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ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

Bruna Martins Gomes1 

Resumo: 

Desde a antiguidade, os seres humanos mostram-se envolvidos diariamente com 

diversas espécies de animais. Quanto aos animais de estimação, estes são sem 

dúvida alguma, parte da maioria dos lares brasileiros. Por participarem da vida familiar 

dos seres humanos, quando ocorre o divórcio e este não ocorre de forma amigável, 

os animais de estimação são envolvidos em disputas judiciais, com os cônjuges 

pleiteando sua guarda. Parece descabido o tratamento dispensado pelo ordenamento 

jurídico pátrio aos aludidos seres, considerando-os como bens semoventes, sujeitos 

à partilha, como qualquer outro bem relacionado no patrimônio dos cônjuges, 

principalmente levando-se em consideração o vínculo emocional adquirido pelo 

animal de estimação. Além disso, tem-se o fato de tais animais necessitarem de 

atenção e ambiente adequado, evitando-se, com isso, maus-tratos ou crueldade 

contra tais animais. Diante desse problema, o presente artigo tem por objetivo analisar 

qual o posicionamento do ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema. Dessa forma, 

com base na doutrina, legislação e julgados, busca-se analisar a situação jurídica dos 

animais de estimação e as consequências legais das disputas de guarda levadas ao 

Poder Judiciário pelos cônjuges, diante da não resolução amistosa. 

Palavras-chave: animais de estimação; divórcio; consequências legais. 

Abstract: 

Since ancient times, humans show up daily involved with several animal species. As 

for pets, these are undoubtedly the majority of Brazilian homes. For participate in the 

family life of human beings, when there is a divorce and this does not occur amicably, 

pets are involved in legal disputes with spouses seeking their custody. It seems 

inappropriate to the treatment by the Brazilian legal order to the aforementioned 

beings, considering them as livestock assets, subject to sharing, like any other well-

connected in the assets of spouses, especially taking into account the emotional bond 
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acquired by the pet. In addition, there is the fact that these animals require attention 

and appropriate environment, avoiding thereby abuse or cruelty to such animals. 

Faced with this problem, this article aims to analyze what the position of the Brazilian 

legal system on the issue. Thus, based on the doctrine, legislation and judged, seeks 

to analyze the legal status of pets and the legal consequences of custody disputes 

brought to the courts by spouses before the no friendly resolution. 

Keywords: pets; divorce; legal consequences. 

Sumário: 1. Introdução. 2. Objetivos. 3. Metodologia. 4. Legislação. 5. Do divórcio. 6. 

Jurisprudência. 7. Conclusão.  

1. INTRODUÇÃO 

 

Se observarmos as grandes obras retratadas pela humanidade, pode-se  

observar que o homem possui diversos registros de imagens ao lado de animais, como 

por exemplo os desenhos do homem com bovídeos, cavalos, felinos a mais de 10000 

a. C. No período do Egito Antigo diversos foram os animais historicamente 

domesticados e retratados nas paredes dos grandes templos, bem como aqueles que 

receberam uma sinalização diferenciada de divindade, como o caso dos felinos. 

Exemplo que pode ser destacado é o da deusa Basted que em alguns momentos 

assume a forma de um felino, em estátuas de pequeno porte e noutros a forma 

humana com cabeça de gato, a qual representava a fertilidade. 

É cediço que os animais de estimação estão cada vez mais presentes na 

sociedade, sendo tratados de forma bastante afetiva. Não é exagero dizer que muitos 

são considerados “parte da família”. Desta forma, os animais adentraram no âmbito 

de convivência e proteção das famílias, sendo considerados como membros destas e 

não raras vezes, sendo tratados como filhos. Nesse sentido, observa-se que o animal 

de estimação encontra-se muitas vezes entre o litígio entre os cônjuges após o término 

da sociedade conjugal. 

Nestes casos a guarda do animal tem sido concedida de forma compartilhada 

ou então, pela aplicação de bom senso, ao cônjuge que melhor apresente condições 

financeiras e psicológicas para cuidar do animal, além da disponibilidade de tempo e 

grau de afetividade, conferindo-se ao outro o direito de visita ao animal.  

Há casos em que é requerida a pensão alimentícia, situação que até o 

momento não tem sido aceita pelo Poder Judiciário por não se considerar o animal de 



estimação uma pessoa, sob o ponto de vista jurídico, mas sim como um bem 

pertencente ao casal divorciando. Neste caso, portanto, mantém o status jurídico de 

bem. 

