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RESUMO 

 
 

MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. A personalidade jurídica dos grandes primatas. 

2010. Tese (Doutorado em Direito) − Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2010. A lei atual foi forjada sobre a premissa de que a humanidade está no centro 

do mundo e de que o homem é o único e legitimado senhor de todos os seres vivos. Desde que 

Darwin revelou para o mundo uma então chocante realidade – sim, nós viemos de um símio 

ancestral – os princípios filosóficos do antropocentrismo começaram a ruir. E os animais, que 

nós sempre pensamos como objetivos de uso e consumo humano, como sofás, mesas e 

cadeiras? E os seres que nós descobrimos serem tão relacionados a nós que os chamamos de 

primos ou humanlike? Eles ainda são bens móveis nas palavras fora de moda do direito posto? 

Pois agora que uma nova realidade está implodindo os antigos tabus de irracionalidade e 

instinto pavloviano, muitos juristas e filósofos passaram a defender a existência de direitos 

fundamentais (como à vida, à liberdade, e à integridade física) a vários animais, baseados na 

sua igualdade substancial aos seres humanos. Para os que sustentam tais ideias, os animais, 

como a maioria de nós, têm interesses considerados relevantes, o que significa que eles 

podem pensar racionalmente, evitando a dor e o sofrimento, e procurando o bem-estar, mas 

somente o pequeno grupo chamado de “grandes primatas” (no qual se incluem o próprio 

homem e, além dele, os outros hominoides e antropoides, isto é, os chimpanzés, gorilas, 

orangotangos e bonobos) conhecem os rudimentos (blocos construtores) da moralidade. Aos 

grandes primatas podem ser reconhecidos direitos subjetivos? A resposta pode ser encontrada 

tanto no jusnaturalismo (na teoria do direito natural), que concebe direitos inatos, partilhados, 

segundo Justiniano, entre todas as criaturas vivas, quanto na teoria do interesse de Ihering, em 

oposição à teoria da vontade de Windscheid. Conjuntamente, eles podem explicar um novo 

conceito de personalidade jurídica mínima para os grandes primatas. 
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ABSTRACT 

 

MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. The great apes legal personhood. 2010. Thesis 

(PhD in Law) − Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

Modern Law is founded over the premise that mankind is in the center of the world; that man 

is the sole master and ruler of all living beings. Since Darwin brought into the eyes of 

humanity a brand new shocking reality – yes, we came from the apish ancestor – philosophy 

principles of anthropocentrism have collapsed. What about those animals we always thought 

as mere objects like sofas, tables or chairs? What about those beings we have now discovered 

so close related to us that we are used to call them as kin or humanlike creatures? Are they 

still goods by the old-fashioned words of written law? For a new reality is overcoming ancient 

taboos of irrationality and pavlovian instincts, there are now many jurists and philosophers 

who defend basic rights (such as life, liberty and bodily integrity) to lots of animals, based on 

their substantial equality to humans. For those who claim in their favor, animals, like most of 

us, have interests considered relevant, which means that they can think rationally, avoiding 

pain and suffering, and seeking for wellness of living, but only the small group called the 

great apes (in which we include the man himself as also the other hominoids or anthropoids: 

chimpanzees, gorillas, orangutans, and bonobos) know the “building blocks of morality”. Are 

they so entitled to have rights? The answer lies in both jusnaturalism (theory of natural 

rights), which conceives inherent rights of living, commonly shared, according to Justinian, 

by all living creatures, and in Ihering theory of interest opposed to Windscheid’s of will. 

Combined together they can provide a new concept of minimum notion of legal personhood 

for the great apes. 
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SUNTO 

 
 
MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. La personalità giuridica dei grandi primati. 2010. 

Thesis (PhD in Diritto) − Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2010. La legge attuale è stata forgiata sotto il presupposto che l’umanità è al centro del mondo 

e che l’uomo è il maestro unico e legittimo di tutti gli esseri viventi. Fin da quando Darwin ha 

rivelato a tutti quanti una così sorprendente realtà – sì, l’uomo proviene da un’antenato 

scimmia – i principi filosofici basati sull’antropocentismo hanno cominciato a sgretolarsi. E 

cosa succede con gli animali, che noi abbiamo sempre pensato come finalità d'uso e del 

consumo umano, come divani, tavole e sedie? E gli esseri il cui abbiamo trovato così vicini a 

ciò che noi chiamamo cugini o simili all'uomo? Sono ancora beni mobili per le parole fuori 

posto dalla legge scritta? Ora che una nuova realtà sta implodendo i vecchi tabù di 

irrazionalità e di istinto pavloviano, molti giuristi e filosofi hanno abbracciato l'esistenza di 

diritti fondamentali (come quelli alla vita, alla libertà e all'integrità fisica) di vari animali, 

