contexto de colisão. E, ainda, a relação de precedência de um princípio sobre 

outro pode ser modificada em outro caso concreto, sob diferentes condições (ALEXY, 2011, 

p. 99).  

Em sintonia com a ideia de que a colisão de princípio ocorre no momento da 

aplicação, Günther observa que “tanto princípios quanto regras demandam um pleito de 

validade do mesmo tipo e são carecedores de fundamentação”. Por sua vez, a colisão de 

regras estaria no plano da validade, ao passo que a colisão entre princípios estaria situada no 

plano da aplicação (GÜNTHER, 2011, p. 203). 

Alexy propõe uma “lei do sopesamento”, segundo a qual “quanto maior for o grau de 

não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância da 

satisfação do outro” (ALEXY, 2011, p. 167). E, uma vez identificado o princípio precedente 

no caso concreto, entra em cena a “lei de colisão”. Esta ilustra o surgimento da regra (ou 

norma de direito fundamental atribuída) no caso concreto a partir da aplicação desse princípio 

precedente, de forma que “as condições sob as quais um princípio tem precedência em face de 

outro constituem o suporte fático de uma regra que expressa a consequência jurídica do 

princípio que tem precedência” (ALEXY, 2011, p. 99). 

Vale anotar a observação crítica formulada por Bruno Torquato em relação à 

tentativa de Alexy de afastar-se do elemento valorativo, subdividindo a norma em  
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deontológica (formada por regras e princípios) e axiológica (integrada por regra de valoração 

e critério de valoração) (ALEXY, 2011, p. 151). Para o civilista, a estratégia é falha, pois o 

critério da ponderação não se coaduna com a norma entendida como deontológica.  

 

[...] à primeira vista, parece que Alexy aparta-se da Jurisprudência dos Valores, 

posto que diferencia a norma – em suas espécies de regra jurídica e princípio 

jurídico – do valor. Aquela possui conteúdo deontológico e este pertence ao campo 

axiológico. As normas podem possuir valores, sem, entretanto, com eles se 

identificar.  

No entanto, a metodologia de aplicação normativa adotada por Alexy é, sem dúvida, 

axiológica, o que o aproxima da Jurisprudência dos Valores. Mesmo o sistema de 

„ponderação jurídica‟ que, segundo Alexy, é de normas e não de valores (1993, p. 

147) é a consideração da graduação axiológica em um sistema definido por ele 

mesmo como não axiológico em sua aplicação. (NAVES, 2010, p. 121). 

 

E o referido autor acrescenta que a tentativa de fugir do caráter axiológico é 

justamente porque “o valor encontra seu grau de aplicação na subjetividade do aplicador, que 

elege, aprioristicamente, uma gradação dentro do sistema axiológico. E não poderia deixar de 

ser diferente, a prevalência do valor é particular e pressupõe estimativa” (NAVES, 2010, p. 

122). 

As críticas de Günther a Alexy são claras: “não foi possível, dessa forma, eliminar 

completamente o problema do critério. Além disso, ele pressupunha uma reinterpretação 

teleológica de princípios e reduziu o problema da fundamentação à fundamentação de 

decisões de preferência” (GÜNTHER, 2011, p. 215). 

A teoria de Günther sintoniza-se com o pensamento de Dworkin, para quem o 

Direito seria um sistema completo, podendo-se encontrar a solução de casos difíceis a partir 

de padrões diferentes de regras (DWORKIN, 2014, p. 36). Para exemplificar sua afirmação, 

Dworkin se utiliza de dois exemplos jurisprudenciais americanos: Riggs vs. Palmer (1889), no 

qual se decidiu que o assassino do avô não deveria herdar da vítima, a partir da máxima de 

que a ninguém é dado lucrar com a própria torpeza (DWORKIN, 2014, p. 37); e Henningsen 

vs. Bloomfield Motors, Inc. (1969), no qual tribunal de Nova Jérsei decidiu, a partir de 

princípios, que um fabricante não poderia limitar no contrato a sua responsabilidade por 

automóvel defeituoso (DWORKIN, 2014, p. 38-39). 

Avançando em sua crítica ao positivismo de Hart
48

, Dworkin utiliza-se de outro 

precedente, Spartan Steel & Alloys Ltd. vs. Martin & Co. (1973), no qual se discutiu a 

                                                
48 Dworkin (2014) afirma que se contrapõe a Hart, especialmente por este conceber o Direito como um sistema 

de regras estabelecidas pelo legislador, sendo que, nas eventuais hipóteses de inexistência de previsão de solução 

do caso concreto, o juiz seria chamado a integrar o ordenamento como se legislador fosse, utilizando-se da 
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responsabilidade de companhia de energia elétrica por danos causados por corte equivocado 

de cabos que forneciam energia a uma empresa.  

O autor identifica que, se Hart estivesse correto e os juízes agissem nos casos difíceis 

como legisladores, apresentariam para tanto argumentos de política, “mostrando que a 

decisão fomenta ou protege algum objetivo coletivo da comunidade como um todo” 

(DWORKIN, 2014, p. 129), hipótese na qual “uma estratégia responsável para se atingir um 

objetivo coletivo não precisa tratar todos os indivíduos da mesma maneira” (DWORKIN, 

2014, p. 137).  

No seu entender, contudo, os juízes decidem os casos concretos por meio do sistema 

jurídico em sua integridade, utilizando-se de argumentos de princípios, que são aqueles que 

“justificam uma decisão política, mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de 

um indivíduo ou de um grupo” (DWORKIN, 2014, p. 129). Neste caso, “a doutrina insiste na 

aplicação da consistência distributiva a todos os casos, pois não admite a ideia de uma 

estratégia que possa ser mais bem servida pela distribuição desigual do benefício em questão” 

(DWORKIN, 2014, p. 138).  

Para executar a tarefa de decidir casos difíceis a partir de argumentos de princípios, 

Dworkin cria o personagem mítico do Juiz Hércules, “um jurista de capacidade, sabedoria, 

paciência e sagacidade sobre-humanas” (DWORKIN, 2014, p. 165), assim como “aceita que 

as leis têm o poder geral de criar e extinguir direitos jurídicos, e que os juízes têm o dever 

geral de seguir as decisões anteriores de seu tribunal ou dos tribunais superiores cujo 

fundamento racional (rationale), como dizem os juristas, aplica-se ao caso em juízo” 

(DWORKIN, 2014, p. 165). A ideia de Hércules funciona não como um ideal de julgador, 

mas como um norte interpretativo. 

Ao comentar a teoria de Dworkin, Habermas aduz que “a teoria do juiz Hércules 

reconcilia as decisões racionalmente reconstruídas do passado com a pretensão à 

aceitabilidade racional no presente, ou seja, reconcilia a história com a justiça” 

(HABERMAS, 1997, p. 264). 

Na mesma linha, o autor ressalta que “as características relevantes da situação 

precisam ser descobertas e descritas à luz de normas possíveis, porém ainda indeterminadas; 

de outro lado, a norma apropriada deve ser escolhida, interpretada e aplicada à luz de uma 

descrição possivelmente completa da situação” (HABERMAS, 1997, p. 151).  

                                                                                                                                                   
discricionariedade. Nesse caso, ficariam comprometidas a previsibilidade e a segurança jurídica, promessas do 

positivismo. 
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O teórico americano sustenta que “uma comunidade de princípios rege-se não apenas 

pela equidade, justiça e devido processo legal, mas aceita também a integridade, especial num 

sentido que promove sua autoridade moral para assumir e mobilizar monopólio de força 

coercitiva” (DWORKIN, 1999, p. 228).  

Os três primeiros ideais políticos são definidos pelo autor como “uma estrutura 

política imparcial, uma justa distribuição de recursos e oportunidades e um processo 

equitativo de fazer vigorar as regras e regulamentos que os estabelecem” (DWORKIN, 1999, 

p. 200). Já a integridade “exige que o governo tenha uma só voz e aja de modo coerente e 

fundamentado em princípios com todos os seus cidadãos, para estender a cada um os padrões 

de justiça e equidade que usa para alguns” (DWORKIN, 1999, p. 201). 

Dworkin divide a integridade em dois outros princípios: 1) “o princípio da 

integridade na legislação, que pede aos que criam o direito por legislação que o mantenham 

coerente quanto aos princípios”; 2) “o princípio da integridade no julgamento: pede aos 

responsáveis para decidir o que é a lei, que a vejam e façam cumprir sendo coerente nesse 

sentido” (DWORKIN, 1999, p. 201). 

Pode-se relacionar a divisão proposta por Dworkin com a separação dos momentos 

de justificação e aplicação da norma em Günther. Assim, cabe ao legislador, em um juízo de 

fundamentação, observar o princípio da integridade na legislação, ao passo que cabe ao juiz, a 

partir do juízo de adequação, atender ao princípio da integridade no julgamento.  

Especificamente sobre esse segundo princípio, Dworkin alerta que, em razão dele, as 

decisões não devem ser tomadas tendo como fundamento apenas a sua utilidade, de um ponto 

de vista pragmático
49

: 

 

[...] explica como e por que se deve atribuir ao passado um poder especial próprio no 

Tribunal, contrariando o que diz o pragmatismo, isto é, que não se deve conferir tal 

poder. Explica por que os juízes devem conceber o corpo do direito que administram 

como um todo, e não como uma série de decisões distintas que são livres para tomar 

ou emendar uma por uma, com nada além de um interesse estratégico pelo restante. 

(DWORKIN, 1999, p. 203). 

 

Mas Dworkin também rejeita o convencionalismo
50

, que engessa o direito e não 

permite que evolua em conjunto com a sociedade. “O sistema convencionalista não tem a 

                                                
49

 Dworkin afirma que, para o pragmatismo, as decisões são tomadas com base em estratégias que garantam o 

melhor para a comunidade, independentemente de supostos direitos dos indivíduos, reconhecidos por leis ou 

precedentes judiciais. (DWORKIN, 1999, p. 186) 
50 Segundo o autor, “o convencionalismo oferece uma teoria positiva, não cética, dos direitos que as pessoas 

possuem: elas têm como pretensões juridicamente asseguradas todos os direitos que as convenções jurídicas 

extraem de decisões políticas tomadas no passado”. (DWORKIN, 1999, p. 186) 
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capacidade de chegar a nada que se assemelhe à flexibilidade do pragmatismo, pois qualquer 

abrandamento envolveria, inevitavelmente, o fracasso da expectativa publicamente assumida” 

(DWORKIN, 1999, p. 182). 

O filósofo propõe, então, o sistema do Direito como Integridade, que qualifica como 

“uma teoria não cética das pretensões juridicamente protegidas: sustenta que as pessoas têm 

como pretensões juridicamente protegidas todos os direitos que são patrocinados pelos 

princípios que proporcionam a melhor justificativa da prática jurídica como um todo” 

(DWORKIN, 1999, p. 186). 

Adotando-se a ideia de Dworkin de que o sistema jurídico é composto por normas, 

categoria que abarca princípios e regras, e que os princípios podem significar uma abertura do 

Direito para argumentos morais e conteúdos axiológicos (desde que normatizados), passa-se a 

analisar mais diretamente a questão dos princípios em Dworkin. 

O jurista, assim como Alexy, traz a dimensão do peso dos princípios, enfatizando 

que “essa dimensão é uma parte integrante do conceito de um princípio, de modo que faz 

sentido perguntar que peso ele tem ou quão importante ele é” (DWORKIN, 2014, p. 43). 

Mas diverge do referido filósofo do direito ao afirmar que os princípios são normas 

jurídicas que também contam com definitividade, como as regras, ainda que marcadas por 

uma maior generalidade. Não podem, então, ser cumpridos de forma parcial, devendo ter sua 

imperatividade respeitada. O que ocorre no caso de uma colisão é que os princípios terão 

pesos diferentes e aquele que melhor atender às circunstâncias fáticas e jurídicas, observada a 

integridade do sistema
51

, será aplicado no caso concreto em exame, em um juízo de 

densificação. Haverá, assim, uma única decisão correta, não sendo possível se falar em 

princípios mais importantes que outros, nem mesmo no plano da aplicação.  

Para Dworkin, o princípio, por possuir um conteúdo mais “vago”, pode e deve ser 

preenchido pelo Tribunal Constitucional, apesar de este não deter legitimidade do ponto de 

vista democrático, por não ter seus membros eleitos pela sociedade, ao contrário do 

Legislativo. Isso porque “o constitucionalismo – a teoria segundo a qual os poderes da 

maioria devem ser limitados para que se protejam os direitos individuais – pode ser uma 

teoria política boa ou má, mas foi adotada pelos Estados Unidos, e não parece justo ou 

coerente permitir que a maioria julgue em causa própria” (DWORKIN, 2014, p. 222-223). 

Nesse ponto, cumpre enfatizar que no Brasil o tratamento não é diferente, cabendo ao 

                                                
51 Como visto, o direito como integridade é tratado por Dworkin como uma alternativa ao convencionalismo 

(que considera que os direitos são apenas aqueles que foram convencionados em lei ou em precedentes) e ao 

pragmatismo (que nega a existência de direitos que possam se contrapor ao bem da comunidade), eis que os 

direitos, nesse caso, são aqueles trazidos pelos princípios, que devem ser respeitados nas decisões judiciais. 
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Judiciário o papel da defesa das minorias dentro do sistema democrático, para que não haja 

pura e simplesmente o arbítrio da maioria. O americano acrescenta que “os estudiosos da 

teoria política têm concebido os direitos constitucionais como direitos contra o „Estado‟ ou a 

„maioria‟ enquanto tais” (DWORKIN, 2014, p. 224).  

Habermas critica Alexy e alia-se ao pensamento de Dworkin e Günther, como se 

pode perceber a partir do seguinte trecho: 

 

Os direitos fundamentais, ao contrário, ao serem levados a sério em seu sentido 

deontológico, não caem sob uma análise dos custos e vantagens. Isso também vale 

para normas “abertas”, não referidas a casos exemplares facilmente identificáveis – 

como é o caso dos programas condicionais – e formuladas sem um sentido 

específico de aplicação, necessitando de uma “concretização” metodicamente 

inofensiva. Tais normas têm a sua determinação clara num discurso de aplicação. No 

caso de colidirem com outras prescrições jurídicas, não há necessidade de uma 
decisão para saber em que medida valores concorrentes são realizados. Como foi 

mostrado, a tarefa consiste, ao invés disso, em encontrar entre as normas aplicáveis 

prima facie aquela que se adapta melhor à situação de aplicação descrita de modo 

possivelmente exaustivo e sob todos os pontos de vista relevantes. É preciso 

estabelecer um nexo racional entre a norma pertinente e as normas que passam para 

o pano de fundo, de tal modo que a coerência do sistema de regras permaneça 

intocada em seu todo. As normas pertinentes e as retroativas não se relacionam entre 

si como valores concorrentes, os quais, na qualidade de mandamentos de 

otimização, seriam realizados em diferentes níveis: porém como normas 

“adequadas” ou não-“adequadas”. Ora, adequação significa a validade de um juízo 

deduzido de uma norma válida, através do qual a norma subjacente é satisfeita. 

(HABERMAS, 1997, p. 322-323). 

 

Adota-se no presente trabalho a teoria de Dworkin de que os princípios possuem 

sentido deontológico, não possuem hierarquia entre si e nem podem ser aplicados apenas em 

certo grau ou medida. Tal opção encontra amparo no pensamento de Bruno Torquato, para 

quem “pressupor um valor como meio de solução de conflitos é permitir que a subjetividade 

seja determinante, já que „o valor‟ vale em diferentes graus. Há uma gradação dependente de 

preferências, pois é inconcebível a existência de valores objetivos ou gerais em sociedades 

que primam pelo pluralismo e pelo direito das minorias” (NAVES, 2010, p. 81). 

 

3.2.2 Interpretação de normas 

 

A interpretação de normas em sociedades pós-modernas (prevalece o entendimento 

de que estaríamos ainda na segunda modernidade), marcadas pela complexidade, também fica 

sujeita à teoria do discurso, garantindo-se aos atores constitucionais igualdade de tratamento e 

oportunidades. 
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Nesse sentido, Häberle trouxe importante contribuição ao falar sobre a “sociedade 

aberta dos intérpretes da constituição, destacando justamente que “a interpretação 

constitucional não é um “evento exclusivamente estatal”, seja do ponto de vista teórico, seja 

do ponto de vista prático. “A esse processo tem acesso potencialmente todas as forças da 

comunidade política” (HÄBERLE, 2002, p. 32). Esclarece, ainda, que “todos estão inseridos 

no processo de interpretação constitucional, até mesmo aqueles que não são diretamente por 

ela afetados. Quanto mais ampla for, do ponto de vista objetivo e metodológico, a 

interpretação constitucional, mais amplo há de ser o círculo dos que delas devam participar” 

(HÄBERLE, 2002, p. 23). 

Na democracia, não se pode prescindir da participação da sociedade (em seus pilares 

do direito à informação e direito de acesso à justiça e influência na decisão). Isso porque, ao 

contrário da visão kantiana de perfeição do Direito, em que bastava a subsunção do fato à 

norma, típica do paradigma liberal, marcado pelo entendimento de que os direitos 

fundamentais consistiam em liberdades garantidas em face do Poder Público, a partir do 

Estado social e da concepção de direitos fundamentais de prestação, não se pode abrir mão do 

papel fortalecido do Poder Judiciário. No entanto, também a ampla discricionariedade 

visualizada pela aplicação imperfeita pensada pelos positivistas (como Kelsen e Hart) não é 

mais aceita, por prejudicar a segurança jurídica e possibilitar o arbítrio. Restam, então, as 

teorias de aplicação discursiva da norma, seja a cognitiva, de Dworkin, seja a argumentativa, 

de Alexy. 

Habermas lembra que “a participação simétrica de todos os membros exige que os 

discursos conduzidos representativamente sejam porosos e sensíveis aos estímulos, temas e 

contribuições, informações e argumentos fornecidos por uma esfera pública pluralista, 

próxima à base, estruturada discursivamente, portanto diluída pelo poder” (HABERMAS, 

1997, p. 227-228). 

E nessa linha da teoria do discurso, “a esfera pública pluralista (die pluralistische 

Öffentlichkeit) desenvolve força normatizadora (normierende Kraft). Posteriormente, a Corte 

Constitucional haverá de interpretar a Constituição em correspondência com a sua atualização 

pública” (HÄBERLE, 2002, p. 41). 

Häberle vai além, explicitando que a interpretação é um processo contínuo, que vai 

sendo construído a partir da contribuição dos diversos atores constitucionais. 

 

Colocado no tempo, o processo de interpretação constitucional é infinito, o 

constitucionalista é apenas um mediador (Zwischenträger). O resultado de sua 

interpretação está submetido à reserva da consistência (Vorbehalt der Bewährung), 
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devendo ela, no caso singular, mostrar-se adequada e apta a fornecer justificativas 

diversas e variadas, ou, ainda, submeter-se a mudanças mediante alternativas 

racionais. O processo de interpretação constitucional deve ser ampliado para além 

do processo constitucional concreto. O raio de interpretação normativa amplia-se 

graças aos “intérpretes da Constituição da sociedade aberta”. Eles são os 

participantes fundamentais no processo de “trial and erros”, de descoberta e 

obtenção do direito. A sociedade torna-se aberta e livre, porque todos estão potencial 

e atualmente aptos a oferecer alternativas para a interpretação constitucional. 

(HÄBERLE, 2002, p. 42-43). 

 

Também Dworkin traz a ideia da interpretação como um processo que perdura no 

tempo e que obtém a colaboração de diversos intérpretes, a partir de uma teoria hermenêutica 

construtiva, utilizando-se da metáfora do romance em cadeia
52

. Nesse caso, pensando mais 

especificamente no juiz, Dworkin desenvolve sua ideia a partir da concepção de que cada 

aplicador deve levar em consideração a constituição, a lei, os precedentes e os elementos do 

caso concreto para decidir de forma a manter a integridade do Direito. Nas palavras do autor: 

 

Ao decidir o novo caso, cada juiz deve considerar-se como parceiro de um complexo 
empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas, convenções 

e práticas são a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do 

que ele faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a 

responsabilidade de levar adiante a incumbência que tem em mãos e não partir em 

alguma nova direção. Portanto, deve determinar, segundo seu próprio julgamento, o 

motivo das decisões anteriores, qual realmente é, tomado como um todo, o propósito 

ou o tema da prática até então. (DWORKIN, 2005, p. 238). 

 

Mostra-se ilusória, para o americano, a pretensão de se desvendar a vontade da lei ou 

do legislador, sendo a interpretação sempre um processo construtivo, no qual o intérprete 

deixa passar para o seu trabalho algo de si. O relativismo é controlado justamente pela 

necessidade de se manter a coerência do sistema, respeitando-se a sua integridade.
53

 

Hans-Georg Gadamer, ao defender a historicidade e a relevância da tradição, enfatiza 

que não se deve buscar “uma assimilação precipitada do passado com as próprias expectativas 

de sentido” (GADAMER, 2008, p. 404). A hermenêutica não é um resgate do texto pelo que 

ele foi no passado, mas a sua releitura atualizada, considerado o processo temporal decorrido. 

Por isso, “como se apresenta a seu intérprete, o verdadeiro sentido de um texto não depende 

                                                
52 Dworkin trabalha com a hipótese de um romance que seria escrito por uma série de escritores, sendo que cada 
um ficaria encarregado de elaborar um capítulo, sendo todos eles responsáveis, ao mesmo tempo, por criar e 

interpretar , para possibilitar a confecção da obra coletiva (DWORKIN, 2005, p. 235-237). 
53 A integridade, que, segundo Dworkin, “é a vida do direito tal qual o conhecemos” (DWORKIN, 1999, p. 203), 

pode ser entendida no sentido de que “casos semelhantes devem ser tratados de forma parecida” (DWORKIN, 

1999, p. 201). O americano divide o princípio em dois sub-princípios, a integridade na legislação, que exige que 

esta seja elaborada em conformidade com os princípios, e a integridade no julgamento, que “explica porque os 

juízes devem conceber o corpo do direito que administram como um todo, e não como uma série de decisões 

distintas que eles são livres para tomar ou emendar uma por uma, com nada além de um interesse estratégico 

pelo restante” (DWORKIN, 1999, p. 203). 



72 

do aspecto puramente ocasional representado pelo autor e seu público originário. Ou pelo 

menos não se esgota nisso, pois sempre é determinado também pela situação histórica do 

intérprete e consequentemente por todo curso objetivo da história” (GADAMER, 2008, p. 

392). 

Pode-se considerar, então, que a norma extraível do texto constitucional e da lei 

evolui com o tempo e com as contribuições plurais dos diversos intérpretes, não devendo ser 

aprisionada no passado de forma pura e simples, mas sim ser constantemente atualizada de 

forma a espelhar o estado da arte alcançado na comunidade que visa regular.  

Habermas aponta que “toda constituição é um projeto cuja durabilidade depende de 

uma interpretação constitucional continuada, desencadeada em todos os níveis da positivação 

do direito” (HABERMAS, 1997, p. 166). 

Importante colocação é feita por Reis e Naves, a respeito da construção do sentido da 

norma:  

 

O sistema normativo não é antropocêntrico ou biocêntrico. Como discurso que é, o 

texto só ganha sentido junto ao intérprete, que interage com ele e carrega muitas e 

distintas ideologias. A coerência do argumento depende muito mais da 

fundamentação e do contexto em que a interpretação é realizada. Por isso, a Bioética 
assume um papel relevante, na medida em que pretende influenciar na construção de 

uma visão compartilhada de valores. (REIS; NAVES, 2016-a, p. 30). 

 

Quando se analisou o valor, foi abordada a questão da insegurança em relação à 

ausência de verdades objetivas
54

, que pode ser atenuada a partir da teoria do discurso. Ainda 

assim, o que impede que uma determinada sociedade limitada no tempo e no espaço promova 

um retrocesso na justificação, interpretação e/ou aplicação de algum instituto jurídico? 

O próprio Habermas sugere a resposta, ao afirmar que “o princípio do discurso revela 

que todos têm direito à maior medida possível de iguais liberdades de ações subjetivas. São 

legítimas somente as regulamentações que fazem jus a esta condição de compatibilidade dos 

direitos de cada um com os iguais direitos de todos” (HABERMAS, 1997, p. 160). 

                                                
54 Dworkin observa que “qualquer concepção útil de interpretação deve conter uma doutrina do erro” 

(DWORKIN, 2005, p. 240). Com isso, o americano quer dizer que o juiz pode chegar à conclusão que um ou 

outro precedente não merece continuar a ser aplicado, sem, contudo, quebrar a continuidade do processo 
interpretativo. O limite encontra-se na necessidade do julgador de observar a manutenção da integridade e da 

coerência do Direito ao fazer estes ajustes (DWORKIN, 2005, p. 240-241). Tal somente é possível em razão de o 

trabalho interpretativo não se destinar a encontrar significados objetivos, existentes e aptos a serem captados. O 

julgamento interpretativo relaciona-se com a extração do melhor sentido possível, a partir de um juízo estético 

ou político, que permita a manutenção da coesão do texto (DWORKIN, 2005, p. 251-251). O autor enfatiza que 

a realidade deve ser buscada dentro da prática, ou seja, a objetividade interpretativa é ela mesma fruto de 

interpretação (DWORKIN, 2005, p. 262-263). A esse respeito, Dworkin ressalta que “deveríamos responder por 

nossas próprias convicções, da melhor maneira possível, prontos a abandonar as que não sobreviverem à 

inspeção reflexiva (DWORKIN, 2005, p. 258). 
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A interpretação das normas deve se dar no âmbito da argumentação racional e  

buscar compatibilizar as expectativas dos diferentes envolvidos. O autor ainda contribui com 

o debate ao lembrar que as mudanças ocorrem em linha de continuidade, sem cortes 

estruturais. 

 

Certamente o direito privado passa por uma reinterpretação, quando da mudança de 

paradigma do direito formal burguês para o do direito materializado do Estado 
social. No entanto, essa reinterpretação não pode ser confundida com uma revisão 

dos princípios e conceitos fundamentais, os quais apenas são interpretados de 

maneira diferente quando os paradigmas mudam. (HABERMAS, 1997, p. 120). 
 