2. OBJETIVOS 

Essa pesquisa possui como objetivo analisar a existência de direitos de família 

e sucessões aos animais de estimação, através de abordagens jurídicas. 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a análise do tema teve por base o método 

multidisciplinar, com instrumento teórico produzido por legisladores e doutrinadores. 

4. LEGISLAÇÃO 

Historicamente, o primeiro registro brasileiro de uma norma para proteger 

animais de quaisquer abusos ou crueldade, foi o Código de Posturas de 06 de outubro 

de 1886, do Município de São Paulo, em seu artigo 220 previa que os cocheiros, 

condutores de carroça estavam proibidos de maltratar animais com castigos bárbaros 

e imoderados, prevendo a sanção de multa. 

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi proposta à UNESCO em 

1978 por ativistas que buscavam a valorização e o respeito devido aos animais. Ela é 

composta por um preâmbulo e quatorze artigos. Considerando, portanto, que todos 

animais possuem direitos. 

Lamentavelmente, o Código Civil Brasileiro2 ainda encara os animais como 

seres coisificados. Em seu artigo 82, o Código Civil coloca que são móveis os bens 

suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da 

substância ou da destinação econômico-social.  

Maria Helena Diniz3 ainda especifica entre os bens móveis aqueles que são 

móveis por natureza, sendo as coisas corpóreas que se deslocam por movimento 

próprio ou por força alheia sem que se altere a substância ou a destinação 
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socioeconômica deles. Os que se movem de um lugar para outro, por movimento 

próprio, são os semoventes, isto é, os animais.  

No entanto, vale salientar sobre a existência, aqui no Brasil, do Projeto de Lei 

do Senado Federal nº 351/20154, que visa acrescentar parágrafo único ao art. 82, e 

inciso IV ao art. 83 do Código Civil, a determinação de que os animais não serão mais 

considerados coisas. Tal projeto encontra-se ainda em tramitação. 

Felizmente a Constituição Federal de 19885, amparou juridicamente os 

animais, quando em seu artigo 225, VIII da Constituição Federal reconhece que os 

animais são dotados de sensibilidade, proibindo expressamente as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a sua extinção ou os submetam 

à crueldade. Diante do mandamento constitucional, apesar de os animais serem 

considerados bens semoventes, são vedadas práticas de crueldade. Passa-se então 

a reconhecer o direito fundamental à vida, à integridade física e à liberdade dos 

animais. 

A proteção garantida aos animais, na Carta Magna, mascara a real intenção 

dessa proteção, embora, muitos defensores dos direitos dos animais tenham dela se 

utilizado para impetrar ações e por meio de decisões judiciais garantir a alguns 

animais o direito de não ser usado ou manipulado de forma cruel, podemos citar como 

exemplos o uso de animais em circo, as rinhas de galo, farra do boi, entre outros.  

Percebe-se que, embora o objeto de proteção real seja o homem e não o 

animal, de alguma forma esta positivação tem contribuído, ainda que seja tímida, com 

a preservação e bem-estar animal. E que, ainda é, o mais forte e amplo objeto de 

proteção e garantia aos animais. 

Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro apresenta fortes traços de um 

sistema-jurídico antropocêntrico, iniciando por nossa Carta Magna que apesar de 

apresentar espaço aberto para a solução de conflitos ambientais, não apresenta 

nenhum traço que dê consideração ou abertura para a compreensão jurídico-

ambiental segregada de noções antropocêntricas, o que leva a crer que o sistema 
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jurídico-ambiental pátrio continua sob a égide desta embocadura antropocêntrica, e, 

por conseguinte, o próprio sistema jurídico se apresenta como um impasse para se 

pensar tal justiça ambiental. Não pode-se deixar de citar que, no Brasil, a primeira lei 

federal que visava proteger os animais foi editada no Governo de Getulio Vargas, no 

decreto 24645/34 que ainda está em vigor. 

Fundamental o Art. 1o. deste dispositivo, que coloca sob tutela do Estado 

“todos os animais existentes no país”, e mais, atribuí ao Ministério Público a função 

de substituto legal dos mesmos, com capacidade, assim como os membros das 

“Sociedades Protetoras dos Animais”, de assisti-los em juízo. Muito embora nenhuma 

outra legislação vigente defina claramente o que considera “maus tratos”, o que por si 

só demonstra o valor do Decreto 24.645, mencione-se que a Lei 9.605 de 12/02/1998, 

conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, considera crimes os maus tratos aos 

animais, com a devida cominação de penas. 

