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V

“Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre 
entre os filhos de Israel, de homens e de animais; porque meu é.”

Êxodo. Cap. 13: Vers. 2
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Ao Rafael,

Antes de você, meu amor, só existiram os bichos. Só para eles me 
senti necessária. Mas foi você, meu querido, meu primeiro hóspede, den-
tro de mim e desde sempre tão diferentemente “Outro”. A tua vinda deu 
início ao meu exílio, face tua “Presença”, ausentei-me de mim. Não eras eu 
e eras infinitamente melhor que eu. Tão grande amor não era liberdade, 
mas libertadora renúncia.

Fui eleita pelo Infinito a ser tua guardiã e pastora e pastoreava um 
filhote de Leão no monte Moriá.

Era peregrina em terra estranha quando da tua repentina partida. En-
tendi então não haver caminho de volta para mim. Tu te havias retirado 
para o “esconderijo do Altíssimo” e a “sombra do Onipotente” era a tua 
habitação. Restou meu êxodo rumo à Terra Prometida...

No caminho surpreenderam-me “Outros”, tão desejáveis e amáveis 
como tu. Pequenos: homens e animais, que hospedei e cuidei como a 
ti. Não saberia dizer o porquê, mas é nos olhos de um animal, em sua 
frágil nudez, que vejo com acurada clareza o “Infinitamente Outro”, cuja 
súplica abarca todas as súplicas, de todos os homens e seres que sofrem 
e mudos como cordeiros caminham para a morte. Em seu olhar vejo o 
Infinito atrás do qual tu, mon petit, escondes, e me prostro em êxtase, em 
veneração e servidão.

Adieu, mon grand amour. Au revoir, A Dieu, meu filho.
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Nos últimos anos, os juristas brasileiros têm podido assistir e par-
te em ricas e profundas transformações no Direito. Dentre os fatores 
responsáveis por tal fenômeno hão de ser destacados os novos parâme-
tros normativos democráticos trazidos pela Constituição republicana de 
1988. Desse majestoso evento político-jurídico adveio um novo compro-
misso com a supremacia constitucional como estrutura normativa basi-
lar, reguladora e controladora do Estado e de suas instituições, limitado-
ra do exercício do poder estatal em nome das liberdades fundamentais 
do indivíduo. 

As sendas e veredas abertas pela densificação e concretização dos pre-
ceitos constitucionais têm sido, desde então, percurso obrigatório a ser 
trilhado por todos os juristas conscientes da importância de suas atribui-
ções para a realização da democracia. A luta pela Constituição torna-se a 
bandeira mais pungente e a necessidade mais premente no alvorecer do 
século XXI.  

A ampliação do rol das disciplinas jurídicas, bem como a valori-
zação das denominadas disciplinas teóricas é também filha desta trans-
formação. Sua razão de ser pode ser compreendida se entendermos que 
a legitimidade do Direito nesta nova quadra da história não mais pode 
se fazer sustentada em dimensões puramente formais e normativas, mas 
deve comportar um permanente entrelaçamento com os aspectos filosó-
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ficos, históricos e sociológicos que circundam e se entrelaçam à realidade 
jurídica. Tais disciplinas, durante tanto tempo desvalorizadas – senão de 
todo excluídas – dos curricula das Faculdades de Direito, vieram a ganhar, 
com a solidificação democrática, papel central na formação dos bacharéis 
comprometidos não apenas com a operacionalidade do Direito, mas com 
sua legitimidade e justiça. 

Neste cenário de renovação e abertura a novas investigações no Di-
reito -  agora não mais limitadas pelo recorte epistemológico da dog-
mática jurídica, começam os pesquisadores a enfrentar temas novos e 
candentes que perpassam a realidade da vida. Dentre a vasta e complexa 
temática que as disciplinas ambientalistas nos trazem, o chamado Direito 
dos Animais é um dos mais avançados e por isso mesmo polêmico e van-
guardista. Na literatura, há muito sobejam exemplos de reconhecimento 
da consciência e dignidade dos animais. O boi de Drummond, que na 
distância contempla os homens e sobre eles rumina e questiona seu bizar-
ro comportamento e sua falta de visão do mundo. A cadela de Graciliano 
Ramos, que age e pensa munida de profundos sentimentos humanos 
em plena seca do sertão, o burro que reflete sobre sua condição servil 
no conto de Machado de Assis. Estes são alguns dos inúmeros exemplos 
de reconhecimento literário de um fenômeno que apenas muito recente-
mente tem sido acolhido pela ciência: os animais sentem e são detentores 
de consciência. Esta conclusão, a que têm chegado importantes  concla-
ves científicos ocorridos nas mais prestigiosas Universidades do mundo, 
como  aquele recentemente realizado em Cambridge, vem produzindo 
transformações históricas ao admitir que diversos animais, mamíferos ou 
não, são possuidores das estruturas nervosas responsáveis pela produção 
da consciência. 