Na mesma linha, tem-se o giro histórico de Hans-Georg Gadamer. Ao comentar a 

oposição entre razão e tradição, o filósofo deixa claro que “quando a vida sofre suas 

transformações mais tumultuadas, como em tempos revolucionários, em meio à suposta 

mudança de todas as coisas, do antigo conserva-se muito mais do que se poderia crer, 

integrando-se com o novo numa nova forma de validez” (GADAMER, 2008, p. 373-374). 

Se assim o é, as mudanças ocorridas no mundo não se mostraram radicais a ponto de 

quebrar a continuidade do fluxo histórico da humanidade. Ainda que se possa identificar 

retrocessos circunstanciais em determinados pontos, quando se observa o contexto geral, os 

direitos conquistados tendem a ser mantidos. Atualmente, dificilmente se conseguiria 

justificar a retomada da escravidão, por exemplo, ou a retirada do direito de voto das 

mulheres.  

O princípio da vedação do retrocesso busca justamente reforçar a garantia contra a 

perda de direitos conquistados historicamente. Ana Paula Barcellos analisa a vedação do 

retrocesso como modalidade de eficácia normativa
55

, especialmente relacionada a princípios 

constitucionais que incorporem direitos fundamentais, a serem regulamentados por legislação 

infraconstitucional. Nesse caso, reconhecido o princípio constitucional e devidamente 

regulamentado, não deve o Legislativo revogar a lei de forma a esvaziar o princípio. 

 

A vedação do retrocesso é também uma criação doutrinária que diz respeito aos 

princípios, particularmente aqueles relacionados aos direitos fundamentais, podendo 

ser considerada uma derivação ou um aprofundamento da eficácia normativa (e, 

portanto, seu ofício desenvolve-se igualmente no plano da validade) 
[...] 

                                                
55

 Ao lado da vedativa do retrocesso, a autora identifica, em relação aos princípios, outras duas eficácias, a saber, 

a negativa, que funciona como uma “barreira de contenção, impedindo que sejam praticados atos, editados 

comandos ou aplicadas normas que se oponham aos propósitos do princípio” (BARCELLOS, 2008, p. 109-110); 

e a interpretativa, pela qual “cada disposição infraconstitucional ou mesmo constitucional, deverá ser 

interpretada de modo a realizar o mais amplamente possível o princípio que rege a matéria” (BARCELLOS, 

2008, p. 109). 
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O que a eficácia vedativa do retrocesso propõe se possa exigir do Judiciário é a 

invalidade da revogação dos enunciados que, regulamentando o princípio 

constitucional, ensejaram a aplicação e a fruição dos direitos fundamentais ou os 

ampliaram, toda vez que tal revogação não seja acompanhada de uma política 

substitutiva [...] (BARCELLOS, 2008, p. 83-84). 

 

A título de exemplo, analisa-se o caso do princípio da dignidade dos animais, que se 

pretende implícito, generalizado a partir da regra constitucional que veda a crueldade contra 

os animais (como se verá no capítulo três). Nessa hipótese, a norma infraconstitucional que 

criminaliza a conduta de praticar maus-tratos contra os animais, prevista no art. 32 da Lei de 

Crimes Ambientais, estaria implementando o conteúdo do princípio e não poderia ser 

revogada sem ofensa à vedação ao retrocesso, a menos que fosse substituída por outro 

dispositivo legal de igual ou maior eficácia protetiva.  

Barcellos (2008) complementa que “o legislador está vinculado aos propósitos da 

Constituição, externados principalmente através de seus princípios, não podendo dispor de 

forma contrária ao que determinam” (BARCELLOS, 2008, p. 85). 

Após sedimentados esses conceitos e levando-se em conta que a interpretação é 

inerente à própria aplicação da norma jurídica, pode-se avançar no estudo dos discursos de 

justificação e aplicação. 

 

3.3 Discursos de justificação e aplicação em Günther 

 

O marco teórico escolhido como fio condutor deste trabalho é Klaus Günther, 

especialmente em sua obra Teoria da argumentação no direito e na moral: justificação e 

aplicação, escrita quando da conclusão de seu doutorado junto à Faculdade de Direito da 

Universidade de Frankfurt, na qual o jurista alemão defende a separação entre os momentos 

de justificação e aplicação das normas morais e jurídicas, sempre através do discurso. 

Essa divisão e a valorização do momento de aplicação, no tocante ao princípio da 

dignidade animal, é o que inspira este estudo. No entanto, pretende-se fornecer uma visão 

geral da obra, para que o pensamento de Günther possa ser compreendido pelo leitor. 

Partindo-se do princípio de universalização “U” proposto por Habermas
56

, o filósofo 

questiona “se o próprio procedimento de universalização nos impõe consideramos mais 

                                                
56 [...] qualquer norma válida terá de preencher a expectativa da satisfação “de modo que as respectivas 

consequências e os respectivos efeitos colaterais, que resultem do seu cumprimento geral para a satisfação dos 

interesses de cada indivíduo, possam ser aceitos por todos os envolvidos (e preferidos aos efeitos das conhecidas 

opções alternativas de regulamentação)” [...] (GÜNTHER, 2011, p. 9). 
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estritamente a situação de aplicação, deixando, nesse sentido, de ser „operacionalmente 

neutra‟” (GÜNTHER, 2011, p. 9).  

A dúvida se justifica, já que, na versão forte de “U”, devem ser imaginadas de 

antemão as consequências e os efeitos colaterais que resultem “da aplicação geral de uma 

norma a todas as situações” (GÜNTHER, 2011, p. 26), levando-se em conta os “interesses de 

cada indivíduo em todas as situações em que a norma for aplicável” (GÜNTHER, 2011, p. 

28). Não sobra, nessa hipótese, muito espaço para o discurso de aplicação. 

Após considerações, Günther propõe a sua versão forte de “U”, na qual os discursos 

de justificação e de aplicação também se encontram unidos, no momento da elaboração da 

norma: “uma norma é válida e, em qualquer hipótese adequada, se em cada situação especial 

as consequências e os efeitos colaterais da observância geral desta norma puderem ser aceitos 

por todos, e considerados os interesses de cada um individualmente” (GÜNTHER, 2011, p. 

29). 

Como já se pode antever, a nova versão é passível das mesmas críticas dirigidas 

àquela formulada por Habermas, já que “não é possível prever todas as possíveis situações de 

aplicação” e a verificação dos interesses dos afetados “depende de interpretações e tradições 

que podem mudar” (GÜNTHER, 2011, p. 24). Aliás, “ela depende do estado histórico das 

nossas experiências e do nosso saber” (GÜNTHER, 2011, p. 24). 

O autor sugere, então, uma versão fraca de „U‟, segundo a qual “uma norma é 

válida se as consequências e os efeitos colaterais de sua observação puderem ser aceitos por 

todos, sob as mesmas circunstâncias, conforme os interesses de cada um, individualmente” 

(GÜNTHER, 2011, p. 30). Nesse caso, as consequências e efeitos colaterais são os 

previsíveis, assim como os interesses são aferidos de acordo com o estágio de conhecimento 

vigente no momento da fundamentação da norma. 

O professor alemão então ressalta que, nesse caso, torna-se necessário o discurso de 

aplicação, para complementar a etapa de justificação. 

 

Se for verdade que é possível decidir a validade de uma norma para todos os 

afetados, mas não prevê-la para todas as situações, permanece em aberto como 

teríamos de comportar-nos em relação àqueles sinais característicos que, em 

situações de aplicação, não pudemos prever as consequências e os efeitos colaterais, 

bem como os interesses dos concretamente afetados. (GÜNTHER, 2011, p. 31). 
 

Separa-se a justificação (juízo de validade) da aplicação (juízo de adequação), já que, 

no primeiro caso, a pretensão de validade almeja a anuência dos possíveis afetados à 

observância geral da norma, que deve garantir os interesses de cada um deles; ao passo que, 
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na hipótese de aplicação, “o fundamental é se e como a regra teria de ser observada em 

determinada situação” (GÜNTHER, 2011, p. 32). 

Na interpretação de Habermas, “a aplicação imparcial de uma norma fecha a lacuna 

que ficara aberta quando de sua fundamentação imparcial, devido à imprevisibilidade de 

situações futuras. Em discursos de aplicação, não se trata da validade e sim da relação 

adequada da norma à situação” (HABERMAS, 1997, p. 270). 

Günther pontua que os discursos de fundamentação e aplicação seriam 

complementares e independentes, como se fossem duas faces da moeda representativa da 

imparcialidade. 

 

A decisão a respeito da validade de uma norma não implica qualquer decisão a 

respeito de sua adequação em uma situação, e vice-versa. Contudo, ambas 

representam respectivamente um determinado aspecto da ideia de imparcialidade: a 

exigência das consequências e dos efeitos colaterais, previsivelmente resultantes da 
observância geral de uma norma, para que os interesses de cada um individualmente 

possam ser aceitos por todos em conjunto, operacionaliza o sentido universal-

recíproco da imparcialidade, enquanto complementarmente a isto, a necessidade de 

que, em cada uma das situações de aplicação, considerem-se todas as características, 

operacionaliza o sentido aplicativo. (GÜNTHER, 2011, p. 32-33). 
 

Como observa Habermas, “que uma norma valha prima facie significa apenas que 

ela foi fundamentada de modo imparcial; para que se chegue à decisão válida de um caso, é 

necessária a aplicação imparcial. A validade da norma não garante por si só a justiça da 

decisão” (HABERMAS, 1997, p. 270). 

Contudo, dizer que o discurso de aplicação exige conhecer todas as características de 

uma determinada situação “significa simplesmente uma restrição da versão forte de „U‟ a uma 

única situação” (GÜNTHER, 2011, p. 32). A pretensão estaria submetida à mesma crítica 

formulada em relação à versão forte de “U”, eis que tampouco esta seria uma tarefa viável. 

Günther admite a fragilidade exposta e propõe o reconhecimento, aceitação e consideração da 

referida lacuna no momento de adequação, a ser minimizada por meio de “fundamentações 

racionais e de aplicações feitas com sensibilidade” (GÜNTHER, 2011, p. 34). 

Forma-se assim um ciclo de aplicação e fundamentação, no qual a norma a ser 

aplicada a uma situação concreta – observada a sua coerência com todos os sinais 

características relevantes – passará em seguida por uma análise da possibilidade de ser ela 

mesma “generalizável para além da circunstância concreta de aplicação” (GÜNTHER, 2011, 

p. 63). E mesmo nesse ponto, o ciclo se reinicia a cada nova aplicação, pois “novas 

interpretações de uma situação obrigam, então, a uma modificação, mudança e revisão desse 

conteúdo – com a consequência de uma norma, modificada desse modo, reclamar novo exame 
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se, em vista dos contextos agora conhecidos, puder ser aceita por todos com razões” 

(GÜNTHER, 2011, p. 63). 

Günther defende que tanto a justificação quanto a aplicação integram a razão prática 

e são feitas por meio do discurso. Este, por seu turno, sob o aspecto de produto, visa às 

razões consistentes, com a incidência de “regras lógicas e semânticas, como a ausência de 

contradição, consistência semântica na aplicação de um predicado e identidade de significado 

na aplicação de um termo entre falante e ouvinte” (GÜNTHER, 2011, p. 35); sob o aspecto de 

procedimento, objetiva a verdade, “possibilitada por regras como franqueza ou 

reconhecimento da repartição de encargos argumentativos” e, por fim; como processo, almeja 

o “consenso racionalmente motivado entre os participantes”, o que depende de “condições 

gerais de simetria que excluam qualquer coação, exceto a do melhor argumento” 

(GÜNTHER, 2011, p. 35-36). 

Para construir seu pensamento, Günther dialoga com diversos autores, como 

Durkheim, Mead e Wittgentein, angariando contribuições de todos eles, com os quais também 

diverge em alguns aspectos, até chegar a uma teoria da diferenciação entre fundamentação e 

aplicação.  

De Durkheim extrai a ideia de indeterminação, que marca a passagem da consciência 

coletiva
57

 para a consciência orgânica, promovida pela divisão de trabalho, que “tem o efeito 

(e depende) de uma solidariedade que não unifica o igual com o igual, mas coloca o diferente 

em uma relação complementar e fomentadora com o diferente” (GÜNTHER, 2011, p. 75). De 

fato, Günther observa que “indeterminação e autoridade decrescente da validade da norma 

estão em uma correlação recíproca. A aplicação já não se orientará pelo caráter imperativo da 

norma, mas pela reflexão racional, com a qual cada indivíduo aplicará isoladamente uma 

regra abstrata a um caso imprevisto” (GÜNTHER, 2011, p. 77). 

Tem-se então a ideia de indeterminação das normas em sociedades complexas, que 

torna inviável a junção entre discursos de fundamentação e adequação em um mesmo 

momento. 

Já em Wittgenstein, o aspecto ora relevante é a observância da regra como fruto da 

aplicação intersubjetiva, a partir da “habituação”, pois, para o filósofo, “os modos como 

observamos as regras são aprendidos por nós por meio da socialização” (GÜNTHER, 2011, p. 

88). Wittgenstein diferencia entre dois extremos o platonismo de regra, que impõe que 

                                                
57 Na qual “as normas, portadoras de sanções, unem-se a convicções sacrorreligiosas que lhes emprestam um 

pleito de validade, experimentado como santo, sobrenatural, eterno e „separado‟ das demais manifestações de 

convicção de cada um na comunidade” (GÜNTHER, 2011, p. 74). 
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“„regra‟ e „situação‟ são mutuamente independentes, como dois mundos diferentes” 

(GÜNTHER, 2011, p. 86), de forma que a aplicação depende apenas da regra, não se 

relacionando em nada com a situação; e o ceticismo de regra, que propõe que nenhuma 

aplicação viola a regra, levando a uma liberdade absoluta de ação. Como Wittgenstein pende 

ao ceticismo, o agir apenas poderia ser adestrado por meio da habituação, que seria possível 

somente em um contexto concreto “dentro de um modo de vida ou de um modo humano de 

ação comum” (GÜNTHER, 2011, p. 89). Assim, “qualquer jogo linguístico tem os seus 

próprios „critérios‟ de observância intersubjetivamente correta de regras. Cada jogo 

linguístico resolve o problema da aplicação para si mesmo” (GÜNTHER, 2011, p. 91).  

Essa linha de raciocínio enfatiza a importância da adequação, para cuja análise se 

mostra imprescindível o discurso construído em comum.  

Por sua vez, em Mead, Günther utiliza-se da universalidade de significado alcançada 

a partir da compreensão de símbolos em relação a uma variedade de situações, o que se 

mostra essencial à comunicação humana (GÜNTHER, 2011, p. 83-84). “Independência de 

situação é o „preço‟ que precisamos pagar para poder referir-nos uns aos outros por meio de 

significados, sem que, em cada situação, necessitemos tematizar de novo todos os sinais 

característicos e todas as disposições individuais dos participantes” (GÜNTHER, 2011, p. 

92).  

Novamente recorrendo a Mead, dessa vez por seu “esboço de uma ética universalista 

como método de formação construtiva de hipóteses adequadas” (GÜNTHER, 2011, p. 95), 

Günther reconstrói os passos do autor em direção à “aplicação de normas de ação no contexto 

da relação de self e da comunidade” (GÜNTHER, 2011, p. 99). O self é formado tanto pelo 

“mim” – que é a situação apresentada e resulta do “processo de interiorização de expectativas 

sociais” – quanto pelo “eu” – que é a resposta à situação e engloba as “respectivas emoções e 

disposições individuais” (GÜNTHER, 2011, p. 99). Sobre essa relação: 

 

[...] fazendo parte da sociedade, mediado pelo “mim” e “comungando” com a 

alteridade, à proporção que, em uma situação, apela aos padrões compartilhados 

com os demais membros, o self permanecerá mediado pelo “eu”, simultaneamente 
autônomo e independente das convenções da sua comunidade, obtendo a capacidade 

de distanciar-se delas em situações, de submetê-las à crítica ou de modificá-las. 

Somente juntos é que ambos os aspectos constituem primeiro uma individualidade 

completa. Cada comportamento do indivíduo em uma situação modifica a 

comunidade como um todo, pois nenhum indivíduo se assemelha ao outro naquela 

modalidade especial em que o “eu” reage a “mim”. Por outro lado, “eu” apenas 

obtém suas possibilidades de expressão, utilizando-se dos modelos de 

relacionamento social do “mim” [...] (GÜNTHER, 2011, p. 100-101). 
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A partir dessa interação orgânica entre o sujeito e a comunidade, Günther nota que o 

autor se utiliza do discurso como meio de adoção de uma prática intersubjetiva, que dá origem 

a uma “ética universalista a partir da perspectiva da situação” (GÜNTHER, 2011, p. 103), 

com a necessidade de consideração de todos os aspectos contextuais, para a construção de 

uma hipótese consistente. “A única restrição é o horizonte do „problema‟. Os „padrões‟ da 

„comunidade‟ são apenas „valores‟ que precisam concorrer com outros, igualmente 

envolvidos na situação do problema” (GÜNTHER, 2011, p. 104). 

Esse aporte teórico permite a Günther aprofundar ainda mais na dimensão da 

aplicação. 

 

Os indivíduos que participam de uma situação, dão continuidade, por meio de cada 

aplicação de uma norma, tanto à sua tradição cultural, quanto à sua própria 

biografia, bem como à solidariedade com os demais membros concretos da sua 

comunidade. Eles modificam esses três aspectos simultaneamente com a 
obrigatoriedade, proveniente da ideia da imparcialidade da adequação situacional. 

Em cada situação é preciso examinar, novamente, como a semântica cultural 

descreve a situação de modo completo e adequado e se a hipótese normativa, 

formada nessa semântica, poderá ser universalizada; é necessário, em cada situação, 

que a alteridade concretamente pessoal seja simultaneamente reconhecida, na sua 

diferença e na sua igualdade, como participante de um discurso; ao mesmo tempo, 

precisam ser considerados as necessidades e os interesses que sejam respectivamente 

próprios e especiais, biograficamente únicos e capazes de serem universalizados e, 

ainda, possuam a propriedade de serem compartilhados ou recusados por outros. 

(GÜNTHER, 2011, p. 105). 
 

Nesse ponto, Günther recorre a outros dois pensadores, Piaget e Kohlberg, para 

avançar em sua teoria.  

Em Piaget, o jurista relembra os “quatro estágios da prática de regras”, sendo o 

primeiro “meramente motor e assimilativo”, ao passo que os outros três seriam “estágios da 

consciência de regras”. Dentre estes, o segundo é o egocêntrico (no qual as regras são 

sagradas e intocáveis, heterônomas, como “regras de obrigação”); o terceiro é o da 

“cooperação inicial” (no qual as regras ainda possuem força em si mesmas); e por fim o 

quarto é o da “plena cooperação” (no qual as regras são modificáveis, desde que atendido o 

interesse geral, além de autônomas, podendo ser chamadas de “regras de razão”). Percorre-se, 

nesse diapasão, a linha que vai da moral heterônoma para a autônoma (GÜNTHER, 2011, p. 

109). 

A partir dessa noção, conclui que “é possível, no estágio da moral autônoma, uma 

aplicação de normas sensível ao contexto, enquanto os estágios de moral heterônoma 

concretizam a relação de regra e situação” (GÜNTHER, 2011, p. 104). Dessa forma, apenas 
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no estágio de moral autônoma existe espaço para a diferenciação entre fundamentação e 

aplicação. 

Ao analisar a divisão da moral (e da perspectiva social) feita por Kohlberg em 

estágios pré-convencional (perspectiva concreta individual), convencional (perspectiva de 

membro da sociedade) e pós-convenvional (perspectiva prévia à sociedade), cada um deles 

subdividido em dois subestágios, Günther pinça os subestágios 3 (estágio convencional) – 

“expectativas recíprocas interpessoais, ligações de compromisso e conformidade 

interpessoal”; 4 (estágio convencional) – “sistema social e consciência”; 5 (estágio pós-

convencional) – “contrato social, utilidade social, direitos humanos/direitos subjetivos”; e 6 

(estágio pós-convencional) – “princípios morais universais”, por entender serem relevantes ao 

tema (GÜNTHER, 2011, p. 120-121).  

Observou que “no nível convencional só existe o esquema regra-exceção” 

(GÜNTHER, 2011, p. 122), ao passo que no nível pós-convencional, no subestágio 5, é 

possível o não cumprimento de uma regra que não observe “direitos pré-estatais („inatos‟) e 

inalienáveis”, o que permite a análise de sinais característicos da situação, sem, contudo, abrir 

espaço para alteração ou criação de novos direitos ou princípios (GÜNTHER, 2011, p. 125-

126). Ainda no estágio pós-convencional, mas no subestágio 6, os princípios passam a ser 

autoconscientes, não havendo “ponto de referência originário não ultrapassável” (GÜNTHER, 

2011, p. 125).  

Habermas apresenta o seguinte quadro explicativo dos três estágios de Kohlberg, que 

pode auxiliar na compreensão do tema: 

 

   Quadro 2 – “Níveis de desenvolvimento do direito” 

Níveis da consciência moral Conceitos básicos  

cognitivo-sociais 

Éticas Tipos de Direito 

pré-convencional Expectativas de  

comportamentos particulares 

Ética mágica                             Direito 

                                                revelado 

convencional Norma Ética legal    Direito 

Tradicional 

pós-convencional Princípio Ética da consciência e 

ética da responsabilidade 

Direito formal 

Fonte: HABERMAS, 2012, p. 351. 

 

Pode-se observar que no estágio pré-convencional a ética, marcada por simbolismos 

místicos, era ligada ao direito, que também possuía fundamentação metafísica, ao passo que 
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no estágio convencional existe uma tênue separação entre direito e moral. Por fim, no estágio 

pós-convencional, “nível da consciência moral orientada por princípios, a moral é 

desinstitucionalizada, a ponto de ficar ancorada apenas no sistema da personalidade, servindo 

como controle interno do comportamento. Da mesma forma, o Direito se desenvolve como 

um poder externo” (HABERMAS, 2012, p. 315). Nesse último estágio, “as ordens legítimas 

se tornam cada vez mais dependentes dos procedimentos formais de criação e de 

fundamentação de normas” (HABERMAS, 2012, p. 316), justamente porque a obediência às 

normas não se justifica por um poder sobrenatural e nem mesmo por uma ligação com 

verdades éticas universais.  

A partir das mencionadas divisões, Günther propõe três estágios para aplicação de 

normas: 1) “normas valem em relações concretas” (GÜNTHER, 2011, p. 114), caracterizado 

pela confusão entre fundamentação e aplicação, já que a norma leva em consideração os 

aspectos situacionais; 2) “os modelos de comportamento se desvinculam de interações 

concretas e tornam-se neutros em relação às pessoas atuantes ou afetadas” (GÜNTHER, 2011, 

p. 156). Tem como características não exceder o grupo e resolver-se ainda no esquema regra-

exceção. Corresponde à consciência coletiva em Durkheim; 3) “normas valem porque elas 

podem ser fundamentadas em princípios ou procedimentos, nos quais estiverem representadas 

as condições ideais de cooperação” (GÜNTHER, 2011, p. 115). Adentra-se no sentido 

universal-recíproco, com a exclusão de aspectos não generalizáveis. Corresponde à 

consciência orgânica em Durkheim, presente em um contexto de indeterminação. Nesse 

último caso, não se pode prescindir do aspecto de adequação, em que serão analisados todos 

os sinais característicos da situação (GÜNTHER, 2011, p. 114-118 e 155-157). 

O próximo ponto que merece a atenção do autor é a colisão de normas
58

, que 

acontece no contexto de discursos de aplicação, já que “ser obrigado a examinar todos os 

aspectos de uma situação leva necessariamente à colisão de normas, porque inicialmente 

todos os aspectos somente poderão ser relevantes em perspectivas distintas” (GÜNTHER, 

2011, p. 194).  

Ao fazer menção à teoria de Alexy (analisada anteriormente), Günther interpreta que 

a sua “distinção de regras e princípios diz respeito menos à estrutura de normas do que à sua 

aplicação em situações concretas, nas quais a adequação imparcial de normas demanda a 

consideração de todos os sinais característicos” (GÜNTHER, 2011, p. 204). 

                                                
58 Quando duas ou mais normas válidas levarem a resultados incompatíveis uns com os outros. 
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A diferença entre as espécies normativas não teria a ver com o caráter deontológico, 

que seria estendido tanto a princípios quanto a regras, mas com a necessidade ou não de se 

analisar todos os sinais característicos da situação no momento de aplicação, o que 

corresponde a dizer que os princípios possuem um âmbito de incidência ainda indeterminado 

ao passar pela fundamentação. Em sociedades complexas, as normas tendem a ser cada vez 

mais indeterminadas, de acordo com a teoria de Durkheim, reduzindo-se, em tese, a distância 

entre os dois tipos de normas (GÜNTHER, 2011, p. 206). 

 O alemão propõe que, na argumentação de adequação, deve-se proceder à descrição 

completa da situação.  

Para a descrição completa da situação, examinam-se as “normas prima facie que 

devem ser aplicadas sob circunstâncias inalteradas”
59

 (GÜNTHER, 2011, p. 217). Por meio 

do exemplo de indivíduo que promete a conhecido que irá à sua festa e depois descobre que 

seu amigo encontrava-se doente e que deveria visitá-lo no hospital, Günther analisa a 

argumentação de aplicação da seguinte maneira: 

 

A sentença normativa singular carecedora de justificação reza: 
(C) Eu deveria ir agora à festa de Smith. 
Os dados relevantes dizem: 
(D) Eu disse ontem a Smith que hoje iria à sua festa. 
Como regra conclusiva é possível indicar: 
(W) Promessas devem ser cumpridas. (GÜNTHER, 2011, p. 206) 

 

Com o objetivo de questionar a incidência da regra (W) a uma determinada situação 

eventual oponente deverá demonstrar que os dados (D) são falsos ou que outras circunstâncias 

relevantes deveriam ter sido levadas em consideração. Poderia sustentar que o indivíduo 

nunca disse que iria à festa; que não houve efetivamente uma promessa, mas uma afirmação 

casual de cunho não obrigatório; ou mesmo que, apesar de ter sido efetivamente realizada a 

promessa, a circunstância de que o amigo hospitalizado depende da visita do indivíduo o 

isentaria de cumpri-la, por ter prioridade sobre a festa (GÜNTHER, 2011, p. 218-219). A 

argumentação mostra-se, dessa forma, dependente da verdade das manifestações, do correto 

entendimento e utilização das regras de uso lexical, assim como da verificação da existência 

de colisão de normas, caso em que se pode descobrir que outra poderia ser aplicada ao caso de 

forma mais satisfatória.  