sulla base della loro uguaglianza sostanziale all'uomo. Per coloro che detengono tali idee, gli 

animali, come la più grande parte di noi, hanno interessi rilevanti, e ciò significa che loro 

possono pensare razionalmente, evitando il dolore e la sofferenza, cercando lo stato di 

benessere. Ma solo un piccolo gruppo chiamato “grandi scimmie” (che include l'uomo stesso 

e, al di là di esso, le scimmie e altri ominoidi, cioè, lo scimpanzé, il gorilla, l’orango e il 

bonobo) conosce i rudimenti (mattoni) della moralità. In favore dei grandi scimmie ci possono 

esseri riconosciuti i diritti fondamentali sopradetti? La risposta può essere trovata sia nel 

giusnaturalismo (teoria del diritto naturale), diritti inerenti che sono condivisi tra tutte le 

creature viventi secondo Giustiniano, sia nella teoria di interesse da Ihering, in 

contrapposizione alla teoria della volontà da Windscheid. Insieme, possono spiegare un nuovo 

concetto di minima personalità giuridica per i grandi primati. 
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INTRODUÇÃO 

 

DIÁLOGO COM UM PRIMATÓLOGO 
 

 

Em resposta à minha mensagem eletrônica indagando sobre a pertinência desta tese, 

Frans B. M. de Waal em 4 de junho de 2008, às 12h11, escreveu: “Obrigado pela sua 

mensagem. Você pode achar interessante os debates em Primates & philosophers (com 

Singer e comigo)”.1 

 
Em 7 de junho de 2008, à 1h26, eu assim respondi: 

 

“Sou eu quem tem que agradecer, aqui! Os debates em Primates & 
philosophers são realmente incríveis. Eu já estou lendo o livro e, claro, os 
comentários de Peter Singer são tão fascinantes quanto os seus sobre os 
‘direitos dos animais’ no Apêndice C. Discussão do mais alto nível! 
É complicado contrariar a alegação de que os animais merecem 
‘cuidados’, não direitos. Argumentos como esse, assim como os baseados 
na escravidão das pessoas v. escravidão dos animais (os primeiros podem 
ser parte da sociedade enquanto os últimos não chegarão a essa posição – 
p. 77) são questões fundamentais que eu pretendo responder na tese. 
É claro que, como Singer disse, ‘reconhecer que todos os animais 
deveriam ter direitos fundamentais não implica necessariamente em 
contratar advogados para eles’ (p. 153), mas é importante enfatizar que 
nós temos direitos não porque merecemos ou porque somos ‘humanos’, e 
sim porque a lei quer assim. E há uma razão para isso: a lei reconhece 
‘personalidade jurídica’ naqueles que ela quer proteger de ofensas, dor, 
violações e danos em geral. 
Além disso, a lei traça – para mim é de nitidez cristalina – uma 
importante distinção entre ‘personalidade jurídica’ e ‘capacidade de agir’. 
A primeira é o atributo daqueles que podem ser titulares de direitos. A 
capacidade de agir, por sua vez, é o poder dado àqueles que a lei julga 
terem condições de exercer esses direitos. Pensando da maneira mais 
simples possível, os grandes primatas deveriam ter direitos (alguns 
direitos fundamentais, não o direito de ser indenizado, nem direitos de 
crédito ou, em outras palavras, aqueles relacionados aos bens, mas os 
direitos morais...), não a capacidade de exercê-los. (...).”2 

                                                 
1 No original: “Thanks for your message. You may find debates in Primates & Philosophers (with Singer and 

myself) interesting.” 
2 No original: “I am the one who must say thanks, here! Debates in Primates & philosophers are really 

amazing. I am already reading it, and of course, Peter Singer comments are just as fascinating as yours 
about ‘animal rights’ on Appendix C. Discussion on the highest level! It’s complicated to contradict the 
allegation that animals deserve ‘care’, ‘not rights’. Arguments like that, just the one based on the slavery 
vs. animals (those should become part of society while these are not able to get to this position – p. 77) are 
the question marks I’m intend to answer on the thesis. Of course, as Singer said, ‘recognizing that all 
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Horas depois, no mesmo dia, precisamente às 5h49, veio a réplica – seria esse um 

sinal de que minha mensagem despertara algum interesse no renomado professor? −, 

reproduzida abaixo, e que, sinceramente, me fez refletir: 

 
 “Fico feliz que gostou. Meu principal argumento é, claro, que não são 
somente o indivíduo e sua capacidade ou personalidade jurídica que 
contam, mas também a lealdade interpessoal, que é, no mais das vezes, 
ignorada pelos defensores dos direitos dos animais. Tudo de melhor.”3 

 

Pode parecer estranho que este trabalho se inicie justamente com uma opinião 

contrária àquela que, nas páginas vindouras, se pretende defender. Não é. 

