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RESUMO 
 
Vem se tornando comum tanto no Brasil como em outros países famílias que incluem 
em seu convívio animais de estimação, os quais não são como mero entretenimento, 
mas sim como parte integrante da família, sendo na maioria das vezes tratados como 
filhos dentro dessas famílias. Há uma relação afetiva, cuidados com a saúde, 
alimentação, higiene etc. desses animais. É muito claro que se tornaram um novo 
modelo familiar, despendendo assim, de atenção e consideração pelo nosso 
ordenamento jurídico. Pois ocorre que, assim como os modelos “tradicionais” de 
família, por questões distintas, essas famílias acabam de dissolvendo, algumas vezes 
de maneira amigável e outros vezes necessitando litígio. E nos casos em que há litígio 
é que ocorre a questão sobre quem ficará com a guarda do pet em casos de 
dissolução dessa união onde tem presente o pet, o qual surgiu afeto e carinho dele 
por seus tutores e vice-versa. Como os tribunais vem lidando com esses conflitos. E 
para chegar a essa discussão analisou-se o tratamento dado ao Direito dos Animais 
na atual legislação brasileira, já que na ausência de legislação específica em relação 
a guarda de pets nos casos de dissolução, como já vem surgindo Projetos de Lei para 
tratar do assunto. E para entender o porquê da preocupação em discutir uma melhor 
decisão para o bem estar desse animais é que se apresenta as ideias dos estudiosos 
que defendem a capacidade que esses animais tem de sentir, considerados hoje 
como seres senscientes, capazes de sofrer se não tiverem uma adequada decisão 
em relação aos seus destinos em casos de dissolução da família multiespécie, termo 
também discutido neste trabalho. Analisou-se também decisões já ocorridas nesse 
sentido no Tribunal de Justiça de São Paulo, tal escolha por São Paulo se deu pelo 
fato das jurisprudências demonstradas no decorrer do trabalho para solução de 
conflitos semelhantes serem na maioria dos casos desta região. Utilizou-se a 
metodologia de pesquisa dedutiva composta de doutrinas, julgados, decisões, 
jurisprudências, normas. Assim como também se baseou em fontes cientificas de 
cunho psicológico, sociológico e filosófico. 
 
 
 
Palavras- chave: Guarda compartilhada de animais domésticos. Família 
Multiespécie, Senscientes. Jurisprudência. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT  

 
It's becoming a common reality, as in Brazil such as in other countries, families who 
have pets in their living together that aren't simply for entertainment, they are an active 
member of the family, treated, most of time, as children in these families. It is clear this 
is becoming a new familiar model, gaining, this way, attention and consideration by our 
legal order. Just as occurs in "traditional" models of family, by distinguished situations, 
they end up getting apart as well, sometimes friendly, another cases in need of 
litigation. In cases where there is litigation there is the problem of who is going to take 
care of the pet when takes place a separation of a couple who owns a pet when comes 
up caring from the pet for its tutors an vice versa. How the courts are dealing with these 
conflicts. In order to reach this argue it's been analyzed the current brazilian legislation 
about the Animal Rights; since in the absence of specific laws about the guard of pets, 
it is arising new Law Projects to deal with this matter. For the understanding of the 
concerning about the best decision for the well-being of the pets it is presented the 
ideas of scholars who defend animals have capacity for feelings, considered nowadays 
as sentients beings capable of suffering  if don't have a proper decision related to their 
own destiny in the cases of divorce in a multispecies family, an also discussed term in 
this project. It's analyzed, as well, decisions already taken in this same nature cases 
in Justice Court of São Paulo, such choice for São Paulo is been made because of the 
given jurisprudence showned along this project for the solution of similar conflicts are, 
in most of the cases, from this region. It is been used the deductive research 
metodology compounded by doctrines, judged, decisions, jurisprudences, norms. Just 
as well it's based in psycologic, sociologic and phylosofic scientific sources. 
 