                                                
59 Günther adota, com base em Searle, a divisão de normas em: a) “válidas sob circunstâncias inalteradas (things 

being equal)” e; b) adequadas, “sob a consideração de todas as circunstâncias (all things considered)” 

(GÜNTHER, 2011, p. 194). 
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Günther esclarece que “a colisão de normas não pode ser reconstruída como um 

conflito de pleitos de validade, porque as normas em colisão ou as variantes de significado 

concorrentes somente se correlacionam em uma situação concreta” (GÜNTHER, 2011, p. 

227). Trata-se de normas válidas, prima facie, porque já passaram pelo discurso de 

justificação. Resta saber qual a melhor norma para ser aplicada naquele caso concreto, que 

será justamente aquela que melhor se adequar, considerados todos os sinais característicos da 

situação. 

O filósofo passa a formular o seguinte critério de coerência, aplicável apenas em 

discursos de aplicação: 

 

1. Uma norma (Nx) será adequada na situação (Sx) se ela for compatível com todas 

as outras variantes (NBn) de significado aplicáveis em (Sx) e com todas as normas 

(Nn); e se a validade de cada uma das variantes de significado e de cada uma das 

normas puder ser justificada em um discurso de fundamentação. (GÜNTHER, 2011, 
p. 230). 

 

Nesse caso, teríamos novamente o problema estudado quando da análise do princípio 

de universalização (U), incorrendo no que o jurista chama de “utopia de uma adequação 

integral entre situação e norma” (GÜNTHER, 2011, p. 231). O autor sugere a modificação, 

então, para a proposta alternativa: 

 

2. Uma norma (Nx) é adequadamente aplicável em (Sx) se ela for compatível com 

todas as outras normas aplicáveis a (Sx) que fazem parte de um modo de vida (Lx) e 

passíveis de justificação em um discurso de fundamentação (às variantes de 

significado poderão ser aplicados critérios correspondentes). (GÜNTHER, 2011, p. 
231). 

 

Se assim o for, “normas válidas se tornam pontos de vista possíveis dentro de um 

modo de vida, e a sua aplicação dependerá da consideração de todos os outros pontos de vista 

normativos aplicáveis na respectiva situação” (GÜNTHER, 2011, p. 231). 

A partir daí, o autor entra especificamente na parte relativa à argumentação de 

adequação no Direito, que, estando também submetido ao pleito de imparcialidade, encontra-

se especialmente sujeita à dupla contingência (exiguidade de tempo e conhecimento 

incompleto), pois a norma aplicável deve necessariamente constar na decisão (GÜNTHER, 

2011, p. 243).  

Diante desse quadro de instabilidade, mostra-se relevante garantir que as “normas 

jurídicas sejam simultaneamente mutáveis, logo, adaptáveis, aptas a garantir uma manutenção 

de expectativas” (GÜNTHER, 2011, p. 249), ou, dito de outra forma, “a possibilidade de as 
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regras serem mudadas precisa ser compatível com a manutenção de sua validade” 

(GÜNTHER, 2011, p. 249).  

Ao mesmo tempo, a capacidade de adaptação deve-se equilibrar com a segurança 

jurídica. Com esse objetivo, “decisões jurídicas estão tão somente sob o princípio da decisão 

igual de casos iguais, garantido por meio de um consistente catálogo dogmático de decisões” 

(GÜNTHER, 2011, p. 251). Nessa passagem, pode-se identificar a relevância dos precedentes 

para a manutenção da coerência e integridade do Direito, o que também é encontrado em 

Dworkin (como visto).  

Günther salienta sobre o Direito que “é verdade que as suas decisões permanecem 

vinculadas às programações políticas do legislador. Como decisões jurídicas, porém, são 

independentes da política, do direito natural ou da moral” (GÜNTHER, 2011, p. 251).  O 

autor arremata sobre esse ponto que “o Direito aparece como um sistema normativamente 

fechado e cognitivamente aberto” (GÜNTHER, 2011, p. 251). Ou seja, do ponto de vista 

externo, a decisão será embasada na subsunção do fato à norma (engessado por meio do 

código binário lícito ou ilícito), ao passo que, do ponto de vista interno, pode sofrer 

influências do meio ambiente a partir da programação condicional
60

. Essa característica, 

apesar de permitir uma oxigenação do sistema, acaba por contribuir com certa indefinição 

jurídica.  

A regra diverge do princípio em razão de sua definição, pois o próprio legislador 

prevê antecipadamente a sua adequação. No entanto, em sociedades complexas, “a tarefa de 

aplicar normas adequadamente acaba, cada vez mais, recaindo sobre a jurisprudência, porque 

o número e o tipo de situações conflituosas já não podem ser controlados” (GÜNTHER, 2011, 

p. 261). Assim, a diferença entre os tipos de normas, repise-se, não é de estrutura, mas se dá 

no âmbito do procedimento de aplicação. Em qualquer tipo de norma (princípios ou regras) 

devem ser analisados os sinais característicos da situação, para garantir a imparcialidade 

(GÜNTHER, 2011, p. 264).  

O aplicador deverá refletir sobre todas as hipóteses normativas que possam 

eventualmente incidir no caso concreto para decidir qual a mais adequada, por meio do 

discurso racional. Trata-se de tarefa hercúlea (fazendo-se remissão ao personagem do Juiz 

Hércules, de Dworkin), que “pressupõe o ideal de um juiz que examina, em cada caso isolado, 

todas as normas aplicáveis e as variantes de significado em um contexto coerente de 

                                                
60  Günther remete às reflexões de Luhmann e Teubner no sentido de que a rigidez da codificação binária pode 

ser flexilizada pelo programa, em uma “dogmática reflexiva que mantém compatíveis diversas e alternantes 

descrições, que sistemas estranhos fazem de si, e que estabelece as condições variáveis sob as quais elas podem 

ser vinculadas ao código jurídico” (GÜNTHER, 2011, p. 257). 
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justificação para corresponder a uma descrição integral da situação” (GÜNTHER, 2011, p. 

267). Nesse sentido, a manutenção da integridade do Direito exige “a compatibilidade de uma 

decisão com virtualmente todos os princípios” (GÜNTHER, 2011, p. 270), aceitos por todos, 

sob pena de se colocar em risco a sua legitimidade. 

Günther adota também a ideia de Dworkin de que os juízes devem interpretar os 

padrões para encontrar outros direitos, ocultos em normas implícitas, que promovam o 

respeito e consideração iguais (GÜNTHER, 2011, p. 271-272). Esses princípios deverão ser 

submetidos à justificação (aceitos por todos os possíveis envolvidos) e confirmados a cada 

nova aplicação em casos concretos (considerados todos os sinais característicos das 

situações).  
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4 DIGNIDADE DOS ANIMAIS 

 Para abordar a possibilidade ou não de reconhecimento do princípio da dignidade aos 

animais, deve-se primeiro entender o que é dignidade e determinar qual o sentido dessa 

palavra trazido no texto. 

Pode-se afirmar que um ente tem dignidade (no sentido de ser valorado de forma a se 

lhe atribuir tal característica) quando é capaz de despertar respeito. Por sua vez, respeito, de 

acordo com a definição do dicionário Michaelis (2018), é aquilo que desperta consideração, 

deferência, reverência. 

Parte-se de uma visão geral acerca da dignidade humana para se chegar à proposição 

da dignidade dos animais como princípio constitucional implícito. Analisa-se, ainda, como a 

dignidade animal foi tratada nos precedentes do Supremo Tribunal Federal nos casos 

concretos submetidos ao Judiciário. Em seguida, traz-se à discussão a decisão argentina no 

caso da orangotango Sandra, como identificação de novas perspectivas no tratamento da 

questão da proteção jurídica e, mais especificamente, da dignidade dos animais.  

 

4.1 O princípio da dignidade humana 

 

A dignidade da pessoa humana possui um conteúdo axiológico, trabalhado 

especialmente por Kant (2007), com fundamento na racionalidade, impondo que o homem 

seja sempre tratado como um fim em si mesmo, nunca como um meio (KANT, 2007, p. 

69/77); e um conteúdo principiológico, já que previsto na ordem jurídica internacional e 

incorporado por diversos Estados em suas ordens internas, como norma.  

Ao analisar o pensamento Kantiano, Comparato (2006) aponta que “o homem é o 

único ser no mundo capaz de agir e comportar-se segundo as leis que ele próprio edita; ou, 

dito de outra forma, o ser humano, diferentemente dos demais seres vivos, vive segundo o 

princípio da autonomia da vontade” (COMPARATO, 2006, p. 297). 

A autonomia privada
61

, segundo Bruno Torquato, “constitui-se da interação da 

autonomia crítica com a autonomia da ação. A autonomia crítica é o poder do homem de se 

compreender e compreender o mundo à sua volta, ou seja, é o poder de avaliar a si e ao 

mundo, estabelecendo relações a partir de seus pré-conceitos” (NAVES, 2014, p. 95). O 

                                                
61 O autor explica que “a denominação autonomia privada veio substituir a carga individualista e liberal da 

autonomia da vontade. Ao Direito, pois, resta analisar a manifestação concreta da vontade, segundo critérios 

objetivos de boa-fé, e não suas causas e características intrínsecas. Não é objeto do Direito perquirir sobre o 

conteúdo da consciência interna de cada ser. Daí a justificativa pela expressão autonomia privada” (NAVES, 

2014, p. 94). 
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civilista avança para conceituar a autonomia da ação como “o poder de estabelecer dado 

comportamento, portanto, determinada pela compreensão de mundo, isto é, pela autonomia 

crítica” (NAVES, 2014, p. 95). Pode-se extrair desse conceito que a autonomia privada é o 

poder do ser humano de entender o mundo à sua volta e tomar decisões e agir com base nesse 

entendimento. A autonomia mostra-se, então, como uma característica essencial a sujeitos 

morais (nos termos analisados no capítulo dois, na teoria de Paul Taylor).  

O autor esclarece, no entanto, que o conceito é construído socialmente, de forma 

inter-relacional e histórica. E acrescenta que “autonomia não é autossuficiência, mas relação 

com os outros e consigo mesmo. É processo consciente de justificação de deliberações” 

(NAVES, 2014, p. 96). 

Voltando a Comparato, o filósofo aponta, ainda a partir do pensamento kantiano, 

aquilo que poderia caracterizar a dignidade, que é a capacidade de suscitar respeito. 

 

Ora, se os homens são fins em si mesmos, e não podem ser utilizados como meio 
para a obtenção de outros fins; se os homens são os únicos seres no mundo capazes 

de viver segundo as leis que eles próprios editam, daí se segue que só os homens 

têm dignidade; o que significa que eles não têm preço. O preço é o valor daquilo que 

pode ser substituído por outra coisa. Mas o homem em geral, e cada homem em 

particular, são propriamente insubstituíveis na vida. 
Na Crítica da Razão Prática, Kant volta ao tema para dizer que, se todos os seres 

não humanos do mundo são capazes de suscitar afeição ou temor, só os homens 

suscitam respeito (Achtung). (COMPARATO, 2006, p. 297). 

 

Para Kant, esse respeito se justifica pela capacidade do ser humano de se autolegislar 

por meio da razão, apta a acessar a verdade universal, cuja fonte é metafísica. E, reconhecida 

a dignidade de um ente, ele deve ser tratado como um fim em si mesmo, insubstituível, não 

podendo ser-lhe atribuído um preço (pode-se dizer que ele possui um valor). 

No entanto, como visto no capítulo anterior, o reconhecimento moral, por si só, não é 

capaz de gerar a coercibilidade garantida pelo Direito. Foi preciso que a qualidade moral da 

dignidade da pessoa humana fosse reconhecida como norma jurídica para que passasse a 

integrar o sistema de direitos. 

Barroso (2010, p. 10) esclarece sobre essa transição que, “ao viajar da filosofia para 

o Direito, a dignidade humana, sem deixar de ser um valor moral fundamental, ganha também 

status de princípio jurídico.” Continua sua exposição sobre a dignidade humana 

sistematizando o que significa o fato de ser incorporado na ordem jurídica como princípio. 

 

A identificação da dignidade humana como um princípio jurídico produz 

consequências relevantes no que diz respeito à determinação de seu conteúdo e 

estrutura normativa, seu modo de aplicação e seu papel no sistema constitucional. 
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Princípios são normas jurídicas com certa carga axiológica, que consagram valores 

ou indicam fins a serem realizados, sem explicitar comportamentos específicos. Sua 

aplicação poderá se dar por subsunção, mediante extração de uma regra concreta de 

seu enunciado abstrato, mas também mediante ponderação, em caso de colisão com 

outras normas de igual hierarquia. Além disso, seu papel no sistema jurídico difere 

do das regras, na medida em que eles se irradiam por outras normas, condicionando 

seu sentido e alcance. (BARROSO, 2010, p. 12). 

 

A utilização do termo “ponderação” sugere filiação ao pensamento de Alexy, que 

não é adotado no presente trabalho. Além disso, pensa-se que as regras também se irradiam 

por outras normas e condicionam seu sentido e alcance.  

Como ensina Bonavides (2016, p. 260-302), os princípios percorreram longa 

trajetória que foi do jusnaturalismo, passando pelo positivismo, para então alcançarem o pós-

positivismo. Sobre a evolução dos princípios, sintetiza o referido autor: 

 

A teoria dos princípios chega à presente fase do pós-positivismo com os seguintes 

resultados já consolidados: a passagem dos princípios da especulação metafísica e 

abstrata para o campo concreto e positivo do Direito, com baixíssimo teor de 
densidade normativa; a transição crucial da ordem jusprivatista (sua antiga inserção 

nos Códigos) para a órbita juspublicista (seu ingresso nas Constituições); a 

suspensão da distinção clássica entre princípios e normas; o deslocamento dos 

princípios da esfera da jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica; a 

proclamação de sua normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; 

o reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra sobretudo das 

Constituições; a distinção entre regras e princípios, como espécies diversificados do 

gênero norma, e, finalmente, por expressão máxima de todo esse desdobramento 

doutrinário, o mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência 

dos princípios. (BONAVIDES, 2016, p. 300). 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, mostra-se relevante o comentário de Naves e Sá: 

“Não se pode construir um substrato axiológico do que seja dignidade de forma 

descontextualizada, ou seja, a dignidade como valor carrega elementos culturais que não se 

definem a priori, mas somente historicamente” (NAVES; SÁ, 2017, p. 20, grifo dos autores).  

Os autores prosseguem a argumentação com tese de que além de o conteúdo do princípio da 

dignidade humana ser construído caso a caso, ele não é único e imutável, pois “a ausência de 

um ethos comum, capaz de nos determinar a concepção de vida boa vigente, impede que um 

único conteúdo de dignidade seja verdadeiro” (NAVES; SÁ, 2017, p. 20, grifos dos autores). 

Ana Paula Barcelos corrobora a ideia de que o princípio da dignidade da pessoa 

humana mostra-se marcado por uma indeterminação de efeitos, pois não se sabe ao certo o 

seu real significado. 

 

Sem maiores dificuldades, é possível concluir que matar indiscriminadamente as 

pessoas viola a dignidade e, portanto, impedir tal espécie de ação e assegurar a vida 

é um dos efeitos pretendidos por esse princípio. Mas que se dirá da pena de morte, 
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da eutanásia e do aborto, para ficar apenas no aspecto „vida‟ da dignidade? Muitas 

vezes os defensores e detratores de algumas dessas políticas fundam-se, em última 

análise, em concepções diferentes do que seja dignidade humana, influenciadas por 

posições religiosas, filosóficas, políticas etc. Muito provavelmente, haverá opiniões 

diversas sobre os efeitos da dignidade neste ponto. (BARCELLOS, 2008, p. 64). 

 

Além disso, a autora observa que também os meios para alcançar os fins pretendidos 

pelo princípio são indeterminados, já que não se sabe de antemão quais as ações que o 

legislador pretendia que fossem tomadas para que fossem atingidos (BARCELLOS, 2008, p. 

233). 

No plano internacional, o princípio da dignidade da pessoa humana é consagrado em 

diversos instrumentos de soft law
62

, com a possibilidade de se recorrer a Cortes Internacionais 

para se garantir a sua efetividade. 

Na Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral 

da Organização das Nações Unidas – ONU, em 1948, a dignidade humana é universalizada, a 

partir da constatação inaugural de que “o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo”, com objetivo claro de evitar recidivas em situações 

de tratamento degradante ou cruel, como as que ocorreram na Segunda Grande Guerra, 

“considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos da pessoa resultaram em atos 

bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade”. 

Percebe-se que resgata a visão jusnaturalista, pois pretende que a proteção tenha 

fundamento em um valor anterior à ordem jurídica, sujeito a mero reconhecimento pela 

comunidade jurídica internacional.  

A partir daí, os diversos Estados internalizaram o princípio da dignidade humana em 

seus ordenamentos. A Constituição brasileira o prevê como um dos fundamentos da 

República em seu art. 1º, inciso III (BRASIL, 1988). E, como fundamento, irradia-se por todo 

o texto constitucional, tendo influência tanto no plano da validade (diversos direitos foram 

pensados para promover a dignidade da pessoa humana) como no plano da adequação (a 

                                                
62 Segundo Torquato e Silva Filho, “Falta na soft law a coerção, o poder de sanção, ou seja, exigir e/ou punir 

aquele que não seguir suas determinações. Assim não podem ser chamadas de normas, regras ou leis, e sim de 

guias de procedimentos ou guidelines. No entanto a soft law pode delegar poderes, isto é, resolver e arbitrar 
disputas e fazer regras e colocá-las em prática, envolvendo outros atores, incluindo tribunais, árbitros e 

organizações internacionais para coordenar padrões pré-estabelecidos em suas diretivas. A soft law apresenta um 

caráter inteiramente voluntário e é consistente com o princípio da subsidiariedade, que vem a ser o incentivo ao 

alojamento das competências em vários campos da política nos níveis mais apropriados do governo. Seu foco é 

estabelecer diretrizes deixando a escolha da estratégia nacional mais apropriada à disposição dos estados-

membros. O direito soft visa à aprendizagem mútua entre os membros, que discutem interesses comuns, trocam o 

conhecimento e a experiência que permite que compilem as melhores soluções a seus problemas regulatórios. 

Assim, trata-se de um artifício útil, utilizado como meio de coordenação de relações entre os estados-membros, 

observando tanto a unidade quanto a diversidade entre eles” (TORQUATO; SILVA FILHO, 2013, p. 170). 
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ordem jurídica brasileira deve ser interpretada à luz da dignidade da pessoa humana, a fim de 

se garantir a integridade do sistema). 

Assim, pode-se concluir que os princípios passaram de valores dados, apreendidos de 

um mundo ideal pela razão humana, para normas com conteúdo axiológico atribuído, fruto do 

momento sócio-histórico consolidado em uma Constituição. 

Sarlet e Fensterseifer (2008, p. 11) trabalham com “uma dimensão ecológica da 

dignidade da pessoa humana”, retomando a ideia exposta de que a conquista dos direitos 

fundamentais é histórica e indicando que seu atual passo evolutivo implica atenção aos 

direitos de solidariedade. 

 

Há uma lógica evolutiva nas dimensões da dignidade humana que também podem 

ser compreendidas a partir de uma perspectiva histórica da evolução dos direitos 

humanos e fundamentais, já que esses, em larga medida, simbolizam a própria 

materialização da dignidade humana em cada etapa histórica. Assim como outrora 
os direitos liberais e os direitos sociais formatavam o conteúdo da dignidade 

humana, hoje também os direitos de solidariedade, como é o caso especialmente da 

qualidade ambiental, passam a conformar o conteúdo da dignidade humana, 

ampliando o seu âmbito de proteção. Daí falar-se em uma nova dimensão ecológica 

para a dignidade humana, em vista especialmente dos novos desafios existenciais de 

índole ambiental a que está submetida a existência humana neste mundo “de riscos” 

contemporâneo. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2008, p. 11). 
  

 Nesse sentido, o princípio da dignidade humana encontra-se em construção, a partir 

das lutas sociais, que garantem a sua ampliação, dos direitos de primeira (individuais) e 

segunda (sociais) dimensão para os de terceira (solidariedade) dimensão, e daí por diante.  

 Também os direitos fundamentais são frutos de conquista histórica, como se pode 

verificar em Bobbio: 

 

O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a 
mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das 

classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das 

transformações técnicas, etc. Direitos que foram declarados absolutos no final do 

século XVIII, como a propriedade sacre et inviolable, foram submetidos a radicais 

limitações nas declarações contemporâneas; direitos que as declarações do século 

XVIII nem sequer mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados 

com grande ostentação nas recentes declarações. Não é difícil prever que, no futuro, 

poderão emergir novas pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar, 

como o direito a não portar armas contra a própria vontade, ou o direito de respeitar 

a vida também dos animais e não só dos homens. O que prova que não existem 

direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época histórica 
e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras 

culturas. Não se concebe como seja possível atribuir um fundamento absoluto a 

direitos historicamente relativos. (BOBBIO, 1992, p. 18-19). 
 

Tal conclusão é coerente com a ideia de que o sistema de princípios fornece o 
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substrato necessário para o reconhecimento dos direitos fundamentais, ao passo que estes 

implementam os princípios, em uma relação complementar e dinâmica. 

Dos raciocínios expostos, pode-se extrair que os direitos não são estáticos, mas 

podem avançar para se conformar à evolução da sociedade.  

Sarlet e Fensterseifer (2008) afirmam, de fato, a necessidade de se repensar, sob o 

viés ecológico, a dignidade não apenas humana, mas da vida em geral, contemplando todas as 

formas de vida com a proibição de “coisificação” e com o reconhecimento de valor intrínseco, 

a amparar “interesses fundamentais juridicamente tuteláveis” (SARLET; FENSTERSEIFER, 

2008, p. 13). 

Para reforçar a ideia exposta, os autores (2008, p. 15) fazem menção a alguns 

documentos internacionais (Convenção da Diversidade Biológica e Declaração dos Direitos 

dos Animais), assim como às Constituições estrangeiras que contemplam o valor intrínseco da 

vida em seus textos, das quais se destaca a da Suíça (2002), que menciona a “dignidade da 

criatura”. 

Em síntese, defendem que: 

 

Se a dignidade consiste em um valor próprio e distintivo que nós atribuímos à 

determinada manifestação existencial – no caso da dignidade da pessoa humana, a 

nós mesmos – é possível o reconhecimento do valor “dignidade” como inerente a 

outras formas de vida não-humanas. A própria vida, de um modo geral, guarda 

consigo o elemento dignidade, ainda mais quando a dependência existencial entre 

espécies naturais é cada vez mais reiterada no âmbito científico, consagrando o que 

Fritjof Capra denominou de “teia da vida”. Freitas do Amaral posiciona-se no 

sentido de que, quando se está a legislar contra a crueldade frente aos animais, em 

verdade não se está a proteger a “delicadeza dos sentimentos do ser humano face aos 
animais”, mas sim o animal em si mesmo, atribuindo-lhe um valor intrínseco. 

(SARLET; FENSTERSEIFER, 2008, p. 20). 
 

A dignidade dos animais será tema do próximo tópico, apesar de a abordagem se 

afastar um pouco do que sugerem os referidos autores, tendo em vista o que já foi abordado 

sobre valor inerente e atribuído, no capítulo três. 

Antes de encerrar este tópico, vale sintetizar, para fins de contraposição com o 

princípio da dignidade dos animais, o que se entende hodiernamente por dignidade humana 

(refere-se aqui ao valor, que acabou sendo normatizado). Verifica-se que as características da 

racionalidade e da autonomia privada, com ênfase na capacidade de autolegislação 

fundamentam a atitude de respeito que, por sua vez, implica na não instrumentalização (tratar 

como fim e nunca como meio) e no reconhecimento de que o ser humano é insubstituível e 

não possui preço.  

Deve-se, na realidade, entender que a noção da dignidade humana que, no âmbito da 
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ética e do Direito, suscita polêmica, acarreta um debate essencial e fundamental para a 

compreensão da vida moral e da importância das convenções internacionais em uma 

sociedade pluralista como a nossa. A noção da dignidade humana na sua primazia é 

indissociável do reconhecimento do princípio do respeito que o ser humano deve ao meio 

ambiente e a todos os demais seres vivos que neste habitam, o que, consequentemente, limita 

o poder que o ser humano acredita deter sobre a natureza e as outras criaturas que a povoam, 

inclusive os animais. 

 

4.2 O princípio da dignidade dos animais 

 

A primeira observação a ser feita é que o princípio da dignidade dos animais ora 

defendido não é uma dimensão do princípio da dignidade humana, como trazido por Sarlet e 

Fensterseifer (2008) e exposto no item anterior. Não que se discorde que a dignidade da 

pessoa humana tem seu conteúdo ampliado com o passar do tempo, incorporando direitos em 

cada uma das dimensões reconhecidas. Mas a proposta é de que a dignidade dos animais seja 

um princípio implícito, paralelo ao princípio expresso da dignidade da pessoa humana, ambos 

integrantes do sistema de princípios que fundamenta a ordem jurídica brasileira. 

Ainda assim, o raciocínio empreendido em relação ao princípio da dignidade da 

pessoa humana pode ser aproveitado em relação ao princípio da dignidade dos animais em 

diversos aspectos, como no que se refere à indeterminação de seus efeitos, à sua evolução no 

tempo e à necessidade de construção de seu sentido no caso concreto. 

Porém, no plano filosófico, verifica-se que a utilização da filosofia kantiana pouco 

ajudará na construção do fundamento moral para o princípio da dignidade animal. Isso porque 

Kant utiliza como foco para a construção de sua teoria moral a racionalidade e a autonomia, 

características encontradas de forma mais acentuada nos seres humanos. O que lhe valeu, 

contudo, severas críticas de Schopenhauer, que não vê nela um fundamento real, ou pelo 

menos plausível à moral. Outras críticas virão de Nietzsche, que vê nos convites à dignidade 

humana um delírio
63

. 