 

Estranho era, para mim, naquele momento, entender por qual misteriosa razão 

aquele que poderia ser o maior defensor e advogado da tese de direitos aos grandes 

primatas − que, provavelmente, teria os melhores argumentos no campo da biologia; que 

era a maior autoridade científica em comportamento de chimpanzés e bonobos em todo o 

mundo; o primatólogo que mudou o rumo dos ventos, com seus trabalhos comparativos 

sobre a natureza quase-humana (humanlike4) desses animais − posicionou-se tão 

veementemente em sentido contrário a essa ideia. 

 

Se eles são good natured como nós, e conforme sempre defendeu e acreditou o 

professor Frans de Waal5, por que não poderiam também ter direitos? 

                                                                                                                                                    
animals should have some basic rights does not necessarily involve bringing in the lawyers’ (p. 153), but 
it’s important to emphasize that we have rights not because we deserve them, because we are ‘humans’, but 
because the written law states. And that is a cause for it: the law recognizes ‘personhood’ on those it wants 
to protect from harm, pain, violation and damages. Furthermore: law makes – for me it’s crystal clear - a 
very important distinction between ‘personhood’ and ‘capacity’. The first one is the attribute given to the 
ones who can have rights. Capacity, on the other hand, is the power given to the ones who are able to 
perform them. Thinking just as simple as this, Great Apes should have rights (some basic ones, not the right 
to be indemnified, or the right of credit, or, in other words, those related to economic values, but the moral 
ones..) not capacity. Anyway, I will not continue on this boring text and well-known arguments…it’s not my 
intention to disturb your work... of course you must know by heart every letter I’m writing. (…).” 

3 No original: “Glad you like it. My main argument is, of course, that it's not just the individual and its 
capacities or personhood that counts but also interpersonal loyalties, which are mostly ignored by rights 
advocates. All te best.” 

4 Não pude achar vocábulo mais apropriado que o próprio humanlike para me referir à natureza dos grandes 
primatas como uma natureza similar à natureza humana, conquanto distinta em alguns aspectos. 

5 Good natured, ou, em português, algo como naturalmente bons, não é só o título da obra que o primatólogo 
escreveu sobre as origens morais, ou, de acordo com a capa do livro, do certo e do errado, nos homens e 
nos outros animais, mas também uma referência ao fato de que os não-humanos podem ter boa índole e 
comportamentos reconhecidos como “humanos”, o que insinua que a moral não é um atributo exclusivo do 
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A tentativa de compreender esse pensamento conduziu-me a uma profunda 

reflexão, para, muito depois, conseguir entender que o professor Frans de Waal não se 

opõe aos direitos dos grandes primatas, mas apenas sustenta a opinião pessoal de que 

atribuir direitos a eles de nada valerá, ou melhor, apenas dificultará sua proteção porque, 

no momento de conflito com os direitos dos homens − e sempre há conflitos entre direitos 

de uns e de outros − prevalecerão invariavelmente os direitos e interesses desses últimos. 

Quais chances teriam os chimpanzés nessas condições? 

 

Ora, a questão dos direitos além da humanidade levanta indagações complexas: por 

exemplo, o direito dos animais implica em renúncia aos direitos dos homens sobre os 

animais? Implica em pararmos de comer outros animais, negando nossa natureza onívora? 

Obriga o cientista a parar todas as pesquisas e estudos que nos fizeram conhecer os animais 

como conhecemos hoje, e saber que golfinhos são criaturas com inteligência de crianças de 

cinco anos de idade, e que primatas antropóides são capazes de se comunicar com seres 

humanos pela linguagem dos surdos-mudos? Implica em retroceder na busca da cura de 

muitas doenças, porque não haverá mais cobaias? Acarreta escolhas utilitárias entre os 

nossos interesses e os interesses não-humanos? Se assim for, para o professor Frans de 

Waal não há e nem deveria haver direito, mas apenas a obrigação moral dos humanos de 

cuidar para que esses animais não-humanos jamais sofram desnecessariamente e vivam 

dignamente, seja onde for. 

 

O debate acerca da extensão de direitos a outros seres vivos não-humanos esbarra 

portanto, inevitavelmente, em complicados paradoxos. Por que só os grandes primatas e 

não os cães ou golfinhos, e até mesmo as formigas, poderiam ter direitos? Se assim for, os 

atuns têm direitos de não serem abatidos em redes de pesca, assim como os golfinhos 

tinham direitos de não terem sido mortos e espancados na Baía de Taiji?6 

                                                                                                                                                    
Homo sapiens. O professor de Waal inicia o livro desafiando o leitor: “In addition to being human, we 
pride ourselves on being humane. What a brilliant way of establishing morality as the hallmark of human 
nature – by adopting our species name for charitable tendencies! Animals obviously cannot be human; 
could they ever be humane?” (WAAL, Frans B. M. de. Good natured: the origins of right and wrong in 
humans and other animals. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. Prólogo, p. 1). E conclui 
que animais também têm capacidade para o amor genuíno, simpatia e cuidado com o de seu grupo (Ibidem, 
p. 16-17). 

