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RESUMO 

O presente trabalho terá como tema central o tratamento que é concedido aos animais de 

estimação diante da ruptura do vínculo de seus tutores que consideram-se partes integrantes de 

uma família multiespécie – aquela que possui como membros animais humanos e não-humanos 

interligados por vínculos de afeto. Para tanto, buscar-se-á verificar a maneira que os pets 

galgaram posicionamento tão relevante e quais são os impactos que esse fato ocasionou na 

sociedade brasileira em geral – tais dados serão corroborados através de estatísticas e projeções 

de pesquisas realizadas por órgãos competentes. Esse comportamento padrão social verificado, 

fomentará os questionamentos acerca da atual classificação dos animais na legislação brasileira 

– incorporando assim debates teóricos que foram estabelecidos ao longo dos séculos sobre o 

Direito dos Animais e demais questões a eles inerentes. Outrossim, a relevância dessa 

problemática será constatada ao se averiguar a jurisprudência referente aos casos que 

apresentam essa demanda. A análise desses casos explicitará a divergência de óticas à respeito 

dos procedimentos que devem ser tomados diante de tais circunstâncias. A aparente incoerência 

entre a realidade fática das famílias brasileiras e a classificação vislumbrada pelo Código Civil 

sobre os animais domésticos, se somada à omissão de dispositivos que versem especificamente 

a respeito do tema, acaba por instaurar dúvidas em todos os âmbitos quanto aos direitos dessa 

entidade familiar e a própria legitimação desta. Buscar-se-á compreender as movimentações do 

Poder Legislativo referente a essa conjuntura, assim como se investigará como o Poder 

Judiciário tem se portado diante desses casos concretos. Por fim, será suscitada a possibilidade 

ou não da aplicação por analogia dos institutos do Direito de Família aos casos que abarcam as 

famílias multiespécies.  

 

Palavras-chave: Animais de estimação; Família Multiespécie; Dissolução conjugal; Direito 

dos animais; Direito de Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

ABSTRACT 

This work emerges having as main theme the treatment given to pets by brazilian law when 

their tutors divorce, those who consider themselves members of a multispecies family – having 

both human and non-human animals as members, connected by ties of affection. In order to do 

so, it will be sought to verify the reasons why the pets achieved such a relevant position and 

what are the impacts that this causes in the Brazilian society in general - such data will be 

corroborated through statistics and projections of research carried out by competent organs. 

This social standard behavior leads the questioning about current classification of pets on 

brazilian legislation. Thereby discussing theoretical debates that were established throughout 

the centuries on the Animal Rights and its other inherent questions. Furthermore, the relevance 

of this problem will be verified when investigating the jurisprudence referring to the cases that 

present this demand. The analysis of these cases will explain the divergence of views regarding 

the procedures that must be taken in the face of such circumstances. The apparent inconsistency 

between the factual reality of Brazilian families and the classification envisaged by the Civil 

Code on domestic animals, together with the omission of devices that deal specifically with the 

subject, leads to doubts in all spheres regarding the rights of this family entity and its own 

legitimation. It will be sought to understand the movements of the Legislative Branch regarding 

this conjuncture, as well as investigate how the Judiciary has been dealing with these concrete 

cases. Finally, the possibility or not of the application by analogy of the institutes of Family 

Rights to cases involving multispecies families will be raised. 

  

Keywords: Pets; Multispecies family; Conjugal dissolution; Animal rights; Family right. 
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INTRODUÇÃO 

O crescente número de animais domésticos nos lares brasileiros desperta uma mudança 

de conjectura, onde, aparentemente, esses deixam de serem vislumbrados apenas segundo os 

ditames legais e passam a ser encarados de forma completamente distinta da égide legal – o 

que, progressivamente, enraizou-se na sociedade brasileira. 

Esse novo papel ocupado pelos pets motivado por laços de afeto, implica em análises 

aprofundadas sobre os desdobramentos que circundam a temática. Conceber esses seres como 

partes integrantes da família – ante o seu status jurídico – é uma proposta ousada e inovadora. 

Discussões a respeito das particularidades dos animais – no sentido geral – vem sendo 

acentuadas através dos séculos.  

Por essa razão, considerando que se abordará o método descritivo, primeiramente será 

necessário desenvolver com clareza as demarcações que cercam o cerne da questão. Dito isso, 

torna-se primordial uma apreciação da ótica legal referente ao status jurídico dos animais na lei 

pátria - o qual é delimitado pelo Código Civil. Não obstante, a chancela concedida pela 

Constituição Federal de 1988 também ostenta conteúdo relevante para o esclarecimento da 

temática - afinal, pela primeira vez nas Constituições do país, tratou-se expressamente sobre a 

proteção animal. 

Destarte, a elucidação a respeito dos projetos de lei que versam especificamente sobre 

o tema que aqui pretende-se abranger, corroboram com a importância da pesquisa – visto que, 

por reter a atenção de membros do Legislativo, pressupõe-se que debates a respeito tem sido 

instaurados reiteradamente. 

Nessa ótica, também torna-se interessante verificar a incidência de conteúdos 

juridicamente apreciáveis oriundos de iniciativas internacionais – como a Declaração Universal 

dos Direitos dos Animais – que vem a incorporar e embasar conquistas para a causa animal. 

Todas essas questões desenvolvidas no primeiro capítulo buscam esclarecer e 

destrinchar os liames da temática. Superadas essas perquirições, far-se-á necessário analisar o 

contexto familiar e social no qual os pets foram envolvidos e paulatinamente elevados a 

importância de membros – sendo a eles despendidos todos os minuciosos cuidados e a criteriosa 

diligência quanto as suas necessidades e direitos. 

Outrossim, quando incorporados no âmago de uma família, os direitos sob e sobre esses 

animais acaba por afeta-los não só individualmente, como também, impõem uma posição de 

extrema vulnerabilidade aos humanos envolvidos nessa situação fática. Afinal, a chamada 

família multiespécie detém o trivial funcionamento de todas as outras. Isso importa dizer que, 
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as circunstâncias enfrentadas por um membro são inerentemente disseminadas aos demais que 

visam a manutenção e proteção dos laços que foram criados. 

Sendo assim, no segundo capítulo, fora importante contextualizar as alterações sofridas 

pelo conceito de família ao passar dos anos e como os animais domésticos passam a compô-las 

– e, de que forma instaurou-se as raízes do conceito de família multiespécie e como essa vem 

sendo desenvolvida. 

No terceiro capítulo, parte-se da análise do Judiciário – o qual desponta como parte 

protagonista nos casos de dissolução do vínculo conjugal quando envolvem as famílias 

multiespécies. O embate travado nesse campo, conta constantemente com partes (ex-casais) 

que são incapazes de chegar a um acordo extrajudicial e proporcional quanto a posse / guarda 

dos seus animais de estimação em comum. Por uma parte sempre considerar-se em 

desvantagem perante a outra, e, partindo do pressuposto que a legislação é omissa quanto aos 

procedimentos diante desse contexto social, a busca pelo Judiciário tem sido um fato corriqueiro 

para resolução dessas lides. 

Por conseguinte, pela contemporaneidade do tema, trabalhar-se-á com jurisprudências 

– as quais emanarão fontes de pesquisa e análise para buscar-se entender o cenário brasileiro, 

as bases do vínculo familiar, e entender afinal se há legitimidade nas chamadas famílias 

multiespécies – ou se essas restam em desacordo com os preceitos jurídicos, legais e éticos. E, 

por fim, caso essas sejam consideradas realmente entidades familiares, desdobrar-se-á qual 

seria papel do Estado e dos seus três poderes perante a garantia e efetivação dos direitos dos 

seres ali envolvidos.   

Após a solidificação desses ideais, poderá apreciar-se de modo mais inteligível a 

possível equiparação e a admissão ou não admissão do acolhimento das vertentes presentes no 

Direito de Família diante dos casos de dissolução das famílias interespécies – visto que 

compostas por seres humanos e não-humanos. 

Assim sendo, após assumir-se os moldes da pesquisa descritiva, será necessário 

abranger via adoção da dialética, os pontos conflitantes gerados pelos debates teóricos que serão 

elucidados. Outro ponto a se frisar é a discrepância que possivelmente se revela diante o 

julgamento desses casos. Dessa maneira, em relação com ao que se pretende analisar, entende-

se que a presente pesquisa possui uma metodologia aplicada quanto a sua natureza, visto que 

gerará conhecimentos para aplicação prática nas questões específicas ao tema.  
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CAPÍTULO I 

OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO 

 

Desde os primórdios, a visão quanto às peculiaridades dos animais vem sendo pauta de 

discussão. Entretanto, os filósofos tiveram papel extremamente relevante na evolução do 

pensamento quanto aos animais não-humanos na sociedade e seu papel em si junto ao homem1. 

 Extrai-se pensamento quanto a movimentação dos filósofos do livro “Os direitos dos 

animais e as novas reflexões no mundo moderno”: 

 

Em virtude desta relação homem e animal, pensadores, ao longo do tempo, 

vêm tratando desta temática à luz de debates éticos, morais, filosóficos e 

científicos. E percebem a necessidade de (re)educar a raça humana sobre o 

significado da vida e conscientiza-los que os animais não-humanos são muito 

mais semelhantes ao homem do que se pensa atualmente. Um debate que 

objetiva dar cabo aos preconceitos e às discriminações da vida e dos 

sentimentos dos animais, sobretudo, da dor e da dignidade não-humana2. 

 
 

 Pode-se afirmar que no decorrer do tempo os conceitos quanto as características dos 

animais evoluiu, passando pela possibilidade dos animais transmutarem almas, podendo habitar 

diversos corpos3, na inexistência de racionalidade qualquer, inclusive na capacidade de sentir 

dor e prazer4, até a defesa de que a atividade mental dos animais não-humanos é semelhante a 

atividade mental dos humanos5. 

 Entretanto, foi na década de 70 que o cientista Richard Ryder trouxe avanço primordial, 

ao implementar o termo “especismo”, que, segundo último, é a supremacia dos interesses 

humanos em detrimento dos não-humanos, apenas por pertencerem a espécies distintas. A partir 

deste termo os questionamentos sobre a crueldade no tratamento dos animais foram amplamente 

fomentados. 

 Na mesma linha de raciocínio, o biólogo, antropólogo e sociólogo inglês Desmond 

Morris6, defende que há uma espécie de contrato inerente aos seres vivos – e é justamente o 

respeito ao contrato que traria o equilíbrio sobre a ocupação harmônica dos seres no mundo. 

                                                           
1  PESSÔA, Ulisses.; DUPRET, Cristiane.(org). Os direitos dos animais e as novas reflexões no mundo 

moderno. Belo Horizonte (MG): Letramento: Casa do Direito, 2018, p.10. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, p.153. 
4 MENESES, Renato Carlos Cruz; SILVA, Tagore Trajano de Almeida. O Especismo como argumento filosófico 

da não-aceitação do animal como sujeito de direitos. Revista de Biodireito e Direito dos Animais, 2016, v.2, n.2, 

p.218-234. 
5 CORDEIRO, Tiago. Animais: gente como a gente. Disponível em: 

<https://super.abril.com.br/ciencia/animaisgente-como-a-gente/>. Acesso em: 10 de abr. 2019. 
6 MORRIS, Desmond. O contrato animal. Rio de Janeiro: Record, 1990. 

https://super.abril.com.br/ciencia/animaisgente-como-a-gente/
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Porém, segundo ele, os humanos violaram o “contrato animal” (expressão utilizada por ele) 

quando se intitularam superiores as demais espécies.  

 Nessa empreitada, o posicionamento do professor de bioética da renomada Universidade 

de Princeton 7 , Peter Singer, trouxe mudança significativa com o lançamento do livro 

“Libertação Animal” (1975), momento em que propôs a conscientização humana a respeito de 

seus preconceitos com outras espécies. O autor reforça a necessidade do homem em reconhecer 

que suas atitudes para com as outras espécies constituem uma forma de perpetuar um 

preconceito, que, segundo Singer, “não é menos condenável do que o preconceito aplicado ao 

gênero ou raça de uma pessoa”8. Segundo Ulisses Pessôa, “Singer deu voz a animalidade”9. 

 Destacou-se também o filósofo e ativista norte-americano Tom Regan que traz grande 

diferencial ao defender que os não-humanos possuem valor moral por estarem inseridos dentro 

da comunidade moral, onde o principal erro entre a relação dos humanos e não-humanos, é 

justamente os primeiros tratarem os segundos como “coisas” e/ou recursos para satisfação de 

seus próprios interesses, legitimando uma rede de exploração. Alega para tanto que os animais 

possuem complexidades psicológicas, assim como seres humanos não-paradigmáticos10, e esses 

últimos não deixam de fazer parte da comunidade moral somente pela ausência de racionalidade 

– e dessa mesma forma deve funcionar com os não-humanos que também são dotados de 

complexidade psicológica, segundo ele11. Suas teorias ganham muito prestígio entre os ativistas 

que lutam pelo fim da exploração animal. 

 Para os biólogos contemporâneos, é inegável o fato de que os animais sofrem a dor 

física, e ainda consideram que estes possuem “distresse” – termo que significa que são capazes 

de desfrutar das sensações impulsionadas por emoções, como o medo, a solidão e a tristeza12. 

 Em termos atuais, Haydeé Fernanda Cardoso, versa sobre o enquadramento dos animais 

na legislação brasileira: 

 

Não se pode ver como coisa seres viventes, pois tais elementos mostram a existência 

de vida não apenas no plano moral e psíquico, mas também biológico, mecânico, 

como podem alguns preferir, e vice-versa. O conhecimento jurídico-dogmático hoje 

                                                           
7 A Universidade de Princeton é uma universidade americana localizada em Princeton, no estado de Nova Jérsei 

do Estados Unidos da América. Ela faz parte da Ivy League, o que significa que ela é apontada como uma das oito 

instituições de ensino superior de excelência no país.  
8 SINGER, Peter. Libertação Animal. Tradução Marly Winckler; revisão técnica Rita Paixão. Porto Alegre, RS: 

Lugano, 2004. 
9 PESSÔA, Ulisses.; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.14. 
10 Visto que a racionalidade é considerada paradigma do ser-humano, diz-se “não-paradigmático” aquele que não 

possuí racionalidade plenamente desenvolvida, como por exemplo os recém-nascidos, crianças ou qualquer ser-

humano que apresente debilidades em suas funções mentais e psíquicas.  
11 REGAN, Tom. The case for animal rights. Berkeley/LA, University of California Press, 1983. 
12  ROLLIN, B. (2010). Dor animal O que é e porque importa. (LH. Rüncos & C.F.M. Molento, Trad). 

Disponível em <http://labea.ufpr.br/>. Acesso em 02 de maio 2019. 

http://labea.ufpr.br/
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se encontra ultrapassado, não apenas em função de animais considerados inteligentes, 

mas sim em função de todos os seres sencientes, capazes de sentir, cada um a seu 

modo13.  
 

É com embasamento nessas linhas de pensamento que a abrangência dos conflitos a 

respeito dos animais se amplificou. Os debates deixaram de ser meramente teóricos para 

ingressar diretamente na seara do Judiciário – ante a ausência de uma legislação específica que 

aborde e retrate os animais – e aqui, refere-se especialmente aos de estimação – como seres 

intrinsicamente relevantes diante da demanda proposta pelo comportamento social da 

população brasileira. Com isso, iniciou a preocupação na proteção dos animais, e, 

consequentemente, na regulamentação de direitos e deveres para com esses. 

No que diz respeito à legislação brasileira, encontramos dispositivos esparsos visando 

regulamentar o tratamento jurídico dos animais e ainda disciplinar com normas de teor 

proibitivo e, outras, permissivo, como deve ser estabelecida a relação do ser humano para com 

esses. Todo esse conjunto que por ora encontra-se dividido, caso fundido, formaria o que pode-

se chamar de “direito dos animais”. Segundo Daniel Braga Lourenço, sob essa esteira, versa: 

 

Quando referimos ao direito dos animais, a primeira ideia que temos é que sobre o 

direito positivado, presente no ordenamento jurídico e assim como o humano, o 

animal não humano também teve sua evolução na sociedade. Com o passar dos anos, 

os animais foram adquirindo direitos, consolidados desde o Direito Romano, onde foi 

consagrado a natureza jurídica de bens móveis, também conhecidos como 

semoventes14. 

 

Apesar da expressiva movimentação dos estudiosos15 em prol da existência de fato 

desse novo ramo da ciência jurídica - que seria conhecido como Direito dos Animais – ele 

permanece no plano doutrinário, visto que não há ainda movimentações significativas para 

elaboração formal de um código com uma parte especial, onde houvesse coesão desses 

diplomas (já positivados) de maneira organizada e uníssona para legislar tão somente a respeito 

dessa causa.  

Entretanto, o tema reafirma sua importância ao se fazer presente reiteradamente de 

forma fragmentada nas diferentes formas na lei - como na Constituição Federal e no Código 

                                                           
13 CARDOSO, Haydeé Fernanda. Os animais e o Direito: novos paradigmas. Revista Animal Brasileira de 

Direito (Brazilian Animal Rights Review), ano 2 – 2007. Disponível em 

<http://www.animallaw.info/policy/pobraziljourindex.htm>. Acesso em 01 jun.2019. 
14 LOURENÇO, Daniel Braga. Direito dos animais: Fundamentações e Novas Perspectivas. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p.123. 
15 Inicialmente, cita-se o filósofo e ativista norte-americano Tom Regan que se especializou no estudo à respeito 

dos direitos dos animais. Ele escreveu obras como “Defendendo o Direito dos Animais” (Defending Animal Rights) 

em 2008, “Gaiolas vazias – enfrentando o desafio do Direito dos Animais” (Empty cages – facing the challenge 

of Animal Rights) de 2004, “Ética nos anos 90: direito dos animais” (Ethics in the 90’s: animal rights”) de 2002. 

Outro nome respeitado nessa área é o do filósofo e professor australiano, Peter Singer – onde abordou a temática 

na famosa obra “Libertação animal” (1975) – a qual ajuda a embasar diversas teses ativistas.  
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Civil – sendo esse último o responsável por categorizar a natureza jurídica dos animais no 

território brasileiro.  

Além disso, também recebe atenção via fontes normativas federais, diplomas legais 

municipais e estaduais e, ainda, internacionais. E, é certo que ganha progressivamente 

visibilidade no cenário jurisprudencial como se verificará adiante – a título de exemplo, cita-se 

a recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça que durante o julgamento do Recurso Especial 

1.713.167 se posicionou favoravelmente a existência e legitimação da família multiespécie16.  