Vale observar que nem todos os seres humanos detêm as mencionadas 

características, como crianças até certa idade, pessoas em coma e portadores de deficiência 

                                                
63 Ver mais detalhes no Discurso do Bispo Vincent Nichols intitulado “Qu´est-ce que ladignitéhumaine?” 

Disponível em: https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2498/Qu-est-ce-

que-la-dignite-humaine-2013-04-09-934385 Acesso em: 6 jan. 2018. Texto original em inglês sobre a diocese de 

Westminter: www.rcdow.org.uk. 
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mental grave. Ainda assim, ninguém sugere atualmente que não possuam dignidade. Por outro 

lado, alguns animais são capazes de demonstrar mais racionalidade e autonomia que essas 

pessoas, o que torna questionável o critério kantiano.  

Mas a alternativa adotada neste trabalho para o reconhecimento do valor dos animais 

sencientes, do que lhes tornam dignos de respeito, é utilizar outro tipo de fundamentação 

moral, em vez de se insistir nas lacunas do pensamento de Kant. 

Uma vez reconhecida a dignidade dos animais, nada impede que o filósofo alemão 

seja retomado em relação aos seus efeitos práticos, decorrentes da atitude de respeito, tais 

como a imposição de tratamento como fim e não como meio e de que não se coloque preço na 

vida animal senciente.  

O tema já foi parcialmente abordado no capítulo dois, em que se sustentou, com 

amparo em Peter Singer e Paul Taylor, que não há justificativa ética ou científica válida para 

excluir os animais da consideração relativa à dignidade, a não ser que se recorra a uma 

perspectiva especista e, portanto, discriminatória, que não encontra ressonância no atual 

estágio de conquista de direitos, relacionado à solidariedade. 

Trabalhar os direitos dos animais dentro da lógica da solidariedade foi a opção de 

Vânia Márcia Damasceno Nogueira, para, ao final, defender a adoção de um biocentrismo 

prático, que pretende conciliar as vantagens do biocentrismo e do ecocentrismo, com a 

valorização da vida, a consideração moral dos elementos inanimados da natureza enquanto 

partes de um conjunto inter-relacional e a ênfase no aspecto prático da ética proposta 

(NOGUEIRA, 2012, p. 345-349). Especificamente sobre o princípio da solidariedade: 

 

A solidariedade, no Estado Democrático de Direito, atingiu as gerações futuras e 

agora pode atingir outras espécies. Silva Sanches afirma que a solidariedade com as 

gerações futuras só faz sentido se for um complemento à solidariedade com aqueles 
que hoje são marginalizados. A ação emancipatória de uma nova cidadania depende 

do enfrentamento dos problemas fundamentais colocados pela modernidade. A 

Teoria dos Direitos Fundamentais de hoje não pode excluir os animais não humanos, 

marginalizados e oprimidos na sociedade capitalista. (NOGUEIRA, 2012, p. 345-

349). 

 

Como analisado no capítulo dois, a valorização deve ser vista dentro de uma 

perspectiva biocêntrica (seja amparada na senciência, na ideia de igual consideração de 

interesses ou na teoria de que todo ser vivo possui um bem próprio, devendo, por isso, ser 

tratado como fim em si mesmo e nunca como meio para atingir fins alheios).  

A valorização da vida encontra, ainda, variadas justificativas. Após anos e anos de 

busca espacial, não se identificou vida nos planetas pesquisados. Tal conclusão, apesar de não 
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sugerir, de forma alguma, que a Terra seja o único planeta habitado, parece indicar que a vida 

possui certo grau de raridade, o que, sem dúvida, pode ser tido como fundamento para 

atribuir-se valor a sua ocorrência, sendo também certo que a evolução trabalha na base da 

tentativa e erro, a partir da variabilidade genética. Outro importante elemento é a 

interdependência entre as espécies, destacada por Taylor (2011).  

E, adotando-se o biocentrismo como parâmetro, a interpretação constitucional não 

pode ser outra que não aquela que privilegie o respeito, cooperação e interdependência entre 

todas as formas de vida, o que se pode extrair também da legislação infraconstitucional. 

Com efeito, o art. 32 da Lei de Crimes Ambientais criminaliza a conduta de praticar 

maus-tratos contra os animais (BRASIL, 1998) e, no art. 3º, inciso I, da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA, tem-se a definição de meio ambiente como “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981, grifo nosso). 

Vale ressaltar que a previsão de princípio da dignidade dos animais não anula e nem 

mesmo interfere na construção histórica do princípio da dignidade humana. Portanto, ao lado 

do que se considera como relevante e essencial para a sociedade humana (como racionalidade, 

autonomia e capacidade comunicativa) e que enseja o reconhecimento do princípio da 

dignidade da pessoa humana, podem-se elencar outros critérios (complementares e dialéticos) 

para fundamentar o princípio da dignidade dos animais, como a raridade da vida, a 

necessidade de preservação da variabilidade genética, a interdependência entre os seres vivos, 

a identificação de que todo ser vivo possui um bem próprio e que seus interesses devem ser 

tratados com igual consideração, diante da capacidade de sentir prazer e dor. 

Mas a justificativa filosófica para o reconhecimento da dignidade dos animais pode 

ser reforçada com a utilização de Hans Jonas, que, apesar de não trabalhar especificamente 

com o Direito Animal, propõe uma alternativa para a ética tradicional kantiana, marcada pelo 

antropocentrismo, pela imediatidade, pela individualidade e pela ausência de responsabilidade 

perante a natureza.  

A ética de Jonas, pelo contrário, é uma ética do coletivo, que se encaixa em uma 

sociedade de risco e complexa, ciente dos efeitos que a techne pode causar, especialmente no 

mundo natural, não apenas no presente, mas atingindo futuras gerações. 

Nessa perspectiva, o imperativo categórico kantiano
64

 é substituído por outro, assim 

formulado: “aja de modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência 

                                                
64 “Aja de modo que tu também possas quere que tua máxima se torne lei geral” (KANT apud JONAS, 2006, p. 

47). 
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de uma autêntica vida humana sobre a Terra” (JONAS, 2006, p. 47).  

Não se questiona que o imperativo exposto é voltado ao ser humano, já que prega 

uma preocupação com a continuidade da vida humana na Terra. Nesse caso, a noção da 

dignidade humana está intrinsecamente ligada à da integridade da criação e das criaturas. Há 

de se lembrar que a legislação suíça, especialmente a Constituição suíça, no art. 120.2, para 

falar dos animais, utiliza a expressão “dignidade da criatura”, revelando as grandes 

preocupações daquela sociedade no âmbito tanto da ética como do Direito, com o lugar que 

ocupariam os animais. 

Mas as suas premissas, que buscam incluir as gerações futuras no espectro de 

preocupação política, conduzem necessariamente a uma ética de cuidado altruísta e 

responsabilidade que ultrapassam o ser humano. Expõe, por exemplo, que “toda vida 

reivindica vida” (JONAS, 2006, p. 89) e que “o seu princípio de responsabilidade tem de ser 

independente tanto da ideia de um direito quanto da ideia de uma reciprocidade” (JONAS, 

2006, p. 89). 

Ao tratar especificamente dos animais, o filósofo, ao defender a existência de fins 

imanentes e de uma orientação voltada a objetivos, independentemente de racionalidade e 

conhecimento, aduz que: 

 

[...] nenhum observador por desconhecer a extraordinária presença do „interesse‟ que 

impregna o agir „voluntário‟ das espécies animais mais conscientes, dotadas de 

sistema nervoso central, a emotividade profunda quando perseguem seus objetivos 
no que tange a alimentação, sexo, criação dos filhotes, a reação positiva ou negativa 

perante a ameaça física e a defesa [...] (JONAS, 2006, p. 121). 

 

Hans Jonas defende que os fins da natureza devem ser reconhecidos e respeitados 

pelo ser humano (JONAS, 2006, p. 149), o que coaduna perfeitamente com o reconhecimento 

da dignidade dos animais. E o autor vai além, ao prever um dever do ser humano, ligado ao 

sentimento de responsabilidade (JONAS, 2006, p. 157), deixando claro que “o homem não 

tem nenhuma outra vantagem em relação aos outros seres viventes, exceto a de que só ele 

também pode assumir a responsabilidade de garantir os fins próprios aos demais seres” 

(JONAS, 2006, p. 175).  

O ser humano é apontado como responsável pela maior onda de extinção em massa 

de espécies animais, sendo inegável seu poder diante dos demais seres. De um ponto de vista 

moral, esse poder deveria ser conformado pela responsabilidade. 

 

Por circunstâncias ou por convenção, encontram-se sob meus cuidados o bem-estar, 
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o interesse e o destino de outros, ou seja, o controle que tenho sobre eles inclui, 

igualmente minha obrigação para com eles. O exercício do poder sem a observação 

do dever é, então, „irresponsável‟, ou seja, representa uma quebra da relação de 

confiança presente na responsabilidade (JONAS, 2006, p. 168). 

 

Para finalizar as linhas iniciais sobre a dignidade dos animais aqui trabalhada, outra 

observação importante é que o recorte da dignidade apenas aos animais, excluindo outros 

seres vivos, como plantas e micro-organismos, é apenas didático, nada impedindo que futuros 

trabalhos absorvam ao menos parte das presentes considerações para prever um princípio de 

dignidade da vida.  

Coaduna-se com o pensamento de Paul Taylor, já exposto, de que cada ser vivo 

possuiria um “bem próprio”, no sentido de que sua vida pode ser melhorada ou piorada pela 

ação dos agentes morais, o que geraria para estes uma obrigação moral de respeito pela 

natureza.  

 Em termos jurídicos, no entanto, a expressão utilizada na redação constitucional não 

parece acolher tal tese. A despeito disso, pode ser que interpretações futuras alcancem esse 

entendimento, tendo em vista o conjunto do ordenamento jurídico e o Direito como 

integridade. 

Não se descuida da recomendação formulada por Tagore Trajano de que “se entre 

homens e animais existe uma continuidade, sendo as diferenças entre eles apenas de grau e 

não de essência, nenhuma conceituação que se diga libertária pode estabelecer uma arbitrária 

hierarquização da vida” (SILVA, T., 2009, p. 2.897). 

A eleição do critério da senciência na Constituição parece arbitrária ao se considerar 

as posições apresentadas. Porém, também pode ser tida como um passo inicial em direção a 

um patamar ético mais elevado, justamente porque ampliativo e inclusivo.  

 E, do ponto de vista da integridade política, o reconhecimento da dignidade dos 

animais, tendo como parâmetro a senciência (animais capazes de sentir prazer e dor, dentre os 

quais se podem incluir todos os vertebrados e alguns invertebrados), encontra-se em 

consonância com o sistema jurídico brasileiro, como será visto a seguir. 

 

4.2.1 Justificação 

 

Partindo-se do pressuposto de que os valores são atribuídos pelo ser humano e de que 

a dignidade possui também um conteúdo axiológico, cabe indagar acerca do fundamento de se 

atribuí-la aos animais. 

Para iniciar essa construção, vale estabelecer um paralelo com o raciocínio 
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formulado por Freitas sobre a sustentabilidade: 

 

A sustentabilidade vincula ética e juridicamente, em sentido forte, pois se trata de 

princípio constitucional implícito, incorporado por norma geral inclusiva (CF, art. 

5º, par. 2º), a requerer eficácia direta e imediata dos imperativos da responsabilidade 

partilhada pelo ciclo de vida dos produtos e serviços. Tornou-se, ademais, princípio 

estampado na legislação infraconstitucional (por exemplo, no art. 3º da Lei n.º 
8.666, que explicita o princípio do desenvolvimento sustentável). Algo que reforça o 

dever imediato de sua cabal observância, para além do antropocentrismo hiperbólico 

e arrogante: sem negar a dignidade humana, mostra-se imperioso entender o 

princípio constitucional da sustentabilidade como diretiva que promove aquele 

desenvolvimento compatível com a universalização da dignidade dos seres vivos em 

geral, vedada toda e qualquer prática cruel. (FREITAS, 2012, p. 61, grifos do autor). 

  

De forma semelhante, o princípio da dignidade dos animais é implícito, com sede no 

art. 225, §1º, inciso VII, da CR/1988, que dispõe que: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
[...]  

VII. proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais à crueldade. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

O termo “todos” utilizado no referido dispositivo constitucional deve ser 

interpretado, em uma perspectiva biocêntrica e utilizando-se da interpretação construtiva, 

como todos aqueles que possuem interesse em um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. E, na conceituação de meio ambiente, proposta no art. 3º, inciso I, da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, conforme exposto no item anterior, percebe-se que o 

interesse é da “vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). 

Sobre a sua inserção no texto constitucional, vale trazer o registro histórico de Edna 

Cardoso Dias, não para buscar uma possível vontade do legislador, mas para lembrar um 

pouco do início da luta pelo reconhecimento dos direitos dos animais no Brasil, que se deu no 

espaço democrático da Constituinte, assim como alguns de seus importantes autores: 

 

Logo que foi empossada a Assembleia Constituinte o movimento de proteção animal 

se mobilizou em torno da inclusão da proteção animal na Constituição Federal.  

A idéia foi abraçada pelo Deputado Federal Fábio Feldman, eleito por São Paulo, e 

ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB-SP, e que foi o articulador 

dos segmentos interessados em participar da elaboração da redação do art. 225, 

sobre o meio ambiente, na Constituição Federal de 1988. 
Coube à Liga de Prevenção da Crueldade contra o Animal – LPCA, juntamente com 

a União dos Defensores da Terra – OIKOS, presidida por Fábio Feldman, e à 

Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis – APASFA, presidida por 
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D. Alzira, encabeçar a lista de um abaixo-assinado, visando 30.000 assinaturas. 

Foram conseguidas 11.000 assinaturas, mas mesmo sem o abaixo-assinado a 

proteção animal foi agasalhada pela Constituição da República Federativa do Brasil, 

em seu Art. 225, § 1º, inciso VII. 

[...]  

Coube à Liga de Presidente da Crueldade contra o Animal, representada por sua 

presidente que subscreve este artigo, a defesa do referido texto, junto ao Relator da 

Constituição Federal, Bernardo Cabral, em cerimônia realizada no auditório Nereu 

Ramos, em Brasília (5 de junho de 1987). Na ocasião o Deputado Fábio Feldman 

designou um ecologista de cada região do país para defender os diversos parágrafos 

e incisos do capítulo sobre meio ambiente. (DIAS, 2007, p. 160-161). 

 

O critério escolhido na CR/88, em seu art. 225, §1º, inciso VII, parece ser o da 

senciência, especialmente pela adoção do termo “crueldade”. O termo cruel se refere ao que é 

doloroso, pungente (MICHAELIS, 2018). Assim, para que seja cruel, a vítima deve ser capaz 

de sentir dor. 

Nota-se, então, que para o inciso VII do §1º do art. 225 da CR/88 o constituinte 

limita a abrangência do que, no caput, é trazido como direito fundamental de todos (com a 

proposta de interpretação construtiva de que se refere à vida em todas as suas formas), para os 

animais sencientes. Estes estariam amparados pelo princípio da dignidade animal, que seria 

um passo além do reconhecimento do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

O Min. Luís Roberto Barroso, em seu voto proferido no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI referente à vaquejada, ao justificar a autonomia da norma, de 

caráter biocêntrico, que veda a crueldade contra os animais, fez algumas considerações dignas 

de nota: 

 

Primeiramente, essa cláusula de vedação de práticas que submetam animais a 

crueldade foi inserida na Constituição brasileira a partir da discussão, ocorrida na 

assembleia constituinte, sobre práticas cruéis contra animais, especialmente na “farra 

do boi”, e não como mais uma medida voltada para a garantia de um meio-ambiente 

ecologicamente equilibrado. Em segundo lugar, caso o propósito do constituinte 

fosse ecológico, não seria preciso incluir a vedação de práticas de crueldade contra 

animais na redação do art. 225, § 1º, VII, já que, no mesmo dispositivo, há o dever 

de “proteger a fauna”. Por fim, também não foi por um propósito preservacionista 

que o constituinte inseriu tal cláusula, pois também não teria sentido incluí-la já 

havendo, no mesmo dispositivo, a cláusula que proíbe práticas que “provoquem a 
extinção das espécies”. 

Portanto, a vedação da crueldade contra animais na Constituição Federal deve ser 

considerada uma norma autônoma, de modo que sua proteção não se dê unicamente 

em razão de uma função ecológica ou preservacionista, e a fim de que os animais 

não sejam reduzidos à mera condição de elementos do meio ambiente. Só assim 

reconheceremos a essa vedação o valor eminentemente moral que o constituinte lhe 

conferiu ao propô-la em benefício dos animais sencientes. Esse valor moral está na 

declaração de que o sofrimento animal importa por si só, independentemente do 

equilibro do meio ambiente, da sua função ecológica ou de sua importância para a 

preservação de sua espécie. (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 17-18). 
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O destaque à citada manifestação se justifica, pois o reconhecimento da vedação da 

crueldade como norma autônoma, independente, portanto, de funções ecológicas e 

ecossistêmicas voltadas ao interesse humano, é que vai permitir a generalização do princípio 

da dignidade dos animais. 

Isso porque a Constituição, como norma fundamental da República, vai proteger 

aqueles bens jurídicos considerados valiosos. E se foi dada proteção aos animais, por si 

mesmos, é porque se reconheceu a eles a qualidade de merecedores de respeito, apta a 

configurar a dignidade. A ordem constitucional brasileira, portanto, abriga a incorporação do 

princípio da dignidade aos animais.  

Lilian Marotta esclarece que “o termo fauna se refere a um coletivo, a um grupo, 

enquanto o vocábulo animais faz menção aos seres considerados individualmente”. A autora 

acrescenta que “a fauna pode ser classificada em silvestre (nativa ou exótica) ou doméstica” 

(MOREIRA, 2015, p. 33), sendo que o critério distintivo passa pela dependência do homem.  

A Promotora de Justiça diferencia o tipo de proteção que silvestres e domésticos 

normalmente necessitam: 

 

A interdependência dos animais em relação ao homem determina o tipo de proteção 

jurídica atribuída, sendo que, como dito alhures, os animais mais próximos ao 

homem demandam um maior número de institutos protetivos relacionados à garantia 

de seu bem-estar e ao controle de abusos e crueldades. Por outro lado, quanto mais 

integrados ao meio natural, maiores as salvaguardas relativas à preservação dos 

habitats e ao controle do equilíbrio dos ecossistemas. (MOREIRA, 2015, p. 35). 

 

Vale salientar que a CR/88 utilizou o termo fauna, devendo-se entender como 

incluídos no âmbito de proteção normativo tanto os animais silvestres quanto os domésticos. 

A interpretação acima defendida, de que o princípio da dignidade dos animais 

encontra assento constitucional e pode ser extraído da norma prevista no art. 225, §1º, inciso 

VII, da CR/1988, mostra-se em sintonia com o preâmbulo da CR/88, que fala em uma 

sociedade fraterna e sem preconceitos, assim como com os objetivos da República Federativa 

Brasileira, previstos no art. 3º, incisos I e IV, da CR/88: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

[...] 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

Ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana (fundamento da República 

Federativa do Brasil, de acordo com o art. 1º, inciso III, da Constituição da República de 1988 
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– CR/1988) e o princípio da não discriminação (como visto, objetivo da República Federativa 

do Brasil, de acordo com o art. 3º, inciso IV, da CR/1988, além de direito fundamental, 

conforme art. 5º, caput, da CR/1988
65

). 

Com efeito, ao se adotar uma perspectiva biocêntrica, não há justificativa para que 

apenas os seres humanos tenham a sua dignidade alçada a princípio constitucional, se o que se 

pretende é a construção de uma sociedade solidária e fraterna, e o sofrimento atinge a outros 

animais da mesma forma que aos humanos. 

Com base nesses parâmetros, o referido princípio apresenta-se como generalização 

da regra que veda a crueldade contra os animais, inserta no art. 225, §1º, inciso VII, da 

CR/1988, reforçada pelo comando constitucional de proteção ambiental e de preservação das 

florestas, fauna e flora, como responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, previsto no art. 23, incisos VI e VII, da CR/1988
66

. 

Vale salientar, ainda, que a CR/88 traz, em seu art. 5º, §2º
67

, norma geral de inclusão, 

que permite que o ordenamento jurídico brasileiro seja aberto a valores reconhecidos no plano 

internacional, como ocorre com o respeito a todas as formas de vida, reconhecido na 

Resolução n. 37/7, da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de 1982
68

.  

No plano infraconstitucional, a regra que veda a crueldade contra os animais, da qual 

se pode abstrair o princípio da dignidade animal, foi regulamentada pela Lei de Crimes 

Ambientais, que, em seu art. 32, considera típica a conduta de causar maus-tratos aos animais 

(BRASIL, 1998).  

Não se pode esquecer que a proteção penal é reservada àqueles bens jurídicos 

considerados mais relevantes, que não poderiam ser tutelados de outra forma. Nesse sentido, 

“depois da escolha das condutas que serão reprimidas, a fim de proteger os bens mais 

importantes e necessários ao convívio em sociedade, uma vez criado o tipo penal, aquele bem 

por ele protegido passará a fazer parte do pequeno mundo do Direito Penal” (GRECO, 2006, 

                                                
65 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...]” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
66  “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] VI - 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna 
e a flora [...]” (BRASIL, 1988). 
67 “Art. 5º [...] § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte” (BRASIL, 1988). 
68 “Every form of life is unique, warranting respect regardless of its worth to man, and, to accord other 

organisms such recognition, man must be guided by a moral code of action” (ONU, 1982). “Toda forma de vida 

é única e merece ser respeitada, qualquer que seja a sua utilidade para o homem, e, com a finalidade de 

reconhecer aos outros organismos vivos este direito, o homem deve se guiar por código moral de ação” (tradução 

trazida na obra Direito Material Coletivo, ALMEIDA, 2008, p. 28/29).  
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p. 66). 

Antes mesmo da CR/88, ainda no Governo de Getúlio Vargas, foi editado o Decreto 

n. 24.645/1934, que previa, dentre outras disposições relativas à proteção aos animais, que 

estes seriam tutelados pelo Estado, assim como estabelecia, em seu art. 3º, atos considerados 

como maus-tratos (BRASIL, 1934). 

Por sua vez, a recepcionada Lei de Proteção à Fauna (Lei n. 5.197/67), proibiu a caça 

profissional no país e estabeleceu algumas medidas de proteção à fauna silvestre, ao passo que 

a Lei n. 7.643/87 vedou a pesca de cetáceos em águas brasileiras. 

Já em nível estadual e municipal, diversas normas dão corpo ao princípio, vedando 

ou restringindo práticas cruéis – apenas para exemplificar, pode-se citar a utilização de 

animais em circo
69

, a produção de foie gras
70

, o uso de animais de tração em cidades
71

 e a 

experimentação com animais para confecção de cosméticos
72

 –, impondo políticas públicas 

em prol dos animais – como controle populacional ético de cães e gatos, hospitais veterinários 

e campanhas de vacinação gratuita
73

. 

Esse panorama geral do ordenamento jurídico brasileiro
74

 no que diz respeito à 

proteção dos animais permite reconhecer a dignidade animal como princípio constitucional 

implícito, sustentado, no plano da validade, por normas jurídicas regularmente previstas. 

                                                
69 Prática proibida nos estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba, 

Alagoas, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Além disso, também é proibida em algumas 

cidades de Santa Catarina e em Teresina, no Piauí (TORO, 2016). Para informações sobre a proibição de animais 

em circo no plano internacional (ANIMAL DEFENDERS INTERNACIONAL, 2017). 
70 O foie gras é uma espécie de patê obtido com crueldade pela engorda de gansos de forma artificial, eis que são 

forçadamente alimentados em excesso para que fiquem com o fígado gorduroso, necessário à produção da 

iguaria. Proibida a sua produção e comercialização em Belo Horizonte (Lei n. 11.008/2016), Florianópolis (Lei 

Complementar n. 593/2016), Goiânia (Lei n. 9.818/2016), Blumenau (Lei Complementar n. 1.008/2015), 

Sorocaba (Lei n. 11.153/2015) e São Paulo (Lei n. 16.222/2015). No caso de São Paulo, a lei foi considerada 
inconstitucional pelo respectivo Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2082659-76.2016.8.26.0000 (SÃO PAULO, 2016). No plano internacional, o foie gras foi proibido em alguns 

países, como Argentina, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Noruega, Israel (L214, 2017). 
71 Proibida em São Paulo (Lei n. 11.887/1995), Foz do Iguaçu (Lei n. 3.512/2009), Recife (Lei n. 17.918/2013), 

Florianópolis (Lei Complementar n. 521/2015), Porto Alegre (Lei n. 10.531), Curitiba (Lei n. 14.741/2015). O 

uso de veículos de tração animal é proibido nas cidades do estado do Rio de Janeiro (Lei n. 7194/2016). Já em 

Belo Horizonte, a prática foi regulamentada pela Lei n. 10.119/2011. Sobre o tema, recomenda-se a obra 

“Carroças urbanas e animais: uma análise ética e jurídica”, de Samylla Mól (MÓL, 2016). 
72 Em MG, o Projeto de Lei 2.844/15 (MINAS GERAIS, 2015) foi aprovado em 2º turno e votado em redação 

final pela ALMG, em 19 de dezembro de 2017, dependendo agora de sanção do Governador.  “Os testes com 

animais pela indústria de cosméticos estão proibidos na Europa desde 2009. No Brasil, esses experimentos já 
foram banidos em cinco estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Amazonas e Pará” (MINAS GERAIS, 

2017-a). A Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro derrubou veto à lei que proíbe a experimentação animal 

para confecção de cosméticos (OUCHANA, 2017).  
73

 Vide artigo “Políticas públicas em prol dos animais: uma visão de saúde única”, de Luiz Gustavo Gonçalves 

Ribeiro e Clarice Gomes Marotta (RIBEIRO; MAROTTA, 2017). 
74 A abordagem das normas jurídicas brasileiras protetivas dos animais foi feita de forma breve em razão do 

escopo do trabalho, mas recomenda-se a leitura da obra “A proteção jurídica aos animais no Brasil: uma breve 

história”, de Samylla Mól e Renato Venâncio (MÓL; VENÂNCIO, 2014), para uma abordagem mais 

aprofundada. 
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Também no direito internacional encontram-se textos que coadunam com o 

reconhecimento do princípio em questão, dentre os quais se destaca, além da já citada 

Resolução n. 37/7 da Assembléia Geral da ONU, a Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais, que prevê que os animais possuem direito à existência (artigo 1º) digna (artigos 4º, 

5º, 7º, 8º, 9º e 10), a serem tratados com respeito (artigo 2º), mesmo após a morte (artigo 13) e 

à proteção legal e representação (artigo 14), sendo vedados os maus-tratos (artigo 3º) e o 

abandono (artigo 6º) (UNESCO, 1978). A normatividade da declaração e a própria autoria da 

Unesco é questionada, mas seu conteúdo é utilizado como norte para o tratamento digno aos 

animais (TINOCO; CORREIA, 2010). 