6 Em outubro de 2003, ativistas da organização para a defesa dos animais marinhos denominada Sea 
Shepherd (em português, algo como guardião do mar) filmaram, do alto de uma colina, uma cena 
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Essas são as caixas-de-Pandora que Frans de Waal não quer – e esse não é seu 

trabalho, afinal − abrir. Prefere defender a causa menos controvertida do tratamento digno 

e moral em outras bases, fora do universo dos direitos, mas dentro dos cuidados que 

dispensamos, ou deveríamos dispensar, a todos os seres sensíveis da biosfera. Seguindo a 

tese dos ferrenhos defensores dos direitos dos animais, ir a uma churrascaria poderia ser 

ilegal. Estudar macacos como Frans de Waal sempre fez, também. Mais um paradoxo. Não 

estranha, portanto, essa sua posição. 

 

Não vou e nem quero questionar as respostas do professor Frans de Waal. 

Compreendo seus temores e seus rigores científicos. Não sou vegetariano e nem acho que 

deveríamos compulsoriamente sê-lo, acaso quiséssemos defender os direitos dos animais7. 

Seria negar nossa natureza predadora. Não acho que gorilas e chimpanzés devem ser 

automaticamente soltos de seus cativeiros em todo o mundo8. Muitas vezes vivem melhor 

ali do que nas florestas africanas e asiáticas. Nem acho que as pesquisas científicas com 

todos os tipos de animais devem parar imediatamente. Os benefícios para os males 

humanos também cessariam, e deles não decorrem necessariamente malefícios aos 

animais. Não defendo, adiante, posições radicais; apenas pretendo questionar aquelas 

retrógradas, estacionadas no tempo e fiadas em dogmas antropocêntricos, que sucumbiram 

ao darwinismo e novas realidades biológicas.9 

                                                                                                                                                    
conhecida por todos, depois, como o Massacre de Taiji. Muitas dezenas de golfinhos foram aprisionados na 
baía próxima ao vilarejo japonês que leva esse nome e, depois, dizimados sem dó ou piedade, com pauladas 
e facões. A água verde-esmeralda deu lugar ao vermelho-escarlate. Mais informações em: 
<www.seashepherd.com>. 

7 Tom Regan (Jaulas vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Porto Alegre: Lugano, 2006) e Peter 
Singer (Libertação animal. Tradução de Marly Winckler; revisão técnica de Rita Paixão. Porto Alegre: 
Lugano, 2004) estão entre aqueles que entendem que ser vegetariano é parte indispensável do movimento 
que defende a existência de direitos para os animais. 

8 Steven Wise encontrou dificuldades em relação aos cientistas e biólogos que consultou para desenvolver e 
elaborar a sua teoria da autonomia prática dos animais (Practical autonomy theory), porque eles sempre 
receavam que ele pudesse defender um direito dos animais de serem libertados dos seus cativeiros e não 
serem mais objeto de pesquisa pelos seres humanos (Drawing the line: science and the case for animal 
rights. Cambridge, MA: Perseus Books, 2002. p. 131-132). 

9 As novas descobertas da biologia revolucionaram o pensamento moderno, de modo que não há mais como 
pensar em uma filosofia sem a colaboração da biologia. É o que lembra Frans de Waal, referindo-se ao 
discurso do biólogo de Harvard E. O. Wilson, algumas décadas atrás: “The time has come for ethics to be 
removed temporarily from the hands of philosophers and biologicized.” (Good natured: the origins of right 
and wrong in humans and other animals, cit., p. 10). Em outras palavras, da confirmação da teoria da 
evolução das espécies pelos crânios encontrados em Olduvai Gorge por Louis e Mary Leakey (LEAKEY, 
Richard; LEWIN, Roger. Origins reconsidered: in search of what makes us human. New York: Anchor, 
1992) à estrutura da molécula de DNA, de James Watson e Francis Crick, tudo aponta para o fato de que 
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O cerne deste trabalho não está em defender, com unhas e dentes, direitos para os 

não-humanos, mas sim em mostrar que todas as razões que procurarmos para reconhecer 

determinados direitos básicos e essenciais a todos os indivíduos da espécie humana servem 

também para incluir, em alguma medida, na categoria de sujeitos de direito, e não de 

objeto, os chamados grandes primatas, grupo composto pelos primatas superiores ou 

antropóides, isto é, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. Este o nosso paradoxo: 

por que só o homem, se outros tão semelhantes, tão iguais, e até mais indefesos, precisam 

também de proteção? 