O livro que ora temos a honra e alegria de prefaciar representa um 
magnífico exemplo das novas dimensões e possibilidades da pesquisa ju-
rídica em nossos dias. Sua elaboração não teria sido possível fora do solo 
comum da interdisciplinaridade que lhe é inerente, nem tampouco da 
interface direta e com a filosofia. Suas proposições não seriam sustentáveis 
não fosse a dimensão hermenêutica que hoje permeia, ou deve permear 
todo direito, provando-nos que a normatividade jurídica não é uma rea-
lidade pronta e acabada, mas um elemento em permanente construção, e 
cuja autoria incumbe a todos os que, pela solidez de seus argumentos e a 
força de suas ideias, ocupam-se da instigante e difícil tarefa de sua inter-
pretação/aplicação.
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Erigido sobre a descoberta helênica da racionalidade do homem, o 
“especismo” revela-se elemento circundante do fenômeno jurídico, sendo 
praticamente inexistentes, dos gregos aos modernos, construções jurídicas 
que não pressuponham o homem (animal-racional) como estrutura basi-
lar e  âncora exclusiva do Direito. A defesa dos direitos animais é uma 
senda nova, que vem a incrementar e superar as teorias protecionistas dos 
animais. Revela-se uma tentativa de conferir aos animais aquele atributo 
valorativo cardeal, responsável pela tutela jurídica dos direitos humanos: 
a dignidade. Como toda novidade, encontra ela resistências e incompreen-
sões, e juridicamente há ainda a necessidade de maior sedimentação de 
seus postulados normativos. 

A obra de Cristina Veloso traz importante contribuição a este campo 
do saber jurídico. Sua vasta, rica e minuciosa pesquisa oferece-nos uma 
melhor compreensão e fundamentação jurídica das diversas linhas de pen-
samento e abordagens existentes, ontem e hoje, sobre o Direito Animal.  
Seu texto nos revela a seriedade de seu projeto, que nutre-se do diálogo 
filosófico com Jaques Derrida e Emmanuel Lévinas para a elaboração de 
suas próprias conclusões, abrindo clareiras importantes para os futuros 
investigadores. Como orientador de sua pesquisa, não poderia deixar de 
falar também a respeito de sua autora, mulher de fibra, inteligência, e rara 
sensibilidade e dedicação. Que com sabedoria e coragem soube enfrentar e 
superar as muitas e difíceis urzes que surgiram em seu caminho. Seu texto 
nos traz, além de tudo, aquela força persuasiva e irradiante que possuem 
as palavras dos que acreditam de fato no que dizem, e têm a coragem de 
pensar até o fim as razões de seu agir. 

A modernidade não nos será jamais servida numa bandeja! Ela não 
está pronta, e jamais o estará. Por isso o Direito moderno, com todo o rico 
arcabouço de promessas com que foi erigido, tampouco está. Cabe a nós 
todos a tarefa ingente de construí-lo e reconstruí-lo, sobretudo a partir de 
suas contradições, de seus percalços, de suas aporias. 

É assim que vejo finalmente esta obra, como um convite ao esforço 
(re)construtivo do Direito. Convite a fazer com que o direito moderno 
possa aprender com uma de suas mais suas densas aporias: a condição 
animal; convite aos juristas para que possam perceber e saber desvelar a 
riqueza das sendas e aberturas ainda inexploradas do universo jurídico. 
Assim, talvez como o “elefante” de Drummond, que se coloca como um 
convite pungente à beleza e ao amor “num mundo enfastiado/ que já não 
crê nos bichos e duvida das coisas”,  este livro coloca-se como um sedutor 
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convite ao desafio de construir um Direito novo que, por abrir-se à pro-
funda diversidade desse distinto ser-outro, torna-se indubitavelmente mais 
humano.