O reconhecimento da senciência dos animais no Tratado de Lisboa foi mencionado 

no item referente às cinco liberdades (capítulo dois). 

Além disso, devem ser citados alguns documentos de cunho mais conservacionista, 

mas que contribuem para a proteção dos animais, como a Convenção sobre Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites), a CDB 

e a Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia (CIB). 

Apesar dos exemplos elencados, a escassa proteção internacional, em sua maioria de 

cunho utilitarista, conta com pouca coercibilidade, o que pode ser justificado não só pelo 

caráter de soft law das normas internacionais, mas também pela ausência de Cortes 

Internacionais
75

 que imponham a obrigatoriedade das normas. Nesse sentido, Kiwonghi 

Bizawu ressalta: 

 

[...] a inexistência de um Tribunal Penal Internacional para julgar os crimes 

ambientais e crimes contra os animais, sobretudo, as espécies em extinção, 

declaradas patrimônio da humanidade pela UNESCO, crimes esses com alcance 

internacional, tais quais as matanças de animais protegidos como os Okapis no leste 

da República Democrática do Congo (RDC) em contínuos conflitos armados com 

danos ambientais indescritíveis [...] (BIZAWU, 2016, p. 31). 

 

A par dessa ressalva, pode-se perceber um movimento mundial de ampliação da 

proteção aos animais, em conformidade com o pretendido reconhecimento do princípio 

constitucional implícito da dignidade animal no Direito brasileiro. 

Tagore Trajano, ao discorrer sobre as características gerais da disciplina autônoma 

do Direito Animal, confirma a necessidade de interação entre os sistemas jurídicos dos 

diversos países. 

                                                
75 Vale lembrar, no entanto, que o Gabinete do Procurador com atuação no Tribunal Penal Internacional de Haia 

declarou o reconhecimento da competência do TPI para julgar casos de dano ambiental, com caráter prioritário 

(TPI, 2016, p. 12). 
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O fundamento deste novo caminho é transconstitucional, apontando para a 

necessidade de “conversações constitucionais”, ou seja, do fortalecimento de 
entrelaçamentos constitucionais entre as diversas ordens jurídicas em defesa dos 

direitos dos animais, o que se percebe, em especial, nas Constituições sul-

americanas, Alemã e Suíça (SILVA, T., 2013, p. 11.699). 

 

Já foi mencionado no presente estudo o movimento do constitucionalismo latino-

americano, promovido principalmente por Equador e Bolívia. 

Logo no preâmbulo, a Constituição equatoriana faz menção à Pachamama
76

 como 

entidade que congrega tudo o que existe na natureza, inclusive o ser humano. “Celebrando a 

la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existência”
 

(EQUADOR, 2008, p. 15)
 77

. Adiante, no capítulo sete, referente aos direitos da natureza, vale 

salientar o art. 71, que prevê expressamente que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y  procesos 

evolutivos” (EQUADOR, 2008, p. 52)
78

. E acrescenta que “Toda persona, comunidad, pueblo 

o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el  cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los princípios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda” (EQUADOR, 2008, p. 52)
79

. Dispõe, ainda, sobre o 

papel de fomento do Estado: “O Estado incentivará que as pessoas naturais e jurídicas e os 

entes coletivos, protejam a natureza, e promoverá o respeito a todos os elementos que formam 

um ecossistema” (EQUADOR, 2008, p. 52). Somam-se a estes vários outros dispositivos que 

tratam do meio ambiente. 

De forma um pouco mais sutil, a constituição da Bolívia não chega a declarar 

expressamente os direitos da natureza. No entanto, já no preâmbulo, menciona a sagrada Mãe 

Terra e a fortaleza da Pachamama (BOLÍVIA, 2009, p. 7-8). Além disso, em seu art. 33, 

disciplina que o exercício do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não deve 

                                                
76 Pachamama é a deusa andina que representa a Mãe Natureza. “Pacha Mama ou Pachamama (do quíchua 

Pacha, "universo", "mundo", "tempo", "lugar", e Mama, "mãe", "Mãe Terra") é a deidade máxima dos Andes, 

Bolivianos e Peruanos do noroeste argentino e do extremo norte do Chile. Vários autores consideram 

Pachamama como uma divindade relacionada com a terra, a fertilidade, a uma mãe, o feminino” (WIKIPEDIA, 
2017). 
77 “Celebrando a natureza, a Pacha Mama, da qual somos parte e que é vital para nossa existência” (Tradução 

nossa). 
78

 “A natureza ou Pacha Mama, onde se reproduz e realiza a vida, tem o direito a que se respeite integralmente 

sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos” 

(Tradução nossa). 
79 “Toda pessoa, comunidade, povo ou nacionalidade poderá exigir da autoridade pública o cumprimento dos 

direitos da natureza. Para interpretar e aplicar esses direitos serão observados os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, no que for pertinente” (Tradução nossa). 
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prejudicar o desenvolvimento de outros indivíduos e coletividades, das presentes e futuras 

gerações, assim como de outros seres vivos. Prevê, ainda, a legitimidade de qualquer pessoa 

para a defesa do direito ao meio ambiente e a obrigação do Estado de atuar de ofício 

(BOLÍVIA, 2009, p. 22)
 80

.   

A mudança de paradigma é marcante. Como visto no capítulo dois, passa-se do 

modelo antropocêntrico para uma visão ecocêntrica. Trata-se também de uma inversão, pois 

normalmente é o norte desenvolvido que provê a cultura prevalecente no mundo ocidental e 

não o sul (em desenvolvimento), sempre ávido por consumir o que é propagado por países 

europeus e pelos Estados Unidos.  

O chamado constitucionalismo andino expressa valores característicos da 

cosmovisão dos povos indígenas do Equador e da Bolívia, centrados nas noções de bem viver 

e da Pachamama. Sobre esta muito já se falou, razão pela qual se recorre a Campaña apenas 

para se delimitar a ideia de “bem viver”: 

 

Se afirma que el Sumak kawsay (“buen vivir”) es considerado en la cultura andina 

um sistema de vida que contiene una serie de principios, normas o reglas que 

establecen un modelo económico, social, político de sociedad17. Este “modelo” 

depende de cuatro principios básicos que se afirma son parte de la filosofía andina: 
relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad. Uno de los 

elementos de esa visión es la convivencia armónica con el entorno. (CAMPAÑA, 

2013, p. 18).81 

 

Viveiros de Castro (1996) levantou a informação de que vários povos indígenas, de 

diferentes locais (amazônicos, sul e norte-americanos, asiáticos, dentre outros) possuem uma 

forma semelhante de enxergar o mundo, na qual não há diferença espiritual entre animais 

humanos e não humanos. “Se há uma noção virtualmente universal no pensamento ameríndio, 

é aquela de um estado original de indiferenciação entre os humanos e os animais, descrito 

pela mitologia” (CASTRO, 1996, s.p.). É como se os animais usassem roupas diferentes. Para 

os ameríndios, “ser capaz de ocupar o ponto de vista é sem dúvida uma potência da alma” 

                                                
80 Art. 33 “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de 

este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de 

otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente” (BOLÍVIA, 2009, p. 22). 
Art. 34 “Cualquier persona, a título individual o en representación de uma colectividad, está facultada para 

ejercitar las acciones legales em defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las 

instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente” (BOLÍVIA, 2009, p. 

22). 
81 Afirma-se que Sumak kawsay ("buen vivir") é considerado na cultura andina como um sistema de vida que 

contém uma série de princípios, normas ou regras que estabelecem um modelo econômico, social e político da 

sociedade. Este "modelo" depende de quatro princípios básicos que são reivindicados como parte da filosofia 

andina: relacionalidade, correspondência, complementaridade, reciprocidade. Um dos elementos desta visão é a 

convivência harmoniosa com o meio ambiente (Tradução nossa). 
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(CASTRO, 1996, s.p.). As diferenças, então, estão nas especificidades dos corpos. Cada 

espécie de animal percebe as coisas do mundo de forma diversa, em razão da multiplicidade 

dos corpos.  

 

Os ameríndios postulam uma continuidade metafísica e uma descontinuidade física 

entre os seres do cosmos, a primeira resultando no animismo, a segunda, no 

perspectivismo: o espírito (que não é aqui substância imaterial, mas forma reflexiva) 

é o que integra; o corpo (que não é substância material, mas afecção ativa) o que 

diferencia. (CASTRO, 1996, s.p.). 

 

Especificamente em relação aos animais, a Suíça reconhece a dignidade da criatura 

em sua Constituição, no art. 120.2
82

. Além disso, no art. 80, traz uma série de normas de 

proteção aos animais. A norma constitucional foi regulamentada pela Lei de Proteção aos 

Animais, em 2008 (SUÍÇA, 2008). 

No Código Civil suíço (Zivilgesetzbuch, também conhecido como ZGB), o art. 641a 

(com alteração de 2002) dispõe que “Les animaux ne sont pas des choses” e que “Sauf 

disposition contraire, les dispositions s‟appliquant aux choses sont également valables pour 

les animaux” (SUÍÇA, 2002)
83

. 

A Alemanha também incluiu os animais no âmbito de proteção estatal ao acrescentar 

a expressão “e os animais” no art. 20a de sua Lei Fundamental
84

. No Código Civil, da mesma 

forma que a Suíça, a Alemanha prevê, na seção 90a, que os animais não são coisas
85

. 

Também a Áustria possui dispositivo semelhante, no art. 285a do Código Civil 

(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), que determina que “Tiere sind keine 

Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden 

Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen 

bestehen” (ÁUSTRIA, 1988)
86

. 

Da mesma forma, o Código Civil da Catalunha, em seu art. 511-1, relativo aos bens, 

prevê que “Los animales, que no se consideran cosas, están bajo la protección especial de las 

                                                
82 Consta do referido dispositivo da Constituição Suíça: “A Confederação prescreve disposições sobre a 

manipulação com material embrionário e genético de animais, plantas e outros organismos. Para isto, leva em 

conta a dignidade da criatura, assim como a segurança do homem, dos animais e do meio-ambiente e protege a 

variedade genética das espécies de animais e vegetais” (SUÍÇA, 1999, p. 30, grifo nosso). 
83 “Os animais não são coisas”; “salvo disposição em contrário, as disposições que se aplicam às coisas também 
são válidas para os animais” (Tradução nossa). 
84 “Tendo em conta também a sua responsabilidade frente às gerações futuras, o Estado protege os recursos 

naturais vitais e os animais, dentro do âmbito da ordem constitucional, através da legislação e de acordo com a 

lei e o direito, por meio dos poderes executivo e judiciário” (ALEMANHA, 2011, p. 31, grifo nosso). 
85 “Animals are not things. They are protected by special statutes. They are governed by the provisions 

that apply to things, with the necessary modifications, except insofar as otherwise provided” (ALEMANHA, 

2008). 
86 “Os animais não são coisas; eles são protegidos por leis especiais. A regulamentação aplicável aos animais só 

é aplicável na medida em que não haja regulamentos divergentes” (Tradução nossa). 
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leyes. Solo se les aplican las reglas de los bienes en lo que permite su naturaleza” 

(CATALUNHA, 2006)
87

. 

Já a França alterou em 2015 o seu código napoleônico para reconhecer a senciência 

dos animais no art. 515-14, que prescreve que “Les animaux sont des êtres vivants doués de 

sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, lês animaux sont soumis au régime des 

biens” (FRANÇA, 2015, p. 213)
88

. Assim, a França abandonou a fórmula negativa “os 

animais não são coisas” e adotou a expressão positiva “os animais são seres vivos dotados de 

sensibilidade”. 

Portugal seguiu a França nesse sentido ao aprovar a Lei n. 8/2017, cujo objeto 

propõe estabelecer “um estatuto jurídico dos animais, reconhecendo a sua natureza de seres 

vivos dotados de sensibilidade” (PORTUGAL, 2017, grifo nosso). Para tanto, a referida lei 

altera o Código Civil
89

, o Código de Processo Civil
90

, e o Código Penal
91

 portugueses. 

De acordo com a alteração promovida no Código Civil português, os animais 

continuam podendo ser objeto de direito de propriedade (art. 1.302-2), o que, conforme consta 

no art. 1.305A, “não abrange a possibilidade de, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento 

ou quaisquer outros maus-tratos que resultem em sofrimento injustificado, abandono ou 

morte” (PORTUGAL, 2017), mas, pelo contrário, impõe o dever ao proprietário do animal de 

“assegurar o seu bem-estar e respeitar as características de cada espécie e observar, no 

exercício dos seus direitos, as disposições especiais relativas à criação, reprodução, detenção e 

proteção dos animais e à salvaguarda de espécies em risco, sempre que exigíveis” 

(PORTUGAL, 2017). 

No Brasil os animais são tratados pelo Código Civil como coisas ou bens móveis, 

como se pode observar no art. 82
92

 e em dispositivos esparsos no texto. Com efeito, na parte 

que trata dos vícios redibitórios, há previsão expressa em relação aos animais no art. 445, §2º; 

o art. 936 traz a responsabilidade do dono do animal por eventuais prejuízos causados por 

este; o art. 964, inciso IX, dispõe sobre o privilégio especial “sobre os produtos do abate, o 

credor por animais” (BRASIL, 2002, grifo nosso); e o art. 1.313, inciso II, trata do direito de 

o vizinho entrar no prédio para “apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se 

                                                
87 “Os animais, que não são considerados coisas, estão sob a proteção especial das leis. Somente se aplicam as 

regras dos bens no que permite a sua natureza” (Tradução nossa). 
88 “Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. Sob a reserva das leis que os protegem, os animais estão 

sujeitos ao regime de propriedade” (Tradução nossa). 
89 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966 (PORTUGAL, 1966). 
90 Aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho (PORTUGAL, 2013). 
91 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro (PORTUGAL, 1982). 
92 Dispõe o art. 82 que “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, 

sem alteração da substância ou da destinação econômico-social” (BRASIL, 2002). 
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encontrem casualmente” (BRASIL, 2002, grifo nosso). Ainda, o art. 1.397 versa sobre a 

propriedade das crias como direito dos usufrutuários; e os arts. 1.442, inciso V, 1.444 a 1.446 

e 1.447, possibilitam o penhor agrícola, pecuário e industrial dos animais, respectivamente.  

Encontra-se em discussão no Congresso, entretanto, o Projeto de Lei n. 3.670/2015, 

de autoria do Senador Antônio Anastasia, que pretende, de acordo com a ementa, “determinar 

que os animais não sejam considerados coisas, mas bens móveis para os efeitos legais, salvo o 

disposto em lei especial” (BRASIL, 2015). Para tanto, acrescenta inciso no art. 83, que 

enumera os bens móveis e altera o art. 1.313, substituindo a expressão “inclusive animais” por 

“bem como de animais” e acrescentando a expressão “e os animais” no §2º, que trazia apenas 

o termo “coisas”.  

A transformação é sutil e não parece mudar de fato a natureza jurídica reconhecida 

aos animais. Na justificativa do projeto, afirma-se que, apesar de não ser um avanço tão 

marcante quanto o promovido pela França, a categoria de bens incluiria não apenas os bens 

corpóreos (coisas), mas também os incorpóreos, que abarcariam bens de utilidade não 

econômica, como a vida, na linha do entendimento de Orlando Gomes (BRASIL, 2015). 

De acordo com o dicionário, no sentido jurídico, bem é “coisa corpórea ou 

incorpórea, de ordem econômica ou moral (móvel, imóvel, direito, ação, crédito etc.), passível 

de apropriação legal; propriedade, domínio ou possessão de alguém” (MICHAELIS, 2018). Já 

coisa é “Tudo aquilo que, com existência corpórea ou concebível pela inteligência, pode ser 

utilizado pelo homem e constituir objeto de direito” (MICHAELIS, 2018). 

Então, ainda que se considere que tratar os animais como bens abre a possibilidade 

de se reconhecer que sua proteção jurídica pode decorrer de consideração moral e não 

meramente econômica, a sua manutenção nesta categoria significa avanço ainda muito tímido, 

especialmente se for considerado que os civilistas já tratavam os animais como bens 

semoventes (que possuem movimento próprio). De fato, segundo o dicionário, os bens 

semoventes “são constituídos por animais selvagens, domesticados ou domésticos” 

(MICHAELIS, 2018).  

Melhor seria se tivesse estabelecido que os “animais são seres dotados de 

sensibilidade”, como fizeram França e Portugal. Mas a reforma é bem-vinda, por demonstrar 

que o Brasil não se encontra alheio à mudança de paradigma em relação ao tratamento dos 

animais. 

Por outro lado, o Projeto de Lei n. 6.799/2013, de autoria do Deputado Federal 

Ricardo Izar, também em tramitação na Câmara Legislativa, estabelece regime jurídico 

especial para os animais, prevendo, em seu art. 2º, que “os animais domésticos e silvestres 
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possuem natureza jurídica sui generis, sendo sujeitos de direitos despersonificados, dos quais 

podem gozar e obter a tutela jurisdicional em caso de violação, sendo vedado o seu tratamento 

como coisa” (BRASIL, 2013). Para tanto, acrescenta parágrafo único no art. 82 do CC, que 

determina que “o disposto no caput não se aplica aos animais domésticos e silvestres” 

(BRASIL, 2013). 

Toda essa movimentação no âmbito legislativo, promovida em nível mundial, 

demonstra que a proteção aos animais vem ganhando consideração política cada vez maior, o 

que insere o reconhecimento do princípio constitucional implícito da dignidade dos animais 

no Direito brasileiro em posição de vanguarda.   

 

4.2.2 Aplicação 

 

A proposta do presente estudo é que o conteúdo do princípio da dignidade dos 

animais, implícito na CR/88, vem sendo construído pelos tribunais brasileiros, especialmente 

pelo Supremo Tribunal Federal, podendo-se extrair de alguns julgados propostas de 

parâmetros interpretativos de delimitação do referido princípio.  

Em um segundo momento, analisa-se também julgado proveniente da Argentina, que 

pode ser considerado como precursor de um novo paradigma, mais inclusivo. Por contribuir 

com a argumentação racional, merece ser trazido ao espaço de comunicação democrática 

nacional. 

Interessante a observação de Dworkin em relação à interpretação construtiva de um 

princípio, que permite a releitura de um termo à luz dos novos conhecimentos, atualizando 

conceitos. 

 

A Suprema Corte poderá decidir em breve, por exemplo, se a pena de morte é „cruel‟ 

no âmbito de significado da cláusula constitucional que proíbe „punição cruel e 

incomum‟. A Suprema Corte cometeria um erro caso se deixasse influenciar em 

demasia pelo fato de que, quando a cláusula foi adotada, a pena de morte era uma 

prática estabelecida e inquestionada. (DWORKIN, 2014, p. 213). 

 

 

No caso do princípio da dignidade dos animais, a ciência vem constantemente 

afirmando que os animais são seres sencientes (alguns até mesmo conscientes). Como visto 

no capítulo dois, existem inúmeros exemplos de animais que gozam de alguma capacidade 

racional e até mesmo de uma moral incipiente. Essas descobertas, aliadas à evolução das 
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reflexões morais trazidas por muitos pensadores, estrangeiros e brasileiros
93

, permitem 

concluir pela existência de um caminho seguro a ser percorrido pelo intérprete constitucional 

no sentido de implementação da norma em questão. 

Pode-se aproveitar o entendimento de Bruno Torquato no seguinte trecho, no qual 

aborda o princípio da autonomia privada, mas que se mostra perfeitamente aplicável ao 

princípio da dignidade dos animais: 

 

O princípio da autonomia privada, como todos os princípios jurídicos, não encontra 

conteúdo previamente definido. O ordenamento jurídico conforma sua aplicação, 

assim como o de qualquer outra norma, através de agentes internos. Desse processo 

dialético, surge seu conteúdo.  

Ressalte-se a preferência por conformação, e não limites à autonomia privada [...] 

A palavra conformação, originada do latim conformatio, conformatione, significa „o 

ato ou efeito de formar(-se) um ser ou uma coisa concreta ou abstrata pelo arranjo de 
seus elementos ou partes‟. Não se trata de limite, mas de conformação relacional 

intrínseca. O próprio conteúdo da autonomia privada fixa suas delimitações. 

(NAVES, 2014, p. 96, grifos do autor). 

 

O argumento exposto encontra ressonância na teoria de Günther, para quem o 

conteúdo das normas jurídicas também é alcançado a partir da aplicação, conforme visto.  

Interessante notar a opção fundamentada do autor pelo termo conformação, que deixa, no 

entanto, de ser adotada neste trabalho, uma vez que os pensadores utilizados (dentre eles, o 

marco teórico escolhido) fazem uso do termo adequação para o momento no qual a norma 

prima facie é concretizada, a partir da interpretação operada no caso concreto. 

 

4.2.2.1 Propostas de parâmetros interpretativos de delimitação da dignidade animal no direito 

brasileiro 

 

Neste tópico, inicia-se a viagem pelos precedentes judiciais prolatados pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) acerca do tema, para identificar como vem sendo aplicado o princípio 

implícito da dignidade dos animais, com a finalidade de se propor os parâmetros 

interpretativos de sua delimitação.  

Primeiramente, trata-se do julgamento do Recurso Extraordinário - RE n. 153.531, de 

Santa Catarina, em 3 de junho de 1997, que conta com a seguinte ementa: 

 

COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - RAZOABILIDADE 

- PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS - CRUELDADE. A 

                                                
93 A título de exemplo, pode-se citar Paul Taylor, Peter Singer, Tom Regan, Gary Francione e Martha 

Nussbaum, na primeira categoria, e Edna Cardozo, Heron Gordilho, Tagore Trajano, Daniel Braga Lourenço, 

Luciano Rocha Santana, Sônia T. Felipe e Laerte Levai na segunda. 
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obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, 

incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da 

observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que 

veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento 

discrepante da norma constitucional denominado "farra do boi" (BRASIL, 1997). 

 

Aborda-se, nesse precedente, a “farra do boi”, assim descrita por Rafaella Chuahy: 

A farra do boi consiste em homens, mulheres e crianças perseguindo pelas ruas da 

cidade um boi que, desesperado, tenta escapar. Os participantes carregam pedaços 

de pau, facas, lanças de bambu, cordas, chicotes e pedras. Apavorado, o boi 

consegue se jogar ao mar para fugir, de onde é puxado para fora ou acaba se 

afogando. Quando o boi não consegue chegar ao mar, corre em direção às casas das 

pessoas ou a qualquer outro lugar que possa servir de abrigo [...] Para aumentar 

ainda mais o desespero do animal, ele fica confinado durante dias antes da farra, 

privado de comida e água. (CHUAHY, 2009, p. 92). 

 

Extrai-se do relatório que a demanda teve início a partir de ação civil pública 

ajuizada por associações civis de proteção aos animais, na qual questionavam a prática 

conhecida como “farra do boi”, à luz do art. 225, §1º, inciso VII, da CR/88, requerendo que o 

Poder Público a coibisse. Sobreveio sentença considerando as autoras carecedoras de ação, 

por impossibilidade jurídica do pedido. Em apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

decidiu pelo desprovimento do recurso, mas alterou o fundamento decisório, julgando 

improcedente o pedido, por “inexistência de omissão do Estado na função de prevenir e 

reprimir os atentados à Lei” (BRASIL, 1997, p. 392). 

Em seu voto, o Relator, Min. Francisco Rezek, consignou que “pode-se, 

efetivamente, invocar o inciso VII do §1º do art. 225 da Carta para, em ação civil pública, 

compelir o poder público a, legislando ou apenas agindo administrativamente, conforme lhe 

pareça apropriado, coibir toda prática que submeta animais a tratamento cruel” (BRASIL, 

1997, p. 396-397, grifo do Ministro). 

O primeiro questionamento com o qual o Min. se defronta é: “por quê, num país de 

dramas sociais tão pungentes, há pessoas preocupando-se com a integridade física ou com a 

sensibilidade dos animais?” (BRASIL, 1997, p. 397). Ao que responde que “a ninguém é 

dado o direito de estatuir para outrem qual será sua linha de ação, qual será, dentro da 

Constituição da República, o dispositivo que, parecendo-lhe ultrajado, deve merecer seu 

interesse e sua busca de justiça” (BRASIL, 1997, p. 397). 

A passagem, elaborada de forma poética, encontra ressonância no pensamento de 

Dworkin, para quem não existe hierarquia entre princípios constitucionais. 
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O voto foi proferido em um contexto histórico em que a luta pelos direitos dos 

animais ainda era ridicularizada e daí a necessidade de se justificar o tratamento sério 

dispensado ao tema pelo STF. 

O Min. Rezek afasta também a ideia de que as associações, sediadas no Rio de 

Janeiro, não poderiam questionar atividade que ocorria em Santa Catarina. Isso porque “a 

qualquer brasileiro, em qualquer ponto do território nacional, assiste o direito de querer ver 

honrada a Constituição em qualquer outro ponto do mesmo território” (BRASIL, 1997, p. 

398).  

Em seguida, fundamenta que não seria necessário revolver fatos e provas, o que seria 

vedado em sede de recurso extraordinário, uma vez que a violência crônica cometida contra 

os animais na “farra do boi” era notória (BRASIL, 1997, p. 399). 

Com essas observações, o Min. votou pelo provimento do RE, julgando procedente a 

ação civil pública em tela. 

O Min. Maurício Corrêa identificou o conflito entre as normas do art. 225, §1º, inciso 

VII, e dos arts. 215, §1º e 216, todos da CR/88
94

.  

Ao discorrer sobre a prática da “farra do boi” como patrimônio cultural imaterial, faz 

constar que se trata de antigo costume ibérico, trazido ao país com a emigração de 

portugueses açorianos ao estado de Santa Catarina, expressando a memória de povos 

formadores da sociedade brasileira. Acrescenta que a violência contra os animais não seria a 

regra e que os excessos devem ser coibidos pelo Estado (BRASIL, 1997, p. 407-408). 