Keywords: Shared guard of pets, Multispecies family, Sentients, Jurisprudence 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente é inegável a posição de afeto e amor que os animais de estimação 

têm ganhado nos lares do mundo todo. Não só no Brasil, mas em vários países, o 

número de animais presentes nas famílias tem aumentado significativamente. Porém, 

algumas vezes, as famílias rompem seus laços e ocorre a dissolução da união, e em 

casos que há animais de estimação que faziam parte dessa família surge a discussão 

nesse momento sobre a dolorosa decisão de quem ficará com a guarda desse pet, 

não havendo, em alguns casos, uma decisão consensual, cabendo recorrer ao 

judiciário para solução da lide.  

Sim, falamos “guarda”, é mais que sabido que esses animais possuem 

sentimentos, considerados seres sencientes, como detalharemos ao longo deste 

trabalho, logo, não há que se falar em posse, apesar de nosso ordenamento jurídico 

pátrio, arcaicamente, tratá-los como propriedades, objetos, bens semoventes. Já 

houve um avanço com nossa atual Constituição Federal que entende que esses 

animais possuem sentimentos ao protegê-los de práticas que os submetem a 

crueldade em seu artigo 225. Porém, a questão da guarda de animais domésticos 

envolve muito mais conflitos, os quais não são abrangidos em nenhum regulamento. 

Se os animais são considerados objetos pelo ordenamento jurídico e o que se 

pretende discutir em casos de dissolução da sociedade conjugal é a guarda desses 

animais, como o ordenamento jurídico brasileiro trata destes casos? É analisando 

esse conflito que se objetivou a elaboração desse trabalho.  

Através de pesquisa bibliográfica e documental, o trabalho em referência inicia-

se com o primeiro capítulo apresentando a forma como é tratado o direito dos animais 

na atual legislação brasileira, será apresentado como ele vem sendo acolhido hoje e 

o que se tem apresentado para o preenchimento das lacunas presentes no nosso 

ordenamento jurídico ao se tratar de direito dos animais no que se refere a guarda 

deles. 

No capítulo seguinte desenvolverá o entendimento do conceito de família, como 

ele vem se modificando com o decorrer dos anos, como ocorrem as mudanças sociais, 

e como o Direito de Família tem se adequado a essas mudanças. Novos conceitos e 

composições familiares foram se desenvolvendo com o passar dos anos, novos 

valores foram sendo considerados para a composição familiar, e nesse sentindo 

fazendo nascer o conceito da família multiespécie, onde os pets conquistam espaço 
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no seio das famílias, ocupando lugar de membro dela, sendo tratado, na maioria dos 

casos, como filhos.  

É iniciado nesse momento uma relação de afeto, de amor, de consideração, 

não se fala aqui em ligação consanguínea para o tratamento de familiaridade 

devotado ao pet, mas sim de afetividade, tão forte como se de sangue fosse. 

O bem-estar gerado aos humanos por estes seres não-humanos é tão grande 

que em muitos casos são até utilizados para tratamentos de diversas enfermidades, 

já que é comprovado que trazem resultados positivos na recuperação desses 

acamados ou de outros tratamentos de saúde.  

Ao falar em bem-estar, é notável também, ainda neste capítulo, que muitas 

pessoas que vivem sozinha em seus lares, tem optado pela companhia dos animais 

de estimação, evitando em muitos casos possíveis sentimentos de solidão, trazendo 

mais energias boas a estes lares e a seus tutores. Promovendo um bem-estar 

psicológico e físico em muitos casos. 

Por fim, no terceiro capítulo será abordado e analisado os casos de litígio em 

relação a guarda dos animais de estimação nos casos de dissolução da sociedade 

conjugal, centralizando esta análise aos casos do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Com essa análise entenderemos que há possibilidade de encontrar solução para 

esses litígios, mesmo que ainda não havendo legislação específica ao tema. 

 

  



11 
 

1 DIREITO DOS ANIMAIS  

 

Será analisado neste capítulo como é atualmente tratado no Brasil o Direito 

dos Animais e como nossa legislação aborda tal questão. Será demonstrado também 

as propostas que têm sido apresentadas para que os animais não humanos possam 

ser reconhecidos como sujeitos de direito e tenham direito a uma vida digna, sendo 

eles domésticos ou de outra categoria, todavia, a ênfase será relacionada aos animais 

domésticos, já que ao tratarmos de guarda compartilhada, nos referimos aos animais 

domésticos. 