No âmbito internacional temos a Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais, proclamada em 1978, em uma sessão da UNESCO, e visa reconhecer a 

proteção aos animais, a fim de que estes tenham o direito à vida, à dignidade, respeito 

e ao amparo contra maus-tratos e qualquer tipo de crueldade que ignore o direito à 

existência dos quais os animais são detentores. 

Com o intuito de normatizar legalmente a partilha de animais de estimação 

quando da dissolução da sociedade conjugal, surgiram alguns projetos de lei.  

Há alguns anos atrás, surgiu o Projeto de Lei de nº 7.196/106, que previu novas 

diretrizes em casos de separação do casal, estando incluído, no texto do projeto, que 

os juízes deveriam decidir sobre a guarda dos animais de estimação conforme é 

decido em relação aos filhos menores, devendo estipular quem ficará responsável 

pela guarda, assim como o direito de visitas de cada uma das partes envolvidas. Dizia 

que o juiz deveria decidir em razão do vínculo afetivo e das condições de oferecer 

cuidado ao animal. Este projeto mantinha a visão do animal como coisa, não 

contribuindo, portanto, para uma verdadeira conscientização do ser humano em 

relação à vida e dignidade desses seres. Todavia, destaca a possibilidade de o animal 
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ficar com quem demonstrar ser o melhor guardião, rompendo de certo modo com a 

questão do domínio. Em seu artigo 5º, o texto normativo colocava que para o 

deferimento da guarda do animal de estimação, o juiz deveria observar o ambiente 

adequado para a morada do animal, a disponibilidade de tempo, condições de trato, 

de zelo e de sustento, o grau de afinidade e afetividade entre o animal e a parte e 

demais condições que o juiz considerasse imprescindíveis para a manutenção da 

sobrevivência do animal, de acordo com suas características. 

Após o arquivamento do projeto supracitado, destacou-se também o projeto de 

lei nº 1058/20117. Esta proposta é cópia autêntica do projeto de lei anterior, sofreu 

mudanças somente no sentido de incidir as regras legais à união estável de 

heterossexuais ou homossexuais, e excluir a definição da guarda do animal pela prova 

da propriedade, mas apenas para o postulante que demonstrar o maior vínculo afetivo 

com o animal de estimação e melhor aptidão para a posse. Não foi incluída regra 

sobre pensão alimentícia ao animal. Este projeto de lei também se encontra 

arquivado. 

Atualmente tramita na perante a Câmara o projeto de lei nº 1.365/2015 que 

contribui consideravelmente para regulamentar a guarda dos animais de estimação, 

nos casos de dissolução do vínculo conjugal dos seus tutores, garantindo, ainda, 

outras providências para tutela. No dia 09 de agosto de 2016 a Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou por 

unanimidade o parecer deste projeto de lei. Neste momento o projeto tramita em 

caráter conclusivo e será votado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania. 

Nota-se que há uma movimentação do legislador para regularizar tal situação, 

propondo projetos que possibilitem a guarda compartilhada dos aludidos animais, 

vindo a dirimir conflitos que surgem entre os cônjuges quando esta questão vem à 

tona. É importante esclarecer que não se trata de alterar a natureza jurídica dos 

animais, mas sim de direcionar um tratamento mais adequado a estes animais, 
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enxergando-os como sujeitos de direito, quando da dissolução de uma sociedade 

conjugal, atendendo-se a uma importante demanda da sociedade. 

5. DO DIVÓRCIO 

A partir do casamento estabelece-se entre as partes a sociedade conjugal e o 

vínculo matrimonial. Rompido o afeto e inexistindo interesse na continuidade desse 

matrimônio, a lei brasileira possibilita o desfazimento dessa união por meio do 

divórcio. 

Decretada a dissolução da sociedade conjugal, faz-se necessário o 

encerramento da situação econômica derivada da referida sociedade. Seja qual for a 

forma de dissolução, consensual ou judicial, é recomendável que se proceda à partilha 

caso o regime matrimonial seja de comunhão entre as partes.  

Na dissolução consensual, a partilha é como se fosse um contrato entre as 

partes. Os cônjuges podem estabelecer o direito de visita amigavelmente, por meio 

de acordo, desde que o interesse e o bem-estar do animal de estimação sejam 

preservados.   

Na dissolução judicial, caberá ao magistrado a árdua tarefa de decidir o caso. 

Para tanto, deve-se utilizar, analogamente, do instituto civil do direito de visita para a 

solução, tendo em vista o melhor para o animal, a fim de não privá-lo da convivência 

dos tutores. 

A guarda a ser estabelecida pode ser a unilateral ou a compartilhada, na forma 

do artigo 1.583 do Código Civil. Pela norma, entende-se por guarda unilateral a 

atribuída a um dos genitores e por guarda compartilhada a responsabilização conjunta 

e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. 