Desempatando o julgamento, o Min. Marco Aurélio, ao concluir que, diante da 

crueldade contra os animais, “não se trata, no caso, de uma manifestação cultural que mereça 

o agasalho da Carta da República” (BRASIL, 1997, p. 414). 

Também o Min. Néri da Silveira acompanhou o Relator, Min. Francisco Rezek 

(BRASIL, 1997, p. 415). 

Assim, por maioria, o STF deu provimento ao recurso e julgou procedente a ação 

civil pública ajuizada. 

                                                
94  Segue reprodução dos dispositivos constitucionais invocados: “art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais”. “§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. “Art. 216. 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 

em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - 

as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” (BRASIL, 1988). 
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Não é difícil perceber que a questão da proteção aos animais ainda era incipiente no 

país e foi tratada pelos Ministros com certa superficialidade, apesar do resultado favorável.  

Em segundo lugar, cuida-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.856
95

, do 

estado do Rio de Janeiro, em 26 de maio de 2011, da qual se extrai a ementa: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - BRIGA DE GALOS (LEI 

FLUMINENSE Nº 2.895/98) - LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE, PERTINENTE 
A EXPOSIÇÕES E A COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS 

COMBATENTES, FAVORECE ESSA PRÁTICA CRIMINOSA - DIPLOMA 

LEGISLATIVO QUE ESTIMULA O COMETIMENTO DE ATOS DE 

CRUELDADE CONTRA GALOS DE BRIGA - CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 

9.605/98, ART. 32) - MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA 

INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU 

CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA 

GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O 

POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA 

FAUNA (CF, ART. 225, § 1º, VII) - DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE 

GALO COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL - RECONHECIMENTO DA 
INCONSTITUIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA - AÇÃO 

DIRETA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE AUTORIZA A 

REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS 

RAÇAS COMBATENTES - NORMA QUE INSTITUCIONALIZA A PRÁTICA 

DE CRUELDADE CONTRA A FAUNA - INCONSTITUCIONALIDADE. - A 

promoção de briga de galos, além de caracterizar prática criminosa tipificada na 

legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da República, que 

veda a submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza perversa, à 

semelhança da “farra do boi” (RE 153.531/SC), não permite sejam eles qualificados 

como inocente manifestação cultural, de caráter meramente folclórico. Precedentes. 

- A proteção jurídico-constitucional dispensada à fauna abrange tanto os animais 
silvestres quanto os domésticos ou domesticados, nesta classe incluídos os galos 

utilizados em rinhas, pois o texto da Lei Fundamental vedou, em cláusula genérica, 

qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade. - Essa especial tutela, 

que tem por fundamento legitimador a autoridade da Constituição da República, é 

motivada pela necessidade de impedir a ocorrência de situações de risco que 

ameacem ou que façam periclitar todas as formas de vida, não só a do gênero 

humano, mas, também, a própria vida animal, cuja integridade restaria 

comprometida, não fora a vedação constitucional, por práticas aviltantes, perversas e 

violentas contra os seres irracionais, como os galos de briga (“gallus-gallus”). 

Magistério da doutrina [...] (BRASIL, 2011). 

 

De acordo com o Relatório, “a Lei fluminense nº 2.895/1998 foi editada com o 

objetivo de legitimar a realização de exposições e de competições entre aves não 

pertencentes à fauna silvestre” (BRASIL, 2011, p. 1, grifos do Ministro), regulamentando a 

prática conhecida como “rinha de galo”
96

. 

                                                
95 Vide também RE 39.152, RHC 35.762, RHC 34.936, ADI 3.776/RN e ADI 2.514/SC, sobre o mesmo tema. 
96

 Rafaella Chuahy descreve a prática de maus-tratos a que são submetidos os animais nas rinhas de galo: “o 

treinamento dado aos galos para se preparar para o combate é composto de vários „exercícios‟, que obviamente 

não são naturais à sua raça. Para fortalecer as pernas, treinadores seguram o galo pelo pescoço e pelo rabo, ou 

pelas asas, e os jogam para cima, deixando-os cair no chão. Outro método de treinamento consiste em empurrar 

o animal pelo pescoço, fazendo-o girar em círculo, como um pião. Logo depois de escovado e banhado em água 

fria, ele é preso e exposto ao sol até ficar completamente exausto. Isso serve para aumentar a sua resistência. Até 
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O Relator, Min. Celso de Mello, enfatiza o estreito vínculo existente entra a 

preservação da fauna e a manutenção da vida humana, como componentes do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sendo prejudicial ao patrimônio ambiental quaisquer práticas que 

coloquem em risco a função ecológica da fauna, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade (BRASIL, 2011, p. 19). 

O Min. recorda o caráter metaindividual do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, observando que a sua observância tem por objetivo a integração social, 

“evitando-se, desse modo, que irrompam, no seio da comunhão social, os graves conflitos 

intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da 

integridade desse bem essencial, comum a todos quantos compõem o grupo social” 

(BRASIL, 2011, p. 20-21, grifos do Ministro). 

Enfatizou, em seu voto, que as rinhas de galo entram em confronto com a proteção 

constitucional à fauna, de acordo com precedentes do STF, bem como violam a lei de crimes 

ambientais, que, em seu art. 32, proíbe a prática de maus-tratos contra os animais (BRASIL, 

2011, p. 31-34). 

Salientou que a caracterização de atividades cruéis como as rinhas de galo e a farra 

do boi como atividades desportivas, práticas culturais ou expressões folclóricas configura 

“patética tentativa de fraudar a aplicação da regra constitucional de proteção da fauna” 

(BRASIL, 2011, p. 37, grifos do Ministro). Dessa forma, votou pela procedência da ação, para 

julgar inconstitucional a lei carioca. 

O Min. Dias Toffoli votou em sentido contrário, sob o argumento de que “essa 

ponderação é do legislador, e não do Judiciário” (BRASIL, 2011, p. 46). 

Já o Min. Ayres Britto invoca razões de solidariedade para acompanhar o Relator: 

 

Se prestarmos bem atenção ao texto, data venia, vamos perceber que esse dispositivo 

não vem isolado; ele não veio num piscar de olhos do constituinte, digamos assim, 

de rompante; ele faz parte de todo um contexto constitucional, que principia com o 

próprio preâmbulo da nossa magna Carta, que fala de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos. E fraternidade aqui evoca, em nossas mentes, a idéia 

de algo inconvivível com todo tipo de crueldade, mormente aquelas que 

desembocam em derramamento de sangue, mutilação de ordem física e, até mesmo, 

na morte do ser torturado. (BRASIL, 2011, p. 323). 

 

                                                                                                                                                   
o dia da luta, o galo permanece em uma gaiola mínima. Só anda em espaços maiores quando está sendo treinado. 

As penas do pescoço, coxas e parte inferior das asas são arrancadas. Com apenas 1 ano de idade, já estão prontos 

para brigar. As rinhas ocorrem em casas abandonadas, garagens, ferros-velhos, porões, galpões, fazendas e 

sítios” (CHUAHY, 2009, p. 94-95). 
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Acrescenta que a atividade caracteriza tortura, que tem como fim a morte do animal, 

prática vedada pela CR/88 em seu art. 5º, inciso III (BRASIL, 2011, p. 324-325). 

Acerca do questionamento levantado pelo Min. Dias Toffoli, que entendeu que a 

própria constituição abre a possibilidade que a lei regulamente a proteção à fauna, ao utilizar a 

expressão “na forma da lei” em seu inciso VII do §1º do art. 225, o Min. Ayres Britto observa 

que “a lei aqui é de reforço proibitivo”, ou seja, apenas se admite regulamentação que 

efetivamente promova a vedação à crueldade, sendo o dispositivo constitucional aplicável de 

plano (BRASIL, 2011, p. 328-329). 

Após discussão sobre a questão, o Min. Dias Toffoli reviu seu posicionamento, ao 

reconhecer a existência da lei de crimes ambientais, que veda a prática de maus-tratos contra 

os animais. “Há lei federal. Havendo lei federal, realmente não caberia ao Estado autorizar 

algo que está vedado por ela. Então, pelo fundamento do Ministro Marco Aurélio, no sentido 

de que realmente é formal a inconstitucionalidade, eu voto pela procedência da ação” 

(BRASIL, 2011, p. 332). O Min. Marco Aurélio havia se manifestado no sentido de que o 

diploma local padecia de vício de forma, pois “o trato da matéria teria que se dar no âmbito 

federal” (BRASIL, 2011, p. 327).  

O Min. Celso de Mello aduz que a norma que veda a crueldade não necessita de 

regulamentação, “considerado o fato de que cláusulas proibitivas qualificam-se como 

normas impregnadas de eficácia plena e de aplicabilidade direta e imediata” (BRASIL, 2011, 

p. 333, grifos do Ministro). 

Em homenagem aos precedentes, o Min. Gilmar Mendes acompanhou o Relator 

(BRASIL, 2011, p. 335). 

Adotando diferente enfoque, mais antropocentrista, o Min. Cezar Peluso observou 

que “a lei ofende também a dignidade da pessoa humana, porque, na verdade, implica, de 

certo modo, um estímulo às pulsões mais primitivas e irracionais do ser humano” (BRASIL, 

2011, p. 336). Nessa mesma linha, o Min. Ricardo Lewandowski acrescentou que “quando se 

trata cruelmente ou de forma degradante um animal, na verdade está se ofendendo o próprio 

cerne da dignidade humana” (BRASIL, 2011, p. 336). 

Por fim, a Min. Carmen Lúcia, ao também acompanhar o Relator, aponta que o 

grande avanço do art. 225 da CR/88 é impor deveres não só ao Estado, mas também à 

sociedade, o que efetivamente contribui para a construção de um Estado democrático. Apenas 

“se a coletividade sozinha não conseguir fazer com que o folclore e a cultura seja produção 

em benefício da vida e da dignidade, incumbe ao Estado vedar práticas que conduzam a isso” 

(BRASIL, 2011, p. 338), como ocorria no caso analisado. 
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Portanto, no julgamento ora analisado, o STF decidiu, por unanimidade, pela 

inconstitucionalidade da lei proveniente do Estado do Rio de Janeiro, que pretendia 

regulamentar a prática das “rinhas de galo”. 

Por fim, analisa-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.983, 

do estado do Ceará, em 6 de outubro de 2016, cuja ementa se transcreve a seguir: 

 

PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma 

imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da 

União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, 
não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de 

inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – 

ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA 

FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos 

o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das 

manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 

da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. 

Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada. (BRASIL, 2016). 

 

 O caso envolve a vaquejada e foi sintetizado pelo Relator nos seguintes termos: 

 

Mediante a Lei nº 15.299/2013, o Estado do Ceará regulamentou a prática da 
vaquejada, na qual dupla de vaqueiros, montados em cavalos distintos, busca 

derrubar um touro, puxando-o pelo rabo dentro de uma área demarcada. O 

Procurador-Geral acusa a exposição dos animais a maus-tratos e crueldade, enquanto 

o Governador do estado defende a constitucionalidade da norma, por versar 

patrimônio cultural do povo nordestino. Há, portanto, conflito de normas 

constitucionais sobre direitos fundamentais – de um lado, o artigo 225, § 1º, inciso 

VII, e, de outro, o artigo 215 [...] (BRASIL, 2016, voto Min. Marco Aurélio, p. 2). 

 

Ao contrário do que ocorreu no julgamento do RE referente à “farra do boi”, o tema 

da proteção aos animais foi desenvolvido com profundidade, especialmente pelo voto do Min. 

Barroso, com contribuições dos Ministros que o acompanharam. 

A primeira informação relevante que pode ser extraída do voto do Min. Marco 

Aurélio, ao lado do poder-dever de proteção ao meio ambiente, diz respeito ao importante 

papel do Judiciário na solução de concorrência entre normas. Observa o Min. que “cumpre ao 

Supremo, tendo em conta princípios constitucionais, harmonizar esses conflitos inevitáveis” 

(BRASIL, 2016, voto Min. Marco Aurélio, p. 3).  

O Relator consignou, ainda, que “o comportamento decisório do Supremo diante da 

necessidade de ponderar o direito ao meio ambiente com os direitos individuais de naturezas 

diversas tem sido o de dar preferência ao interesse coletivo” (BRASIL, 2016, voto Min. 

Marco Aurélio, p. 3). 
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 Percebe-se no trecho citado, a partir do termo “ponderar”, que o Relator 

provavelmente utiliza-se da teoria de Alexy, o que não é raro na jurisprudência do STF. 

 A seguir, o Min. esclarece qual o conflito em análise: “mais controvertido apresenta-

se o conflito do direito ao meio ambiente com outros coletivos, como o do pleno exercício dos 

direitos culturais, exatamente o que ocorre na situação concreta” (BRASIL, 2016, voto Min. 

Marco Aurélio, p. 4). 

 O Relator passa, então, a citar os precedentes julgados pelo Supremo, que também 

envolviam os princípios da proteção ao meio ambiente e à cultura, já analisados no presente 

trabalho, tais como o acórdão referente à Farra do Boi e aqueles que tratam da Rinha de Galo.  

 Isso demonstra a importância de as decisões serem coerentes com o entendimento 

histórico do Tribunal, o que remete às ideias de Dworkin sobre a integridade do Direito e a 

tarefa do Juiz Hércules. Nessa linha, Dworkin aponta a possibilidade de se decidir de forma 

diversa do precedente, desde que se verifique que aquele não mais pode ser tido como correto 

ou que as circunstâncias da situação em análise justificariam o tratamento diferenciado. Não 

sendo esse o caso, a decisão igual de casos iguais (princípio da integridade) privilegia a 

segurança jurídica, de forma a temperar um ativismo judicial que de outra forma poderia ser 

tido como arbitrário. 

 Ao analisar os dados empíricos e os estudos técnicos que compõem o corpo 

probatório processual, o Relator constatou a ocorrência indubitável de maus-tratos aos 

animais, inerentes às provas de vaquejada. 

 

Consoante asseverado na inicial, o objetivo é a derrubada do boi pelos vaqueiros, o 

que fazem em arrancada, puxando-o pelo rabo. Inicialmente, o animal é 

enclausurado, açoitado e instigado a sair em disparada quando da abertura do portão 

do brete. Conduzido pela dupla de vaqueiros competidores vem a ser agarrado pela 

cauda, a qual é torcida até que caia com as quatro patas para cima e, assim, fique 

finalmente dominado. (BRASIL, 2016, voto Min. Marco Aurélio, p. 5). 

 

Dessa forma, descarta a possibilidade de conciliação dos princípios envolvidos, 

identificando a colisão e decidindo pela proteção ambiental, sob o argumento de que “a 

crueldade intrínseca à vaquejada não permite a prevalência do valor cultural como resultado 

desejado pelo sistema de direitos fundamentais da Carta de 1988” (BRASIL, 2016, voto Min. 

Marco Aurélio, p. 6). 
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Percebe-se do seu voto que, sempre que a crueldade contra os animais for intrínseca 

a uma atividade
97

, deve prevalecer a proteção aos animais (que o Min. identifica como 

proteção ambiental). 

Por sua vez, o Min. Edson Fachim, ao reconhecer que a vaquejada é prática cultural, 

uma vez que “tal atividade constitui-se modo de criar, fazer e viver da população sertaneja” 

(BRASIL, 2016, voto Min. Edson Fachim, p. 2), a atrair a proteção prevista no art. 215, 

caput, e §1º, c/c o art. 216, inciso II, ambos da CR/88, vota em sentido contrário ao Relator. A 

estratégia do Julgador foi afastar o conflito, ao argumento de que não ficou comprovada, por 

meio dos estudos apresentados, a aproximação entre o caso em análise e os precedentes do 

Tribunal, nos quais teria ficado evidenciada a crueldade contra os animais. 

Verifica-se que o Min. Fachim não afastou a conclusão alcançada após a análise do 

voto do Min. Marco Aurélio, mas apenas considerou que, diante da ausência de provas da 

crueldade da vaquejada no caso em questão, deveria prevalecer o princípio da proteção 

cultural.  

Já o Min. Gilmar Mendes antecipa seu voto demonstrando surpresa pela invocação 

dos precedentes citados pelo Relator, manifestando-se no sentido de que a proteção cultural 

parece indicar a necessidade de tentativa de conciliação da prática da vaquejada (entre outras 

que poderiam ser alcançadas, como o rodeio) com a proteção aos animais. Chega a afirmar 

que “em suma, a vida vai ficar muito aborrida, quer dizer, vai ficar muito chata” (BRASIL, 

2016, voto Min. Gilmar Mendes, p. 1), para então defender que, em sociedades plurais, não se 

deve vedar de forma imoderada as práticas culturais, de lazer e esportivas de criação nacional 

(art. 217, inciso IV, da CR/88), mas sim buscar eventual aprimoramento da atividade para 

minimizar os riscos de lesão aos animais. Encerra sua manifestação no sentido de que, no caso 

da vaquejada, ao contrário da farra do boi e da rinha de galo, a lesão ao animal não seria a 

regra (BRASIL, 2016, adiantamento de voto Min. Gilmar Mendes, p. 3). 

Da mesma forma que no voto anterior, o Min. Gilmar Mendes privilegia o direito do 

ser humano à cultura, mas toma o cuidado de afastar os precedentes ao afirmar que os maus-

tratos não seriam inerentes à prática analisada.  

Ato contínuo, manifestou-se o Min. Luís Roberto Barroso, que inaugurou seu voto 

com pequena digressão sobre a prática da vaquejada, para concluir que, indubitavelmente, 

possuía caráter de manifestação cultural tradicional (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 7-

                                                
97 Ou seja, a atividade não puder ser realizada sem que se inflija maus-tratos aos animais. 



118 

9), com a ressalva de que tal fato “não a torna imune ao contraste com outros valores 

Constitucionais” (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 9). 

O Min. Barroso, afastando-se do tratamento tímido dado à questão pelo Min. Marco 

Aurélio, reconhece expressamente que o art. 225, §1º, inciso VII, da CR/88 protege “os 

animais contra a crueldade não apenas como uma função da tutela de outros bens jurídicos, 

mas como um valor autônomo” (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 9). 

Ao mencionar alguns defensores do que chama de singularidade humana, como 

Descartes, o Min. Barroso conclui que 

 

esta visão, que legitimava o tratamento degradante e a imposição de sofrimentos aos 
animais, é hoje largamente superada. Aliás, embora tenha sido dominante por longo 

período, contou com notáveis opositores ao longo da história. De modo que a ideia 

de que os humanos têm pelo menos algumas obrigações para com os animais não 

pode ser considerada nova, embora tenha se sofisticado muitíssimo no século 

passado. (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 12). 

 

O Min. reconhece então que os seres humanos possuem obrigações para com os 

animais. 

Para analisar a natureza dessas obrigações, o Min. recorre aos estudos da ética 

animal, especialmente Peter Singer e Tom Regan (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 12), 

sintetizando que “enquanto a vertente do bem-estar pode ser vista como um utilitarismo 

aplicado aos animais, a visão baseada nos direitos é uma extensão aos animais da ideia 

kantiana de que os seres humanos devem ser tratados como um fim em si mesmos, nunca 

como um meio” (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 14). O Min. ressalva que, apesar das 

diferenças, ambos os lados compartilham o objetivo de: “inspirar as pessoas a repensar a 

posição moral dos animais e incentivá-las a mudar seus valores e a questionar seus 

preconceitos quanto ao tratamento que dispensam a eles” (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, 

p. 15). Sobre a crítica dos abolicionistas no sentido de que regulamentações visando ao bem-

estar animal acabariam por atrasar o avanço da causa, o Min. pontua que “regulamentações 

voltadas ao bem-estar dos animais contribuem para a formação de uma mentalidade e de uma 

cultura favoráveis aos avanços nessa área. E, consequentemente, não se deve concluir que 

uma ética do bem-estar seja rival de uma ética de direitos” (BRASIL, 2016, voto Min. 

Barroso, p. 16). 

 A seguir, o Min. citou precedentes internacionais, para demonstrar o caráter 

controverso da questão, sendo um indiano, que reconheceu “que os animais têm direitos 

contra a crueldade, mesmo quando ela é infligida em práticas culturais imemoriais” (BRASIL, 
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2016, voto Min. Barroso, p. 19), e outro proveniente da Colômbia, que decidiu em sentido 

oposto, “sob o fundamento de que tal proibição violava a liberdade de expressão artística dos 

participantes” (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 19). 

No entanto, ao retomar os precedentes do STF, extraiu o seguinte enunciado: 

“manifestações culturais com características de entretenimento que submetem animais a 

crueldade são incompatíveis com o art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal, quando for 

impossível sua regulamentação de modo suficiente para evitar práticas cruéis, sem que a 

própria prática seja descaracterizada” (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 22). 

O próximo passo a que se propôs o Min. Barroso, então, para verificar se a vaquejada 

de fato caracterizaria uma prática cruel, foi analisar o que seria causar maus-tratos aos 

animais. A essa questão obteve a resposta de que “consiste em infligir, de forma deliberada, 

sofrimento físico ou mental ao animal” (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 23). As lesões 

físicas seriam normalmente associadas à dor ou mau funcionamento de estruturas, sistemas ou 

órgãos. Por sua vez, o dano mental seria de identificação mais complexa, marcada pela dúvida 

científica, devendo incidir, na hipótese, o princípio da precaução (BRASIL, 2016, voto Min. 

Barroso, p. 23). 

E, a partir de estudos veterinários realizados em equinos e bovinos utilizados em 

vaquejadas, o Min. Barroso constata que a vaquejada causa maus-tratos, que não podem ser 

afastados por regulamentação, não descuidando de apontar os motivos pelos quais considera 

ser a modalidade incompatível com a proteção constitucional aos animais. 

 

Primeiro, por que a vaquejada é caracterizada pela “puxada do boi” pela cauda. 

Sendo assim, qualquer regulamentação que impeça os vaqueiros de tracionarem e 

torcerem a cauda do boi descaracterizaria a própria vaquejada, fazendo com que ela 

deixasse de existir. Em segundo lugar, como a vaquejada também é caracterizada 

pela derrubada do boi dentro da chamada “faixa”, regulamentá-la de modo a proibir 

que o animal seja tombado também a descaracterizaria. (BRASIL, 2016, voto Min. 

Barroso, p. 30). 

 

Diante da impossibilidade de adequação da vaquejada, o Min. Barroso entendeu pela 

necessidade de declarar a inconstitucionalidade da lei que visava a sua regulamentação, não 

sem antes afirmar que os animais possuem direito moral a não sofrer e que o constituinte teria 

reconhecido esse interesse legítimo (BRASIL, 2016, voto Min. Barroso, p. 31-32). 

Em seguida, o Min. Teori Zavascki
98

 acompanhou a divergência inaugurada pelo 

Min. Edson Fachim, sob o argumento de que o que estava em discussão era a 

                                                
98 O Ministro Teori Zavascki faleceu em 19 de janeiro de 2017 após sofrer um acidente aéreo em Paraty, estado 

do Rio de Janeiro. 
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constitucionalidade de lei que regulamentava a vaquejada como prática esportiva e cultural no 

estado do Ceará e não a vaquejada em si. Apontou que existiriam vaquejadas cruéis e não 

cruéis e que a lei objetivava justamente evitar a crueldade, já que as vaquejadas ocorreriam 

com ou sem regulamentação, diante do princípio da legalidade (BRASIL, 2016, voto Min. 

Teori Zavascki, p. 1-4). 

Em aparte, o Min. Gilmar Mendes demonstrou preocupação com decisões 

simbólicas, argumentando que as vaquejadas continuariam a ocorrer, ao que o Min. Barroso 

retorquiu que eventual ineficácia da decisão não deveria influenciar a tomada de posição do 

STF, tendo em vista que uma ampla gama de crimes continuam a ocorrer, como homicídios e 

estupros, o que não exime o Tribunal de combatê-los (BRASIL, 2016, voto Min. Teori 

Zavascki, p. 5). 

O que se pode extrair do voto do Min. Teori é que, ao contrário do entendimento 

esposado pelo Min. Barroso, não se considerou a crueldade como intrínseca à atividade. 

Em aparte posterior à confirmação de voto do Min. Edson Fachim, o Min. Teori 

esclareceu que, mesmo partindo do pressuposto que seja uma prática cruel, ainda assim não 

entenderia pela inconstitucionalidade da lei, que visa regulamentar a atividade, por considerá-

la um avanço em relação à violência contra os animais (BRASIL, 2016, esclarecimento, p. 1-

2). 

Por outro lado, a Min. Rosa Weber afirma que a orientação do STF é de que “o 

Estado não incentiva e não garante manifestações culturais em que adotadas práticas cruéis 

contra os animais” (BRASIL, 2016, voto Min. Rosa Weber, p. 3), sendo certo que “o 

constituinte não oferece a opção de ponderar a dor ou o sofrimento do animal” (BRASIL, 

2016, voto Min. Rosa Weber, p. 5). 

Nesse ponto, parece antecipar resposta ao posicionamento exposto do Min. Teori em 

sua confirmação de voto, no qual sugere a convivência com uma violência regulamentada 

contra o animal até que se alcance a sua proteção efetiva, da mesma forma que a abolição da 

escravidão teria sido antecedida pela lei do ventre livre (BRASIL, 2016, esclarecimento, p. 1-

2). 

A Min. também discorda do Min. Teori na parte em que este entende que pode existir 

vaquejada sem crueldade. “A crueldade com o animal é ínsita, pois, à vaquejada, e por isso, 

enquanto entretenimento, não é manifestação cultural que encontra agasalho no art. 215 da 

CF” (BRASIL, 2016, voto Min. Rosa Weber, p. 4). Com isso, não se adota um princípio em 

detrimento do outro, mas se faz uma leitura sistemática do ordenamento para concluir que a 

incidência do art. 215 da CR/88 não se mostra adequada no caso concreto. “Rechaçar a 
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vaquejada não implica suprimir a cultura da região que possui tantas formas de expressão 

importantes e legítimas identificadas na dança, na música, na culinária, ou seja, o núcleo 

essencial da norma inserta no artigo 215 da Constituição permanece incólume” (BRASIL, 

2016, voto Min. Rosa Weber, p. 8). 