 

Inclusão na comunidade moral10? “Comunidade de iguais” entre o homem e os 

grandes primatas, como defendem Peter Singer e Paola Cavalieri, entre outros adeptos do 

Great Ape Project?11 

 

Não importa se a resposta a essas perguntas deságua no interesse juridicamente 

protegido de Ihering, na liberdade de escolha defendida por Vicente Ráo12, na vontade 

manifesta de Savigny, na vantagem assegurada de Hohfeld13, na possibilidade de direitos 

                                                                                                                                                    
partilhamos com os não-humanos a mesma estrutura molecular, grande parte do seu código genético e os 
processos físico-químicos e biológicos que nos trouxeram até aqui, hoje. Não somos muito diferentes deles, 
portanto. Nem piores, nem melhores. Apenas um pouco diferentes. 

10 O tema da inclusão na comunidade moral é filosófico e debatido em relação a embriões, fetos, mas também 
a chimpanzés e gorilas. Tom Beauchamp lembra que, antes do reconhecimentos de direitos, muitos 
defendem o reconhecimento de um status moral  (moral standing of animals) aos animais e, 
principalmente, aos grandes primatas, devido à sua autonomia e intelecção (BEAUCHAMP, Tom L... In: 
BEKOFF, Marc. Encyclopedia of animal rights and animal welfare. . Westport, Connecticut: Greenwood 
Press, 1998. p. 248/250, verbete: moral standing of animals).    

11 O tema da inclusão moral dos não-humanos e da igualdade além da humanidade (equality beyond 
humanity) foi objeto do chamado Projeto Grandes Primatas (The Great Ape Project), capitaneado pela 
defensora dos direitos dos animais Paola Cavalieri e pelo filósofo Peter Singer. O projeto transformou-se 
em livro por eles editado, com artigos de renomados figurões dos meios acadêmico e científico, defendendo 
uma “comunidade de iguais” entre homens e grandes primatas, e o seu direito inalienável à vida, à 
liberdade individual e à proibição à tortura e aos maus-tratos (A declaration on great apes. In: 
CAVALIERI, Paola; SINGER, Peter (Eds.). The Great Ape Project: equality beyond humanity. New York: 
St. Martin’s Press, 1995. p. 4-7). 

12  A liberdade de escolha é a “faculdade” a que Vicente Ráo se refere em sua obra, e que se traduz em “ato 
da vontade destinado à consecução dos bens, materiais ou imateriais, de valor individual ou social, 
necessários ou úteis à conservação e ao aperfeiçoamento do próprio titular, ou de outrem, ou da 
coletividade, exteriorizando-se sob a forma de relação entre pessoas, ou com o Estado, ou, ainda, como 
ação e relação que recaem sobre as coisas do mundo físico, ou sobre o produto imaterial da mente humana” 
(O direito e a vida dos direitos. 5. ed. anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros Sandoval. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999. p. 528).  

13 Wesley Hohfeld definiu direito subjetivo (right) como sendo uma vantagem conferida pela norma a um 
sujeito de direito − “an advantage conferred by legal rules upon a legal person” (WISE, Steven M. Animal 
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sem sujeitos para a proteção dos animais, ou, tão somente, no comportamento humano 

moralmente desejável do professor Frans de Waal. A solução desse problema passa por 

uma importante investigação: saber se a categoria do sujeito de direito é indispensável e se 

existe em razão de pressupostos biológicos ou filosóficos, ou mesmo por força de uma 

imposição criativa da lei e do direito positivo. 

 

Biologicamente, a classificação segmentária de Lineu e Aristóteles não mais 

prevalece à continuidade biológica de Darwin. Como escreveu Peter Singer, os animais 

não-humanos têm necessidades sociais e emocionais complexas, como nós14. As recentes 

pesquisas sobre a psicologia animal descobriram raciocínio e capacidade de abstração além 

da humanidade, fazendo ruir os postulados behavioristas e as crenças nas ideias de Pavlov 

e Descartes15. Nem mesmo a linguagem, último domínio exclusivo do homem, ficou de pé. 

Bastaram Koko, Kanzi, Washoe e um papagaio chamado Alex, para mudar o mundo16. 

Uma revolução dos bichos, como profeticamente dramatizou Orwell. 

 

Na filosofia, o antropocentrismo – jardim da infância do Código Napoleão, do 

Código Civil brasileiro e das modernas Declarações de Direitos Humanos − deixou de ser a 

doutrina dominante, dando lugar à bioética17, ao utilitarismo de Hume, Mill e Bentham, e 

Pound18, e ao antiespecismo de Singer.19 

                                                                                                                                                    
rights, one step at a time. In: SUSTEIN, Cass R.; NUSSBAUM, Martha C. (Eds.). Animal rights: current 
debates and new directions. Oxford; New York: Oxford University Press, 2004. p. 27). 