Também, brevemente, analisar-se-á as principais ideias dos filósofos e 

estudiosos que abordam e apresentam motivos para justificar a necessidade de os 

animais terem seus direitos reconhecidos. 

 

1.1 Direito dos animais na legislação brasileira  

 

Ao ser abordada a questão da guarda compartilhada de animais, é preciso 

entender como é tratado o Direito dos Animais no Brasil, tema que ao decorrer do 

trabalho notar-se-á que, hoje, ainda apresenta algumas lacunas dentro do nosso 

ordenamento jurídico.  

Atualmente, os animais não humanos são conceituados como coisas conforme 

o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 82, o qual diz o seguinte: 

 
Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de 
remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação 
econômico-social. (BRASIL, 2020). 
 

Ou seja, conforme acima citado, os animais não humanos são suscetíveis de 

apropriação e possuem valor econômico, significa dizer que são objetos inanimados, 

abrindo brecha para tratamento negligente, como se não fossem capazes de sofrer, 

mesmo que estudos já tenham comprovado que os animais não humanos possuem 

sentimentos assim como nós humanos, sofrem, sentem dor, medo, frio etc., os quais 

são chamados de seres sencientes1. Assim como também é claro que nos dias de 

hoje existe uma relação praticamente que de familiaridade entre homem e seus 

 
1 Senciência é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em 
outras palavras: é a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia. 
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animais doméstico, indo em desacordo com tal denominação dada pelo Código Civil 

Brasileiro.  

Nas Constituições anteriores a de 1988 não havia nada que indicasse qualquer 

importância para a questão da tutela jurídica dos animais, tampouco para os animais 

de estimação. Conforme Fiorillo e Ferreira (2019, p. 21), somente na 3ª Constituição, 

a de 1934, destacou-se uma atenção aos animais no artigo 5º, inciso XIX, alínea j, em 

que o texto diz que União tem competência de legislar sobre bens do domínio federal, 

riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia, hidrelétrica, florestas, 

caça e pesca e a sua exploração. 

Já na Constituição Federal de 1988, o artigo 225, § 1º, inciso VII2, vem mais 

claramente fazer referência sobre a proteção dos animais e do ecossistema. E ao 

analisar-se o artigo citado, quando diz que é vedada práticas que submetem animais 

a crueldade, está reconhecendo que esses animais são sencientes, que merecem ter 

dignidade e serem tratados como sujeitos de direito. Analisando dessa ótica, percebe-

se certa discordância entre a classificação dada pelo Código Civil Brasileiro e a 

Constituição Federal. 

Somado a atual Constituição Federal, há ainda a Lei 9.605 de 12 de fevereiro 

de 1998, chamada Lei de Crimes Ambientais, que trata das sanções penais e 

administrativas advindas de condutas lesivas a fauna e flora. Também a Lei 11.794, 

conhecida como Lei Auroca, de 08 de outubro de 2008 a qual traz normas para uso 

científico de animais. 

Tem-se em nosso país alguns Projetos de Leis que buscam a proteção a 

dignidade dos animais, que veem os animais como seres sencientes, e objetivam um 

tratamento mais adequado do que o atual dado pelo Código Civil Brasileiro, como por 

exemplo o PLC 27/2018, que foi aprovado pelo Senado, e voltou para Câmara dos 

Deputados pois houveram algumas mudanças, referido projeto busca atribuir natureza 

jurídica sui generis aos animais, impedir seu tratamento como coisa, assim podendo 

obter tutela jurídica em caso de violação de seus direitos.  

 
2 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.  
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Em 2012 foi apresentado pelo Deputado Federal Ricardo Izar o Projeto de Lei 

nº 3.141/2012, o qual propõe alteração do § 2º do artigo 32 da Lei 9.605 de 12 de 

fevereiro de 1998, Lei de Crimes Ambientais, propondo que fossem agravadas as 

penas de quem praticasse maus-tratos ou mutilação de animais silvestres, domésticos 

ou domesticados. Segundo o Deputado houve um aumento de denúncias de maus-

tratos aos animais em 2011, ensejando, conforme sua posição, a necessidade de 

ampliar a pena para coibir essa infração penal (ROBIS; NASSARO, 2013, p. 13). 