Rosa Weber conclui seu voto posicionando-se no sentido de que “o bem protegido 

pelo inciso VII do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal, enfatizo, possui matriz 

biocêntrica, dado que a Constituição confere valor intrínseco às formas de vidas não 

humanas” (BRASIL, 2016, voto Min. Rosa Weber, p. 7-8) e acrescenta que o dispositivo 

representa avanço “em prol do reconhecimento de que os animais possuem uma dignidade 

própria que deve ser respeitada” (BRASIL, 2016, voto Min. Rosa Weber, p. 7, grifo nosso). 

O Min. Luiz Fux inicia sua análise reconhecendo o conflito entre os princípios, que 

pretende solucionar no caso concreto, a partir da técnica da ponderação, o que evidencia, 

novamente, que o Tribunal recorre a Alexy, inclusive na parte em que reconhece a 

inexistência de hierarquia prima facie entre os princípios. Veja-se os termos utilizados no 

voto: “Então, num primeiro plano, é inegável que nós temos que fazer aqui uma ponderação. 

Pelo princípio da unidade da Constituição, não há princípio mais importante do que outro; são 

ponderáveis à luz do caso concreto” (BRASIL, 2016, voto Min. Luiz Fux, p. 1). Prossegue 

seu raciocínio para dizer que a ponderação pode ser judicial ou legislativa, e que, se o 

legislador houve por bem elaborar uma lei justamente para regulamentar a prática, então já 

teria levado o conflito em consideração para garantir a otimização dos princípios em jogo 

(BRASIL, 2016, voto Min. Luiz Fux, p. 2).  

Em aparte, o Min. Barroso observa que também havia lei regulamentando a rinha de 

galo, o que não impediu a manifestação do STF (BRASIL, 2016, voto Min. Luiz Fux, p. 2).  

O Min. Luiz Fux passa a comparar a situação do boi utilizado na vaquejada com 

aquele destinado ao abate para alimentação. “no plano empírico: existe meio mais cruel de 

tratamento do animal do que o abate tradicional no Brasil, que não é vedado pela 

Constituição?” (BRASIL, 2016, voto Min. Luiz Fux, p. 3). O Min. conclui que esse 

tratamento cruel “é contemplado constitucionalmente como direito social” (BRASIL, 2016, 

voto Min. Luiz Fux, p. 4). 

Em seu voto, o Min. Celso de Mello retoma o viés de antropocentrismo mitigado do 

art. 225, §1º, inciso VII, da CR/88, na linha do entendimento contido no voto do Min. Marco 

Aurélio “Evidente, desse modo, a íntima conexão que há entre o dever ético-jurídico de 

preservar a fauna (e de não incidir em práticas de crueldade contra animais), de um lado, e 

a própria subsistência do gênero humano em um meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado, de outro” (BRASIL, 2016, voto Min. Celso de Mello, p. 2, grifos do Ministro). 

Acrescenta que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito difuso, 

de terceira geração, é marcado pelo princípio da solidariedade, incumbindo ao poder público e 

à coletividade garantir a sua proteção para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2016, 

voto Min. Luiz Fux, p. 2-7). 

O Min. afirma não ver fundamento para a alteração dos precedentes da Casa, uma 

vez que o caso analisado se ajusta com perfeição à orientação até então observada nos 

julgamentos do Tribunal (BRASIL, 2016, voto Min. Luiz Fux, p. 10). Ampara, ainda, seu 

voto, o argumento de que a conduta é criminosa e não encontra guarida na proteção cultural, 

pois “repugna aos padrões civilizatórios que informam as formações sociais contemporâneas, 

eis que a sujeição da vida animal a experiências de crueldade não é compatível com a 

Constituição do Brasil” (BRASIL, 2016, voto Min. Luiz Fux, p. 14, grifos do Ministro). 

Em confirmação do voto, o Min. Gilmar Mendes mostrou preocupação com a 

inconstitucionalidade da lei, que visa alçar a prática da vaquejada a patamar mais ético, 

considerando que o pluralismo deve ser respeitado e que, de qualquer forma, a prática cultural 

não cessaria de existir, até por garantir emprego e renda para várias pessoas (BRASIL, 2016, 

confirmação do voto Min. Gilmar Mendes, p. 1-5).  

Quanto a esses apontamentos, o Min. Barroso argumentou que “a tradição cultural já 

foi a de que os estrangeiros eram escravizados, que negros eram inferiores, que mulheres não 

podiam se alfabetizar, que gays deveriam ser mortos. Já houve tradições culturais de todo 

tipo” (BRASIL, 2016, observação Min. Barroso, p. 3), bem como que “estamos diante de uma 

mutação ética do processo civilizatório e precisamos lidar com essas diferentes variáveis, sem 

tratar ninguém com desprezo nem desimportância, mas sem acreditar que vamos poder parar a 

história, porque a história caminha nesse sentido” (BRASIL, 2016, observação Min. Barroso, 

p. 3). 

Com isso, o Min. pontuou não só que a cultura não é estática, uma vez que deve 

evoluir à medida que a humanidade atinge níveis mais elevados, ou menos violentos, de 

moralidade, mas também que nem mesmo o fato de determinada atividade possuir viés 

econômico e social a garantiria em face da vedação constitucional da crueldade contra os 

animais (BRASIL, 2016, observação Min. Barroso, p. 3). 

Essa observação é importante, pois o Judiciário, em um conflito com interesses 

humanos, deu prioridade ao interesse dos animais de não serem tratados de forma cruel. Claro 

que tal não ocorrerá sempre, sendo a solução dependente do caso concreto, em que se deve 

analisar a natureza dos interesses discutidos (se voltados a aspectos essenciais aos seres 
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envolvidos, por exemplo). O próprio Min. reconhece que ainda não seria o momento de se 

decidir no mesmo sentido no caso dos animais utilizados para alimentação, ainda que se 

vislumbre uma discussão ética futura a esse respeito (BRASIL, 2016, observação Min. 

Barroso, p. 3). 

Na tentativa de afastar os precedentes, o Min. Dias Toffoli, em seu voto, afirma que a 

vaquejada é executada por vaqueiros treinados, o que não ocorria na farra do boi, assim como 

que, na rinha de galo, os animais sofriam preparação cruel, além de serem colocados na arena 

para matar ou morrer, o que não se passaria na vaquejada (BRASIL, 2016, voto Min. Dias 

Toffoli, p. 2-3). 

Alegou que deve ser deixada à sociedade, por meio do legislativo, a decisão sobre a 

permissão ou não da atividade em cada estado ou município, negando que tenha ficado 

comprovada a crueldade intrínseca da vaquejada (BRASIL, 2016, voto Min. Dias Toffoli, p. 

5). 

Acompanhando o Relator, o Min. Ricardo Lewandowski, faz “uma interpretação 

biocêntrica do art. 225 da Constituição Federal, em contraposição a uma perspectiva 

antropocêntrica, que considera os animais como “coisas”, desprovidos de emoções, 

sentimentos ou quaisquer direitos” (BRASIL, 2016, voto Min. Lewandowski, p. 1). O Min. 

ainda observa que se deve “respeitar todos como seres vivos em sua completa alteridade e 

complementariedade” e que deve ser utilizado como critério interpretativo o “in dubio pro 

natura” (BRASIL, 2016, voto Min. Lewandowski, p. 2). 

Assim, pode-se extrair do seu voto que os animais não são coisas e que merecem 

respeito. 

Também a Min. Cármen Lúcia acompanhou o Relator, reconhecendo a crueldade que 

acompanha a prática da vaquejada. 

Por fim, o Min. Gilmar Mendes complementa seu adiantamento de voto com 

algumas considerações já expostas anteriormente, que não serão aqui retomadas. Questiona a 

legitimidade do STF para determinar o que seria avanço civilizatório em uma sociedade plural 

(BRASIL, 2016, voto Min. Gilmar Mendes, p. 2), chegando a citar Klaus Günther, na parte 

em que este se refere à validade da norma por meio de sua universalização, para sustentar que 

“também não pode o julgador, em caso específico, aplicar determinados valores que, em 

equivalentes situações, não o faria” (BRASIL, 2016, voto Min. Gilmar Mendes, p. 11). 

Vale frisar que, ao contrário da necessidade de concordância dos interessados no 

plano da validade, ao tratar do plano da aplicação, Günther deixa claro que devem ser 

analisados os sinais característicos da situação. O argumento do Min. assemelha-se mais ao 
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princípio da integridade de Dworkin que, contudo, no caso concreto, foi atendido a partir da 

observância dos precedentes, diante da similaridade das questões tratadas.  

O Min. chama a atenção para o fato de que essa decisão pode influenciar em outras 

situações onde também são causados maus-tratos aos animais. Ora, essa é justamente a lógica 

dos precedentes. Ainda assim, cada caso deverá ser analisado individualmente, bem como 

verificado se não existem características situacionais que afastam decisão semelhante. 

Defende-se que o julgamento de um processo judicial pelo STF não deve ser meramente 

pragmático, com análise de possíveis consequências para a sociedade, mas lidar com o Direito 

como integralidade, conforme defendido por Dworkin. 

O avanço civilizatório mencionado pelo Min. Barroso e criticado pelo Min. Gilmar 

Mendes não foi decidido pelo STF, mas trazido pelo constituinte ao prever a regra da vedação 

à crueldade no art. 225, §1º, inciso VII, da CR/88, sendo a função precípua do Tribunal 

interpretar as normas constitucionais em casos de conflitos levados à análise do Judiciário. 

O Min. ainda sustenta que, pela técnica de ponderação, não se poderia simplesmente 

ignorar a proteção prevista no art. 215 em benefício do art. 225, §1º, inciso VII, ambos da 

CR/88, devendo haver regulamentação estatal e coibição de excessos, de forma a possibilitar a 

coexistência dos princípios tutelados.  

No presente trabalho, como já afirmado, opta-se não pela teoria de Alexy, que 

analisa os princípios como mandados de otimização, mas pela construção teórica de Dworkin, 

para quem os princípios possuem natureza deontológica, devendo ser atendidos em sua 

integralidade.  

Dessa forma, não há que se falar em atendimento parcial do princípio da dignidade 

animal. Aliás, no caso em análise, o que é de fato invocada é a regra da vedação da 

crueldade
99

, que sequer poderia ser ponderada, mesmo em Alexy, pois o conflito de regras é 

analisado no plano da validade e não da adequação. 

Como mencionado pela Min. Rosa Weber, na análise do caso concreto, a verificação 

da circunstância de a prática ser cruel aos animais afasta a incidência do princípio da proteção 

cultural. Não se trata de comparação valorativa entre princípios, mas de adequação da norma 

à situação apresentada à análise. 

O julgamento foi finalizado, então, por seis votos a cinco, pela inconstitucionalidade 

da lei que pretendia regulamentar a prática da vaquejada no estado do Ceará, em razão da 

crueldade inerente à atividade. 

                                                
99 A CR/88 utiliza a expressão “sendo vedadas”, que normalmente caracteriza regra e não princípio, por deixar 

pouca margem de indeterminabilidade. 
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Porém, em reviravolta política, o Congresso Nacional promulgou, poucos meses 

depois e em afronta à decisão do STF, a Emenda Constitucional n. 96, de 2017, que 

acrescentou o §7º ao art. 225 da CR/88, com a seguinte redação:  

 

Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se 

consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 

manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, 

registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 

brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-

estar dos animais envolvidos. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

A questão é controversa e merece um estudo específico, mas cabem alguns 

apontamentos.  

Em primeiro lugar, a prática ser cruel ou não se encontra no campo dos fatos, não das 

normas. Cabe à norma estipular qual o tratamento dado à crueldade. No entanto, esse 

tratamento, de acordo com o princípio da integridade no legislativo, deve ser igual para casos 

iguais e deve garantir tratamento harmônico com o conjunto de normas existentes. 

Então, manifestação cultural ou não, prática desportiva ou não, se a atividade é cruel, 

ela encontra-se vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de contradição com a 

regra do §1º, inciso VII, do referido dispositivo legal, já comentada.  

Os conflitos entre princípios ocorrem no momento da aplicação e, portanto, não 

devem ser dirimidos pelo legislador.  

Em segundo lugar, vale a observação que o parágrafo introduzido determina a 

necessidade de regulamentação por lei específica que assegure o bem-estar dos animais. A 

única forma de conciliação com o §1º, inciso VII, do art. 225 da CR/88 é o entendimento de 

que, sem essa lei, o parágrafo não pode ser aplicado
100

. No entanto, se prevalecer a posição do 

STF de que, com base em dados técnicos, a atividade é intrinsecamente cruel, a tarefa imposta 

à legislação infraconstitucional mostra-se inexequível.  

                                                
100 Nesse sentido encontra-se a decisão do Des. Wander Marotta que, ao conceder antecipação de tutela no 

agravo de instrumento de n. 1.0000.17.048494-3/001, interposto pelo MPMG, consignou que “a EC 96, 

evidentemente, veicula uma norma de eficácia limitada, explicitamente interditando a sua imediata aplicação 

até que „lei específica‟ lhe viabilize a plena eficácia. Essa lei não foi ainda publicada, pelo que a condição 

estabelecida na própria regra constitucional (de „assegurar o bem estar dos animais envolvidos‟) não foi 
cumprida e veda a aplicação da nova regra. As normas constitucionais de eficácia limitada são normas cuja 

aplicabilidade é mediata, indireta e reduzida; dependem da edição de regra futura, em que o legislador, 

integrando a sua eficácia mediante lei, confira-lhes capacidade de execução dos interesses que se mostram 

albergados pela garantia. Há, portanto, para que a plena eficácia da regra constitucional se materialize, uma 

condição suspensiva que lhe impede os efeitos e estabelece condição para a futura lei: ela deve assegurar o „bem 

estar dos animais envolvidos‟[...] No caso, sem essa legislação precedente e condicionante, prevalecem as 

interdições da jurisprudência atual, a reconhecer, como o fez o STF, que as vaquejadas praticadas atualmente 

não asseguram este bem estar (necessidade reafirmada pela própria Emenda). Essa questão já foi discutida pelo 

STF diante de leis permissivas editadas por vários Estados”. (MINAS GERAIS, 2017-b, grifos do autor). 
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Vale frisar que o conceito de bem-estar é técnico e deve ser analisado em 

conformidade com os estudos veterinários e de comportamento animal, como visto no 

capítulo dois. 

Não basta, portanto, uma lei formal que trate do tema, mas é necessário que 

efetivamente assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Essa exigência encontra amparo 

no princípio da unidade da Constituição, que segundo Gregório Assagra é um comando aos 

intérpretes da Constituição, para que busquem a unidade entre as diversas normas 

constitucionais. “Não se deve caminhar para uma interpretação que gere contradição entre 

disposições constitucionais, sob pena de se ferir a unidade constitucional, mas para uma 

interpretação de conciliação e de harmonização constitucional” (ALMEIDA, 2007, p. 743).  

Aproveita-se a oportunidade para salientar que após a EC-96 a Constituição abriga 

não apenas o interesse de os animais não sofrerem crueldade, mas também a expectativa de 

que lhes sejam asseguradas sensações positivas, que garantam o seu bem-estar, tudo em 

consonância com o critério elencado como conformador do princípio da dignidade dos 

animais como sendo o da senciência. 

Vale, ainda, lembrar que o Senado abriu consultas públicas tanto em relação ao PLC 

24/2016
101

 quanto em relação ao PEC 50/2016
102

, tendo a população se manifestado, em sua 

maioria, pela rejeição dos projetos. Ignorar a opinião pública não se amolda aos princípios 

democráticos.    

A Emenda n. 96 teve a sua constitucionalidade questionada pela ADI 5.728, ajuizada 

pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (STF, 2017-a) e pela ADI 5772, de autoria 

do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot (STF, 2017-b). A questão, portanto, 

ainda não foi solucionada. 

 

4.2.2.2 Novas perspectivas: julgado argentino 

 

O caso da orangotango Sandra ganhou enorme repercussão mundial por ter sido a 

primeira vez que um tribunal reconhece a qualidade de sujeito de direitos a um animal
103

.  

                                                
101 De acordo com a ementa, o projeto de lei da Câmara: “eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas 

expressões artístico-culturais, à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial” 

(SENADO FEDERAL, 2017-b). A votação foi encerrada com 17.479 votos a favor e 51.486 votos contrários.  
102

 De acordo com a ementa, a proposta de emenda à Constituição: “acrescenta o § 7º ao art. 225 da Constituição 

Federal, para permitir a realização das manifestações culturais registradas como patrimônio cultural brasileiro 

que não atentem contra o bem-estar animal” (SENADO FEDERAL, 2017-a). A votação foi encerrada com 

13.789 votos a favor e 63.391 votos contrários. 
103 No Brasil, decisão de 28 de setembro de 2005 (publicada em 04 de outubro de 2005) já havia considerado a 

chimpanzé Suíça como sujeito de direito, ao admitir habeas corpus impetrado em seu favor. No entanto, como 
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Sandra, então chamada Marisa, é uma orangotango híbrida, mistura de espécies 

separadas, do Bornéu e de Sumatra, nascida em 14 de fevereiro de 1986, no Rostock Zoo, na 

Alemanha, tendo vivido sempre em cativeiro. Foi transferida a um segundo zoológico no país 

de origem, antes de ser enviada para o zoológico de Buenos Aires. Ao chegar à Argentina, 

recebeu o nome com o qual ficou conhecida. Em 2 de março de 1999 teve uma filha, que em 

2008 foi enviada à China (WIKIPEDIA, 2017). 

Inicialmente, a Associação de Funcionários e Advogados pelos Direitos dos Animais 

(AFADA) entrou com pedido de habeas corpus em favor de Sandra, que, apesar de não ter 

sido provido, resultou no pronunciamento, pela Sala II da Câmara de Cassação Penal, 

integrada pelos Juízes Angela Ledesma, Pedro David e Alejandro Slokar, de que, por meio de 

uma interpretação jurídica dinâmica, caberia reconhecer a Sandra a qualidade de sujeito de 

direito (THE INTIMATE APE, 2015-a).  

Adotando a referida fundamentação, a Juíza Elena Amanda Liberatori, ao decidir o 

Expediente A2174-2015/0, da cidade de Buenos Aires/Argentina, em 21 de outubro de 2015, 

reforçou que Sandra, como pessoa não humana, seria sujeito de direito (THE INTIMATE 

APE, 2015-b). 

 

           Figura 7 – Foto no gabinete da Juíza  

 

Fonte: PROJETO GAP, 2017 

 

Com efeito, consta da referida decisão: 

 

De conformidad con el precedente jurisprudencial mencionado, no se advierte 
impedimento jurídico alguno para concluir de igual manera en este expediente, es 

decir, que la orangutana Sandra es una persona no humana, y por ende, sujeto de 

                                                                                                                                                   
Suíça faleceu um dia antes da decisão, houve perda do interesse de agir. A petição inicial (GORDILHO, 2006) e 

a sentença (CRUZ, 2006) encontram-se publicadas. 
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derechos y consecuentes obligaciones hacia ella por parte de las personas humanas. 

(THE INTIMATE APE, 2015-b).104 

 

A Juíza ampara seu decisum, também, na Lei n.14.346/1954 (lei nacional de proteção 

aos animais), que, em seu art. 1º, prevê que “será reprimido con prisión de 15 días a un año, el 

que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales” 

(ARGENTINA, 1954)
105

. 

Outro fundamento utilizado na decisão foi a senciência. “Se trata reconocerle a 

Sandra sus propios derechos como parte de la obligación de respeto a la vida y de su dignidad 

de „ser sintiente‟, novedosa categorización que ha introducido la reforma de enero de 2015 del 

Código Civil en Francia” (THE INTIMATE APE, 2015-b)
106

. 

A Juíza aponta ainda a necessidade de se evoluir o pensamento para além da 

dominação humana sobre os animais: 

 

Entender y darse cuenta que los modos categorizar y clasificar encierran relaciones 

de poder específicas, que a su vez pueden provocar relaciones de desigualdad, 

dominación y sometimiento de seres vivientes, nos permitirá la posibilidad de 

cambiar ciertos modos de ver y actuar sobre nuestra vida cotidiana y sobre la vida de 

los otros humanos y no humanos. (THE INTIMATE APE, 2015-b).107 

 

A partir dessa construção teórica, a Julgadora afirma que Sandra tem o direito de não 

ser submetida a maus-tratos ou a tratamento abusivo. E, recorrendo às opiniões dos 

especialistas, documentadas no expediente, entende pela crueldade de privar orangotangos 

(seres geneticamente muito semelhantes aos humanos, dotados de inteligência e sensibilidade) 

de espaço adequado, socialização, liberdade e privacidade. Ademais, observa que os técnicos 

classificam Sandra como ser individual, com uma história própria, a quem deve ser 

assegurada a melhor qualidade de vida possível, respeitadas as suas condições particulares. 

                                                
104 De acordo com o precedente jurisprudencial acima mencionado, não há impedimento legal para concluir da 

mesma maneira neste expediente, ou seja, Sandra é uma pessoa não humana e, portanto, sujeito de direitos e de 

consequentes obrigações das pessoas humanas para com ela (Tradução nossa). 
105 “Prisão de 15 dias a um ano a quem infligir maus-tratos ou fizer vítima de atos de crueldade aos animais 

(Tradução nossa). 
106 “Trata-se de reconhecer a Sandra os seus próprios direitos como parte da obrigação de respeitar a vida e sua 

dignidade de „ser senciente‟, uma nova categorização introduzida pela reforma de janeiro de 2015 do Código 

Civil na França” (Tradução nossa). 
107 Entender e perceber que os modos de categorização e classificação contêm relações de poder específicas, que 

por sua vez podem provocar relações de desigualdade, dominação e sujeição de seres vivos, nos permitirá a 

possibilidade de mudar certas maneiras de ver e atuar sobre a nossa vida diária e sobre a vida de outros humanos 

e não-humanos (Tradução nossa). 
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 Por fim, a Magistrada determinou que fossem adotadas medidas para garantir o bem-

estar de Sandra, reconhecida como sujeito de direito, até que os especialistas resolvessem o 

seu destino: 

 

1) Reconocer a la orangutana Sandra como un sujeto de derecho, conforme a lo 

dispuesto por la ley 14.346 y el Código Civil en cuanto al ejercicio no abusivo de los 

derechos por parte de sus responsables –el concesionario del Zoológico porteño y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 

2) Disponer que los expertos amicus curiae Dres. Miguel Rivolta y Héctor Ferrari 

conjuntamente con el Dr. Gabriel Aguado del Zoológico de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires elaboren un informe resolviendo qué medidas deberá adoptar el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la oraguntana 

Sandra. El informe técnico tendrá carácter vinculante. 

3) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá garantizar a Sandra 
las condiciones adecuadas del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus 

habilidades cognitivas (THE INTIMATE APE, 2015-b).108 

 

 A expectativa era que Sandra fosse enviada para santuário em Sorocaba, no Brasil, 

para viver o resto de sua vida em melhores condições e sem exposição ao público. No entanto, 

a última notícia que se tem é que a Juíza indeferiu o pleito, em 10 de julho de 2017, por 

entender que o local não possuía pessoal especializado no manejo de orangotangos, em 

decisão contra a qual a AFADA interpôs recurso (PROJETO GAP
109

, 2017). 

 A relevância do julgado argentino, como já exposto, está no reconhecimento de um 

animal como pessoa não humana e como sujeito de direito. A discussão é complexa e indica 

novas perspectivas na defesa dos animais. 

 Segundo Bruno Torquato, “os sujeitos são os entes a que o ordenamento outorga 

direitos e deveres” (NAVES, 2010, p. 51). Com base nesse conceito com inspiração clássica, 

a tarefa de se qualificar animais como sujeitos de direitos é tortuosa.  

 Fiúza e Gontijo se colocam contra a possibilidade de que os animais sejam 

reconhecidos como pessoas, propondo-se a esclarecer alguns equívocos conceituais em 

relação ao tema.  

                                                
108 1) Reconhecer a orangotango Sandra como sujeito de direito, de acordo com as disposições da Lei 14.346 e 

do Código Civil relativo ao exercício não abusivo de direitos por parte de seus responsáveis - a concessionária 

do Jardim Zoológico de Buenos Aires e a Cidade Autônoma de Buenos Aires. 

2) Dispor que os peritos amicus curiae, Drs. Miguel Rivolta e Héctor Ferrari, em conjunto com o Dr. Gabriel 
Aguado, do Zoológico da Cidade Autônoma de Buenos Aires, preparem um relatório que resolva que medidas 

deverá adotar o governo da cidade autônoma de Buenos Aires em relação a Sandra. O relatório técnico terá 

caráter vinculante. 3) O Governo da Cidade Autônoma de Buenos Aires deve garantir a Sandra as condições 

adequadas do habitat e as atividades necessárias para preservar suas habilidades cognitivas (Tradução nossa). 
109 Sobre o GAP, Tagore Trajano esclarece que “Filósofos como Paola Cavalieri e Peter Singer, por exemplo, 

lançaram no ano de 1993o projeto The Great Ape Project, que conta com o apoio de primatólogos como Jane 

Goodal e intelectuais como Edgar Morin, onde defendem a imediata extensão dos direitos humanos,tais como o 

direito à vida, liberdade, saúde, a um meio ambiente sadio e equilibrado e direitos de personalidade, para os 

grandes primatas, antes que eles sejam extintos” (SILVA, 2016, p. 133-134). 
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Conceituam que “pessoa é todo ente que detenha personalidade” (FIÚZA; 

GONTIJO, 2014, p. 58, grifo dos autores). Já sobre o conceito de personalidade, os autores 

observam que “antes de ser um atributo natural, uma ideia inata, personalidade é atributo 

jurídico, isto é, criado pelo Direito, e que sofre mutações na medida em que as sociedades vão 

se modificando” (FIÚZA; GONTIJO, 2014, p. 58). 

A despeito disso, ressaltam que “a grande maioria da doutrina clássica entende 

personalidade como sendo sinônimo de capacidade de Direito, podendo ser definida, em 

poucas palavras, como a capacidade de ser sujeito de direito” (FIÚZA; GONTIJO, 2014, p. 

59, grifos dos autores). Os autores, no entanto, diferenciam personalidade (valor) de 

capacidade (medida desse valor). A capacidade de direito torna a pessoa sujeito de direito, ao 

passo que a capacidade de fato a habilita para exercer direitos e deveres.  