14 “Nonhumans animals have complex emotional and social needs.” (SINGER, Peter. Morality, reason, and 
the rights of animals. In: WAAL, Frans B. M. de. Primates and philosophers: how morality evolved. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006. p. 152). 

15 Pavlov é o autor da teoria do reflexo condicionado, que contrapunha o argumento da inteligência e do 
raciocínio nos animais. Descartes, por sua vez, acreditava que os animais, em contraposição ao homem, 
eram corpus sem espírito, ou seja, seres animados, porém governados pelos seus próprios instintos, mas 
não por uma inteligência mental (SZTYBEL, David. In: BEKOFF, Marc; MEANEY, Carron A. (Eds.). 
Encyclopedia of animal rights and animal welfare. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1998. p. 130, 
verbete: Descartes, René). 

16 Koko, uma gorila, Kanzi, um bonobo, Washoe, uma chimpanzé, e Alex, um papagaio-cinzento africano, 
são alguns notórios exemplos de animais não-humanos que aprenderam signos da linguagem humana e 
conseguiram se comunicar de maneira complexa – e nada rudimentar − corriqueiramente com os de nossa 
espécie. Ver itens 4.4.1 (“O antropocentrismo e o fator X”), 4.7.3 (“Practical autonomy theory”) e 5.6.2 
(“Fogo de orangotango, machado de chimpanzé e receita de gorila: nossas similaridades socioculturais”). 

17 A bioética é uma nova ética, voltada para uma melhor qualidade de vida, como a definiu Van Rensselaer 
Potter, em 1971. Trata-se do “estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e do 
cuidado da saúde, à luz dos valores e princípios morais” (REICH, Warren Thomas (Ed.). Encyclopedia of 
bioethics. New York: Free Press, 1978; FROSINI, Vittorio. Derechos humanos y bioética. Santa Fe de 
Bogotá, Colombia: Temis, 1997. p. 75). Uma das perguntas que a bioética visa responder é: “Somos 
diferentes dos animais?” (LAW, Stephen. Guia ilustrado Zahar de filosofia. Tradução de Maria Luiza X. 
de A. Borges. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. p. 110). Se sim, em que medida? Por quê? Há razão 
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Na ciência jurídica, o positivismo jurídico de Kelsen não sobreviveu ao 

aniquilamento de sua norma fundamental20. Ainda resiste o direito natural. Incólume. O 

jusnaturalismo respira hoje, porém, um ar diferente: um direito essencial, pressuposto, não 

ligado a Deus, nem à razão humana, ou ao contrato social fictício21, mas ao Homo sapiens 

e sua dignidade ontológica22. Diante disso tudo, não se pode deixar de indagar se essa 

dignidade inerente ao ser é exclusivamente humana, ou se não se estende também aos 

outros animais, ou, pelo menos, aos nossos parentes mais próximos na escala evolutiva. 

 

Frans de Waal responde: 

                                                                                                                                                    
para tratarmos um feto diferente de um golfinho? Por que o primeiro tem direitos assegurados e o segundo 
não?.  

18 O utilitarismo clássico é a filosofia da “maior felicidade”. Não se ocupa em saber se o homem é o ser 
magnânimo do universo ou se foi feito à semelhança do Criador. As ações humanas não são julgadas de 
acordo com a moral ou a vontade divina. O certo é o que traz felicidade, e o errado o que causa a dor, em 
relação a homens e animais. Já o utilitarismo moderno consiste na realização das necessidades e interesses 
sociais. Cuida-se, por exemplo, da escola da jurisprudência sociológica, que despreza a moral e os direitos 
inatos do homem como direitos positivados, mas os concebe apenas como a ratio legis desses mesmos 
direitos, isto é, a causa e a razão de existir da norma jurídica (POUND, Roscoe. An introduction to the 
philosophy of law. New Haven: Yale University Press, 1982. p. 47, 168). 

19 A doutrina antiespecista de Peter Singer relaciona-se ao pressuposto de que todos os animais, humanos e 
não-humanos, têm o mesmo direito de não serem tratados como seres inferiores na escala evolutiva, nem 
como meio para a consecução dos desígnios do homem, ou como objeto para as suas finalidades. É a luta 
contra a exploração dos animais pelo ser humano, com fundamento no fato de que todos os seres animais 
não-humanos têm interesses próprios e capacidade de sofrer, além de certa consciência de si mesmos. Essa 
discussão filosófica, apoiada no pressuposto do contínuo biológico de Darwin, é tema do livro: Libertação 
animal, cit. 