Conceição do Ibitipoca (MG), Agosto de 2012

FERNANDO JOSÉ ARMANDO RIBEIRO
Professor Doutor da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas

Pesquisador da Universidade da Califórnia – Berkeley 
Juiz do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais
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Apresentar um livro é uma honra. Significa participar da produção, 
envolver-se e ter o privilégio de ser o primeiro leitor. Assim, manifesto 
primeiramente meus agradecimentos à autora. Uma obra sobre Direito 
Animal! Para além da controvérsia sobre Direito dos Animais ou Direito 
Animal, coisa ou pessoa, somente uma sensibilidade feminina traria à tona 
esse tema. De fato, no mundo contemporâneo parece que o sentimento 
para com as questões mais simples e, por isso mesmo, mais significativas 
para a nossa vida tenha desaparecido. O que há de mais significativo afi-
nal de contas? Compartilho poética e existencialmente a posição de Adélia 
Prado quando diz que a coisa mais fina do mundo é o sentimento. Esse 
estranho de que a ciência não dá conta, essa semente de infinito plantada 
misteriosamente na alma humana. Mas é também o próprio sentimento 
o responsável por grandes obras: na arte, na literatura, na filosofia e em 
tantos outros ramos do saber humano. Desse modo, creio que o texto da 
Cristina seja, sobretudo, fruto da sua sensibilidade feminina.

Com o objetivo de abordar as raízes históricas da exclusão moral dos 
animais, as recentes teorias que enfrentam uma das mais complexas polê-
micas da ética prática, ou seja, a inclusão de seres não humanos na esfera 
moral e jurídica e as implicações decorrentes, o livro ora em pauta tem 
um grande mérito: tentar aproximar o que a mentalidade cartesiana do 
mundo separou. Para além das implicações epistemológicas se o animal é 
sujeito de direitos ou não, a intuição da autora é aquela segundo a qual o 
homem habita o mundo e seu entorno. Ele não é um cogito separado do 
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mundo. Nós somos, de certa forma, nosso entorno. É assim que as empre-
sas dos homens serão sempre mais humanas quando se leva em conta o 
seu entorno e, por isso, deixarão um rastro de justiça na história. Aqui se 
encontram os animais: somos, nessa morada transitória do mundo, junto 
com o ecossistema.

O texto vai desde as raízes históricas, passando pelas teorias diretas até 
chegar aos grandes e corajosos nomes da atualidade. Mais uma prova da sen-
sibilidade da autora são as páginas sobre o kairós. Kairós é tempo oportuno, 
é tempo de graça. O tempo é agora. O agora é inadiável, em cada instante 
vivido é preciso reconsiderar o lugar dos animais. Sem recair numa espécie 
de extremismo, a autora demonstra lucidez em reconhecer a novidade do 
tema na esfera do Direito, mas ousa colocar o problema com admirável cora-
gem e suscitar o debate. Por isso, creio que sem a pretensão de definições ou 
abordagens inquestionáveis, o livro da Cristina Veloso levanta uma questão 
que exige, ética e juridicamente, ordenamentos e direcionamentos.

Por fim, mais uma demonstração de sensibilidade feminina são as 
reflexões sobre a outridade. A partir, sobretudo, da ética da alteridade de 
E. Lévinas, a autora considera os animais como outro que me interpela e 
diante do qual sou responsável. A intuição da autora é digna de conside-
ração, pois expressa aquilo que Lévinas tinha escrito sobre a consciência 
como retidão, urgência de uma destinação que conduz ao outro: inocência 
sem ingenuidade, uma retidão sem simploriedade, retidão absoluta que é 
também crítica absoluta de si, lida nos olhos daquele que é objeto dessa 
retidão e cujo olhar me coloca em questão. Movimento para o outro que 
não retorna ao seu ponto de origem como para aí retorna o divertimento 
incapaz de transcendência. Movimento para além do cuidado e mais forte 
que a morte. Dessa forma, a obra em tela nos conduz ao outro animal, ao 
seu lugar e ao nosso lugar. 

Por fim, julgo que o público recebe uma obra a caminho: a cami-
nho da consideração ética e jurídica, a caminho de sínteses posteriores, 
a caminho de defesa da vida como um todo. Obrigado, Cristina Veloso. 
Parabéns! Avanti!
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