  

Com relação ao Projeto de Lei anteriormente citado, em setembro de 2020, foi 

aprovada a Lei 14.064/2020, também chamada Lei Sansão em decorrência de um 

pitbull que teve as patas traseiras decepadas por agressores com uso de facão, essa 

lei altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, acrescentando o §1º-A3, que 

aumenta as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar 

de cão ou gato. 

Outro projeto importante a ser citado é Projeto de Lei é o nº 542, de 2018, que 

trata especificamente da guarda compartilhada de animais doméstico. Propõe o citado 

projeto que a custódia do animal de propriedade comum seja compartilhada quando 

não houver acordo na dissolução do casamento ou da união estável. Propõe alteração 

do Código de Processo Civil para aplicação das normas das ações de família aos 

processos contenciosos de custódia de animais de estimação. Seu último estado em 

26 de setembro de 2019 é o aguardo de designação do relator, ou seja, sem definição 

até o momento, porém de grande valia para o avanço do assunto abordado neste 

trabalho em caso de aprovação. 

Todavia, enfrentam-se consideráveis dificuldades na aprovação desses 

projetos, pois não é ainda de interesse da maioria, ou vai em desencontro com alguns 

interesses econômicos, políticos e sociais do país.  

Conforme a UIPA – União Internacional Protetora dos Animais, em 1934, 

através do Decreto Federal nº 24.645 de 10 de julho de 1934, expediu-se a primeira 

norma protetiva específica, instituindo dezenas de dispositivos em defesa dos 

animais. Para a UIPA, de acordo com esse Decreto, os animais já não são vistos como 

coisas pela nossa legislação há muito tempo: 

 
3 § 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo 

será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.     (Incluído pela Lei nº 
14.064, de 2020) 
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Em oposição à afirmativa de que nossa legislação considera como coisa o 
animal estão as próprias expressões utilizadas pela maioria de seus 
dispositivos. 
Em dezenas de incisos, o Decreto editado em 1934 vedava a continuidade 
da exploração, do abuso e da dominação cruel que vitimavam os animais, a 
ponto de ter sido comparado à Lei Áurea, que aboliu a escravatura no país. 
Com efeito, a nova lei resguardou de uma injusta situação seres passíveis de 
serem abusados, subjugados, dominados e maltratados, circunstância da 
qual uma “coisa” não pode ser objeto. 
A toda evidência, atos de abuso, de crueldade e de maus-tratos, vedados 
pela lei editada em 1934, não podem vitimar coisas, que também não podem 
ser feridas ou mutiladas, como pune a Lei de Crimes Ambientais, em seu 
artigo 32. 
Se animal, aliás, fosse mera coisa, aquele que o maltrata responderia por 
crime de dano, e não pelo crime de maus-tratos. 
E a Constituição da República, em seu artigo 225, §1º, inciso VII, ao declarar 
que incumbe ao Poder Público vedar as práticas que submetam animal à 
crueldade, estaria admitindo que coisas sujeitam-se a condutas cruéis? 
Obviamente, não. 
Toda a legislação especial que tutela os animais, vale repetir, jamais os 
considerou como coisas, e sim como seres viventes, passíveis de sofrimento, 
sujeitos a atos cruéis e detentores de direitos a serem defendidos em juízo. 
(UIPA, 2019). 

 
É fato que ainda há muito o que se melhorar em relação a valoração do Direito 

dos Animais, porém há de se reconhecer uma certa resposta em relação a esse 

movimento em que tenta apresentar a necessidade de melhoria na vida dos animais. 

A exemplo disso no Brasil, existem algumas proibições de eventos, fantasiados de 

culturais, que se utilizavam de animais para entretenimento humano. A proibição de 

animais em circo em algumas cidades do Brasil é exemplo disso.  