Esses fatos explicitam que a existência de normas já positivadas que vem atuando como 

semeadoras na função de embasar todas as problemáticas envolvidas a respeito dos animais e 

seus direitos - permitindo inclusive o seu aprimoramento e a descoberta de novas perspectivas.  

 

1.1 Os animais para o Código Civil brasileiro 

O Código Civil brasileiro estabelece um regime de propriedade referente aos animais 

não-humanos, determinado para esses o status jurídico de “coisas”. Tal fato os enquadraria nas 

particularidades dos direitos reais, mais precisamente no que se abrange o direito das coisas. 

O direito das coisas é conhecido como aquele que visa tutelar as relações jurídicas 

entre o homem e as “coisas” as quais ele pode se apropriar – o que na verdade, tratam-se de 

“bens”. Mais precisamente, segundo Arnoldo Wold, os Direitos Reais se trata de:  

 

(...) relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação, estabelecendo 

um vínculo imediato e direto entre o sujeito ativo ou titular do direito e a coisa sobre 

a qual o direito recai e criando um dever jurídico para todos os membros da 

sociedade17. 

 

Ademais, entende-se por bem elucidar que na presente abordagem, segundo Silvio 

Rodrigues, os “bens” seriam uma espécie do gênero “coisa” – sendo essa justamente a ideia 

adotada pelo Código Civil de 2002.18 Os animais são enquadrados nos bens semoventes – que 

são aqueles bens móveis que possuem movimento próprio. Ainda nesse intuito, os artigos 82 e 

1.228 do Código Civil versam:  

 

Artigo 82 CC. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção 

por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. 19 

 

                                                           
16 PESSÔA, Ulisses.; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.30. 
17  WALD, Arnoldo. Direito das Coisas. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.01. 
18  TARTUCE, Flávio. Qual a diferença entre bens e coisas?. Disponível em: 

<https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/121820217/qual-a-diferenca-entre-bens-e-coisas>. Acesso em: 09 

de fev. 2019. 
19  BRASIL. Lei n° 10.406/02, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406 compilada.htm>. Acesso em 12 de abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406%20compilada.htm
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Artigo 1.228 CC. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha20. 

 

Assim sendo, fica nítido que, pela interpretação literal do Código Civil, os animais são 

classificados como objetos de direito. Em especial, sob essa ótica referente a animais 

domésticos, o ser-humano despontaria como proprietário de um bem (no caso, o animal), 

podendo exercer sobre esse o direito de propriedade – que, em síntese, trata-se do direito de 

usar, gozar e dispor. 

Cabe ainda ressaltar que essas faculdades relativas ao direito de propriedade não são 

ilimitadas, visto a existência da devida limitação imposta pelo seguinte artigo:  

 

Art. 1.228 CC, §1°. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 

as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, 

o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 

poluição do ar e das águas21. 

 

Portanto, analisando as previsões do Código Civil se pode captar que, ante a existência 

de um direito, há também uma série de vedações que buscam delimitar a abrangência do direito 

de propriedade – o que, no caso dos animais, intrinsicamente também traz um respaldo quanto 

a sua integridade. 

Em contrapartida, a Teoria da Responsabilidade pelo Fato da Coisa Inanimada, 

semeada pelos teóricos franceses22 foi claramente aderida no Brasil. Essa teoria espalhou-se 

e ganhou adeptos em todo o mundo. O primeiro jurista brasileiro que relatou sobre a temática 

foi o professor Teixeira de Freitas em 186523, cuja, em razão da época, a ideia não foi muito 

bem recepcionada. Só depois o pensamento foi consagrado. Adiante, como narra Silvio de 

Salvo Venosa: 

 

De fato, a teoria da responsabilidade pela guarda da coisa representa um avanço em 

torno do princípio da responsabilidade objetiva. Presume-se a responsabilidade do 

dono da coisa pelos danos por ela ocasionados a terceiros. Somente se elide essa 

responsabilidade provando-se culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito. Essa 

posição, no curso da história da responsabilidade civil, representa, sem dúvida, 

palpável avanço em relação à responsabilidade com culpa. O fato é que a 

responsabilidade pelo fato da coisa, quer vista sob o prisma da culpa presumida do 

guardião, quer vista sob o prisma da teoria do risco, representa considerável avanço 

em relação às teorias anteriores, vigentes no século XIX24.  

 

                                                           
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Teóricos como Louis Josserand desenvolveram a ideia da responsabilidade pelo fato das coisas inanimadas. Ele 

reproduziu seus estudos na obra “De la responsabilité du fait des choses inanimées” (1987). 
23  SCHWARTZ, Diego. Responsabilidade civil pelo fato da coisa e do animal. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/10805/responsabilidade-civil-pelo-fato-da-coisa-e-do-animal>. Acesso em: 31 de mar. 

2019. 
24 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 135. 
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Helena Telino aduz que a classificação dos animais atualmente esbarra em 3 

limitações. A primeira seria a incompatibilidade existente entre o direito de propriedade e a 

proteção e defesa da sensibilidade dos animais – vide que, sendo protegido, automaticamente 

também é protegido contra seu próprio tutor. Essa restrição decorreria do próprio interesse do 

animal em salvaguardar sua integridade física. Ora, em relação ao direito propriedade, jamais 

cogitou-se que esse direito pudesse ser utilizado em favor da própria coisa. Em segundo lugar, 

já existe o reconhecimento legal quanto a capacidade dos animais de sentir. E, em último lugar, 

a existência da percepção pós-moderna do animal sob a ótica do Direito, desenvolve novas 

perspectivas que despontam como alternativas mais congruentes e fidedignas com o local que 

ocupam e a importância que incumbe-se aos animais domésticos25. 

 

1.2 Os animais na Constituição Federal brasileira de 1988 

A Carta Magna de 1988 foi a primeira constituição brasileira que, na literalidade do 

seu texto, teve o intento de resguardo dos animais. A referida previsão encontra-se no artigo 

225 §1º, VII da Constituição, que aduz:  

 

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 defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

§ 1º 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 a crueldade.26. 

 

Especificamente em seu inciso VII, como registra-se, fora consagrada a criminalização 

da crueldade para com os animais. Repara-se que, ainda, os animais foram tratados juntamente 

a matéria competente ao Direito Ambiental – levando a crer que os animais tratam-se da mesma 

vertente. Esse fato suscita debates teóricos quanto a “absorção” do “Direito dos Animais” – 

que, estaria diluído e integrado na matéria de Direito Ambiental.  

Quanto ao que se expõe, o Supremo Tribunal Federal no julgamento de Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 4983 de 2016 que versava a respeito da vaquejada, através do voto do 

Ministro Luis Roberto Barroso, sedimentou:  

 

                                                           
25  NEVES, Helena Telino. A controversa definição da natureza jurídica dos animais. Disponível em: 

<https://nionfern.wixsite.com/animalcidadao/single-post/2017/03/10/A-CONTROVERSA-DEFINI%C3%87% 

C3%83O-DA-NATUREZA-JUR%C3%8DDICA-DOS-ANIMAIS-NO-ESTADO-SOCIOAMBIENTAL>. 

Acesso em: 20 de jun. 2019.  
26  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 13 de abr. 2019. 

https://nionfern.wixsite.com/animalcidadao/single-post/2017/03/10/A-CONTROVERSA-DEFINI%C3%87%25%20C3%83O-DA-NATUREZA-JUR%C3%8DDICA-DOS-ANIMAIS-NO-ESTADO-SOCIOAMBIENTAL
https://nionfern.wixsite.com/animalcidadao/single-post/2017/03/10/A-CONTROVERSA-DEFINI%C3%87%25%20C3%83O-DA-NATUREZA-JUR%C3%8DDICA-DOS-ANIMAIS-NO-ESTADO-SOCIOAMBIENTAL
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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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 equilíbrio do meio 

ambiente, da sua função ecológica ou de sua importância para a preservação de sua 

espécie27. 

 

Portanto, resta claro que o Supremo corrobora uma aparente autonomia do que se pode 

chamar de Direito dos Animais em relação ao Direito Ambiental – não estando o primeiro única 

e exclusivamente existindo para preservar o segundo, e sim, a fim de preservar a si mesmo.  

Por conseguinte, é inegável a importância e o simbolismo de, ter-se presente no texto 

constitucional, um artigo que de alguma forma, verse sobre a causa animal. Destarte, conclui-

se que a Constituição Federal de 1988 proporcionou aos animais “não-humanos” o direito a 

uma existência digna. De todo modo, sabe-se que o conceito de “existência digna” quando se 

tratando de animais no latu sensu28, é peculiar e relativo se considerando que no mesmo texto 

há regulamentação da exploração animal – seja na pesca ou por meios agropecuários – voltadas 

para a satisfação econômica do homem. Inúmeras críticas sociais e doutrinárias são feitas a 

respeito disso, sob o viés de que a exploração animal por si só, violaria a existência digna destes.  

Em contrapartida, ao direcionar o direito à existência digna aos animais domésticos e 

de companhia, nota-se uma potencialização da norma quanto a sua relevância e eficácia. Em 

outras palavras, quando trata-se de pets, nota-se um respeito maior da população para com os 

ditames legislativos. Isso ocorre pois, no contexto social atual, a vivência e a proximidade com 

os animais domésticos – o que se verificará no próximo capítulo – acaba por despertar uma 

sensibilidade maior por parte da população.  

 Por fim, ressalta-se que o direito a existência digna nos termos da vedação da 

crueldade animal, impõe-se como cláusula pétrea – ou seja, é um dispositivo que não pode ser 

alterado ou abolido nem por intermédio de emenda constitucional.  Segundo Marcelo Novelino, 

“as cláusulas pétreas são limitações materiais ao poder derivado reformador e têm por 

finalidade básica preservar a identidade material da Constituição, proteger institutos e valores 

                                                           
27  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4983, Relator Ministro 

MARCO AURÉLIO, julgado em 06/10/2016, publicado em 27/04/2017. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4425243>. Acesso em: 20 de abr. 2019. 
28 Latu senso trata-se de uma expressão em latim que significa “em sentido amplo”. Diferentemente de strictu 

sensu, que vem a significar “em sentido estrito”. Quando cita-se animal em latu sensu, refere-se à todos os tipos 

de animais não humanos, e não somente uma categoria – como a dos animais domésticos - que, nesse âmbito, 

seriam animais em strictu senso, ou seja, apenas os domésticos. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4425243
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essenciais e permitir a continuidade do processo democrático”29. Portanto, nota-se que esse 

manto protetivo é estendido apenas para assuntos específicos que ostentam notória relevância.    

 

1.3 Legislação brasileira a respeito dos animais não-humanos 

A primeira lei brasileira visando a proteção dos animais fora criada no governo do 

Presidente Getúlio Vargas, com o Decreto nº 24.645/34. Nesse estabeleceu-se que a proteção 

dos animais – tanto domésticos quanto silvestres – é um dever do estado. Esse entendimento 

atua em perfeita simetria com o que, posteriormente, evidenciou a Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 225 – como já demonstrado.  

O artigo 2º do referido decreto, traz à baila a prerrogativa dos animais poderem ser 

representados pelo Ministério Público ou por Sociedades Protetoras dos Animais por 

intermédio de ações civis públicas, como dispõe, “Art. 2º § 3º. Os animais serão assistidos em 

juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das 

sociedades protetoras de animais.”30. 

Necessita-se ainda tratar a respeito da Lei 9.605/98 – a Lei de Crimes Ambientais -, a 

qual foi responsável por criminalizar os maus-tratos aos animais, como constata-se: 

 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:  

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal 

vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 

alternativos. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal31. 

 

Avaliando o que fora relatado, repara-se que apesar da evidente consonância com a 

norma constitucional, também há um considerável descompasso em vista do status jurídico de 

“coisas” que fora atribuído aos animais. A aparente contrariedade se aponta ao se avaliar as 

garantias que foram asseguradas pelas normas infraconstitucionais aos animais - o que não 

condiz com a “coisificação” desses. Tal abordagem indiretamente aponta justamente para o que 

filósofos contemporâneos, como Peter Singer e Tom Reagan, ressaltaram: apesar de não se 

equipararem diretamente com os seres humanos, os animais tampouco são, de fato, equivalentes 

a meras “coisas” inanimadas. Primeiramente pois são seres dotados de vida e de capacidade de 

sentir – a qual é entendida como a senciência animal. 

                                                           
29 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 3ª ed., São Paulo: Método, 2009. 
30  BRASIL. Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D24645.htm>. Acesso em: 25 de abr. 2019. 
31  BRASIL. Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em 25 de abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D24645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
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A contradição apontada emerge um debate a respeito do papel dos animais na 

sociedade, e na necessidade (ou não) de um novo enquadramento quanto ao seu status jurídico. 

Isso preconiza os embates que vem sido travados tanto no campo Legislativo, como também 

no Judiciário brasileiro – como se observará a frente.  

Destarte, a Lei 6.938/81 vai dispor sobre a política nacional do meio-ambiente. Nesse 

enquadramento, os animais também são vistos como um recurso ambiental segundo o artigo 

que se segue: 

Art.3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: 

V- recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 

os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a 

flora32. 

 

Esse posicionamento reforça a importância dos animais para à biodiversidade e para a 

própria manutenção da raça humana. Nessa perspectiva induzida pelo o que os juristas Diogo 

de Figueiredo Moreira Neto e Sérgio Ferraz, chamam de “Direito Ecológico”33 é verificado a 

significativa importância para manutenção do meio-ambiente e ecossistema. Além disso, sob 

outra ótica, essa proteção também seriam meios para alcançar um determinado fim - a proteção 

e manutenção da raça humana. Por conseguinte, extrai-se daqui também uma ideia de que os 

animais estão inseridos em um contexto, e por isso devem ser preservados - ou seja, o que titula 

a proteção não é o simples e mero fato de sua existência.  

Nesse mesmo intuito, cita-se a Lei 5.197 de 1967 voltada completamente para a 

proteção da fauna – e, portanto, os animais – em especial, os silvestres. Já no seu artigo 1º 

preconiza-se:  

 

Artigo 1º.  Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna 

silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do 

Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha34. 

 

Outrossim, independentemente de críticas que possam ser tecidas, sabe-se que a 

existência desses mecanismos legais, é fundamental para amparar os animais – de todos os 

tipos. Outro ponto a se considerar é que, somente a partir dessas, foi possível a formação de um 

novo olhar – sendo esse mais sensível aos moldes sociais. Em face a uma nova perspectiva, 

veio a chance de poder-se pleitear alterações e/ou novas interpretações legais, 

infraconstitucionais e constitucionais à luz do contexto social.  E é assim, que por exemplo, se 

                                                           
32  BRASIL. Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 25 de abr. 2019 
33 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 10. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
34  BRASIL. Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197.htm>. Acesso em: 26 de abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197.htm
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viabilizou a possibilidade de se discutir em juízo o futuro de um pet após a dissolução do vínculo 

conjugal de seus donos. Afinal, há poucas décadas atrás, se diria com convicção que era 

impensável discutir tal temática no Judiciário. Hoje, com a flexibilização das vertentes e com 

um novo olhar crítico promovido pela demanda social, esses pleitos puderam também garantir 

o seu acesso à justiça. 

 

1.4 A Declaração Universal dos Direitos dos Animais e a sua importância no cenário legal 

brasileiro  

Entende-se ainda ser de cunho relevante tratar nesse capítulo acerca de influências 

internacionais a respeito do direito dos animais. Nesse intuito, considera-se extremamente 

importante a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, elucubrado por ativistas, proposta 

por Georges Heuse – cientista e secretário geral do Centro Internacional de Experimentação da 

Biologia Humana -, e proclamadas pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura – em 27 de janeiro de 1978, em uma sessão única realizada em 

Bruxelas na Bélgica, que dispõe um total de 14 artigos35. 

Essa Declaração tem como objetivo uniformizar o parâmetro jurídico dos países 

membros da ONU – Organização das Nações Unidas – quanto aos direito dos animais e a sua 

abrangência. Diante disso, o Brasil é um dos países que deve primar pela observância ao que 

fora estabelecido. Porém, é certo que não há vinculação do país e também nenhuma relação 

obrigacional e coercitiva no que cinge ao cumprimento do que fora estabelecido via declaração 

– as quais, intitulam-se por si só, como uma mera exposição de diretrizes que são entendidas 

como mais prudentes para serem seguidas por todos países – é a postura almejada36. 

Já no preâmbulo, se pode extrair que é apontada a necessidade de se versar sobre a 

causa animal, pois a falta de informação é um dos principais inimigos para a efetivação da 

causa. Outro ponto apontado é que o desprezo promovido por tradicionalistas, também provoca 

a estagnação da pretendida evolução, trazendo inúmeros impactos negativos a qualidade de vida 

e aos supostos direitos dos bichos. Destaca-se:  

 

PREÂMBULO: Considerando que todo o animal possui direitos; considerando que o 

desconhecimento e o desprezo destes direitos têm levado e continuam a levar o 

homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza; considerando que o 

reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies 

animais constitui o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo; 

considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo de 

                                                           
35  UNESCO. Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Disponível em: 

<http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf>. Acesso em: 13 de 

maio 2019.  
36 Ibidem 

http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf
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continuar a perpetrar outros; considerando que o respeito dos homens pelos animais 

está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante; considerando que a educação 

deve ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar os 

animais37. 

 

Repara-se que, ao suscitar a primordial característica em comum entre homens e 

bichos – que é o fato de serem animais, independente se humanos ou não-humanos, esses, 

nesses termos, são equiparados na Declaração. Com essa atitude, é imputada a ideia que ambos 

tem direito a existência, a preservação de sua vida e de seus direitos.  

Assim, como extraído do livro “Os direitos dos animais e as novas reflexões do mundo 

moderno”, de Ulisses Pessôa e Cristiane Dupret, conclui-se:  

 

O diploma, inclusive, ao frisar que o homem é de espécie animal, equipara a existência 

humana à existência dos demais animais, no que tange a essência da vida, e para tanto, 

não há justificativas, nem legais e nem morais, para o extermínio ou exploração que 

violam tais direitos38. 

 

Inclusive nota-se que no preâmbulo utiliza-se a forte expressão “genocídio”, referente 

a perpetuação do comportamento dos homens para com os animais – o que, a par da seriedade 

do termo, soa de forma bem impactante.  

Apesar do curto texto, é suscitada de forma bem clara e direta que a Declaração versa 

a respeito de todos os animais, não somente aos pets (animais domésticos). Portanto, apesar de 

sucinta, atua de forma bem abrangente.  