20 A escola positivista de Hans Kelsen sempre se ocupou em defender a existência de uma norma 
pressuposta, que se chamou de norma fundamental, para justificar a validade, a relação das normas entre si 
e a perfeita coesão de todo o sistema jurídico (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo 
do direito: técnica, decisão, dominação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996. p. 185-186). Essa norma é fictícia e 
jamais conseguiu ser explicada, senão sob o ponto de vista da escola jusnaturalista, que via na fundação do 
direito e das leis o fenômeno do direito natural. O positivismo ruiu pela utopia da sua própria concepção. 
Essa mesma explicação pode ser encontrada na obra de Heinrich Albert Rommen, para quem essa posição é 
inexplicavelmente paradoxal com sua visão ideal de ciência pura da lei normatizada (The natural law: a 
study in legal and social history and philosophy. Indianapolis: Liberty Fund, 1998. p. 142-143). 

21 O direito natural foi explicado de diversas formas, através dos tempos. Poderia emanar da Lex divina, 
conforme teorizou São Tomás de Aquino, da pura razão humana, como queriam os estóicos e os modernos 
racionalistas, tal qual Kant, Del Vecchio, Stammler, Wolff, Leibniz e Hegel, ou mesmo de um utópico e 
idealizado contrato social forjado entre os primeiros Adões, conforme concebido pela doutrina 
contratualista de Hobbes, Locke e Rousseau (FRIEDMANN, W. Legal theory. 5. ed. New York: Columbia 
University Press, 1967. p. 99-127). 

22 A dignidade do ser humano é ontológica, isto é, da sua essência, ou ela é deôntica, decorrendo da norma 
jurídica que estatui na Constituição o tal princípio da dignidade da pessoa humana, nascido no Concílio de 
Niceia, em 325 d.C.? (MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito além da vida: um ensaio sobre os 
direitos da personalidade post mortem. São Paulo: LTr, 2009. p. 77). Sustentamos que a dignidade é inata, 
pelo que o homem já nasce carregando consigo o germe da moralidade e dos valores fundamentais de vida 
e liberdade, sendo desnecessária a previsão legal para a proteção desses caracteres que lhe são 
indissociáveis e inerentes. 
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“Nós queremos curar as pessoas ou proteger os chimpanzés? Eu me 
inclino à proteção dos chimpanzés nesse debate em particular, enquanto, 
ao mesmo tempo, admito que eu tomarei qualquer vacina que salve a 
minha vida. O mínimo que eu posso dizer, então, é que eu caio em 
contradição. É por isso que eu acho que a língua falada pelos defensores 
dos direitos dos animais, com sua contundência e suas verdades 
absolutas, não ajuda em nada. Nada faz para revelar os profundos dilemas 
que enfrentamos. Eu prefiro muito mais a discussão em termos de 
obrigações [morais] humanas em relação aos animais, especialmente os 
animais tão avançados mentalmente como os símios, embora eu concorde 
com Singer que, no fim das contas, as conclusões a que nós chegamos 
podem  não ser assim tão diferentes.”23 

 

Há controvérsias, e muitas! E deve haver direitos para regular as complexas 

questões e conflitos envolvendo humanos e não-humanos, sob pena de que esses últimos, 

protegidos apenas por regras morais, concebidas sempre no interesse do homem, se tornem 

invariavelmente reféns dos seus desígnios24. Tudo porque a resposta é sempre positiva para 

as duas perguntas formuladas acima por Frans de Waal: sim, nós queremos curar as 

pessoas, mas também queremos proteger os chimpanzés! 

 

                                                 
23 “Do we want to cure people or protect chimpanzees? I lean towards protecting chimpanzees in this 

particular debate, while at the same time admitting that I will take any vaccine that may save my life. The 
least I can say, therefore, is that I am conflicted. This is why I find animal rights language, with its 
stridency and absolutes, distinctly unhelpful. It does nothing to lay bare the profound dilemmas that we 
face. I much prefer a discussion in terms of human obligations to animals, especially animals as mentally 
advanced as the apes, even though I agree with Singer that, in the end, the conclusions we arrive at may 
not be that different.” (WAAL, Frans B. M. de, Primates and philosophers: how morality evolved, cit., p. 
166). 

24 Giovanni Tarello, inspirado em M. Lawrence Friedman, fala que “cuanto más compleja es una sociedad, 
menos pueden funcionar sistemas de control informal” (Cultura jurídica y política del derecho. Granada: 
Comares, 2002. p. 523). 



 

 

CAPÍTULO VII 

(...) 

