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Prefácio

Este livro é resultado de um trabalho científico elaborado sob minha orientação no 
Mestrado em Direito da Universidade de Itaúna. Confesso: estou muito feliz e honrado 
em prefaciar este belíssimo e importante trabalho que, tenho certeza, muito contribuirá 
para descortinar novos horizontes na defesa dos direitos fundamentais dos animais. 

Vânia Márcia Damasceno Nogueira é daquelas estudiosas que qualquer pesquisador 
teria orgulho e muita honra de figurar como orientador. Seriedade, competência, cora-
gem, inteligência muito aguçada, sensibilidade social, fé, amor ao Direito e à Justiça e éti-
ca são algumas das qualidades da autora. O trabalho que agora é publicado já demostra, 
por si só, as qualidades da pesquisadora Vânia.

Vânia Damasceno é Defensora Pública Federal de Categoria Especial, lotada no 
Distrito Federal, com atuação no STJ. O seu profissionalismo é reconhecido por todos 
que tiveram e têm a felicidade de desfrutar da sua convivência no meio jurídico. Tam-
bém já atuou em diversas comissões da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
Presidência da República e da Câmara dos Deputados. Atua como presidente da Câmara 
de Coordenação Cível da Defensoria Pública da União, além de ser membro do Comitê 
de Ética Animal da FUNED/MG. Vânia possui ainda experiência na área de ciências 
médicas, com formação técnica em patologia clínica.

No mestrado, Vânia era muito admirada por todos os professores e colegas de tur-
ma. Lembro-me, com muita riqueza de detalhes, do seu seminário sobre “Biocentrismo 
e Direitos Fundamentais” na disciplina sobre Direitos Fundamentais sob minha coor-
denação, que foi o embrião que originou esta pesquisa. O seminário foi simplesmente 
fascinante. Vânia deu um verdadeiro show, com uma apresentação amparada em diversas 
áreas do conhecimento. Logo percebi que ela poderia contribuir muito para a pesquisa 
sobre o tema no Brasil. Aliado a tudo isso, estava o inquietante e incondicional amor de 
Vânia aos animais.

Não podemos colocar barreiras onde a força propulsora da energia é o amor. E, sin-
ceramente, acredito que essa assertiva possui plena validade para as pesquisas acadêmicas 
e científicas. O amor acalenta, encoraja, revitaliza, tranquiliza, constrói, inova, revolucio-
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na, une, fortalece e, certamente, nos faz sentir muito mais humanos e mais integrados a 
uma energia muito maior. 

Por tudo isso, é que posso afirmar aos leitores que este livro é resultado da grandio-
sidade do amor da autora aos animais e o seu conteúdo vai muito além de uma disserta-
ção de mestrado. Na verdade, estamos diante de uma verdadeira tese de doutorado, que é 
resultado das pesquisas da autora realizadas no Brasil e nos Estados Unidos, onde Vânia 
esteve por alguns meses na University of North Carolina. 

A banca examinadora integrada por Gregório Assagra de Almeida (orientador), 
Artur José Diniz, Miracy B. S. Gustin e Aziz Tuffi Saliba aprovou o trabalho com a nota 
máxima, distinção, louvor e recomendação para publicação.

Originariamente com o título “Um Novo Modelo de Biocentrismo: um enfoque 
jusfilosófico econômico sobre os direitos fundamentais dos animais”, a versão comercial 
da pesquisa é publicada com o título e subtítulos “Direito Fundamental dos Animais - a 
construção jurídica de uma titularidade para além dos seres humanos (A bioética obri-
gando o jurista contemporâneo a enfrentar um novo sujeito de direito da era biocêntrica: 
o animal não humano)”. 

O livro está dividido em 05 (cinco) capítulos. A introdução é extremamente convi-
dativa para a leitura da obra, além de didática ao apontar o problema, o marco teórico, 
o objetivo geral, os objetivos específicos e a estruturação da pesquisa. Enfatiza a autora, 
o que é digno de transcrição, na rica introdução do livro: 

É essencial para que se possa construir um Estado Democrático de Direito Ambiental, pautado 
em ações que garantam distribuição igualitária de bens e direitos, de acordo com os interesses de 
cada espécie, que todos os seres vivos tenham dignidade. Essa é a verdadeira justiça ambiental. 
Fazer-se indiferente ao sofrimento animal e aos problemas socioambientais da modernidade é 
um suicídio antropocêntrico e uma total ausência de respeito pela vida. O biocentrismo revela 
os contornos de uma justiça ambiental urgente e necessária. 

No capítulo 1, Vânia Damasceno apresenta “O antropocentrismo e suas raízes his-
tóricas” e discorre sobre questões relativas à visão religiosa em torno dos animais, além 
de conferir destaque para a análise de ideias de grandes pesadores da humanidade, desde 
Sócrates até Darwin. Para a autora, os ensinamentos sagrados, diferentemente do que 
afirmam alguns autores, não amparam atos humanos de violência, submissão e opressão 
em face dos animais. 