Quanto aos direitos dos animais domésticos, alguns artigos despertam atenção especial 

pela sua relevância com o objetivo aqui projetado. Nessa ótica, destaca-se o artigo 6º e o 14º, 

verifica-se:  

 

Art. 6º - 1. Todo o animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a 

uma duração de vida conforme a sua longevidade natural.  

2. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. 

Art. 14º - 1. Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar 

presentados a nível governamental.  

2. Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos do homem39. 

 

Ambas as previsões se enquadram perfeitamente na realidade dos pets, onde eles são 

mencionados diretamente e apontados como remetentes dos direitos garantidores estabelecidos 

pela Declaração. De forma breve, o texto assegura a integridade física do bicho de estimação, 

e ainda estigmatiza uma prática que, infelizmente, é comum - o abandono dos animais.  

                                                           
37  UNESCO. Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Disponível em: 

<http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf>. Acesso em: 13 de 

maio 2019. 
38 PESSÔA, Ulisses.; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.16. 
39  UNESCO. Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Disponível em: 

<http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf>. Acesso em: 13 de 

maio 2019. 

http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf
http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf
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Em contraposto com o afeto e a enorme incidência de animais domésticos nos lares 

brasileiros, indivíduos que não tem a completa consciência acerca dos cuidados, necessidades 

e gastos financeiros que decorrem desse compromisso, acabam, sem consciência, 

comprometendo-se com algo maior do que podem manejar. Nesse contexto, inúmeros cães e 

gatos são irresponsavelmente abandonados na rua à sua própria sorte. O abandono é apenas 

uma das trágicas situações que os pets estão vulneráveis a serem submetidos40. 

Destarte, ainda mais relevante se mostra o artigo 14 em sua segunda parte, pois traz 

uma equiparação clara e direta, aduzindo que os direitos dos animais são tão primordiais e 

fundamentais quanto os direitos dos homens. Esse trecho claramente serve de embasamento 

para todas as problematizações e perquirições dos direitos acerca da causa animal.  

Por conseguinte, as referidas previsões também fomentam toda a discussão em relação 

a possibilidade de, por analogia, aplicar-se as previsões estabelecidas no Direito de Família nos 

casos de concessão da guarda e direito de visitas de animais. O desenrolar da situação fática, 

aponta para a validação da existência das famílias multiespécies, e, apesar da inexistência 

normativa específica - como se verificará a frente na vigente pesquisa - vem ganhando 

visibilidade e pertinência no Judiciário. A pressão para que haja novos posicionamentos em 

cima de novas perspectivas torna-se cada vez maior, aliás, o silêncio do legislativo a respeito 

desses caso não traz soluções, apenas legitima o cerne da problemática, dando tácita autorização 

para que essas famílias fiquem à mercê da ponderação dos operadores de direito. Nesse intuito: 

 

A inércia como prática de respeito aos animais não garante a manutenção de tais 

direitos, pois, para a manutenção da integridade física, faz-se necessário a atenção, 

cuidados e proteção do homem para com eles, sendo vedado, claro, os maus-tratos e 

atos cruéis a qualquer espécie41. 

 

Em suma, todos esses aparatos legais elencados vem a corroborar e aduzir sentido 

jurídico à todos os desdobramentos que vem sendo realizados por estudiosos, e até mesmo já 

aplicados na jurisprudência brasileira – podendo-se destacar a recente decisão da 4ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça em um processo que corre em segredo de justiça42, no qual foi 

                                                           
40 OLIVEIRA, Alexandre Baptista de; LOURENÇÃO, Carla; BELIZARIO, Georgea Davel. Índice estatístico de 

animais domésticos resgatados da rua vs adoção. Revista Dimensão Acadêmica, v.1, n.2, jul-dez. 2016. 

Disponível em: <https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/revista-dimensao-academica-v01-n02-

artigo-01.pdf>. Acesso em: 22 de jun. 2019. 

 
41  PESSÔA, Ulisses.; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p. 97. 
42 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ garante direito de ex-companheiro visitar animal de estimação 

após dissolução da união estável. Brasília, jun. 2018. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-

garante-direito-de-ex%E2%80%93companheiro-visitar-animal-de-estima%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-

dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-uni%C3%A3o-est%C3%A1vel>. Acesso em: 21 jun. 2019. 

https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/revista-dimensao-academica-v01-n02-artigo-01.pdf
https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/revista-dimensao-academica-v01-n02-artigo-01.pdf
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assegurado a uma das partes o direito de visitação à cadela (adquirida na constância do 

relacionamento) após o fim da união estável. A postura do relator Luis Felipe Salomão, divide 

opiniões vide a ausência de arcabouço legal específico somado a todo o preconceito que sonda 

a aplicação por analogia dos institutos do Direito de Família nesses casos.  

Buscar-se-á, portanto, contextualizar de modo inteligível os entornos contemporâneos 

que vislumbram o desenvolvimento dos Direitos dos Animais aliados ao Direito de Família, 

sob um viés que se propõe a interromper o descompasso entre a lei versus evolução social, 

adequando-se assim aos reais moldes familiares e comportamentais atuais da sociedade 

brasileira – suscitando ainda os contrapontos oponíveis decorrentes dessa aplicação extensiva 

e da aparente miscigenação de institutos de Direito.  
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CAPÍTULO II 

A FAMÍLIA BRASILEIRA E O ESTREITAMENTO DO VÍNCULO COM OS 

ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

O conceito de família sofreu significativas mudanças com o transcorrer dos anos. A 

necessidade de legitimação e de proteção das inúmeras facetas familiares existentes, repercutiu 

nas diretrizes da lei – as quais modernizaram-se justamente para poder abarcar as novas 

demandas comunitárias. Ainda nas palavras de Ana Carolina Madaleno e Rolf Madaleno: 

 

Surgem, assim, novos arranjos familiares, novas representações sociais baseadas no 

afeto – palavra de ordem das novas relações. Por isso, o casamento deixa de ser 

necessário, dando lugar à busca de proteção e desenvolvimento da personalidade e da 

dignidade humana, ultrapassando, de alguma forma, os valores meramente 

patrimoniais.43 

 

Nesse raciocínio, o afeto é o motor constituinte para a qualificação de uma unidade 

como familiar. Dessa forma, igualmente poderia se conceber uma nova ideia de família que 

englobasse os seres humanos e os seus animais domésticos. Esse é o pressuposto da família 

multiespécie. Apesar de supostamente estar em consonância com as leis atuais no que tange a 

família, essa excêntrica proposta encontra óbices que, possivelmente guardam relação com a 

possibilidade de se considerar animais não-humanos como partes integrantes de uma sociedade 

familiar. Pois ao enxergar os animais domésticos somente como “bens semoventes” e “coisas” 

– como são classificados – ignora-se o fato que, a comunidade científica, há muito tempo aponta 

a senciência dos animais. Sobre tal afirmação, esse é o entendimento é apontado por Carla Forte 

Maiolino Molento: 

 

Comprovando-se cientificamente a senciência animal, por meio de abordagens 

comportamental e neurológica, pode-se dizer que ela, com toda sua complexidade, 

deve ser vista quantitativamente, e não qualitativamente, levando-nos não à questão 

de entender se um animal pode ou não ser senciente, mas, sim, à pergunta sobre qual 

o grau de senciência de um animal.44 

 

                                                           
43 MADALENO, Ana Carolina Carpes; MADALENO, Rolf. Síndrome da alienação parental: importância da 

detecção – Aspectos legais e processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.19. 
44  MOLENTO, Carla Forte Maiolino. Senciência animal. Revista do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária, v.16, 2005, p.18. Disponível em: <https://www.crmv-pr.org.br/artigosView/5_Senciencia-

Animal.html>. Acesso em: 12 de maio 2019. 

https://www.crmv-pr.org.br/artigosView/5_Senciencia-Animal.html
https://www.crmv-pr.org.br/artigosView/5_Senciencia-Animal.html
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Contudo, posicionamentos influenciados pelas tendências antropocêntricas45 e pelo 

especismo46 - como tratou-se -, retrata como incoerente a legítima adesão desses seres não-

humanos ao arranjo familiar. Outrossim, por essa linha de raciocínio, beira o disparate qualquer 

analogia com as previsões elaboradas pelo Direito de Família.  

Apesar disso, nota-se uma crescente demanda, visto que os animais de estimação 

ocupam cada vez mais espaço no núcleo da família brasileira. São os apontamentos dos dados 

extraídos em 2013 do ABINPET – Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais 

de Estimação – com base no IBGE, onde informa-se que 71% das residências possuem ao 

menos um cão e 17,5% possuem ao menos um gato. Com base nesses dados, o Brasil desponta 

como a 2ª maior nação do mundo em população de cães e gatos47.  

A sociedade aponta um avanço quanto o reconhecimento do laço sentimental e de 

profundo afeto existente entre os possuidores e seus animais estimação, consagrando no campo 

fático a existência das famílias multiespécies, apesar da inexistência da expressa legislação à 

respeito.  

A pertinência do tema é corroborada ao analisar a decisão da 4ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça48, no qual foi assegurado a uma das partes o direito de visitação à cadela 

(adquirida na constância do relacionamento) após o fim da união estável.  

                                                           
45 O antropocentrismo está calcado na visão de que os animais humanos pertencem a uma categoria especial, pois 

parte do pressuposto de que a vida humana possui um valor singular, ao passo que as vidas não-humanas, ou seus 

estados, tem (pouco ou) nenhum valor moral, sendo considerados (pouco ou) nada mais que bens, propriedades 

ou recursos para a humanidade. (MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Direitos dos Animais. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2013, p. 35.) Para Orci Paulino Bertanha Teixeira, O antropocentrismo clássico, ao 

desvincular o homem da natureza e das outras formas de vida, coloca-o no centro da própria ética, e exclui a vida 

em todas suas formas, pois o homem sente-se como se fosse senhor absoluto delas. (TEIXEIRA, Orci Paulino 

Bretanha. A Fundamentação Ética do Estado Socioambiental. Porto Alegre: Editora Fi; EdiPUCRS, 2013, p. 

66.) Através dessa visão, conclui Edilson da Costa que: (...) essa racionalidade radical levou até mesmo a exclusões 

sociais: mulheres, negros, indígenas, não eram vistos como indivíduos completos, mas sua exclusão foi justificada 

pela suposta ausência de racionalidade. Da mesma forma hoje se pode dizer que animais, plantas e ecossistemas 

não existem moralmente por não possuírem racionalidade. É impossível qualquer forma de ética ambiental dentro 

desse contexto antropológico radical. (COSTA, Edilson da. A Impossibilidade de uma Ética Ambiental: o 

antropocentrismo moral como obstáculo ao desenvolvimento de um vínculo ético entre ser humano e 

natureza. 2007. Dissertação (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2007, p. 153.). 
46 O especismo pode ser definido como qualquer forma de discriminação praticada pelos seres humanos contra 

outras espécies. Como o racismo ou o sexismo, o especismo é uma forma de preconceito que se baseia em 

aparências externas, físicas etc. A simples constatação de uma diferença é usada como um pretexto ou motivo para 

a não aplicação do princípio ético da igualdade, entendida como igual consideração de interesses. Mas os pretextos 

que supostamente justificariam essa discriminação não procedem. Na ética utilitarista, ser passível de sofrimento 

é a característica que diferencia os seres que têm interesses – os quais deveríamos considerar – dos que não os têm. 

A condição de “senciente” (capacidade de sofrer ou experimentar prazer ou felicidade) é, portanto, suficiente para 

que um ser vivo seja considerado dentro da esfera da igual consideração de interesses. (SINGER, Peter. Ética 

prática. 2. ed. Trad.: Jefferson L. Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 25). 
47 ABINPET. O setor e seus números. Disponível em: <http://abinpet.org.br/faq/>. Acesso em: 10 de jun. 2019.  
48 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ garante direito de ex-companheiro visitar animal de estimação 

após dissolução da união estável.. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-
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Outrossim, os direitos dos animais tem sido perquiridos em um âmbito geral – é o que 

percebe através do julgamento recentemente proferido pela 3ª Turma do Supremo Tribunal de 

Justiça, que definiu que os condomínios residenciais não podem proibir genericamente a guarda 

ou a criação de animais de qualquer espécie49. O Recurso Especial 1783076 foi oriundo de uma 

ação de uma moradora de um condomínio residencial no Distrito Federal que fora proibida de 

criar sua gata de estimação naquela unidade habitacional. A autora comprovou que o seu pet 

não criava qualquer incômodo aos vizinhos e ao condomínio de modo geral. Diante da negativa 

em primeira instância, a autora necessitou prosseguir até a última instância, onde, em sede de 

Recurso Especial, alegou inclusive que a decisão violava seu direito de propriedade50. 

Diante disso, o Supremo Tribunal de Justiça reformulou o acórdão do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal que havia definido que o regimento interno da convenção de 

condomínio deveria incidir sobre todos os moradores das unidades habitacionais – pois, o bem-

estar geral – em tese – se sobrepõe vontade individual dos moradores. Sendo assim, o 

condomínio poderia instaurar uma norma proibitiva que, genericamente, vedava a guarda/posse 

de animais em suas dependências51. 

O relator do caso, o ministro Villas Bôas Cueva, versou sobre o exercício da autonomia 

privada, assim como sobre a função social da propriedade (artigo 5º, XXII da Constituição 

Federal) e tracejou os liames da convivência harmônica nos condomínios. Citou também o 

artigo 19 da Lei 4.591/1964 que prevê que o condômino tenha direito de:  

 

usar e fruir com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências 

e interesses, condicionados às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e 

coisas comuns da maneira a não causar danos ou incômodo aos demais moradores, 

nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos52.  

 

Concluiu assim que, a vedação da permanência de animais de qualquer espécie sob a 

ausência de justificativas que embasem tal proibição, era uma circunstância desarrazoada “visto 

                                                           
garante-direito-de-ex%E2%80%93companheiro-visitar-animal-de-estima%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-

dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-uni%C3%A3o-est%C3%A1vel>. Acesso em: 20 de jun. 2019.  
49  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1783076/DF. Disponível em: 

<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=RECURSO+ESPECIAL+1783076&b=ACOR&thesa

urus=JURIDICO&p=true>.  Acesso em: 20 de jun. 2019. 
50 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Para Terceira Turma, convenção de condomínio não pode proibir 

genericamente a presença de animais. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Para-

Terceira-Turma,-conven%C3%A7%C3%A3o-de-condom%C3%ADnio-n%C3%A3o-pode-proibir-

genericamente-a-presen%C3%A7a-de-animais>. Acesso em: 19 de jun. 2019. 
51 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. op. cit. Acesso em: 19 jun. 2019. 
52 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. op.cit,. Acesso em: 19 jun. 2019. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=RECURSO+ESPECIAL+1783076&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=RECURSO+ESPECIAL+1783076&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
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que certos animais não trazem risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e 

dos frequentadores ocasionais de condomínio.”53. 

Ao notar que casos como o narrado tem tomado tal proporção a ponto de buscar-se a 

chancela do Judiciário – até mesmo em suas últimas instâncias – pode-se sugerir a existência 

de uma iminente necessidade de uma atenção do Legislativo sob a causa, e assim poder 

capacitar e sedimentar a postura almejada do Judiciário em relação aos casos de ex-casais que 

litigam por uma definição quanto ao futuro de seus animais de estimação.  

 

2.1 A expansão do conceito de família  

Antes da Constituição de 1988, buscava-se estabelecer no escopo legal o conceito de 

família e assim delimitar a sua abrangência. O Código Civil de 1916 adotava os moldes da 

família clássica e patriarcal – homem e mulher unidos pelo casamento e seus filhos legítimos-, 

não concebendo os demais desdobramentos afetivos como unidades familiares legítimas. Além 

disso, o casamento – modo originário de se compor uma célula familiar – ostentava caráter 

indissolúvel. O homem – o pai – era colocado no centro, legitimando a figura do pater familias 

– termo em latim que vem a colocar o homem no centro do âmbito familiar, sendo ele o 

provedor e a figura imponente no seio da família, era quem tinha a autêntica capacidade de 

controle sob sua esposa e filhos. 

Nas palavras de Maria Berenice Dias, “a família constituída pelo casamento era a única 

a merecer reconhecimento e proteção estatal, tanto que sempre recebeu o nome de família 

legítima.”54.  

Outrossim, o referido Código fazia uma clara distinção entre a prole ao utilizar 

terminologias como legítimos e ilegítimos. Os filhos ilegítimos não eram salvaguardados por 

lei como os filhos legítimos – sendo esses advindos do casamento. Deve-se frisar que, quando 

redigido o Código de 1916, o adultério ainda era reconhecido como crime e assim tipificado no 

artigo 240 do Código Penal (atualmente revogado). Esse fato torna ainda mais nítido as razões 

pelas quais os filhos concebidos fora do casamento estavam sob uma ótica tão marginalizada55. 

Com as mudanças do comportamento social, as demandas foram se alterando ao longo 

do tempo, do modo em que surgiu a emenda constitucional n° 9 de 1977 que posteriormente foi 

regulada através da Lei 6.515 de 1977 – lei do divórcio – que veio a mudar a ideia recrudescida 

do vínculo matrimonial. A referida lei ainda lançou uma nova ótica sob os filhos tidos como 

                                                           
53 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. op.cit,. Acesso em: 19 jun. 2019. 
54 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9. ed. São Paulo: Revista Tribunais, 2013, p.360 
55 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil – volume único. 8ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense; São 

Paulo: Editora Método, 2018, p.1322. 
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“ilegítimos”, podendo eles serem reconhecidos pelo genitor através de testamento cerrado56, 

mesmo que esse ainda estivesse na constância do casamento. Por conseguinte, também 

equiparou essas proles aos filhos legítimos quanto a sucessão da herança57. 

As transformações sociais prosseguiram em plena efervescência. A Constituição 

Federal de 1988 trouxe à baila inúmeras dessas constatações da nova demanda social, visto que 

o legislador consagrou o afeto (affectio familiae) e a igualdade como critérios determinantes 

para configurar uma relação familiar. Ou seja, nesse âmbito, a família deixou de ser calcada nas 

raízes do matrimônio e assim se pode ampliar suas perspectivas e abrangência. E, nesse sentido, 

leciona Maria Berenice Dias: 

 

Agora o que identifica a família não é nem a celebração do casamento nem a diferença 

de sexo do par ou envolvimento de caráter sexual. O elemento distintivo da família, 

que a coloca sob o manto da juridicidade, é a presença de um vínculo afetivo a unir as 

pessoas com identidade de projetos de vida e propósitos comuns, gerando 

comprometimento mútuo. Cada vez mais, a idéia de família se afasta da estrutura do 

casamento58. 

 

O artigo 226 da Constituição Federal vem aduzir que a família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. Averiguando o disposto, nota-se que, nesse momento, o conceito 

de família deixa de ser uma definição legal, para tornar-se um conceito amplo e sociológico. 