 

 

7.2 CONCLUSÃO 

 

Para muitos, não é chegada hora de emancipar nossos irmãos antropoides. Tal qual 

diria Joaquim Nabuco em relação a uma hipótese oxalá aplicável ao caso, estamos ainda na 

fase da inquietação:  

 

“a vitória abolicionista será um facto consummado no coração e na 
sympathia da grande maioria do paiz: mas em quanto essa victoria não se 
traduzir pela liberdade, não afiançada por palavras mas lavrada em lei, 
não provada por sophistas mercenários, mas sentida pelo próprio escravo, 
semelhante triumpho sem resultados praticos, sem a reparação esperada 
pelas victimas da escravidão, não passará de um choque da consciencia 
humana em um organismo paralyzado – que já consegue agitar-se, mas 
ainda não caminhar”25. 

 

Sue Savage-Rumbough e Roger Lewin anunciam outra solução: 

 

“O futuro é cheio de dilemas. Conforme as ideias clareiam, fica fácil ver 
porque o homem ergueu uma barreira entre ele e os outros animais do 
planeta. Essa barreira tem nos isentado das responsabilidades que nós, 
como espécie, não fomos capazes de assumir. Eu espero que agora nós 
estejamos prontos para o desafio, porque se nós as assumirmos, nós com 
certeza temos a obrigação de construir um mundo melhor, um mundo em 
que o homem e os animais andem lado a lado com uma nova 
compreensão, um novo respeito, e um novo reconhecimento de cada qual 
não é mais que uma manifestação física distinta de forças vitais, cada 
qual procurando conhecer a si mesmo e vivendo em harmonia com o 
outro”26. 

 

                                                 
25 NABUCO, Joaquim. O abolicionista, p. 98. 
26 SAVAGE-RUMBAUGH, Susan; LEWIN, Roger. Kanzi: the ape at the brink of the human mind, p. 282: 

“The future is full of dilemmas. As each one comes into clearer focus, it is easy to see why man has erected 
a barrier between himself and the other animals on the planet. This barrier has freed us from 
responsabilities that we, as a species, were not able to meet. I hope that now we are ready for the 
challenge, for if we meet it, we  shall surely build a better world, one in which man and animals walk side 
by side with a new understanding, a new respect, and a new recognition that each is but a different 
physical manifestation of life forces, each seeking to make itself known and to live in harmony with the 
other” 
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Postos de lado os clichês sobre o futuro dilema, é preciso anunciar que nossa 

missão divina27 ou humana, como espécie dotada de inteligência privilegiada e poder 

tecnológico para governar o planeta, não é destruir nem aniquilar chimpanzés, gorilas, 

orangotangos, bonobos ou quaisquer outros animais não-humanos. Temos, ao revés, a 

santa ou inevitável incumbência de zelar pela proteção dessas espécies.  

 

No caso específico dos grandes primatas não-humanos a melhor medida de fazê-lo 

é mesmo reconhecendo suas similaridades e parentesco para conosco, a fim de evitar sua 

trágica e iminente extinção28. 

 

                                                 
27 HÄYRY, Heta; HÄYRY, Matti. Who’s like us?, p. 173/182. In: CAVALIERI, Paola; SINGER, Peter. The 

great ape project, p. 179: “what Genesis claims is that human beings ought to be the rulers of Creation, not 
that they should use ohter animals as a means to their own ends”. 

28 Sobre a próxima e prenunciada extinção dos grandes primatas não-humanos: quanto aos chimpanzés e 
bonobos, “estipula-se que exista cerca de 200.000 chimpanzés e bonobos no mundo. Essa população não é 
o suficiente para resistir as agressões do Homo sapiens: a carne de chimpanzé é muito apreciada na África, 
muitos desses animais são mortos ou vendidos vivos para centros de pesquisa na Europa e nos Estados 
Unidos e seu território natural a cada ano esta sendo invadido pela ocupação humana. A ONU calculou que, 
se o ritmo de destruição do habitat e da predação continuar, o chimpanzé estará completamente extinto por 
volta do ano de 2025, restando apenas aqueles criados em cativeiro para serem usados em circos e 
laboratórios de pesquisas”; quanto ao orangotango, “segundo os cientistas restam cerca de 100.000 
orangotangos em Sumatra e Bornéu, sendo que o rápido crescimento do ritmo de devastação permite fazer 
a previsão que a extinção da espécie ocorrerá em 20 anos”; no que tange aos gorilas, “os cientistas 
estipulam que existam cerca de 50.000 gorilas em todo mundo e se o mesmo ritmo de predação continuar 
esses animais serão extintos em 18 anos” – informações disponíveis em Primatas-Grandes Primatas 
(Informações disponíveis no seguinte endereço virtual Primatas – Grandes primatas, dedicado à 
conservação dos grandes primatas não-humanos: <http://primatas.no.sapo.pt/>). 
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