
RESUMO  

A presente tese exporá a questão do animal na sociedade entre a tutela, o uso e o abandono, 

sob o manto constitucional. Pretende-se analisar o paradoxo jurídico dos animais. Assim, os 

esforços teóricos de Jacques Derrida e Cary Wolfe formarão a base filosófica, que situará 

corretamente a animalidade, sem despir o próprio ser humano de sua condição animal. A 

pesquisa teve seu início a partir da necessidade de corretamente reposicionar os animais no 

ordenamento jurídico, a partir de sua atual condição na sociedade. Essa pesquisa propõe a 

visão pós-humana, que abandona o antropocentrismo e o especismo. A condição de 

vulnerabilidade de todo ser vivo diante da vida, coloca o animal humano e o não-humano no 

mesmo patamar, e os distingue da exótica atuação de máquinas, inteligências artificiais, 

robótica e demais inovadoras tecnologias, não sencientes e alheias às agruras e deleites de 

uma vida mundana e carnal. Este trabalho situará o animal na religião, na ciência e analisará o 

papel do Direito por meio da defesa dos animais em juízo, do ambientalismo, e através dos 

instrumentos presentes na lei pátria. A metodologia será normativa e histórico-filosófica, 

baseada também em textos legais e decisões judiciais. Esta investigação se valerá das 

orientações teórico-filosóficas para a propositura final de uma atuação teórico-prática apta a 

contribuir para a alteração social. O trabalho proporá a alteração do status jurídico dos animais 

no Código Civil, como sujeitos de uma vida, na classificação de Tom Reagan, e os caminhos 

para se impedir o ilícito contra os animais. Assim, será proposta a desconstrução do 

humanismo e a reconstrução conceitual a partir da animalidade inerente ao animal humano. 

Consequentemente, a ética da alteridade aplicada por um direito procedimental mostrar-se-á 

a alternativa própria a manter o Direto fortalecido diante de seus predadores externos, como a 

política e a economia. É urgente estabelecer mecanismos sólidos que garantam o acesso à 

justiça pelos animais para se evitar a crueldade praticada contra eles. Por fim, será 

demonstrada a aplicação do paralelismo com o princípio do poluidor pagador para evidenciar a 

necessidade da prevenção do ilícito antes do dano ao animal, por meio da tutela inibitória. 

Diante de avançada previsão constitucional, restará ineficaz a judicialização fragmentada da 

questão animal, e persistirá a necessidade de se reposicionar os animais na lei material, à luz 

de uma política pública nacional de defesa dos animais. Palavras-chave: Animal. Alteridade. 

Desconstrução. Tutela inibitória. Póshumanismo. 

 

ABSTRACT 

 This thesis exposes the issue of the animal in society between protection, use and 

abandonment, under the constitutional cloak. It is intended to analyze the paradox in the legal 

treatment of animals. Thus, the theoretical efforts of Jacques Derrida and Cary Wolfe formed 

the philosophical basis, which correctly situates animality, without depriving the human being 

himself of his animal condition. The research began with the need to correctly reposition 

animals in the legal system, based on their current condition in society. This research proposes 

the posthuman view, which abandons anthropocentrism and speciesism. The condition of 

vulnerability of every living being to life puts the human and nonhuman animals on the same 

level, and distinguishes them from the exotic performance of machines, artificial intelligences, 

robotics and all the new technological elements, which do not suffer the hardships. and 

delights of a worldly and carnal life. This work, after situating the animal in religion and 

science, turns to the analysis of the role of law in the defense of animals in court, in 

environmentalism and through the instruments present in the homeland law. The 

methodology will be normative and historical-philosophical, also based on legal texts and court 



decisions. This investigation draws on the theoretical-philosophical orientations for the final 

proposition of a theoretical-practical performance able to contribute to social change. The 

paper will propose to change the legal status of animals in the Civil Code, as subjects of a 

lifetime, in the classification of Tom Reagan, and the ways to prevent the illicit against animals. 

Thus, it will be proposed the deconstruction of humanism and the conceptual reconstruction 

from the inherent animality to the human animal. Consequently, the ethics of otherness 

applied by a procedural law will prove to be the proper alternative to keeping the law 

strengthened in the face of its external predators, such as politics and economics. There is an 

urgent need to establish sound mechanisms to ensure access to justice for animals to prevent 

cruelty to animals. Finally, the application of the parallelism with the polluter pays principle 

will be demonstrated to highlight the need to prevent the illicit before damage to the animal, 

through inhibitory protection. Faced with advanced constitutional provisions, the fragmented 

judicialization of the animal issue will remain ineffective, and the need to reposition animals in 

civil law will continue to exist, in the light of a national public animal protection policy. 
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