Dessa forma, não cabe mais ao Direito dizer o que é a família e quem pode dela ser parte. 

Apesar disso, o Estado e todos os seus aparatos devem organizar-se de forma a conceder a 

proteção constitucional à todas as suas formas59. 

Ainda nesse contexto, o referido artigo vem a romper com todas as tradições clássicas 

de outrora, legitimando a união estável (§3º), estabelecendo a igualdade entre o homem e a 

mulher no casamento (§5º) e a possibilidade do divórcio (§6º).  

Quanto a prole, também foram aderidas condições extremamente benéficas, pois o 

artigo 227 da Constituição Federal rompeu com a legitimação a respeito da diferenciação entre 

os filhos no que tange a sua origem, concedendo à todos os mesmos direitos e deveres – 

englobando todos na proteção do manto constitucional. Para Giselda Maria Fernandes 

                                                           
56 Esse testamento possuí um caráter sigiloso – ele pode ser escrito pelo próprio testador ou por outrem a pedido 

desse. Contudo, após redigi-lo, esse deverá ser validado pelo tabelião e após, será cerrado e lacrado. Dessa forma, 
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Hironaka, “a Constituição provoca assim uma revolução não apenas normativa, mas uma 

revolução da mentalidade humana.”60. 

Ressalta-se também que o Brasil é signatário do Pacto San José da Costa Rica, o qual, 

em seu artigo 17, I, vem a dispor que a “a família é um elemento natural e fundamental para a 

sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado”61. Isso demonstra que o conteúdo 

da Constituição está em plena consonância com os valores propostos à nível internacional pelo 

referido tratado.  

É inegável que esses valores aplicados a Carta Magna, advém de toda uma conjuntura 

social, incluindo os princípios constitucionais por ela legitimados – como a dignidade e a 

igualdade da pessoa humana. Ademais, são os princípios constitucionais que irão delimitar a 

abrangência, o sentido e aplicação das legislações infraconstitucionais – afinal, as leis serão 

interpretadas sob a ótica dos princípios, e não ao contrário62. 

 Por essa razão, demonstra-se que o rol a respeito das múltiplas possibilidades de 

arranjos familiares, não é taxativo, e sim exemplificativo63 – vide a possibilidade da união de 

pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Com o exposto, elucida-se que a vigente Constituição 

resplandece o respeito à individualidade de cada ser – dentro e fora do âmbito familiar – e os 

respalda para que possam ser exatamente como são. No seio familiar, ainda reitera-se o artigo 

226 CF, §8º, que prevê, in verbis “assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”64. 

Ademais, cumpre esclarecer que essa demanda não cresce apenas no Brasil – ela 

também é identificada em outros países como por exemplo, nos Estados Unidos da América, 

onde, nas palavras de Marianna Chaves: 

 

(...) estima-se que as disputas judiciais relativas à guarda de animais domésticos 

tenham crescido 23% apenas em 2011. Há, inclusive, indicação doutrinária de que 

recorrentemente o ex-casal consegue entrar em acordo relativamente aos bens, aos 
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62 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto, O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 

jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002, p.37. 
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Viajus. Disponível em <http://www.viajus.com.br/viajus.php?página=artigos&id=769>, apud KUSANO, 

Susileine. Da família anaparental: Do reconhecimento como entidade familiar. Disponível em: 

<http://www.ambito-jurídico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id =7559 > Acessado 

em 16 mar. de de 2019. 
64  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 13 de abr. 2019. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=769%3E
http://www.ambito-jurídico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id%20=7559
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


31 

 

filhos menores, mas não se ajustam relativamente a quem ficará com os animais, 

iniciando sofridos, longos e dispendiosos litígios65. 

 

Nesse intuito, relata-se que no ano de 2010, uma americana deixou o equivalente a R$ 

21 milhões para sua cadela de estimação. Já para o seu filho herdou um valor extremamente 

inferior, equivalentes a R$1,7 milhões. Inconformado, o filho alega insanidade materna na 

disputa judicial. Nota-se que situações extremas e inusitadas como essa também tem incidência 

no Brasil, vide o caso da viúva sem filhos que deixou seu imóvel para os seus animais 

domésticos: uma gata chamada Mimi e uma cadela chamada Fifi. O irmão da falecida impugnou 

o testamento, visto que segundo o Direito Sucessório, ele deteria a qualidade de herdeiro. Diante 

disso, interpretou-se o testamento declarando que, na realidade, esse seria um encargo para o 

herdeiro (irmão) que teria direito sim ao imóvel, contudo, somente se cuidasse dos animais de 

estimação de sua falecida irmã66. 

Fora justamente a partir dessa inovadora perspectiva de reconhecimento de uma 

pluralidade de entidades familiares, que desenvolveu-se a ideia de família multiespécie. Ela 

pode ser conceituada como aquela que propõe uma inter-relação entre diferentes espécies - os 

humanos e os não-humanos domesticados ou domesticáveis. A trajetória de reconhecimento 

desse novo modelo de família perfaz o mesmo raciocínio do ideal constitucional, visto que, o 

que os reconheceria com uma entidade familiar, é o laço de profunda afetividade existente entre 

os seres humanos e os seus animais de estimação 67 . Porém, apesar do surgimento dessa 

demanda, esse inusitado modelo defronta-se com inúmeros obstáculos para a sua legitimação – 

tanto no âmbito do legislativo, como no âmbito do judiciário. Buscar-se-á entender sob quais 

prerrogativas e contextos fora concebido a concatenação dessa nova vertente de família no 

Brasil. 

 

2.2 A crescente influência dos pets nos lares brasileiros 

De acordo com dados extraídos em 2013 do ABINPET – Associação Brasileira da 

Indústria de Produtos para Animais de Estimação – com base no IBGE, o Brasil é considerado 
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o 4º maior país em população de animais de estimação. Na referida pesquisa concluiu-se que 

aproximadamente 71% das residências possuem ao menos um cão e 17,5% possuem ao menos 

um gato. Com base nesses dados, o Brasil desponta como a 2ª maior nação do mundo em 

população de cães e gatos68. 

Esses números expressivos trazem outras consequências em cadeia, como a expansão 

do “mercado pet”, que, segundo dados Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 

Animais de Estimação, faturou 20,3 bilhões só no ano de 2017, conquistando o 3º lugar mundial 

em faturamento69. O faturamento com o mercado de animais de estimação em 2016 chegou a 

representar 0,37% do PIB nacional 70 . Além disso, durante o recente período de recessão 

econômica do país, as manchetes da mídia voltada para empresários apontavam que, mesmo 

durante o período de crise, o mercado pet prosseguia prosperando71. 

Tal constatação reflete um fato muito além da simples existência de uma significativa 

população de cães e gatos nos lares brasileiros. Os amparos a eles despendidos retratam o valor 

sentimental que os dono detém pelos seus animais, dedicando a eles minuciosos cuidados.  

Esse forte vínculo entre humanos e animais de estimação é há muito tempo verificado, 

e até mesmo retratado no cinema e na televisão. A tentativa de retratar o laço afetivo entre os 

animais (especialmente os cães) e seus donos, tornam esses conteúdos extremamente atrativos 

para o público – a título de exemplo, cita-se o filme “Marley e Eu” que no ano de seu 

lançamento (2009) foi recorde de bilheterias. Sua estreia realizou-se no dia de natal, e ainda 

assim, foi um grande sucesso, arrecadando US$14,75 milhões em seu primeiro dia de 

exibição72. A reação do público em geral diante desse tipo de abordagem da ficção demonstra 

que a sociedade tende a estabelecer ali uma relação de semelhança com a sua própria realidade 

fática. 

Com o passar dos anos, a população como um todo passou a reconhecer o lugar que 

esses animais ocupam dentro de suas respectivas famílias, e, à partir disso, novas concessões 

foram idealizadas – como, por exemplo, ambientes externos onde, em regra, não permitiam a 
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70 D'ANGELO, Pedro. Pesquisa sobre animais de estimação: por dentro do mercado de pets no Brasil.. 

Disponível em: <https://blog.opinionbox.com/pesquisa-sobre-animais-de-estimacao-por-dentro-do-mercado-de-

pets-no-brasil/>. Acesso em: 20 de jun. 2019.  
71 REVISTA LIDE. Sem crise: mercado de pets no brasil é o terceiro do mundo em faturamento, e cresceu 

mesmo na recessão. Profissionalização é um desafio. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/ 

negocios/canal-do-empresario/noticia/7375940/sem-crise-mercado-pets-brasil-terceiro-mundo-faturamento>. 

Acesso em: 20 de jun. 2019.  
72 MARLEY E EU. Direção: David Frankel. Produção: Arnon Milchan e Karen Rosenfelt. Roteiro: Scott Frank e 

Don Roos. Estados Unidos da América, REGENCY ENTERPRISES, 2008. 1 vídeo (120m). Disponível em: 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=marleyandme.htm. Acesso em: 20 de jun. 2019. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=marleyandme.htm


33 

 

entrada e permanência dos animais, passarem a assim fazê-lo. Foi dessa forma que alguns 

restaurantes, shoppings centers, lojas, etc, passam a se intitular como “pet friendly” – termo 

em inglês utilizado para sinalizar que é possível que o tutor frequente as dependências daquele 

local acompanhados de seus animais de estimação – o que, certamente, torna-se um diferencial 

para aqueles que se enquadram nessa situação.  A SEBRAE – Serviço de Apoio às micro e 

pequenas empresas, em maio de 2018, lançou uma reportagem à respeito sobre as vantagens de 

tornar os empreendimentos “pet friendly”73. Uma pesquisa feita através do site Opinion Box 

em novembro de 2017 com 1.874 pessoas, atestou que: 

 

Para 58,5% dos entrevistados, o fato de aceitar animais é importante para que eles 

decidam frequentar ou não um determinado local. E quem não faz, pode perder 

consumidores: 48% dos donos de pets entrevistados na pesquisa já deixaram de 

frequentar ou de ir a algum lugar que não aceitava animais. Os locais mais citados 

foram hotéis e pousadas, declarados por 27,3% dos entrevistados. Em seguida, 

restaurantes e lanchonetes também deixaram de ser visitados por 20,6%. Shoppings 

(11,3%), supermercados (9,2%) e lojas também foram rejeitados pelo mesmo motivo. 

Curiosamente, não são só estabelecimentos e empresas que são evitados pelos donos 

de pets: 17,2% dos donos de pets deixam de ir na casa de parentes e amigos que não 

gostam de animais74.  

 

O que pode-se constatar é que empreendedores e empresários tem apostado em 

diversos investimentos e inovações no que tange o universo pet. Um exemplo disso é empresa 

brasileira DogHero que surgiu em 2014 com uma proposta de hospedagem domiciliar de 

animais domésticos. Essa foi uma criativa ideia em contrapartida aos já existentes “hoteizinhos” 

– onde os donos também hospedam seus animais em períodos que irão realizar viagens ou, por 

algum motivo, estejam impossibilitados de ficar com seu pet por determinado período. O 

sucesso dessa nova modalidade, se dá pela “humanização” proposta pela empresa – a qual é 

criteriosa para aceitar anfitriões (aqueles que irão hospedar os animais) visto que esses devem 

seguir atentamente as suas diretrizes – como por exemplo, a proibição de utilização de gaiolas 

para o pernoite desses animais. A garantia do cuidado familiar e domiciliar, somado com a 

certeza de que receberão fotos, vídeos e todas as demais informações sobre os seus pets durante 

a hospedagem, estabelece um relação de segurança e confiança. Em janeiro de 2018, a empresa 

contava com 15 mil anfitriões espalhados por 650 cidades do país. Com o sucesso, a DogHero 

levou seus serviços para a Argentina e para o México, onde recentemente abriu suas filiais75. 
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Outro ponto a se considerar é que eles trabalham através de plataformas digitais – sites e 

aplicativo – facilitando a sua utilização e se assemelhando bastante com as plataformas de 

hospedagens regulares para humanos. 

Outra inovação é a possibilidade do registro dos animais de estimação em cartório. Ao 

realizar o registro, é expedida uma declaração de guarda – buscando justamente proteger a posse 

sobre esse animal. Esse documento torna-se extremamente útil nos casos de dissolução 

conjugal, pois autentica-se como uma prova documental acerca da “guarda” do animal. O 

Tabelião Josiel Loureiro do Cartório de 1º Ofício de Boa Vista / Roraima, alega que:  

 

Hoje, para muitas pessoas, os animais domésticos são mais importantes até que alguns 

seres humanos. Então ter um documento que prove essa relação é muito importante. 

Nossa intenção é valorizar essa relação e dar segurança tanto ao dono quanto ao 

animal76. 

 

Em contrapartida a ascensão dos animais domésticos nos lares brasileiros e todas as 

suas “novas” concessões, estudos do IBGE realizados em 2015 revelam que no país existem 

mais cachorros de estimação do que crianças. Na ocasião da pesquisa, o instituto estimou que 

a população de cachorros fosse de 52,2 milhões - indicando média de 1,8 cachorro por 

domicílio. O comparativo foi estabelecido ao constatar que segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2013, o país tinha 44,9 milhões de crianças 

de 0 a 14 anos77- revelando assim um contraponto entre a redução de crianças nos lares 

brasileiros com o aumento de animais domésticos no país.  

Fora essa composição social e familiar que promoveu a possibilidade de haver uma 

designação específica para essas famílias que consideram seus pets membros de sua unidade 

familiar – chamadas assim, portanto de famílias multiespécies ou interespécies – as quais são 

ligadas única e exclusivamente pelo vínculo afetivo.  

 

O conceito de constituição de uma rede de interações entre animais e humanos se dá 

por um sistema social que distingue o grupo familiar composto por pessoas e seus 

animais de estimação denominada família multiespécie, onde os membros se 

reconhecem e legitimam78. 

 

Progressivamente ao passo que os animais de companhia galgaram tal posição na vida 

dos seres humanos, reconhece-se a preconização em atribuir a um animal tal posição de 
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destaque, como um dos fatos impeditivos para maiores avanços acerca dos direitos desse molde 

familiar. Contudo, o que se acredita, é que esse estranhamento por parte de outrem e até mesmo 

do legislativo e do judiciário, pouco afeta o comportamento dos cidadãos que já estão de forma 

inerente atrelados a esse sentimento em relação aos seus pets.  

Por conseguinte, os maiores entraves para esses grupos se revelam quando, por 

qualquer razão, rompe-se os vínculos daquela unidade familiar, dissolvendo assim os laços 

interpessoais e a coabitação. Na medida em que pode-se chegar a um consenso tanto 

extrajudicialmente quanto por vias judicias a respeito dos bens, demonstra-se árdua a disputa 

de quem ficará com a posse do animal doméstico – ante a impossibilidade de serem partilhados, 

repartidos ou revertidos em pecúnia. Outrossim, quando os casos despontam nessa direção, não 

há interesse em nenhuma das partes em abdicar da convivência do seu pet. 

Partindo do pressuposto que é possível considerar como famílias aquelas que ostentam 

a multiplicidade de espécies, é fato que essas também estão sob o manto da proteção 

constitucional, o qual regula os papéis do Estado para com essa entidade e cada um de seus 

membros. Nesse caso, o Estado é o incumbido de conceder a essas a sua irrestrita proteção, 

independente da formação e composição de seus membros – ou seja, sejam eles humanos ou 

não-humanos. Esse almejado posicionamento é despertado pelo princípio da afetividade – 

consagrado pela Constituição de 1988 – o qual irá se espraiar por toda a legislação, podendo 

justificar e legitimar a existência das famílias multiespécies – e, assim, iniciar a persecução aos 

seus direitos. Contudo, deve-se analisar se realmente torna-se viável a aplicação por analogia 

dos institutos do Direito de Família à essa peculiar conjuntura instaurada pela própria sociedade 

contemporânea brasileira.  

 

2.3 Reflexos do rompimento da sociedade conjugal nas famílias multiespécies  

Quando os indivíduos decidem dissolver o vínculo conjugal – seja aquele firmado por 

meio do casamento ou através da união estável – o Direito de Família apontará os mecanismos 

necessários para garantir que se concretize a vontade das partes.  

Nesse mesmo âmbito, o regime de bens previamente estabelecido, irá projetar os 

princípios legais para ditar como se dará a divisão dos bens desses sujeitos da forma mais justa, 

equilibrada e equânime. 

Se o casal possuir filhos menores, também serão assegurados os interesses desses – 

deliberando com quem e qual modalidade de guarda se dará, além de estabelecer os ditames da 

visitação e no que tange a pensão alimentícia. 
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Outrossim, a Lei 11.441/2007, trouxe à baila a possibilidade da realização extrajudicial 

do divórcio – é o que intitula-se de divórcio consensual, o qual pode ser realizado diretamente 

em um Cartório de Notas. O artigo 1.124-A do Código de Processo Civil (2015) retrata os 

requisitos para a utilizar-se dessas veredas extrajudiciais: 

 

Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos 

menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, 

poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas 

à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo 

quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome 

adotado quando se deu o casamento. 

§ 1º A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o 

registro civil e o registro de imóveis. 

§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por 

advogado comum ou advogados de cada um deles, cuja qualificação e assinatura 

constarão do ato notarial. 

§ 3º A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem 

pobres sob as penas da lei.79 

 

O que se extrai do referido artigo, é que, caso haja a existência de filhos menores ou 

incapazes, não há a possibilidade de optar pela via extrajudicial – visto que os direitos desses 

necessitam ser tratados com a máxima cautela e de forma protetiva – até mesmo para sua 

consonância com o princípio do melhor interesse do menor, ante a sua condição de 

vulnerabilidade. Segundo Tânia da Silva Pereira, o princípio do melhor interesse da criança 

teve suas origens no instituto parens patrie - com o intuito de proteger aqueles que não podiam 

fazê-lo por conta própria devendo o bem estar da criança sobrepor-se aos direitos dos pais80. 

Considerando a presença dos animais domésticos nos casos da dissolução do vínculo 

conjugal, há uma hesitação quanto aos procedimentos adequados que a eles aplicam-se. 

Ponderando que os animais para o Código Civil brasileiro tratam-se de bens semoventes, 

aplicando a letra da lei, dever-se-ia enquadra-los nas hipóteses de partilha. Em contrapartida, 

sabe-se que os animais domésticos que possuem estreitos laços de afetividade para com os seus 

donos, não se equipararão, na prática, como os demais bens suscetíveis as modalidades de 

partilha. Não obstante, no âmbito científico e biológico, e no mesmo diapasão do texto 

constitucional, comprova-se que os animais não são meras coisas ou objetos, como determina 

o Código Civil81. 