No Capítulo 2, que traz a abordagem sobre o “Ambientalismo: uma necessidade”, 
a autora demonstra a crise da visão antropocêntrica e apresenta aos leitores as vertentes 
epistemológicas que visam a superar o paradigma clássico por novos modelos reflexivos 
surgidos no paradigma ambientalista. Nesse capítulo, merece destaque a abordagem da 
autora sobre os institutos da ética e da moral paradigma social e jusfilosófico, o que 
conduz o leitor a uma reflexão maior sobre o papel e sobre a responsabilidade da huma-
nidade em relação ao ambiente. 

No capítulo 3, o livro apresenta o “Biocentrismo” como uma urgência, demons-
trando com base nas pesquisas realizadas que a natureza possui um valor intrínseco e 
apresentando várias vertentes teóricas sobre o assunto. A obra premia o leitor com uma 
análise científica que demonstra que os animais possuem comunicação, linguagem e 
alma, sendo que esses fatores, não obstante distintos da condição humana, não seriam 
suficientes para lhes negar a condição moral.
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No capítulo 4, intitulado como “Um novo paradigma”, o livro enfrenta questões 
atuais, complexas e polêmicas, com ênfase para a pressão do sistema econômico empre-
sarial e a exploração financeira dos animais, os animais como entretenimento e como 
comida, os animais no ensino e na pesquisa. Convém destacar aqui a análise da autora 
sobre casos que envolvem, em relação às pesquisas com animais, a bioética e o biodireito 
e as suas ponderações sobre a importância da filosofia e da hermenêutica do direito no 
paradigma da teoria crítica, o que seria fundamental para fazer do direito instrumento 
de garantia tanto aos seres humanos quanto à própria natureza.  

Já no Capítulo 5, específico sobre os “Direitos fundamentais dos animais”, a auto-
ra inova em vários aspectos teóricos e práticos, apresentando interpretações inovadoras 
sobre o sistema de tutela dos direitos dos animais como direitos fundamentais. Merecem 
destaques nesse capítulo os paradigmas seguidos pela autora em torno da dignidade da 
vida em sentido amplo e da concepção sobre a necessidade de uma Teoria da Cidadania 
Coletiva Solidarista do Tipo Biocentrista. Merecem destaques também as análises sobre a 
utilização das ações coletivas na defesa dos aninais, sobre a atuação do Ministério Públi-
co e da Defensoria Pública como agentes estatais da defesa dos direitos fundamentais dos 
animais, assim como sobre os tópicos relacionados com a dogmática de proteção animal 
e o biocentrismo prático como um novo modelo. Para Vânia Damasceno, os animais 
deverão ser reclassificados para deixar o status de coisa e formar uma terceira categoria 
de sujeitos especiais de direito. 

No final, o livro apresenta as principiais conclusões da autora e a relação das refe-
rências utilizadas na pesquisa. Entre os novos horizontes reflexivos e práticos apresenta-
dos por Vânia Damasceno, convém destacar entre as suas conclusões:

Como proposta final, foi apresentada uma dogmática de defesa animal, que apresentou um 
modelo de biocentrismo prático, que conjugue o modelo global e o mitigado, utilizando os 
recursos jurídicos disponíveis, de forma a atender em caráter imediato os direitos fundamentais 
dos animais. Natureza e animais, possuidores de valor intrínseco, devem ser imediatamente 
reconhecidos moralmente pelo direito. Eventuais conflitos de interesses semelhantes entre ho-
mens e animais deverão ser solucionados em cada caso concreto, por meio de uma análise 
crítica do direito. Entidades sistêmicas ambientais não possuem privilégios nesse modelo, cujo 
bem jurídico direto a ser tutelado é a vida. A natureza e aos animais não humanos deverão ter 
reconhecidos suas condições de sujeito de direito, para livre acesso à justiça. Os animais deverão 
ser reclassificados, saindo do status de coisa para uma terceira categoria de sujeito (nem pessoa, 
nem objeto). Enquanto não for realizada a esperada modificação legislativa, por meio de uma 
interpretação emancipadora do texto constitucional, poder-se-á conferir urgentemente a estes 
sujeitos diferenciados a personalidade jurídica sui generis.  

A autora e a Arraes Editores estão de parabéns pela excelência do livro que se pu-
blica, o que certamente será um clássico sobre o tema, consulta obrigatória por parte dos 
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, constituindo-se, ainda, em orientação 
segura para Juízes, Membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, 
Delegados de Polícia, Professores, bacharéis e todos aqueles que se interessem pelo tema.

Belo Horizonte (MG), inverno de 2012.

GREGÓRIO ASSAGRA DE ALMEIDA 