Os referidos civilistas também não equiparam ser pessoa e ser sujeito de direito. Este 

último “é todo ente ao qual se conferem direitos e deveres, é um centro de imputação de 

direitos e deveres. Pode ser uma pessoa, física ou jurídica, ou não” (FIÚZA; GONTIJO, 2014, 

p. 60). Logo, admitem que “a própria Lei é capaz de atribuir, expressamente, direitos a entes 

desprovidos de personalidade” (FIÚZA; GONTIJO, 2014, p. 62) e, para exemplificar, citam o 

nascituro, a herança vacante e a massa falida como sujeitos de direito que não são pessoas.  

Os autores admitem teoricamente, em um primeiro momento, a possibilidade de 

reconhecimento dos animais como sujeitos de direito sem personalidade, hipótese em que 

ressalvam que se deve observar qual o objeto de tutela da norma. 

 

[...] seria possível concluir que a proteção aos animais poderia se dar tanto em razão 

da defesa do patrimônio de seu proprietário, sendo neste caso o animal visto como 

objeto; poderia se dar como forma de proteção à fauna, de forma a resguardar o 

direito difuso ou coletivo a um meio ambiente saudável, previsto no art. 225 da 

Constituição, bem como poderia se dar em razão do próprio animal, sem que isso 

significasse proteção à fauna ou à propriedade, podendo mesmo ser contrária a esta. 

Somente nesta última hipótese, poder-se-ía falar em animal sujeito de direitos, uma 

vez que, nos outros casos, a tutela se daria apenas como meio de proteção de direitos 

humanos (FIÚZA; GONTIJO, 2014, p. 70). 

 

Mas, ainda assim, entendem não ser necessário esse reconhecimento para que se 

promova a proteção dos animais, ressaltando que ele traz dificuldades práticas. A sociedade 

não é vegetariana e dificilmente se poderia justificar o uso alimentar de sujeitos de direito. 

Sustentam que, em todos os casos, seria o ser humano o real sujeito de direitos, “seja o 

proprietário, seja aquele que deseja um meio ambiente saudável, seja o que se projeta no 

animal em sofrimento” (FIÚZA; GONTIJO, 2014, p. 72). 
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A par da discussão sobre a necessidade ou não de se reconhecer os animais como 

sujeitos de direitos, Fiúza e Gontijo descartam a possibilidade de os animais serem 

considerados pessoas e, portanto, terem personalidade. Afirmam que “elevar os animais ao 

status de pessoas seria garantir a eles amplos direitos, inclusive patrimoniais, e criar a 

possibilidade de eles serem responsabilizados por seus atos, solução, a nosso ver, 

incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro” (FIÚZA; GONTIJO, 2014, p. 64). 

No entanto, cabe observar que, em sua decisão, a Juíza argentina deixou claro que 

estaria falando de pessoas não humanas, tendo salientado que as classificações podem se 

modificar, de forma a garantir um tratamento menos desigual. Assim, sendo o Direito uma 

ciência em construção, poderia ser formatada a categoria de pessoa não humana, detentora de 

personalidade igualmente específica, materializada por meio de capacidade de direito que lhe 

garantisse direitos que lhe fossem cabíveis, de acordo com a sua natureza. Essa categoria não 

teria, por certo, capacidade de fato, o que nunca impediu nenhum sujeito de ter seus direitos 

garantidos.  

Como visto na exposição sobre a teoria de Hans Jonas, uma ética da responsabilidade 

como a por ele projetada não pode se submeter à necessidade de reciprocidade para o 

reconhecimento de deveres, como a obrigação de o ser humano garantir a proteção dos demais 

seres vivos. 

Vale ressaltar, porém, que os referidos autores discordam dessa posição, sob o 

argumento que a sociedade humana não estaria preparada para reconhecer direitos a todos os 

animais e que diferentes tipos de personalidades apenas garantiriam rótulos vazios de 

conteúdo e conduziriam ao mesmo especismo combatido pelos defensores da personalidade 

de animais não humanos (FIÚZA; GONTIJO, 2014, p. 64-65). Em suas palavras, “atribuir 

personalidade aos animais em geral, para em seguida limitar os direitos da personalidade 

atribuídos a cada um, conforme sua complexidade, seria retornar à segregação por espécies” 

(FIÚZA; GONTIJO, 2014, p. 67). 

Entretanto, a especificação de direitos de acordo com as características próprias do 

sujeito não necessariamente viria a reforçar a segregação. Mesmo entre seres humanos pode 

ser necessária normatização especial, como ocorre com as leis voltadas à proteção de crianças 

e adolescentes, idosos, portadores de deficiência, dentre outros. Também não se poderia dizer 

que as pessoas jurídicas possuem todos os direitos das pessoas naturais, mas tão-somente 

aqueles que lhes são aplicáveis.  

Tagore Trajano e Heron Gordilho aduzem que o conceito de pessoa não é fixo, mas 

que, como produto cultural, sofre alteração com a evolução da sociedade. Como exemplo, 
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relembra que na Roma antiga nem todos possuíam o status de pessoa, eis que “mulheres, 

crianças, escravos, estrangeiros e os próprios animais eram considerados res” (GORDILHO; 

SILVA, 2012, p. 2.095). 

Os autores baianos afirmam que o conceito kantiano de pessoa, que tem como fio 

condutor a razão e a autoconsciência, tem sofrido críticas, uma vez que deixaria de fora 

crianças até certa idade e alguns portadores de deficiência mental. Por outro lado, alguns 

animais, dentre eles os grandes símios, conforme exposto no capítulo dois, possuem 

capacidade de raciocínio e consciência de si (GORDILHO; SILVA, 2012, p. 2.095-2.096). 

Como indaga Tagore Trajano, “também os loucos e demais deficientes mentais, bem 

como as crianças e os adolescentes não são inimputáveis, isto é, incapazes de ter consciência 

dos seus atos, e nem por isso lhes é recusada a capacidade em adquirir e exercer direitos 

através de seus representantes?” (SILVA, 2016, p. 136). 

E, no sentido exposto pela Juíza argentina, Silva e Gordilho expressam que 

“podemos encontrar, no decorrer da história, atos juridicionais que operaram verdadeiros 

efeitos de mudança não-formal, mediante adaptações efetivadas através de processos de 

interpretação da Constituição” (GORDILHO; SILVA, 2012, p. 2.101). Tal teria ocorrido na 

decisão que conheceu do habeas corpus impetrado em favor da chimpanzé Suíça
110

, tendo em 

vista que o paciente neste tipo de remédio constitucional é o sujeito de direito. 

Ao considerarem a possibilidade de atribuição de personalidade aos grandes símios, 

Fiúza e Gontijo acabam por descartá-la, amparados na rejeição ao especismo e no 

questionamento sobre que medida poderia ser tomada em caso de conflito entre direitos destes 

animais e dos seres humanos.  

  Vale salientar que eventual conflito entre estes direitos apareceriam no momento da 

aplicação e poderiam ser resolvidos a partir da consideração das peculiaridades do caso 

concreto, que envolveriam, por exemplo, a natureza dos direitos envolvidos, assim como as 

consequências de possíveis soluções.  

Em relação à crítica de que reconhecer personalidade somente aos grandes símios 

manteria o tratamento especista, pode-se perceber que tem fundamento, eis que apenas se 

ampliaria o rol de tutela jurídica àqueles animais especialmente semelhantes aos seres 

humanos. No entanto, pensa-se que a contradição só poderia ser invocada para alargar ainda 

mais o âmbito de abrangência normativa, nunca para limitar a proteção. 

                                                
110 Vide nota 83. 
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Também contribui para o debate a análise da relação jurídica, nos termos expostos  

por Bruno Torquato. O civilista, ao propor uma reconstrução do modelo de relação jurídica, 

descreve-a como “relação entre situações subjetivas. Não há necessidade de dois sujeitos, mas 

de centros de interesses” (NAVES, 2010, p. 51). 

O autor rechaça, assim, a necessidade de intersubjetividade para o reconhecimento da 

relação jurídica, ao afirmar que “a ideia de que há uma essência verdadeira, uma ontologia da 

relação que a faz coincidir com o relacionamento entre pessoas deve ser abandonada” 

(NAVES, 2010, p. 56). 

Dessa forma, afastando-se da discussão se os animais podem ou não ser sujeitos de 

direitos, pode-se pensar na possibilidade de serem contemplados ou não em relações jurídicas.  

O civilista esclarece que “são situações subjetivas: direito subjetivo
111

, dever
112

, 

direito potestativo
113

, sujeição
114

, ônus
115

, faculdade
116

, expectativa de direito, poder 

                                                
111 Para o autor, “o direito subjetivo é o reconhecimento estatal de certo âmbito do exercício privado” (NAVES, 

2010, p. 62). Coloca que quatro teorias procuram trabalhar o direito subjetivo sob diferentes enfoques. Para a 

teoria da vontade, seria “expressão da vontade juridicamente protegida” (NAVES, 2010, p. 62). Sofre a crítica de 

não conseguir explicar como crianças e loucos poderiam ter direitos subjetivos. Para a do interesse, a vontade 

seria substituída pelo interesse. Mas ela não leva em conta que “todo direito subjetivo contém interesse, mas nem 

todo interesse é albergado pelo sistema de direitos” (NAVES, 2010, p. 65). Para a eclética ou mista, o direito 

subjetivo está na combinação de ambos. “A vontade, como poder reconhecido e protegido pela ordem jurídica, 

atua em determinado fim (interesse)” (NAVES, 2010, p. 66). Por sua vez, a teoria eclética expõe-se às críticas 

formuladas às anteriores.  Por fim, para a teoria de Kelsen, “a norma prescreve um dever, que tem como 

conteúdo uma prestação ou uma tolerância. O sujeito na relação é apenas o sujeito do dever, que pode, por sua 

ação ou omissão, violá-lo. O outro indivíduo em face do qual é devida a conduta, possui apenas um reflexo do 

dever e não é agente dessa relação” (NAVES, 2010, p. 68). Assim, existiria apenas o dever jurídico, sendo o 
direito subjetivo relegado na hipótese em que “o poder jurídico de movimentar o procedimento jurisdicional é 

distinto daquela pretensão (direito reflexo)” (NAVES, 2010, p. 69). É criticada por sobrevalorizar o direito 

objetivo em detrimento do direito subjetivo, entendido como “concretude da previsão normativa, que enquanto 

tal, não é apenas atribuição estatal, mas formação histórico-cultural constituída na argumentação” (NAVES, 

2010, p. 70). Bruno Torquato conclui que “o dever-ser descrito pela norma (direito objetivo) em algum momento 

deverá ganhar efetividade na situação social, concretizando a hipótese normativa” (NAVES, 2010, p. 71), o que 

faz com que não tenha sentido falar em direito objetivo de forma apartada do direito subjetivo (este entendido 

como um poder de atuação). 
112 É a contraparte passiva do direito subjetivo.  
113 O civilista utiliza a divisão dos direitos entre direito subjetivo e potestativo, sendo este último configurado 

como “uma situação irresistível, em que a produção de efeitos não pode ser obstada pela outra parte, pois não 
depende de sua colaboração” (NAVES, 2010, p. 74). Direitos potestativos devem ser expressamente previstos 

em normas jurídicas. 
114 É a contraparte passiva do direito potestivo. “Na relação jurídica entre direito potestativo e sujeição não há 

proporcionalidade de atuações, mas verdadeira submissão ao arbítrio de outrem” (NAVES, 2010, p. 74). 
115 Para Torquato, “ônus é a situação subjetiva em que determinado comportamento é devido para que se atinja 

interesse próprio” (NAVES, 2010, p. 85). 
116 “Faculdade jurídica traduz-se no poder de exercício unilateral para obtenção de determinada finalidade” 

(NAVES, 2010, p. 75). Bruno Torquato a trata como modalidade de exercício do direito subjetivo, que pode 

conter várias faculdades. 
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jurídico
117

 e interesse juridicamente protegido
118

. Todas estas situações representam centros 

de imputação
119

 e, portanto, individualmente são posições jurídicas” (NAVES, 2010, p. 56).  

Se estiver presente apenas uma situação subjetiva não há relação jurídica. 

“Requerem-se, para a relação jurídica, sempre dois ou mais centros de imputação 

determinados, pois a indeterminação de um deles descaracteriza a própria existência do 

vínculo” (NAVES, 2010, p. 56). 

A ampliação da consideração da relação a todas essas categorias de situações 

jurídicas abre o leque para o tratamento jurídico dos animais.   

O que se pretendeu nessas breves linhas foi delinear parte das candentes questões que 

o Direito Animal envolve, marcadas pela transdisciplinaridade e pelo constante diálogo com 

outros ramos do Direito.  

A decisão estrangeira, ora em destaque, incorpora parte dos debates que podem ser 

tidos como novas perspectivas da proteção animal. E a discussão acerca da condição de 

pessoa e de sujeito de direito relaciona-se diretamente com o princípio da dignidade dos 

animais. Isso porque um princípio deve ser materializado por direitos, sob pena de não 

alcançar concretude. Discutir a posição jurídica dos animais vai interferir nos direitos 

reconhecidos, bem como no grau de proteção alcançada.  

Ainda há muito que se explorar, já que o ramo jurídico encontra-se em construção e 

sequer teve sua autonomia plenamente reconhecida. O fato é que a proteção dos animais tem 

ocupado posição de destaque na sociedade, como se percebe na repercussão alcançada por 

casos de maus-tratos compartilhados em redes sociais, bem como nos vários precedentes do 

STF, que indicam a preocupação de juristas com o tema, a ponto de fazer chegar à Corte 

Constitucional as demandas relacionadas.  

 

                                                
117 Também chamado de poder-dever, “é uma situação especial que compreende vários deveres que devem ser 

exercidos em função de outrem, mas confere uma esfera de liberdade no desempenho desses deveres” (NAVES, 

2010, p. 84). O exemplo típico é o poder familiar. 
118 Para o autor, o interesse juridicamente protegido é apenas aqueles incorporados no sistema de direitos, ou 

seja, “não há uma situação jurídica de interesse legítimo” (NAVES, 2010, p. 84, itálico do autor). 
119 Bruno Torquato conceitua centros de imputação como “objeto conformado pelo ordenamento e pelos 

discursos dos sujeitos envolvidos” (NAVES, 2010, p. 57). 
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5 CONCLUSÃO 

Em linhas gerais, buscou-se analisar na presente dissertação o princípio da dignidade 

dos animais à luz do ordenamento jurídico brasileiro. O fio condutor da narrativa foi o 

pensamento de Klaus Günther (marco teórico), que sustenta que a imparcialidade apenas pode 

ser alcançada através da conjugação dos juízos de justificação e aplicação. O primeiro critério 

é de validade da norma, verificada a partir da concordância de todos os envolvidos, em busca 

da universalização. Já o segundo é de adequação, no qual são analisados os sinais 

característicos da situação, para verificar a incidência da norma no caso concreto. 

Para compreender a questão de fundo que envolve o referido princípio, 

especialmente no que se refere à possibilidade ou não de consideração ética aos animais, foi 

necessário fazer uma breve incursão no paradigma dominante (antropocentrismo) e em suas 

bases filosóficas, que levou à conclusão de que o modelo biocêntrico seria o que melhor se 

alinharia a uma ética mais solidária e inclusiva, evitando-se discriminação injustificada.  

Ao longo do trabalho apareceram algumas encruzilhadas que exigiram que certas 

escolhas fossem feitas. A primeira delas é justamente a opção pelo biocentrismo.  

Nessa linha, foi abordada teoria ligada à ética animalista e ao biocentrismo mitigado, 

defendida por Peter Singer, que, em suma, advoga igualdade de tratamento entre os seres 

humanos e grande parte dos animais explorados pela sociedade, com base na senciência. 

Também se fez breve análise do biocentrismo global de Paul Taylor, segundo o qual 

todos os seres vivos possuem um bem próprio, sendo teleologicamente organizados para 

atingirem suas finalidades, merecendo respeito em condições de igualdade com o ser humano.  

A evolução da ética veio acompanhada de avanço científico em relação aos animais e 

suas capacidades. Foram apreciados estudos (da biologia, veterinária e, principalmente, do 

campo do comportamento animal) que demonstraram que alguns animais são capazes de 

raciocínio, percepção de si, dos outros e do entorno, planejamento, memória e até mesmo de 

uma moral incipiente. 

Todo esse substrato teórico, no entanto, ainda não estava no campo do Direito. 

Para compreender como esses elementos poderiam influenciar e se inserir no plano 

jurídico, foi preciso adentrar, no capítulo seguinte, na relação entre o Direito e a Moral, 

procedendo-se a investigações jusfilosóficas que envolveram, primeiramente, a indagação 

acerca da natureza do valor, chegando-se à conclusão de que os valores são atribuídos pelo ser 

humano em sua experiência ética, cultural e histórica. Optou-se por não se trabalhar com a 
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ideia de valor intrínseco dos animais, desviando-se, em consequência, do objetivismo. Esta é a 

segunda escolha adotada. 

A despeito disso, para fugir às armadilhas do subjetivismo individualista, recorreu-se 

à teoria do agir comunicativo de Habermas, que sugere a possibilidade de se alcançar o 

consenso construído intersubjetivamente por meio da argumentação racional, como 

alternativa para a universalização possível, ainda que contingenciada no tempo, espaço e 

contexto social.  

Superada essa questão, foi possível adentrar no universo do Direito propriamente 

dito, tendo sido assentado que a influência da Moral na ciência jurídica se dá especialmente 

no momento da justificação (elaboração e validade da norma). 

A norma jurídica é gênero que engloba as espécies princípios e regras. Interessa à 

pesquisa levada a efeito especialmente os princípios, razão pela qual se dedicou algumas 

linhas para tratar de sua natureza e do debate teórico entre Alexy e Dworkin a esse respeito. 

Aqui foi feita a terceira escolha da dissertação, que envolve a opção pelo pensamento de 

Dworkin, no sentido de que os princípios são normas deontológicas que se aplicam, da mesma 

forma que as regras, de maneira definitiva, e não comandos de otimização, que podem ser 

sopesados no caso concreto e aplicados em maior ou menor grau, como proposto por Alexy. 

Ainda foi preciso considerar brevemente qual tipo de interpretação de normas seria 

considerado como apropriado para permitir o reconhecimento e concretização do princípio da 

dignidade dos animais, chegando-se à conclusão de que seria uma interpretação construtiva, 

nos moldes sugeridos por Dworkin e Gadamer, levando-se em conta, ainda, a ampla 

legitimidade, defendida por Häberle.  

Nesse sentido, o julgador deve ser sensível, para perceber as mudanças na sociedade 

e incorporá-las em suas decisões, ter conhecimento do arcabouço jurídico e dos precedentes 

judiciais e cultivar a sabedoria, para conseguir transitar entre as necessidades de segurança 

jurídica e de flexibilidade do sistema. Além disso, deve agir com imparcialidade, no sentido 

de priorizar a interpretação do Direito como integridade, visando a garantir a maior 

efetividade dos princípios, em detrimento de sua visão pessoal, preconceitos e posição 

política.  

Para encerrar essa parte teórica, foi ainda essencial mergulhar no pensamento do 

marco teórico, para permitir a compreensão da proposta defendida. 

Chegou-se, então, ao tema da dignidade propriamente dito, sendo necessário, porém, 

mais uma parada estratégica antes da análise da dignidade dos animais.   
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Alguns aspectos do princípio da dignidade humana foram analisados, para contrapor 

ou correlacionar ao princípio da dignidade dos animais.  

Viu-se que, em relação ao primeiro, o suporte filosófico provém especialmente de 

Kant, com a valorização da racionalidade e da autonomia como fundamento do respeito. 

 Já em relação ao segundo, constatou-se que o pensamento de Peter Singer e de Paul 

Taylor e a ética da responsabilidade de Hans Jonas amoldam-se melhor às suas 

peculiaridades, podendo-se elencar uma série de circunstâncias complementares e dialéticas, 

tais como a raridade da vida, a obra da evolução, a necessidade de preservação da 

variabilidade genética, a interdependência entre os seres vivos, a identificação de que todo ser 

vivo possui um bem próprio e que seus interesses devem ser tratados com igual consideração, 

assim como a senciência, como aptas a embasar a atitude de respeito.  

Nos dois casos, o respeito implica em não instrumentalização e não precificação do 

ente dotado de dignidade. 

O trabalho se propôs a responder às seguintes questões: o direito brasileiro contém 

elementos que justifiquem o reconhecimento do princípio da dignidade dos animais? Como 

esse princípio é tratado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e quais parâmetros de aplicação 

a serem propostos, partindo da análise de julgamentos de casos concretos? Quais as novas 

perspectivas no estudo do tema? 

A primeira pergunta foi respondida no capítulo quatro, no tópico referente à 

justificação.  

A partir da identificação das normas aplicáveis, aliadas ao cenário (bio)ético 

apresentado e ao crescente movimento mundial de proteção aos animais, conclui-se que existe 

possibilidade de incorporação e aplicação imediata do princípio implícito da dignidade dos 

animais, ainda que este não esteja totalmente delimitado, a partir da observância de seu 

conteúdo mínimo, previsto constitucionalmente, de vedação à prática de crueldade.  

A conclusão pode ser alcançada da interpretação sistemática dos princípios expressos 

da dignidade da pessoa humana e da não discriminação, tendo sede constitucional no art. 225, 

§1º, inciso VII, da CR/1988, reforçado pelo comando de proteção ambiental e de preservação 

das florestas, fauna e flora, como responsabilidade comum de todos os entes. 

O inciso VII do §1º do art. 225 da CR/88 demonstra que o parâmetro adotado como 

escolha política do legislador brasileiro ao princípio da dignidade dos animais é a senciência, 

o que pode ser extraído da utilização do termo “crueldade”.  

A segunda pergunta também foi respondida no capítulo quatro, no tópico referente à 

aplicação, no qual foram analisados três precedentes do STF (referentes à farra do boi, às 
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rinhas de galo e à vaquejada) que envolvem o art. 225, §1º, inciso VII, da CR/88, a proteção 

da fauna e o conflito entre princípios.  

Pode-se perceber que existem no Tribunal duas formas de interpretar o referido 

dispositivo. Uma considera que a proteção ali estabelecida à fauna é decorrente do direito 

humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao passo que a outra defende um 

direito autônomo de proteção dos animais contra a crueldade, independentemente de uma 

finalidade de cunho utilitário, como a preservação de espécies e ecossistemas. Filia-se a esta 

segunda corrente. 

Além disso, os Ministros também se dividem sobre se o Judiciário poderia intervir na 

escolha feita pelo legislador, nos casos de edição de leis que visavam regulamentar os maus-

tratos nas atividades analisadas. De um lado, entendeu-se que deveria prevalecer a vontade do 

legislador e, de outro, que o STF teria legitimidade para harmonizar conflitos entre normas. 

Nesse caso, também se adota a segunda posição. 

Vale ainda salientar a divergência em relação a ser o preceito constitucional em tela 

suscetível ou não de aplicação sem lei que o regulamente, tendo prevalecido a posição de que 

a cláusula proibitiva não requer regulamentação e que eventual lei deve ser de reforço 

proibitivo.  

Todos os Ministros concordaram quanto à importância dos precedentes para o 

julgamento de novos casos, sendo o acórdão da “farra do boi” unânime em relação à 

inviabilidade de se sustentar a proteção cultural a favor de atividade que promova, de forma 

inerente, a crueldade contra os animais.  

Nos julgados subsequentes, os votos divergentes tentaram demonstrar que a atividade 

não era intrinsecamente cruel (e, portanto, a regulamentação seria suficiente para evitar os 

maus-tratos, sendo eventual excesso punido no campo do Direito Penal) ou que a lei tinha 

como objetivo reduzir os maus-tratos em práticas que não cessariam de existir, mostrando-se, 

assim, mais favorável aos animais que a falta de norma.  

Ser a atividade intrinsecamente cruel ou não é matéria de prova e escapa aos 

objetivos do presente trabalho, uma vez que tal averiguação deve ser feita caso a caso. Já a 

tese de que a atividade continuará ocorrendo e que a lei viria para aprimorar a situação dos 

animais não parece defensável. Como a prática de maus-tratos contra os animais é crime, a 

atividade ilícita não pode ser regulamentada, mas, pelo contrário, deve ser combatida, como 

ocorre com outros tipos de crimes.   

A resposta da terceira questão, apesar de estar embasada em observações constantes 

dos votos de Ministros nos três julgamentos analisados, será apresentada de forma mais 
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sistemática nesta oportunidade. 

Podem ser sugeridos os seguintes parâmetros de aplicação do princípio da dignidade 

dos animais a partir dos precedentes do STF: 1) os animais, silvestres e domésticos, possuem 

interesse legítimo em não sofrer, reconhecido pelo Constituinte; 2) são protegidos contra 

sofrimento físico e/ou mental; 3) possuem dignidade, que deve ser respeitada pelo ser 

humano; 4) não se pode ponderar o sofrimento animal; 5) na dúvida sobre se um animal é 

senciente ou não ou se uma atividade causa maus-tratos, aplica-se o princípio da precaução;  

6) os seres humanos possuem obrigações para com os animais; 7) os meios processuais 

podem ser utilizados para compelir o Estado a implementar a regra do inciso VII do §1º do 

art. 225 da CR/88; 8) a legitimidade não fica limitada à circunscrição territorial do Município 

ou Estado onde ocorra a prática cruel; 9) a proteção cultural ou ao desporto não pode ser 

invocada para tutelar prática intrinsecamente cruel aos animais; 10) a proteção aos animais 

possui sede constitucional, não podendo ser menosprezada como questão de menor 

importância. 

Por fim, em relação à última pergunta, as novas perspectivas foram apresentadas no 

capítulo quatro, no tópico respectivo, em que foi abordada a decisão argentina que reconheceu 

à orangotango Sandra a condição de pessoa não humana e de sujeito de direitos.  

O reconhecimento do princípio implícito da dignidade dos animais no plano 

constitucional gera reflexos nos demais ramos do Direito. 

É certo que também no Direito Penal há espaço para reflexões, tais como a 

necessidade ou não de se aumentar a pena para o crime de maus-tratos aos animais, ou de se 

criar tipo penal específico para o delito de tráfico de animais silvestres, por exemplo.  

Mas neste estudo optou-se pela sugestão de maiores aprofundamentos na seara do 

direito civil, tendo-se em vista que a implementação do princípio exige a sua materialização 

por meio de direitos, sendo necessária, então, a discussão sobre como esses direitos seriam 

formatados, quem seria o titular e qual o tipo de proteção que trariam. 
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