                                                           
79  BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 20 de jun. 2019. 
80 COSTA, Antonio Carlos Gomes. Natureza e implantação do novo Direito da Criança e do Adolescente. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2002, p. 96. 
81  SILVA, Camilo Henrique. Animais, Divórcio e consequências jurídicas. Revista Internacional 

Interdisciplinas INTERthesis. Vol. 12, n. 01, jan/jun, 2015. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/viewFile/1807-1384.2015v12n1p102/29617>. Acesso 

em: 31 de maio 2018 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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Nessas situações, a dificuldade é apontada no momento em que, não havendo consenso 

entre o casal, é necessário a chancela do Judiciário para realizar essa definição. Contanto, ao 

deparar-se com a impossibilidade de aplicar a esses seres o regime dispensado aos demais bens 

– assim como são igualmente classificados – enfrenta-se o nível de perplexidade inerente a 

esses casos: ora, ante a inaplicabilidade do regime indicado por lei, como definir de forma 

apropriada o futuro do animal doméstico?  

Em resposta ao entrave, inúmeras lides têm chegado até ao Judiciário (como ver-se-á 

a seguir) e insurge-se a possibilidade de aplicação por analogia as práticas de praxe constituídas 

pelo Direito de Família – visto que versa-se sobre guarda e visitação, por exemplo. Porém, 

perante todo o cenário da causa, a aplicabilidade desses institutos fica única e exclusivamente 

à mercê dos critérios pessoais do Magistrado visto que inexiste na legislação uma padronização 

de postura que esses devem adotar quando encontram-se diante de casos como esses.  

Partindo da premissa que o juiz não é apenas um mero aplicador da letra da lei – haja 

visto o seu papel social e a função hermenêutica de seu papel criativo e interpretativo -  deve-

se ponderar se, nesses casos, está ou não havendo usurpação de poderes. Nesse âmbito, deve-

se analisar que diante dessa demanda, o Judiciário passa a discricionariamente legislar a respeito 

do futuro das famílias multiespécies, sem nenhuma instrução explícita emanada da lei. E, mais 

gravoso ainda pode ser a desarmonia provocada pelos discrepantes entendimentos dos 

diferentes Magistrados em relação a mesma temática, em casos distintos.  

Destarte, embora existam demandas crescentes no Judiciário, muitos aplicadores da 

lei por vezes olham essa abordagem com uma ótica eivada de preconceitos, por acreditarem na 

impossibilidade de estender a “meros” animais (cujo são bens semoventes segundo o Código 

Civil), os institutos e previsões formulados a luz do Direito de Família. Já outros, com base na 

ponderação de princípios e análise minuciosa dos casos, entendem que a aplicação dos institutos 

e premissas, não implica na concessão de personalidade jurídica dos animais e tampouco se 

trata de uma equiparação direta com a relação entre pais e filhos. Ou seja, o sucesso em ingressar 

com esse tipo de demanda no Judiciário dependerá única e exclusivamente do ponto de vista 

do juiz, se esse detém uma visão conservadora ou mais contemporânea, visto que o arcabouço 

legal é ínfimo.  

 

2.4 As articulações do Judiciário ante a ausência de legislação específica nos casos de 

dissolução conjugal 

As movimentações que vem sendo retratadas no âmbito legislativo no que se refere 

aos animais, vão justamente ao encontro da ideia que diz que, apesar do reconhecimento dos 
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avanços nessas questões, ainda seria muito singela a contribuição jurídica em face dos animais 

e de seus direitos, sendo necessário a criação de dispositivos mais contundentes e específicos 

para cada grupo de animais.  

Os animais de estimação despontam como grupo de objeto principal da presente 

pesquisa visto que a eles é direcionado todo o debate a respeito da “guarda” dos pets após o 

desfazimento do vínculo conjugal e da interrupção da coabitação de seus donos.  

Tendo em vista a atual movimentação social brasileira em relação a seus animais de 

companhia, fora natural para que esse novo panorama também fosse refletido no plano 

legislativo, em vista de ausência de legislação específica e de lacunas da lei a respeito de 

assuntos que, hoje, são altamente comuns e pertinentes. 

Nesse âmbito, surgiram diversas iniciativas legislativas. Destaca-se o Projeto de Lei 

1365/2015 proposto pelo deputado Ricardo Tripoli, o qual busca prever o tratamento jurídico 

que deverá ser dado aos animais de estimação após a separação de seus possuidores – tema 

principal da presente pesquisa. O referido projeto busca analisar qual das partes teria melhores 

condições de ficar com a guarda do animal, baseando-se no vínculo de cada um com este 

(considerando se adquiriram juntos ou separadamente), da condição financeira de cada uma das 

partes para verificar a qualidade de vida que poderia ser proporcionada, a disponibilidade de 

horários, quem reside no ambiente mais adequado para que o animal possa se desenvolver (por 

exemplo, casa com mais espaço no caso de um cão de porte maior; uma residência com a 

presença de telas e menos rotas de fuga, no caso de gatos) ou quem ficará no ambiente em que 

o animal já está mais habituado e com o convívio de pessoas em comum – como crianças -, e 

finalmente, o laço afetivo que cada uma das partes estabeleceu para com o seu pet. Podem ainda 

ser consideradas demais condições que forem apontadas como imprescindíveis para a 

sobrevivência do animal82. 

Quanto a esse projeto, a ação mais recente foi o seu arquivamento no dia 31 de janeiro 

de 2019, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados: 

 

Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso 

tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, 

bem como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as: 

I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões; 

II - já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; 

III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; 

IV - de iniciativa popular; 

V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. 

                                                           
82  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 1365/2015. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=219FF535EA9A7169B6E28D610

6C24218.proposicoesWebExterno2?codteor=1328694&filename=PL+1365/2015>. Acesso em 20 de jun. 2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=219FF535EA9A7169B6E28D6106C24218.proposicoesWebExterno2?codteor=1328694&filename=PL+1365/2015
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=219FF535EA9A7169B6E28D6106C24218.proposicoesWebExterno2?codteor=1328694&filename=PL+1365/2015
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Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do 

Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão 

legislativa ordinária da legislatura subseqüente, retomando a tramitação desde o 

estágio em que se encontrava83. 

 

Tal projeto comprova a relevância do tema, visto que tem sido corriqueiro a disputa 

de guarda de animais de estimação nas Varas de Família, e não é raro que justamente sejam os 

pets o maior ponto de conflito entre o (ex) casal. Muitos deles ingressam com suas ações nas 

Varas de Família com a pretensão da separação, visando a divisão de seus bens. Contudo, o 

impasse surge quando se versa a respeito do animal de estimação em comum, vide a ausência 

de legislação específica, e sendo certo que, na prática, é extremamente complexo determinar 

com quem ficará a “posse” / “guarda” do animal. Afinal, apesar de constarem como “coisas” a 

nível de bens semoventes, eles são dotados de vida e há comprovado vínculo afetivo com os 

seres humanos – visto que são sencientes. Isso implica dizer que, ainda sob o status de “coisas”, 

os animais são indivisíveis. 

 Outrossim, obviamente também não é cabível a venda desse e divisão do valor entre 

as partes – porque, quando trata-se de um animal de estimação, não está se litigando por 

questões de ordem financeira. O que move esse tipo de pleito é pura e inteiramente o emocional 

das partes envolvidas, visto que seus pets, são seres únicos. Nesse âmbito sente-se de forma 

ainda mais tangível o impacto da omissão legislativa – pois assim, tanto as partes com o próprio 

Judiciário, adentram uma área de insegurança, onde não há explícita previsão concreta de como 

portar-se diante de situações como essas, que, como já fora citado, são cada vez mais 

recorrentes.   

De similar intuito, também encontra-se o Projeto de Lei no Senado de nº 3.670/15, de 

autoria do Senador Antônio Anastasia do partido PSDB em Minas Gerais que busca alterar o 

status dos animais domésticos perante Código Civil brasileiro para que os animais deixem de 

ser considerados “coisas” e passem a ser tratados legalmente como bens móveis, salvo 

disposições em lei especial. Atualmente o projeto está aguardando deliberação de recurso que 

pugna pela não apreciação conclusiva do Projeto Lei pelas Comissões.  

O referido Projeto Lei não impõe mudanças tão drásticas quanto à alteração de 

perspectiva jurídica – frisa-se que o objetivo não é transforma-los em sujeitos de direito, mas 

também garantir que não sigam sendo tratados como “coisa”.  Acredita-se que os obstáculos 

que se podem encontrar para a efetivação desse Projeto, é justamente a reprovação dos mais 

                                                           
83  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Resolução nº 17, de 1989. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arqui 

vos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%206-2019.pdf>. Acesso em: 20 de jun. 2019. 
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tradicionalistas, os quais temerão que essa conquista desague em um cenário ainda mais 

“humanizado” para os animais84. 

Uma demonstração explícita de como o tema costuma ser encarado com certo desdém, 

é justamente o arquivamento de todos os projetos de lei que insurgem abrangendo a temática. 

Bem similar com o Projeto de Lei 1.365/2015, foi o PL 7196/2010 proposto pelo Deputado 

Federal Márcio França, e o PL 1.058/2011 proposto pelo Deputado Federal Marco Aurélio 

Ubiali. Ambos dispunham sobre a guarda dos animais de estimação nos casos de dissolução 

litigiosa da sociedade e do vínculo conjugal entre os seus possuidores. Apesar da recorrência 

do tema no Judiciário, este e aquele também foram arquivados pela Mesa Diretora da Câmara 

dos Deputados.  

É possível que a resistência quanto ao tema derive da própria dúvida em se considerar 

animais partes integrantes de uma família – ou seja, dificuldades em legitimar a existência do 

que pode-se chamar de “família multiespécie”85. E, ao enxergar os animais domésticos somente 

como “coisas”, são ignoradas as inconsistências que são apresentadas devido a própria mutação 

comportamental da sociedade brasileira.  

Atesta-se que os animais – sentido latu - são considerados como seres sencientes – o 

que significa que tem capacidade de ter sensações e sentimentos de forma consciente. Segundo 

Singer, senciência “é a capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade”.86 Mas, ao avalia-

los somente com o sentido literal do seu status jurídico, é tido como incoerente a sua legítima 

adesão ao seio familiar e, por essa linha de raciocínio, denota-se estranheza ao deparar-se com 

equiparações com as previsões compostas ao Direito de Família – como o termo “guarda”.  

Acredita-se que esses pré-conceitos suscitam algumas das objeções que esse conceito 

de família precisa ultrapassar, para que, seja não só reconhecida, como também, legitimada – 

vide inclusive que, independentemente disso, elas já existem na realidade de um país como o 

Brasil.  

                                                           
84  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ofício nº 1.762 (SF). Disponível em: <https://www.camara.leg.br/ 

proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1414939&filename=PL+3670/2015>. Acesso em 20 de jun. 2019. 
85 Elida Seguin, Luciana Martins de Araújo e Miguel dos Reis Cordeiro Neto, aduzem na Revista de Direito Animal 

que: Grupos familiares ou o microssistema acima descrito se constituem na lógica de laços sociais inclusivos. Os 

que integram esses grupos têm a experiência de identificações imaginárias nas quais os indivíduos tornam-se 

semelhantes em termos de conduta e pensamento, assim como identificações simbólicas que fazem do "homem 

um animal fundamentalmente regido e subvertido pela linguagem, a qual determina todas as suas formas de laço 

social". São elas, portanto, responsáveis pela construção das relações dentro de uma ordem social, propriamente 

normatizada e regulada. Dessa forma, incluídos e organizados, os indivíduos desenvolvem sua existência na 

relação uns com os outros, atados por forças afetivas e ligados pela linguagem que os atravessa e constitui. Nesse 

contexto, os animais de estimação tornam-se, no imaginário doméstico, parte integrante do eu de cada um, 

integrados na linguagem e investidos de afeto, funcionando na ordem simbólica da família. 
86  PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.162. 

https://www.camara.leg.br/%20proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1414939&filename=PL+3670/201
https://www.camara.leg.br/%20proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1414939&filename=PL+3670/201
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Contudo, não há grande surpresa na árdua aceitação diante da eminente existência de 

uma nova proposta familiar cujo um animal constaria como membro da família, visto que não 

são facilmente aderidos os intentos de subverter os moldes clássicos desse instituto. Portanto, 

era previsível o enfrentamento de grandes embaraços - mesmo e ainda que a movimentação de 

legitimação derive do próprio padrão social – o qual não queda-se inerte e estático com o passar 

do tempo, e sim, naturalmente, transmuta.  
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CAPÍTULO III 

A DISPUTA PELOS ANIMAIS DE COMPANHIA APÓS A DISSOLUÇÃO 

CONJUGAL NAS FAMÍLIAS MULTIESPÉCIES 

  

Apesar da movimentação legislativa referente a proposição de mudanças quanto aos 

direitos dos animais, corroboradas pelos projetos de Lei 7.196/2010 e 1.058/2011 – como já 

abordado – nenhuma dessas firmou sua concretização no âmbito legislativo brasileiro até o 

presente momento.   

Nesse intuito, cabe ressaltar que no que tange o cenário mundial, alguns países 

despontam com inovações a respeito do tratamento e status jurídicos dos animais, incluindo 

novas diretrizes em relação a aplicação dos institutos do Direito de Família – como ver-se-á a 

seguir.  

Outrossim, situações revolucionárias têm sido travadas no âmbito do Judiciário de 

maneira crescente no cenário mundial87. No Brasil as decisões têm sido surpreendentes se 

considerado a sua aparente estagnação legislativa quanto ao tema. 

No contexto brasileiro, o posicionamento dos magistrados e dos demais aplicadores 

do Direito não é unânime. Portanto, diante do recorrente aumento dessa temática no Judiciário, 

perante os casos concretos - considerando o princípio da inafastabilidade da apreciação 

jurisdicional88 - esses sujeitos irão se socorrer das demais fontes do direito. Nessa vertente, 

Bertolo e Ribeiro aduzem: 

 

O princípio da inafastabilidade, assim como o devido processo legal, objetiva fazer 

com que o Estado crie novas formas de solução de litígios, céleres, desburocratizadas 

e desvinculadas de ordenamentos ultrapassados que interditam o livre acesso à justiça; 

isso quer dizer que todos têm acesso à justiça para postular tutela preventiva ou 

reparatória; na verdade é o direito de ação, que todos possuem, quando sentirem-se 

lesados89. 

 

Portanto, independentemente da existência de legislação específica, quando o Poder 

Judiciário é acionado, o Estado-Juiz deterá o poder-dever de “dizer” o direito – ou seja, deverá 

pronunciar-se à respeito da referida demanda.   

                                                           
87 A título de exemplo, nos Estados Unidos, seus estados e cidades criaram varas especializadas para solucionar 

apenas esse tipo de litígio, que chamam-se “pet courts”. Afirma-se que, como o sistema de proteção de menores, 

as varas de animais de companhia dão algum tipo de proteção aqueles que não podem proteger a si próprio. Cfr. 

SIMMONS, Schyler P. “What is the Next Step For Companion Pets in the Legal System?: The Answer May Lie 

With the Historical Development of the Legal Rights For Minors”, cit., pp. 258-259. 
88 Tal princípio previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988 e inserido no rol de direitos e 

garantias. O princípio também chamado de cláusula do acesso à justiça, ou do direito de ação, versa que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  
89 BERTOLO, José Gilmar; RIBEIRO, Ana Maria. Prática Processual Civil Anotada. Campinas: Mizuno, 2015. 
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O cuidado pertinente deve ser quanto a discricionariedade dessa decisão – visto que, 

se não delimitada por algum parâmetro em comum, acabará suscitando discrepância 

considerável entre os veredictos. Tal diferenciação poderá trazer imprevisibilidade e 

insegurança jurídica à aqueles que demandam a tutela do Estado nos casos que envolvem o 

litígio sob os direitos dos animais de estimação nos casos de dissolução da unidade familiar 

pretendida pelos casais. Em suma, acredita-se que sem determinar os parâmetros para o 

julgamento, decisões potencialmente distintas podem ser proferidas para casos extremamente 

semelhantes. Referente a esse perspectiva, Vicente Greco Filho observa:  

 

O exercício da função judicante não se dá de forma aleatória e plenamente 

discricionária. Existe um ordenamento jurídico consolidado a fim de apontar o direito 

em abstrato para que o juiz o aplique, com a maior justiça possível, ao caso concreto, 

devendo prevenir ou reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça90. 

 

Em complemento, frisa-se o entendimento de José de Albuquerque Rocha: 

 

O que lhe importa é adotar a solução mais apta a alcançar os fins colimados, ou seja, 

os efeitos práticos das decisões, e não a solução formalmente mais lógica, segundo as 

regras gerais e os conceitos abstratos do direito (...) não estando o juiz obrigado a 

observar o critério da legalidade estrita na tomada de decisões, as quais se 

fundamentam, muitas vezes, em critérios de conveniência e oportunidade91. 

 

Portanto, apesar de suas convicções pessoais, para pautar sua decisão acerca da 

temática, o juiz deve atentar-se para o anseio da demanda dos cidadãos e as especificidades de 

cada caso – vislumbrando benefícios para a sociedade de forma coletiva, adequando e 

sincronizando as respostas do Judiciário com a atual realidade social.  

Ao que pode-se extrair de alguns recentes precedentes, a ideia de família multiespécie, 

está ganhando visibilidade e adesão por parte Judiciário. É o que demonstra o voto do relator 

Ministro Luis Felipe Salomão durante o julgamento do Supremo Tribunal de Justiça quanto ao 

Recurso Especial número 1.713.167-SP – o que, além de consagrar o direito desse proposta 

familiar, também reconhece a senciência dos animais.  

Apesar disso, como já suscitado, tal posicionamento não é unânime visto que enfrenta 

diversas óbices. Por conseguinte, a temática muitas vezes é analisada com desdém pelos 

magistrados (como ver-se-á a seguir)92, como também provoca temor aos adeptos das correntes 

                                                           
90 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p.225. 
91 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o poder judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, p.133. 
92 Como a apelação cível de nº 70038022414 julgada pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul em 2011, a qual critica duramente que o destino de animais domésticos sejam decididos através de 

embates no Judiciário. Disponível em <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22928998/apelacao-civel-ac-

70038022414-rs-tjrs/inteiro-teor-111180323?ref=serp>. Acesso em 12 de fev. de 2019. 
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tradicionalistas quanto a possibilidade de casos como o citado permitirem o ensejo de uma 

drástica mudança de status jurídico dos animais.  