Em razão de não haver norma específica para o caso dos animais de 

estimação, a regra do artigo 1.589 da Lei Civil pode ser utilizada por analogia, a fim 

de resolver as disputas apresentadas ao Poder Judiciário. O referido artigo dispõe que 

o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em 

sua companhia.  

6. JURISPRUDÊNCIA 



Em decisão proferida em sede de apelação cível interposta na 7ª Câmara Cível 

do Tribunal do Rio Grande do Sul, o marido recorreu para que a decisão de primeira 

instância fosse modificada em alguns pontos, entre eles: a determinação de que o 

cachorro de estimação do casal ficasse sob a guarda da mulher, para tanto, sustentou 

que o animal foi um presente paterno, razão pela qual ele deveria deter a guarda do 

cãozinho. Contudo, não obteve êxito, já que os desembargadores negaram o pedido 

alegando que na caderneta de vacinação do cão chamado Julinho, não constava o 

nome do homem como proprietário, mas sim da mulher, o que levou a concluir que 

era ela quem cuidava do animal de estimação, devendo a guarda permanecer com 

ela. (Agravo Regimental-Dissolução. Nº0072779-02.2013.8.26.0000. Relator James 

Siano. Comarca: Mogi das Cruzes. Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado. Data 

do julgamento: 23/07/2013). 

Já o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recebeu um caso em que um casal 

separado brigava pela guarda do cão de estimação. Na decisão, a guarda do cãozinho 

da raça Coker Spaniel e de idade já avançada, foi dada a mulher. Contudo, o ex-

companheiro conseguiu garantir o direito de ficar com o animal durante fins de 

semana, de forma alternada. A decisão é da 22ª Câmara Cível do TJ-RJ e é uma das 

poucas proferidas no Brasil sobre o compartilhamento da posse de animais de 

estimação após a separação. (Apelação nº 0019757-79.2013.8.19.0208, 22ª Câmara 

Cível, Relator Marcelo Lima Buhatem, julgada em 27/01/2015). 

E, recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que um casal 

em separação judicial divida a guarda do cachorro de estimação. Pela decisão, 

proferida pela 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal, cada um terá o direito de 

ficar com o animal durante semanas alternadas. Decisões que envolvam mudanças 

na rotina de vida do cão, chamado Rody, ou que impliquem em acompanhamento por 

mais de uma semana, entretanto, terão que ser tomadas conjuntamente pelo ex-casal. 

(Agravo de instrumento n° 20.626/2015, 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, Relator Carlos Alberto Garbi, julgado em 07/10/2015).  

7. CONCLUSÃO 

Apesar de ainda existir uma grande lacuna legislativa sobre o assunto, os 

tribunais vêm enfrentando alguns casos nesse sentido. Não obstante a tendência 

conservadora de privilegiar a propriedade do animal para a solução das demandas, 



aos poucos os magistrados tem pautado as decisões pelo bem-estar e interesse do 

animal de estimação. Ao deixar de julgar pela propriedade, privilegiando o melhor 

interesse do animal, aos poucos se altera a percepção dos animais no meio jurídico 

brasileiro. Antes mera propriedade, bem móvel, semovente, o animal passa a ser 

considerado como um indivíduo, com valores em si mesmo e, desse modo, com direito 

à proteção real pelo ordenamento pátrio. 

Portanto, não restam dúvidas da possibilidade jurídica de ações relativas à 

guarda, direito de visita e pensão alimentícia em decorrência do embate sobre a tutela 

dos animais de estimação no caso de divórcio do casal. Quando não houver acordo 

entre os cônjuges-tutores sobre tais temas, o Poder Judiciário não pode abster-se de 

decidir o caso, mas deve levar em consideração o interesse e bem estar do animal, e 

não a mera vontade das partes ou o título de propriedade. 

A melhor solução repousa na preservação dos interesses dos animais de 

estimação. A simples demonstração da propriedade do animal não é suficiente para a 

concessão de sua guarda, pois, muitas vezes, a relação afetiva estabelecida entre o 

não proprietário e o animal é mais forte e saudável. Os envolvidos, portanto, devem 

demonstrar quem possui melhores condições para a criação do animal. Condições 

estas que vão desde os fatores psicológicos, sentimentais, financeiros, tempo 

disponível, entre outros. 

Nesse norte, Gordilho8 entende que o status jurídico dos animais no direito 

brasileiro já se encontra a meio caminho entre a propriedade e a personalidade 

jurídica. 
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