 

3.1 Os desdobramentos no Poder Judiciário – entre a ótica contemporânea e a 

conservadora 

No Brasil, o caso da cadela Kimy que chegou até o Supremo Tribunal de Justiça 

através de um Recurso Especial, acarretou robusta visibilidade aos direitos postulados pela 

família multiespécie.  

O caso versa sobre um casal que estabeleceu união estável no ano de 2004, tendo essa 

sido dissolvida no ano de 2011 – onde, na ocasião, declarou-se a ausência de bens a serem 

partilhados. Contudo, em 2008 o casal havia adquirido a cadela Kimy da raça yorkshire – a qual 

justamente fora o objeto da disputa no Judiciário. Devido ao laço de afinidade que ambos 

criaram para com o pet, nenhuma das partes queria abster-se da convivência com o animal93. 

Em primeira instância, a ação proposta pelo autor de visitação a sua cadela foi julgada 

improcedente pelo magistrado, que aduziu que a ré havia comprovado a exclusiva propriedade 

sob o cachorro (quanto à titulação da compra) e, por ser considerado um objeto de direito, não 

haveria o que se falar em visitação. Alude ainda que: 

 

 (...) malgrado a inegável relação afetiva, o animal de estimação trata-se de semovente 

e não poder ser alçado a integrar relações familiares equivalentes entre pais e filhos, 

sob pena de subversão dos princípios jurídicos inerentes à hipótese94. 

 

Diante da ineficiência dos atos propostos pelo autor no curso do processo, restou a 

possibilidade da interposição de Recurso Especial. O recorrente (ex-marido) alega em seu 

recurso que o fato de estar sendo impedido de ver sua cachorrinha o causava “intensa angústia”. 

O voto do Relator Luis Felipe Salomão merece destaque quanto as suas colocações:  

 

Inicialmente, deve ser afastada qualquer alegação de que a discussão envolvendo a 

entidade familiar e o seu animal de estimação é menor, ou se trata de mera futilidade 

a ocupar o tempo desta Corte. Ao contrário, é cada vez mais recorrente no mundo da 

pós-modernidade e envolve questão bastante delicada, examinada tanto pelo ângulo 

da afetividade em relação ao animal, como também pela necessidade de sua 

preservação como mandamento constitucional (artigo 225 § 1, inciso VII – “proteger 
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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 a 

crueldade”)95.  

 

No cerne de seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão preocupa-se em refutar a 

hipótese de haver no julgado uma equiparação direta entre crianças e animais para atribuir a 

ambos os direitos da prole. Ele aponta a necessidade da proteção do vínculo afetivo do humano 

com seu animal, criando assim a necessidade de analisar caso à caso. Sendo assim, nesse 

âmbito, não pretende-se alterar o status jurídico dos animais – e sim garantir a proteção a família 

multiespécie.  

 

O Código Civil, ao definir a natureza jurídica dos animais, tipificou-os como coisas, 

e, por conseguinte, objetos de propriedade, não lhes atribuindo a qualidade de pessoas, 

não sendo dotados de personalidade jurídica nem podendo ser considerados sujeitos 

de direitos. Na forma da lei civil, o só fato de o animal ter tido como de estimação, 

recebendo o afeto da entidade familiar, não pode vir a alterar sua substância, a ponto 

de converter a sua natureza jurídica. No entanto, os animais de companhia possuem 

valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus 

donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. Destarte, o 

regramento jurídico dos bens não vem se mostrando suficiente para resolver, de forma 

satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de simples 

discussão atinente à posse e à propriedade96. 

 

Além disso, o veredicto ainda preocupa-se em justificar sobre a aplicação por analogia 

dos institutos do Direito de Família – demonstrando que esses não devem ser simplesmente 

incorporados de ofício aos casos de ex-consortes e seus animais de estimação - visto a 

discrepante natureza existente entre as relações. Ou seja, o que se sugere é uma minuciosa 

análise casuística, e, à depender das especificidades do caso, permitir-se semelhante aplicação 

de alguns institutos como a guarda e a visitação, por exemplo. É o que se consubstancia nesse 

trecho: 

 

Por sua vez, a guarda propriamente dita – inerente ao poder familiar – instituto, por 

essência, de direito de família, não pode ser simples e fielmente subvertida para definir 

o direito dos consortes, por meio do enquadramento de seus animais de estimação, 

notadamente porque é um múnus exercidos no interesse tanto dos pais quanto do filho. 

Não se trata de uma faculdade, e sim de um direito, em que se impõe aos pais a 

observância dos deveres inerentes ao poder familiar97. 

 

Ou seja, nesse caso específico não há o que se falar quanto ao ensejo de uma possível 

“apropriação” dos institutos do Direito de Família sem nenhum precedente ou justificativa para 

tanto.  
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Destarte, no julgado em análise, também há o expresso reconhecimento da senciência 

dos animais – tese levantada por filósofos como Jean Jacques Rousseau e Immanuel Kant e 

asseverada na atualidade por filósofos e ativistas como Tom Regan, no ponto em que esse 

último discorre que:  

 

os animais de companhia são seres que, inevitavelmente, possuem natureza especial, 

e como ser senciente – dotados de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e 

necessidades biopsicológicas dos animais racionais -, também devem ter o seu bem-

estar considerado98. 

 

Por fim, é dado o não-provimento ao Recurso Especial, mantendo portanto a decisão 

do Tribunal de origem que reconheceu que a cadela Kimy possuí relação de afeto com ambas 

as partes – legitimando e assegurando assim o direito de convívio no regime de visitação para 

a parte contrária. Em conclusão, extrai-se: 

 

Assim, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em relação ao 

animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica a ser adotada, a 

resolução deverá buscar atender, sempre a depender do caso em concreto, aos fins 

sociais, atentando para a própria evolução da sociedade, com a proteção do ser 

humano e do vínculo afetivo com o animal99.  

 

Destaca-se que com três votos a dois, o colegiado fixou as visitas em determinados 

períodos como em feriados prolongados, festas de final de ano e em finais de semana 

alternados100. 

Sobre a referida decisão, o especialista em Direito de Família, Luiz Kignel analisa:  

 

Não há fundamento jurídico — e na minha opinião também de razoabilidade — de 

atribuir ao animal o tratamento de guarda de filhos. Mas foi de muita sensibilidade 

conferir o direito de visitas regulares porque o relacionamento construído entre um 

cônjuge e o animal tem valor intangível que deve ser protegido101. 

 

Em contraposição à importância desde já consagrada pelo Ministro, cabe trazer à baila 

o posicionamento de um magistrado que se opõe ao que fora aduzido em sede de REsp pelo 

Relator. Trata-se do julgado de uma apelação cível (AC: 70038022414) do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul a respeito de uma ação de busca e apreensão que pleiteava a restituição 

da cadela de estimação Jhade Chang Lee da raça lhasa apso sob a alegação de descumprimento 

                                                           
98  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1713167 SP 2017/0239804-9. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/635855286/recurso-especial-resp-1713167-sp-2017-0239804-

9/relatorio-e-voto-635855292?ref=serp>. Acesso em: 21 jun. 2019. 
99 Ibidem. 
100 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.30. 
101 CONSULTOR JURÍDICO. STJ garante direito de visita a animal de estimação após separação. Disponível 

em: <https://www.conjur.com.br/2018-jun-19/stj-garante-direito-visita-animal-estimacao-separa cao>. Acesso 

em: 21 de jun. 2019. 



47 

 

do acordo judicial outrora estabelecido pelas partes nos autos da ação da dissolução de união 

estável. Primeiramente o feito fora extinto sem julgamento de mérito sob alegação da ausência 

de interesse processual e ainda condenando o autor em custas e honorários advocatícios102. 

Fora aduzido que pelo reconhecimento do laço afetivo existente, o autor permitia que 

a ex-companheira desfrutasse de momentos com a cadela. Contudo, em uma das visitas, a ré 

tomou para si o animal e não a restituiu ao autor – o que a notificou extrajudicialmente para que 

procedesse com a devolução do pet. 

O voto do Desembargador Alzir Felippe Schmitz, nesse caso, é completamente 

divergente ao entendimento proposto pelo Ministro Luis Felipe Salomão no caso da cadela 

Kimy, conforme comprova-se: 

 

O curioso é que em tempos de assoberbamento do Poder Judiciário, lotadas as mesas 

e os armários dos operadores do Direito da área de família com questões de grande 

relevância, tais como investigações de paternidade ou destituições de poder familiar, 

não estamos aqui tratando da busca e apreensão de um menor, cuja guarda se discute, 

mas sim de uma cachorrinha. E as petições lançadas por autor e requerida, eminentes 

colegas, não perdem de vista as expressões de ‘direito de guarda’ e ‘direito de visita’, 

não sendo de estranhar que surgisse, em algum momento, alusão à defesa do ‘melhor 

interesse canino’. Enfim, não nutro qualquer antipatia com animais de estimação, pelo 

contrário, mas tenho convicção de que o presente caso foge à relevância típica da 

Corte e, principalmente, das Câmaras do 4º Grupo Cível103.  

 

A apelação teve o provimento negado por unanimidade pelos demais 

Desembargadores104. O que repara-se do julgado, é que ele ateve-se intrinsicamente aos ditames 

legais referente a classificação jurídica dos animais. Sobretudo, nota-se uma hostilidade quanto 

à relevância do tema – o que foi explicitamente apontado. Sob essa ótica, expõe-se uma 

relutância em esmiuçar a causa em sede de Poder Judiciário, principalmente quanto a sua 

análise submetida às instâncias superiores – as quais, supostamente, deveriam tratar de casos 

com maior relevância social – o que, aparentemente, não seria o caso – como depreende-se da 

narrativa do relator que claramente embute sua crítica no embasamento de seu voto.  

Sob a mesma vertente confere-se a argumentação a respeito do julgado da 8ª Turma 

Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – que negou o provimento do 

agravo de instrumento nº 20160020474570 que fora interposto em face da decisão que indeferiu 
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o pedido de tutela antecipada em relação ao pleito de guarda compartilhada dos pets adotados 

pelos consortes a época da união estável105. 

O relator do caso supracitado, Luís Gustavo B. de Oliveira, discorreu que “o instituto 

da guarda compartilhada tem por objetivo disciplinar o regime jurídico da responsabilização 

conjunta pelos filhos”, considerando que, nesses casos, ambos os genitores poderão exercer o 

poder familiar sobre os seus filhos – ainda que após rompimento da relação do casal. Porém, 

diante do caso concreto, entende que ante a ausência de consenso sobre a posse dos animais, 

não há o que se falar em aplicação do instituto da guarda compartilhada. Afinal, o tratamento 

legal para com os animais é claro em seu tratamento, classificando-os como bens semoventes, 

tendo que, dessa forma, compor o acervo patrimonial do casal. Sob essa ótica, entendeu o relator 

que os animais deveriam ser partilhados nos termos do artigo 1725 do Código Civil106. 

Suscita-se que, de fato, os mais diversos desdobramentos à respeito dos direitos dos 

animais vem sido perquiridos em seus mais diversos âmbitos. À título de exemplo, se destaca 

o já citado Projeto Lei 3670/2015 que busca alterar o status dos animais domésticos perante 

Código Civil brasileiro. Contudo, o julgamento do Recurso Especial número 1.713.167-SP 

(caso da cadela Kimy), traz a possibilidade de ponderação – onde sequer seria necessário 

conferir aos animais novo status jurídico ou uma vultuosa reestruturação de paradigmas – visto 

que apenas necessita-se de um olhar sensível para tatear a existência de afeto na relação pré-

estabelecida entre as partes e seus animais domésticos. 

Em contraponto direto com a ótica supracitada, aponta-se a conclusão do voto do 

Relator durante o julgamento da Apelação Cível 70038022414- RS – registra-se:  

 

Se a postura adotada pela apelada foi moralmente correta ou se o apelante precisa da 

cadelinha para dar prosseguimento ao seu tratamento psiquiátrico, conforme 

argumenta, não é relevante aos olhos do Magistrado. E aí reside o ponto crucial: as 

partes já realizaram um acordo homologado em juízo que permitia a conduta adotada 

pela apelada107. 

 

A histórica decisão prolatada pela 4ª Turma do Supremo Tribunal de Justiça – visto 

que concedeu direitos à família multiespécie - também desperta o debate dos demais operadores 

do Direito. Nesse sentido, a advogada Hannetie Sato, especialista em Direito de Família – 

ponderou: 
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Reconhecer que os mesmos princípios aplicados na fixação da guarda e do regime de 

convivência de menores são aplicados aos animais de estimação, não significa 

equiparação de crianças e adolescentes aos animais estimação, mas uma aplicação 

extensiva da interpretação dos dispositivos legais que atualmente temos. 

 

Nessa mesma esteira, discorre Mariana Chaves na Revista de Direito UNIFACS:  

 

Certamente não se está a defender a relação entre humanos e animais como uma 

espécie de parentesco e nem que o dever de cuidado se origine em uma espécie de 

poder familiar advindo de uma relação de filiação. Mas ao adquirir ou “adotar” um 

animal de companhia, há de se ter em mente – tal como um filho – de que se trata um 

ser vivo que não poderá ser descartado. E ao contrário das crianças, os animais de 

companhia jamais alcançarão autonomia, sendo dependentes dos humanos com quem 

conviverem do instante do nascimento até o momento da sua morte. É uma relação 

pautada pelo afeto que ambos os seres experimentarão, mas também vinculada a uma 

conduta responsável por parte dos humanos, que se exprimirá através de um dever de 

cuidado108. 

 

Perante o dúbio cenário que pode-se encontrar no Judiciário brasileiro sobre o cerne 

de tal questão, nota-se que tem restado inegável a pertinência do tema diante da realidade 

brasileira. E, diante da lacuna legislativa apresentada, as opiniões cingem-se entre a vertente 

tradicionalista e o viés utilitarista. A tradicionalista, pregando o apego as determinações legais 

e a utilitarista, a contrário sensu, sugerindo uma interpretação atual considerando a demanda 

imposta pelos costumes da sociedade brasileira. A última estima a crescente influência dos 

animais de estimação nos lares brasileiros e a profunda estima que esses despertam em seus 

donos. 

Após o precedente imperioso do Supremo Tribunal de Justiça, no ano de 2019, a juíza 

Karen Francis Schubert Reimer da 3ª Vara de Família da comarca de Joinville, julgou um 

processo de divórcio que corre em segredo de justiça, onde o casal possuía 2 cães109. Em sede 

de acordo, o ex-casal concordou que cada um ficaria com um animal, mas uma das partes frisou 

o desejo do exercício de visitação – o que fora concedido. Também ficou acordado que essa 

mesma parte ficaria responsável pelo pagamento de todas as despesas do animal (idas ao 

veterinário, medicação e vacinas) enquanto a outra parte litigante não demonstrou interesse na 

realização de visitações ao animal que ficaria sob a “guarda” da parte contrária.  

Nessa decisão, a magistrada foi categórica ao apontar que “não se trata de equiparar 

os cachorros aos filhos, aos seres humanos. O que se busca é reconhecer que nem sempre os 

animais devem receber tratamento de coisa ou de objeto”. Além disso, informações cedidas 
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pelo próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, informam que a juíza entende que os animais 

devem ser enquadrados em uma categoria intermediária entre coisas e pessoas.  

Ainda na visão da magistrada, a forma mais segura de assegurar essa categoria 

intermediária, seria pela via legal – e, nesse intuito, citou o Projeto de Lei 351/2015 que tramita 

no Congresso e versa sobre a alteração da natureza jurídica dos animais. Destarte, em seu 

entendimento, o tratar do direito dos animais seria questão de ética, o que deve despontar como 

primeiro parâmetro a ser observado em todas as questões que tangem a justiça.110  

Nessa oportunidade, a magistrada suscitou que esse preceito deve coadunar com a 

função principal do Direito, que é a de pacificar as relações humanas. Sob tais argumentos, a 

recente decisão demonstra-se perfeita consonância com o vislumbrado no STJ.  

Outrossim, a presidente da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados 

do Brasil em Niterói – Márcia Lichote, em concordância com os contemporâneos 

desdobramentos, aduz que a decisão do STJ proveu uma orientação exponencial sobre a questão 

nas varas de família, contudo, suscita que “sem a lei, não tem como recorrer da decisão em caso 

de equívoco. Tem um entendimento do STJ de que tem que haver visita, mas não é uma lei. Ele 

faz apenas uma analogia com o que é feito com as crianças no caso das separações”111. Tal 

informação assevera que, apesar de estar de acordo com o posicionamento que vem sido 

incorporado pelo Judiciário, ainda há a necessidade de suprir a carência legislativa quanto a 

temática.  

 

3.2 Tentativa de regulamentação no âmbito legislativo após precedente do Superior 

Tribunal De Justiça 

Apesar do arquivamento do Projeto de Lei 1.365/2015 proposto pelo Deputado 

Ricardo Tripioli, assim como o arquivamento do Projeto de Lei 3.670/2015 proposto pelo 

Senador Antônio Anastasia – insurgem-se novas tentativas de regulamentação após a relevância 

suscitada no julgamento do REsp 1.713167 SP 2017/0239804-9 pelo Supremo Tribunal de 

Justiça.  

Atualmente tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado 

Federal, o Projeto de Lei 542/2018 – proposto pela senadora Rose de Freitas (Pode-ES) -, que 

                                                           
110 ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL. TJ/SC: Justiça de Joinville decide 

sobre guarda e direito de visita de cachorros em divórcio. Disponível em: 

<https://www.anoreg.org.br/site/2019/04/04/tj-sc-justica-de-joinville-decide-sobre-guarda-e-direito-de-visita-de-

cachorros-em-divorcio/>. Acesso em: 01 de jul. 2019. 

 



51 

 

visa a regulamentação da guarda compartilhada de animais de estimação nos casos de 

dissolução do casamento ou da união estável.  

No texto do projeto, a senadora utiliza-se dos dados levantados pelo IBGE – os quais 

já foram abordados na presente pesquisa – que aponta a existência de mais cães do que crianças 

nos lares brasileiros. A crítica é que, apesar disso, resta-se a inércia legislativa sobre a temática, 

o que, segundo a senadora, precisa ser mudado com urgência. 

Nessa ótica, na justificativa endossou: 

 

Os animais de estimação ocupam um espaço afetivo privilegiado dentro das famílias 

brasileiras, sendo por muitas pessoas considerados membros da entidade familiar. 

Segundo o IBGE, há mais cães de estimação do que crianças nos lares brasileiros. 

Apesar disso, o ordenamento jurídico ainda não possui uma previsão normativa para 

regular o direito à convivência com os bichos após o fim do casamento112. 

 

Ademais, a senadora se baseia em resolução do Instituto Brasileiro de Direito da 

Família (IBDFAM) além de, obviamente, embasar-se no recente entendimento do STJ. 

Contudo, tal projeto propõe a guarda compartilhada como regra pros casais que estão 

vivenciando esse litígio113.  

Outrossim, no texto, é prevista a competência da Vara de Família para decidir no que 

tange a guarda desses animais de estimação. Dessa forma, o compartilhamento da custódia 

também significaria a divisão das despesas na manutenção do animal. Propõe-se que seja da 

seguinte forma: as despesas com cuidado básico (alimentação e higiene) serão daquele que 

estiver sob a posse do animal naquele momento, já as despesas extraordinárias como consultas 

veterinárias, internações e medicamentos, serão divididas proporcionalmente entre as partes114. 

O projeto se demonstra bastante precavido, ao realizar a previsão de outras hipóteses 

no caso em que o compartilhamento da guarda não seja recomendado ou não esteja obtendo 

êxito como: casos de indeferimento do compartilhamento da custódia em situações de risco ou 

histórico de violência doméstica ou familiar; casos de descumprimento imotivado e reiterado 

dos termos da custódia compartilhada; comprovada ocorrência de maus-tratos contra o animal 

e renúncia ao compartilhamento da custódia por uma das partes.  

 

Faz-se urgente a edição de diplomas legais que designem diretrizes às questões 

relativas aos animais nos casos de divórcio de seus tutores, de forma a reafirmar a sua 

situação como sujeitos de direito. Enquanto tal hiato não é solucionado, cabe ao 

Magistrado decidir em prol do animal, debatendo sobre seus melhores resultados – 

não colocando em primeiro plano os fatores da tutela e da propriedade, devendo o 
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bem-estar do mesmo ser priorizado. A sociedade é a construtora do Direito de Família, 

amplificando-o cada vez mais; o animal constitui parte dessa família, criando laços 

afetivos, demonstrando sentimentos, merecendo carinho e zelo. A sensibilidade há de 

ser praticada uma vez que o vínculo entre o animal e o seu tutor detém intangível 

grandeza.115 

 

 

3.3 A possibilidade de aplicação dos institutos do Direito De Família – guarda, pensão e 

visitação 

A Constituição Federal de 1988 concedeu proteção especial às crianças e aos 

adolescentes em vista de sua fragilidade e vulnerabilidade. Nas concepções do Direito de 

Família, o instituto da guarda funciona como um direito-dever116 dos pais com o intuito de 

proteger a prole, visto que essa é decorrente do poder familiar.  

Na ocorrência da dissolução de casamento ou de união estável, é preciso realizar uma 

definição quanto às responsabilidades dos filhos menores. E, se considerando que a incidência 

de divórcios no Brasil está em alta, esse é um tema que necessita de ampla atenção – até mesmo 

diante a sua importância – como reforçam os dados a seguir.  

Analisando pesquisas realizadas pelo IBGE, verifica-se que entre 2016 e 2017 o 

número de uniões registradas teve uma queda de 2,3% em contraposição a quantidade de 

divórcios – a qual cresceu 8,3%. A gerente da pesquisa, Klívia Oliveira informa que a proporção 

é de 3 casamentos para cada divórcio.117 Nos últimos 15 anos, a taxa de divórcios cresceu 

aproximadamente 160% no país – a título de exemplo, em 2014 foram registrados 341,1 mil 

divórcios. Já em 2004, o número de registros foi de 130,5 mil118. 

No ano de 2012, o Brasil registrou 1.041.440 casamentos, 1.719 separações judiciais, 

268.867 divórcios judiciais e 78.949 divórcios extrajudiciais119.  

Esse cenário tem relação com a nova dinâmica social, e diante dela é considerado que 

“essa mudança ocorreu por diversos fatores, dentre eles famílias cada vez menores, maior 

número de pessoas morando sozinhas e o envelhecimento da população”. Esses quesitos tem 

favorecido o aumento dos animais de estimação nos lares brasileiros.120 Outro ponto, foi o 

                                                           
115 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane. (org), op. cit., 2018, p.32. 
116 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direito de Família. 14. Ed. Rio de Janeiro 

Forense, 2004, p. 139. 
117 LOSCHI, Marília. Casamentos que terminam em divórcio duram em média 14 anos no país. Disponível 

em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/22866-casamentos 

-que-terminam-em-divorcio-duram-em-media-14-anos-no-pais>. Acesso em: 24 de maio 2019. 
118 BRASIL. Em 10 anos, taxa de divórcios cresce mais de 160% no País. Cidadania e Justiça. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/em-10-anos-taxa-de-divorcios-cresce-mais-de-160-no-

pais>. Acesso em: 24 de maio 2019. 
119  IBGE. Estatísticas do Registro Civil 2012. Vol. 39. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2012_v39.pdf >. Acesso em: 15 de jun. 2019. 
120 SÉGUIN, Élida; ARAÚJO, Luciane Martins de; CORDEIRO NETO, Miguel dos Reis. Uma nova família: a 

multiespécie. Revista de Direito Ambiental. Vol. 82, ano 21, São Paulo: RT, abr.⁄jun. 2016. p. 244. Disponível 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2012_v39.pdf
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advento da Lei do Divórcio em 1977 (Lei 6.515/77) que veio a abreviar esse procedimento, 

trazendo mais facilidade e celeridade121. 

Outro ponto que merece ser analisado, é a respeito do Código Civil que fora editado 

em 2002, visto que o artigo 1.584 previa a modalidade de guarda unilateral – que significa que 

o menor ficaria com o genitor que ostentasse as melhores condições para criação da prole. 

Contudo, a lei 11.698/2009 alterou o dispositivo, incluindo a possibilidade da guarda 

compartilhada. Posteriormente, a respeito dessa nova modalidade, criou-se a Lei 13.058/2014 

– a qual, inclusive, versava a respeito da possibilidade da guarda compartilhada mesmo diante 

de desacordo dos genitores. Tal lei consagrava a guarda compartilhada como regra a ser 

aplicada. Nessa mesma esteira de raciocínio, a Ministra Nancy Andrighi no julgamento do 

Recurso Especial 1.251.000/MG concluiu que: 

 

 A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer 

o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz inexistente, porque 

contraria ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole.122 

 

Desse modo, tem-se como regra a aplicação da guarda compartilhada por acreditarem 

que é melhor que as decisões a respeito dos filhos sejam tomadas conjuntamente – e assim, 

objetiva-se o melhor desenvolvimento psíquico e afetivo da prole123. 

Ante a ausência de lei específica, o Judiciário tem aplicado as regras do Código Civil 

nas situações de dissolução da família multiespécie por analogia – ou seja, também tende-se a 

aplicar o instituto da guarda.  

À título de exemplo, a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

julgou em 2015 o caso de um casal que disputava a guarda do cão Dully. Inicialmente, a guarda 

fora concedida à mulher através da divisão de bens. Foi em sede de recurso que o homem 

conseguiu pleitear a reforma da sentença, que passou a estabelecer a guarda compartilhada124.  

 

DIREITO CIVIL - RECONHECIMENTO⁄DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - 

PARTILHA DE BENS DE SEMOVENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIAL QUE DETERMINA A POSSE DO CÃO DE ESTIMAÇÃO PARA A EX-

CONVIVENTE MULHER - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE 

SOBRE A POSSE DO ANIMAL - RÉU APELANTE QUE SUSTENTA SER O 

                                                           
em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pro 

dutos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDAmb_n.82.12.PDF>. Acesso em 11 de jun. 2019. 
121  BORGES FILHO, Adalberto. O novo panorama de divórcio no Brasil: o fim da separação judicial. 

Disponível em <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_ 

id=9667> Acesso em 22 mai.2019. 
122 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1.428.596 - RS (2013⁄0376172-9). Disponível 

em: <https://stj.com.br/jurisprudencia/21086250/recurso-especial-resp-1251000-mg-2011-0084897-5-stj/inteiro-

teor-21086251>. Acesso em 04 de maio 2019. 
123 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p. 27.  
124 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit. 2018, p. 27.  

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pro%20dutos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDAmb_n.82.12.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pro%20dutos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDAmb_n.82.12.PDF
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_%20id=9667
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_%20id=9667
https://stj.com.br/jurisprudencia/21086250/recurso-especial-resp-1251000-mg-2011-0084897-5-stj/inteiro-teor-21086251
https://stj.com.br/jurisprudencia/21086250/recurso-especial-resp-1251000-mg-2011-0084897-5-stj/inteiro-teor-21086251
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REAL PROPRIETÁRIO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE 

OS CUIDADOS COM O CÃO FICAVAM A CARGO DA RECORRIDA -  

DIREITO DO APELANTE⁄VARÃO EM TER O ANIMAL EM SUA COMPANHIA 

- ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO CUJO DESTINO, CASO DISSOLVIDA 

SOCIEDADE CONJUGAL É TEMA QUE DESAFIA O OPERADOR DO DIREITO 

- SEMOVENTE QUE, POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, NÃO PODE SER 

TRATADO COMO SIMPLES BEM, A SER HERMÉTICA E 

IRREFLETIDAMENTE PARTILHADO, ROMPENDO-SE ABRUPTAMENTE O 

CONVÍVIO ATÉ ENTÃO MANTIDO COM UM DOS INTEGRANTES DA 

FAMÍLIA CACHORRINHO "DULLY" QUE FORA PRESENTEADO PELO 

RECORRENTE À RECORRIDA, EM MOMENTO DE ESPECIAL DISSABOR 

ENFRENTADO PELOS CONVIVENTES, A SABER, ABORTO NATURAL 

SOFRIDO POR ESTA - VÍNCULOS EMOCIONAIS E AFETIVOS 

CONSTRUÍDOS EM TORNO DO ANIMAL, QUE DEVEM SER, NA MEDIDA 

DO POSSÍVEL, MANTIDOS - SOLUÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE 

CONFERIR DIREITOS SUBJETIVOS AO ANIMAL, EXPRESSANDO-SE, POR 

OUTRO LADO, COMO MAIS UMA DAS VARIADAS E MULTIFÁRIAS 

MANIFESTAÇÕES DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, 

EM FAVOR DO RECORRENTE PARCIAL ACOLHIMENTO DA 

IRRESIGNAÇÃO PARA, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

NORMATIVA REGENTE SOBRE O THEMA, MAS SOPESANDO TODOS OS 

VETORES ACIMA EVIDENCIADOS, AOS QUAIS SE SOMA O PRINCÍPIO QUE 

VEDA O NON LIQUET, PERMITIR AO RECORRENTE, CASO QUEIRA, TER 

CONSIGO A COMPANHIA DO CÃO DULLY, EXERCENDO A SUA POSSE 

PROVISÓRIA, FACULTANDO-LHE BUSCAR O CÃO EM FINS DE SEMANA 

ALTERNADOS, DAS 10:00 HS DE SÁBADO ÀS 17:00HS DO DOMINGO. 

SENTENÇA QUE SE MANTÉM 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em 

demanda de dissolução de união estável c⁄c partilha de bens, movida pela apelada em 

face do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer e dissolver 

a união estável havida entre as partes e determinou, ainda, que a autora ficasse com a 

posse do cão de estimação da raça Coker Spaniel. 2. Insurge-se o réu unicamente com 

relação à posse do animal de estimação, sustentando, em síntese, que o cachorro foi 

adquirido para si, ressaltando que sempre cuidou do cão, levando-o para passear e 

para consultas ao veterinário, destacando, ainda, que sempre arcou com os seus custos, 

inclusive com a vacinação. 3. De fato, da análise do conjunto probatório infere-se que 

a parte autora logrou comprovar que era a responsável pelos cuidados do cão Dully. 

4. Contudo, não se pode ignorar o direito do apelante de, ao menos, ter o animal em 

sua companhia. Questão envolvendo animais de estimação cujo destino, caso 

dissolvida sociedade conjugal é tema que desafia o operador. 5. Semovente que, por 

sua natureza e finalidade, não pode ser tratado como simples bem, a ser hermética e 

irrefletidamente partilhado, rompendo-se abruptamente o convívio até então mantido 

com um dos integrantes da família. 6. Cachorrinho "Dully" que fora presenteado pelo 

recorrente à recorrida, em momento de especial e extremo dissabor enfrentado pelos 

conviventes, a saber, aborto natural sofrido por esta. Vínculos emocionais, afetivos 

construídos em torno do animal, que devem ser, na medida do possível, mantidos. 7. 

Solução que, se não tem o condão de conferir direitos subjetivos ao animal, traduz, 

por outro lado, mais uma das variegadas e multifárias manifestações do princípio da 

dignidade da pessoa humana, em favor do recorrente. 8. Recurso desprovido, fixando-

se, porém, a despeito da ausência de previsão normativa regente o thema , mas 

sopesando todos os vetores acima evidenciados, aos quais se soma o princípio que 

veda o non liquet , permitir ao recorrente, caso queira, ter consigo a companhia do cão 

Dully, exercendo a sua posse provisória, devendo tal direito ser exercido no seu 

interesse e em atenção às necessidades do animal, facultando-lhe buscar o cão em fins 

de semana alternados, às 10:00h de sábado, restituindo-lhe às 17:00hs do domingo. 

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO125. 

 

                                                           
125 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n° 1.713.167 - SP (2017/0239804-9). Disponível 

em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/635855286/recurso-especial-resp-1713167-sp-2017-0239804-

9/relatorio-e-voto-635855292?ref=serp&s=paid>. Acesso em 17 de jun de 2019. 
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Segundo o relator Marcelo Lima Bunhatem, é indiscutível o valor que os animais de 

estimação conquistaram na sociedade e a posição em que esses galgaram na vida das famílias 

brasileiras, alega ainda que os pets “suprem necessidades humanas afetivas e emocionais, 

podendo sua ausência ser dolorosa – e essas circunstâncias devem ser levadas em conta pelo 

operador da causa”126. 

No mesmo intuito, a 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo também determinou a guarda alternada do cão Rody. Nesse caso, em primeira instância, 

considerou-se a letra da lei, alegando que o animal fosse tratado como bem móvel e sujeito à 

partilha. Assim negou-se à mulher o direito de guarda e visitação. Também fora em sede 

recursal que o Desembargador Carlos Garbi reformou a sentença, aduzindo que “a definição do 

animal como objeto seria ultrapassada”127 e, afirma ainda que “a capacidade de sofrimento dos 

animais, os distingue dos objetos”128. 

Nesse caso, o relator indica que a percepção do direito dos animais causa reflexões no 

mundo jurídico – e ainda julga como uma necessidade vencer o antropocentrismo para conceder 

a proteção de igualdade e justiça a todos os seres vivos. Ainda referenciou o direito comparado 

ao citar o Direito Suíço como evoluído em relação ao tratamento da tutela dos animais. Segundo 

ele, na Suíça, o próprio Tribunal pode adjudicar o pet com a observância das melhores 

condições para este129. Nas palavras deste:  

 

É preciso, como afirma Francesca Rescigno, superar o antropocentrismo a 

partir do reconhecimento de que o homem não é o único sujeito digno de 

consideração moral, de modo que os princípios de igualdade e justiça não se 

aplicam somente humanos, mas a todos os sujeito viventes130. 

 

Sob essa mesma ótica, o juiz de uma das Varas de Família da Comarca do Rio de 

Janeiro, André Tredinnick, determinou que um casal alternasse a guarda a cada 15 dias dos seus 

3 cães – cada um contribuindo assim com as despesas que os animais geram131. 

                                                           
126  SOUZA, Giselle. Homem obtém  posse  compartilhada  de  cão  de  estimação. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-fev-05/homem-obtem-posse-compartilhada-cao-estimacao>. Acesso em: 10 de 

mar. 2019. 
127 Ibidem. 
128 CONSULTOR JURÍDICO. Justiça deve considerar interesses de  animais  de  estimação,  decide  TJ-SP. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-out-11/justica-considerar-interesse-animal-estimacao-tj-sp>. 

Acesso em: 10 de mar. 2019.  
129 CONSULTOR JURÍDICO. Justiça deve considerar interesses de  animais  de  estimação,  decide  TJ-SP. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-out-11/justica-considerar-interesse-animal-estimacao-tj-sp>. 

Acesso em: 10 de mar. 2019. 
130 DIAS, Maria Ravelly Martins Soares. Família multiespécie e Direito de Família: uma nova realidade. 

Disponível em <https://jus.com.br/artigos/67381/familia-multiespecie-e-direito-de-familia-uma-nova-realidade>. 

Acesso em 12 de mar. de 2019. 
131 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op cit., 2018, p. 28. 
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Pode-se citar igualmente a decisão de segunda instância culminada através do Agravo 

de Instrumento nº 2128999-78.2016.8.26.0000 no qual a relatora foi a Desembargadora 

Christiane Santini. Essas decisão diferenciou-se das supracitadas visto que fora estabelecida a 

“posse” / “guarda” de um dos cônjuges sob um gato de estimação. Mas, concomitantemente, 

estabeleceu-se o regime de convivência (visitação) do outro cônjuge para com o animal, 

devendo esse ser em finais de semana alternados. Nessa decisão, ainda considerou-se que o pet 

era parte essencial do tratamento psicológico da detentora da posse (“guarda”)132. 

Outrossim, segundo Larissa Paciello Velloso:  

 

O juiz deve sempre estimular a guarda compartilhada, demonstrando que ambos os 

tutores possuem os mesmos direitos e deveres para com o animal, além de destacar a 

importância da manutenção do convívio, do afeto e da atenção em relação a ele133. 

 

Cabe elucidar que através do Enunciado 607 da VII Jornada de Direito Civil, vem 

regulamentar que a guarda compartilhada não implica no não-pagamento de pensão alimentícia 

– ao contrário, ambas as partes terão a incumbência do pagamento de valores à título de 

alimentos ainda que sob o regime de guarda compartilhada134. 

A respeito desse tema existem diferentes vertentes de opiniões. O Supremo Tribunal 

de Justiça têm analisado casos padrões e tem se manifestando contrariamente à aplicação da 

guarda compartilhada quando as partes residirem em localidades diferentes – empossando-se 

de justificativas como a dificuldade da tomada de decisões conjuntas e as barreiras territoriais. 

Dessa forma, despontaria como única possibilidade a guarda unilateral. Essa questão também 

divide o posicionamento da doutrina, e aponta-se que “as tecnologias presentes em nosso 

mundo globalizado tornariam viável o instituto da guarda compartilhada”135 mesmo com a 

distância territorial. 

Nesse âmbito, reitera-se a previsão da Lei 13.058/14 que além de caracterizar como 

regra de guarda à aplicação da modalidade compartilhada, como também reforçou que a 

aplicação da unilateralidade deve-se dar somente em casos específicos e excepcionais sob 

motivação justificada do Magistrado. 

Contudo, deve-se considerar que à depender do caso em tela, existem inúmeras 

dificuldades na aplicação sadia e eficiente da modalidade de guarda compartilhada. Nos casos 

de crianças, a unilateralidade costuma ser a modalidade mais viável quando constata-se algum 

                                                           
132 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.28. 
133 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p. 28. 
134 ROSA, Conrado Paulino da. Curso de Direito de Família contemporâneo. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 2017.  
135 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias. 1 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2008, p.938. 
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tipo de inaptidão de exercício do poder familiar pela parte de algum dos genitores; quando um 

deles, por alguma razão, expõe a risco a segurança e a dignidade do menor; em casos de 

alienação parental ou quando expressamente um dos genitores não deseja deter a guarda de seu 

filho136. Nessa perspectiva, construindo analogicamente uma conexão em relação aos animais, 

extrai-se que nesses litígios, a preferência para a concessão da guarda unilateral irá depender se 

alguma das partes promove algum perigo à integridade ou a qualidade de vida do animal137. 

Larissa Paciello Velloso, utiliza-se do termo “melhor interesse do animal” 138  – 

explicitamente fazendo uma analogia ao termo “melhor interesse da criança” – cujo desponta 

como o principal princípio a ser perquirido nas ações que envolvem menores – em especial a 

guarda. Portanto, sugere que o “interesse” do animal também deva ser priorizado perante as 

ações de dissolução da família multiespécie. E. de acordo com isso, estabelecer a modalidade 

de guarda mais adequada. O que significa dizer que, por exemplo, um tutor que possuir histórico 

de maltrato aos animais não deverá ser incumbir-se da guarda de seu pet. 

Porém, da mesma forma, caso estabeleça-se a guarda unilateral, deve-se preservar o 

direito da outra parte em visitar o animal – salvo exceções que possam existir nos melindres do 

caso concreto. À respeito disso, extrai-se que “os vínculos entre o animal e os tutores devem 

ser mantidos – não só pelo lado afetivo, mas também para que não ocorram episódios 

exclusivistas. E o pagamento da pensão alimentícia também permanece irrefutável”139. 

Cabe definir que entende-se por pensão alimentícia a verba destinada para custear a 

despesa de outrem que dela depende– cujo com o qual possui ligação e obrigação de sustento. 

Segundo Yussef Said Cahali:  

 

A pensão alimentícia compreende as prestações devidas, feitas para que aquele não as 

recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, realizar o direito à vida, tanto 

física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do 

ser racional).”140. 

 

Em 2015, um caso chamou atenção no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O 

processo tratava-se da disputa da guarda de um cão da raça yorkshire por duas famílias distintas. 

                                                           
136 Art. 1.584.  A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II – decretada pelo juiz, em atenção a 

necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e 

com a mãe. (...) § 2o  Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se 

ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044>. Acesso 

em: 13 de jun. 2019. 
137 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.29. 
138 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.29. 
139 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.29. 
140 CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 6ª Edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 16. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044
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A primeira dona pediu que uma amiga abrigasse temporariamente o seu cão, Buddy. Contudo, 

ao tentar levá-lo de volta ao lar somente após um longo período, a amiga se negou a entregá-lo 

alegando que havia se apegado ao animal – inclusive tomou a liberdade de alterar até mesmo o 

seu nome, o qual passou a se chamar Lord.  

Fora nessa conjectura que, pela primeira vez na história da Justiça do Rio, um animal 

foi levado ao tribunal para fazer parte da audiência que disputava a sua própria guarda. Nesse 

caso, assevera-se que o Magistrado, achou por bem analisar in loco o comportamento do animal 

perante as duas litigantes como forma de auxiliá-lo em sua decisão. Destarte, na própria 

audiência as partes fizeram um acordo, onde fora estabelecido que o cão Buddy / Lord ficaria 

sob a guarda da sua primeira dona. Contudo, a sua segunda dona conquistou o direito de 

visitação todos os sábados das 10h às 17h. 

A reportagem que versa acerca da repercussão do caso Buddy afirma que o animal foi 

uma atração nos corredores do Tribunal – pois jamais havia vivenciado tal coisa no TJ/RJ. 

Expuseram ainda que tal processo recebera várias críticas por tratar-se de um animal e 

mencionaram um comentário popular em específico feito por uma senhora que aguardava sua 

audiência, que opinou aduzindo que “o amor pelo cão eu acho bonito, né? Mas chegar até o 

juiz? Acho um pouco desnecessário.”. 

Sob outra perspectiva, é importante ainda demonstrar a possibilidade de conferir a 

guarda a terceiros a depender do caso concreto. Nesse intuito, assevera-se: 

 

Na impossibilidade de atribuição da guarda aos tutores originais, por dificuldade de 

manutenção da vida do animal ou renúncia, os direitos e deveres serão concedidos ao 

guardião terceiro que se despuser, desde que possua meios mínimos para prover o 

bem-estar do animal141. 

 

Sobre a hipótese de pensão alimentícia, demonstra-se o julgado da 1ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual o ex-marido celebrou um contrato 

que visava pactuar que, no caso de separação, os dois cachorros deveriam ficar com sua ex-

mulher. Diante da nítida tentativa da parte de se desobrigar dos custos que todo animal 

doméstico gera, deixando-os apenas para a sua mulher arcar, fez com que a sentença 

estabelecesse a guarda unilateral para a ex-esposa. Contudo, também definiu-se que o ex-

cônjuge deveria pagar o montante de duzentos e cinquenta reais por cada cão à título de pensão 

alimentícia – ou seja, quinhentos reais mensais. Ao analisar o caso concreto, essa fora uma 

forma que o Magistrado resolveu aplicar outro instituto regulamentado pelo Direito de Família 

                                                           
141 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.30. 
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– guiado pela equidade e por verificar a pretensão de má-fé do cônjuge ao se esquivar do 

pagamento dos custos de seus animais142. 

Nessa vertente, enquanto inexistir lei que verse à respeito, desponta-se a possibilidade 

de elaboração de acordo pré-nupcial143 que estabeleça as questões relativas à guarda, visitação, 

pensão alimentícia e todas as demais questões referentes aos animais de estimação. Caso esse 

acordo seja redigido de forma equânime e proporcional, essa seria uma alternativa para evitar 

a judicialização144 desses casos145. 

Em concordância com essa perspectiva, aponta-se um acordo pré-nupcial que pugnou 

pela determinação da possível divisão da guarda de doze cães da raça cocker spainel em caso 

de separação dos nubentes. Nesse pacto fora determinado quem ficaria com a guarda de cada 

animal, estabelecendo ainda o direito de visita quinzenal e, ainda, estabelecendo a exigência de 

mútua permissão para cruzas146. 

Outro caso a se considerar por não tratar-se somente dos animais mais comuns nos 

lares brasileiros (cães e gatos) é a respeito de um acordo extrajudicial que visou solucionar o 

entrave enfrentado por um ex-casal – eles possuíam duas cadelas e um hamster. Nesse acordo, 

definiu-se que a ex-cônjuge mulher ficaria com a guarda das duas cadelas e que, o ex-cônjuge 

homem ficaria com a guarda do hamster147.  

Através da análise dos julgados, apesar da polêmica oriunda da possível aplicação por 

analogia com as projeções dos institutos projetados pelo Direito de Família, apesar do 

entendimento não ser plenamente sedimentado, denota-se: 

 

                                                           
142 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.30. 
143 Esse pacto trata-se de um contrato formal e solene feito por escritura pública (para produzir efeitos perante 

terceiros), celebrado por ambas as partes quando ainda noivos – ou seja, em momento anterior ao casório -  para 

que desde já regulamentem as questões patrimoniais do matrimônio e, principalmente, o regime de bens. Esse 

pacto normalmente é feito quando os nubentes desejam firmar um regime de bens diverso do regime legal de praxe 

(comunhão parcial de bens). Esse acordo possui condição suspensiva, pois resta condicionado a celebração efetiva 

do casamento – enquanto isso, é apenas uma expectativa de direito. Caso não haja o casamento, o acordo resta 

ineficaz. Cabe ressaltar que esse acordo somente é permitido para versar a respeito dos animais de estimação, pois 

esses são juridicamente tratados como bens semoventes. Não há a possibilidade de celebrar pacto antinupcial que 

estabeleça a possível guarda, alimentos, modificação das normas de ordem sucessória ou que disponham de 

herança de pessoa viva. Também não podem ser aduzidas situações que contrariem os dispositivos legais, 

tampouco que firam a dignidade da pessoa humana, os direitos e garantias fundamentais dos nubentes, da eventual 

prole ou de terceiros. BLASIUS, Adriana. Advogada explica como funciona o pacto antenupcial. Disponível 

em: <www.ibdfam.org.br/noticias/na-midia/16650>. Acesso em: 01 de jun. 2019. 
144 Segundo Débora Alves Maciel e Andrei Koner: “a expressão recebe um sentido de processo social e político, 

quando é usada para se referir à expansão do âmbito qualitativo de atuação do sistema judicial, do caráter dos 

procedimentos de que dispõem e, ainda aumento do número de processos nos tribunais.” MACIEL, Débora Alves; 

KOERNER, Andrei. Sentidos da judicialização da política: duas análises. Lua Nova, n.57, p. 115, 2002. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/ pdf/ln/n57/a06n57.pdf > Acesso em: 22 jun.2019. 
145 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.31. 
146 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.31.  
147 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit., 2018, p.30. 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/na-midia/16650
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A tendência conservadora de objetificação do animal, de propriedade sobre o mesmo, 

tem se definido como obsoleta – o que nos leva a uma nova percepção dos animais no 

ordenamento jurídico antes, eram vistos como meras propriedades e coisas; agora, 

paulatinamente, ocorre a sua individualização. Com isso, tornam-se sujeitos de 

direito, possuindo direito à proteção, à preservação de seus melhores interesses e bem-

estar. O fim da vacância de regras sobre o tema não se faz necessária unicamente para 

definir a guarda, mas também para impor requisitos e limites aos poderes dos tutores 

sobre seus animais, concedendo-lhes uma vida saudável e protegendo seus direitos. 

(...) Segundo o IBGE, 44% das famílias no Brasil possuem gatos e cachorros, 

enquanto 36% possuem filhos – um dado extremamente relevante, pois indica que 

existem mais famílias com animais domésticos do que com filhos no país. Portanto, 

os animais merecem tratamento evoluído – não mais como coisas, devido ao conceito 

amplo de família hoje alcançado e a sua função social. (...) A sociedade é a construtora 

do Direito de Família, ampliando-o cada vez mais, o animal constitui parte dessa 

família, criando laços afetivos, demonstrando sentimentos, merecendo carinho e zelo. 

A sensibilidade há de ser praticada, uma vez que o vínculo entre o animal e o seu tutor 

detém intangível grandeza148. 

 

 Nesse interim, Canotilho leciona que o sistema jurídico apresenta-se como um sistema 

dinâmico de normas com uma estrutura dialógica. Sendo assim, esse sistema detém a plena 

capacidade para captar as mudanças da realidade social e a elas aderir de forma harmoniosa.149 

  Considerando que a família – a qual é a base da sociedade150 segundo os termos do 

artigo 226 da Constituição Federal – passou a designar um novo papel para os seus animais de 

companhia, de acordo com Aline Silva Seixas, torna-se papel do Estado e de seu respectivo 

sistema jurídico conferir a esse molde familiar seus direitos e garantir tutela jurídica satisfatória. 

Aduz ainda que, nessa perspectiva, o Judiciário estaria “fazendo malabarismo” ante ao cenário 

legislativo atual151. 

Diante do cenário exposto, vislumbra-se que ainda não há posicionamento 

sedimentado na jurisprudência ante a ausência de pressupostos legais. Contudo, decisões 

recentes que posicionam-se a favor dos pleitos da família multiespécie - como a proferida pelo 

Supremo Tribunal de Justiça -, despontam como uma diretriz norteadora, além de terem 

despertado atenção para a eminente relevância a respeito da efetivação dos direitos dessas 

famílias em todas as instâncias do Judiciário. 

 

 

 

 

                                                           
148 PÊSSOA, Ulisses; DUPRET, Cristiane.(org), op. cit, 2018, p.30. 
149 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000, 

p. 225-232. 
150  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 13 de abr. 2019. 
151 SEIXAS, Aline Silva. A proteção jurídica das famílias multiespécies no ordenamento jurídico brasileiro em 

casos de dissolução do vínculo conjugal. Revista Jurídica In Verbis, 42ª ed, p.11 Disponível em: 

<http://www.inverbis.com.br/site2010/wp-content/uploads/2017/07/42a-EDIC%CC%A7A%CC%83O-REVIS 

TA-JURI%CC%81DICA-IN-VERBIS-v1.6-01122017-pag107-122.pdf>. Acesso em 19 de jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.inverbis.com.br/site2010/wp-content/uploads/2017/07/42a-EDIC%CC%A7A%CC%83O-REVIS%20TA-JURI%CC%81DICA-IN-VERBIS-v1.6-01122017-pag107-122.pdf
http://www.inverbis.com.br/site2010/wp-content/uploads/2017/07/42a-EDIC%CC%A7A%CC%83O-REVIS%20TA-JURI%CC%81DICA-IN-VERBIS-v1.6-01122017-pag107-122.pdf
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É imperioso ressaltar que torna-se irrefutável a posição galgada pelos animais de 

estimação na sociedade, visto que esses estão sendo colocados no cerne da família brasileira – 

e, pelos seus integrantes, eles não são equiparados à bens ou propriedades, mas sim como 

membros desta. Tal laço afetivo que foi conjecturado através dos anos acaba por originar a 

família multiespécie – a qual, ainda não foi expressamente reconhecida por lei como unidade 

familiar. 

Outrossim, a silente legislação não freou a busca pelo direito desses animais – que, por 

serem seres sencientes e incapazes de expressar de forma racional seus anseios e vontades, 

demandam um proativismo daqueles que se sensibilizam pela causa e dão proeminência ao 

movimento: os seres humanos - os únicos que são capazes de conceder a esses vez e voz. 

Não por coincidência, a causa animal e os seus desdobramentos em relação a sua 

essência não-humana, era observada e fomentada por filósofos e estudiosos dos mais remotos 

séculos. Com o aperfeiçoamento da ciência, fora possível vislumbrar teorias que puderam 

fundamentar os direitos dos animais, e nesse intuito, algumas dessas prerrogativas foram 

salvaguardadas pela legislação brasileira – em especial a Constituição Federal de 1988 – que 

veio a versar com propriedade o resguardo dos animais na literalidade do seu texto. 

Porém, quando discorre-se a respeito liames da família multiespécie, por tratar-se de 

uma abordagem consideravelmente recente e que encara diversos estigmas sociais, é clara a 

presença de óbices em relação a legitimação desse molde. Porém, a ausência do aval legal, não 

impede o principal – a existência dessas famílias por si só. E, somente por existirem, já carecem 

de proteção legal e jurídica – ante o disposto no próprio artigo 225, §1º, VII da Constituição 

Federal referente a proteção da fauna, e, concomitantemente, o artigo 226 da Constituição 

Federal que atesta que “a família tem especial proteção do Estado”. Repara-se que no artigo 

não há vedação ou limitação de ditames quanto ao conceito de família. 

Diante disso, somente pelo fato dos membros se auto considerarem como uma unidade 

familiar, motivados pelos laços de afeto, carinho e proteção, enseja-se que sobre ela recaia o 

caráter protetivo e, simultaneamente, legitimador do Estado. Verifica-se jurisprudencialmente 

que, o Judiciário tem projetado o equilibro dessa relação e formação, ao posicionar-se 

favoravelmente em prol dessas famílias. 

Cabe ressaltar ainda que, nos casos da família multiespécie, não há uma perquirição 

apenas sobre o direito do animal, como também, o direito das partes humanas – que 

impulsionadas por tamanha afeição, se voltam ao Judiciário para que sejam concedidos seus 
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pleitos. Tais partes são igualmente prejudicadas quando, por exemplo, recai sobre a causa um 

olhar hostil e estigmatizado. A possibilidade de afastamento ou até mesmo a abstenção de 

convivência com o animal doméstico, afeta drasticamente os indivíduos que a isso temem e 

estão diante da dissolução de seus casamentos ou uniões estáveis. 

Ademais, pela inércia da lei, essas famílias esperam um olhar mais humanizado do 

Judiciário sobre os seus casos – que, como fora vislumbrado, não é um posicionamento 

devidamente sedimentado e que possa ser propriamente exigido. Contudo, é certo que a decisão 

do Supremo Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.713.167-SP abriu precedentes no viés 

de corroborar a concessão dos direitos dessas famílias. Outrossim, demonstrou que a 

regulamentação e efetivação dos seus pleitos não importa obrigatoriamente em uma mudança 

completa do status jurídico atual dos animais domésticos e tampouco suscita uma equiparação 

entre crianças e pets. 

Diante disso, entende-se que a aplicação dos institutos do Direito de Família ocorrem 

para sustentar um equilibro, visto que, até o presente momento, tratam-se das formas mais 

harmoniosas e equânimes para promover o respaldo pretendido aos casos que envolvem a 

afeição familiar interespécies – e, por isso, essa aplicação não deve ser encarada como uma 

problemática. 

Entretanto, urge-se que esse seja um tratamento paliativo vide a sua fragilidade de 

exigência e aplicação. Não obstante, a forma mais apropriada para garantir a essas famílias que 

são compostas por animais humanos e não-humanos, é através da chancela do Legislativo – o 

qual já recebera as propostas que aqui foram asseveradas, e, ainda assim, não receberam a 

devida notoriedade. Destarte, não deve o Judiciário ser incumbido de uma tarefa atípica e muito 

menos ser prejudicado e assoberbado diante do não-cumprimento do Legislativo em relação 

aos seus encargos - podendo essa movimentação ser entendida até mesmo como usurpação de 

poderes.  

Consequentemente, é preciso que o Direito acompanhe o caráter transmutável da 

sociedade, e nessa feita, utilize de suas premissas para se moldar às novas circunstâncias e 

demandas sociais – as quais modificam-se de tempos em tempos, assumindo novos entornos e 

significados. 

Por fim, diante de tudo que fora exposto, considera-se que somente a edição de lei 

própria poderia vir a garantir de forma apurada a estabilidade da família multiespécie, 

envolvendo-a assim sob um manto protetivo que objetivaria assegurar seus direitos e, também, 

seus deveres. Isso trata-se apenas de legitimar formalmente um conceito familiar que, na 

prática, há muito já fora consagrado no seio da realidade brasileira. 
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