A vaquejada também teve sua proibição no Distrito Federal, apesar da polêmica 

que ainda rodeia o tema dessa prática, já que, mesmo aprovada a ADI 4.9834 para 

proibição da prática, houve promulgação da EC 96/20175, que, por fim, ainda permite 

a prática da vaquejada, principalmente no Nordeste, com a justificativa de ser uma 

manifestação cultural. 

De acordo com Freitas (2013, p. 113), o que se busca é que os animais, embora 

despersonalizados, sejam “sujeitos de direito”, ou seja, mesmo que não sejam 

pessoas, possam usufruir de uma categoria jurídica que possibilite um respeito 

mínimo existencial e, por conseguinte, possam ser titulares de direitos subjetivos 

fundamentais. 

 
4 Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a lei cearense nº 15.299/2013, que regulamentava 
a prática da vaquejada no estado do Ceará. 
5 A EC 96/2017 acrescenta § 7º ao art. 225 da Constituição Federal para determinar que práticas 
desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis, nas condições que especifica. 
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De qualquer forma, apesar de Projetos, Leis ou Decretos, os animais seguem 

sendo tratados como coisas pelo nosso ordenamento jurídico, e essa é uma das, se 

não a principal, dificuldade enfrentada na hora de discutir sobre a guarda 

compartilhada de animais, conforme veremos mais adiante ao entrarmos nesta seara. 

 

1.2 Animais como seres sencientes 

 

A ideia relacionada à direito dos animais não é uma discussão recente, 

importantes filósofos, os quais serão tratados neste subitem, já vem de muito tempo 

tratando de tal questão, algumas ideias mais abrangentes que outras, mas que 

igualmente buscam defender a questão dos animais possuírem sentimentos e terem 

direito a tratamento digno. 

A obra “Animal Rights: Considered in Relation” de Henry Salt, é considerada 

como uma das primeiras a tratar dos direitos dos animais, em 1892, para Salt a 

ausência de direitos aos animais os impunha ao sofrimento. Entendia que os animais 

viviam da mesma maneira que os escravos, exatamente por ausência de direitos. Salt 

era favorável a concessão de direitos subjetivos aos animais (LAGUNE; AGUIAR, 

2018, p. 33). 

Seguindo, um dos mais importantes autores e filósofos do pensamento 

relacionado ao direito dos animais é Tom Regan, o qual entrava em desacordo com 

as ideias de Singer, que será citado mais adiante. Em oposto as ideias utilitaristas de 

Singer, Regan surge com a teoria abolicionista6, ou seja, defendendo direitos 

fundamentais, atribuindo direitos morais a vida do animal não-humano. 

Lagune e Aguiar (2018, p. 37-38) traz de forma interessante a ideia de Regan 

sobre o bem estar animal e o direito a uma vida digna, e complementa: 

 
Em sua concepção, os animais teriam uma experiência de bem-estar que lhes 
indica o que é viver de melhor ou pior maneira, e que por terem valor além de 
eventuais utilidade, não podem ser tratados desrespeitosamente com base 
no princípio da igualdade ou justiça (dever de respeito). Para tanto, dissipou 
a teoria dos direitos animais e humanos em conformidade com o Princípio da 
Justiça sob o viés de que não tratemos diferentemente indivíduos sem que 
haja razão moral para tanto. 
Ainda sob esse prisma, o autor preconizava que todos são dotados de igual 
valor, independentemente de sua utilidade; não devendo igualmente, os 
animais serem usados como recurso. Nesse panorama, se reportava a ideia 
comparativa de que bebês, idosos, adultos, devem ser tratados com igual 

 
6 O abolicionismo foi utilizado por Tom Regan, trazido do movimento antiescravista, já que 
considerava que a escravização humana e dos animais tinha a mesma denominação. 
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respeito mesmo que com nível de capacidade mental distinto (casos 
marginais). Os animais portanto, seriam, indubitavelmente, “sujeitos de uma 
vida”, o que nos torna todos iguais, apesar de enormes diferenças, e 
reconhece que todo nós possuímos bens morais que limitam a liberdade dos 
outros interferirem de forma a ceifar nossas vidas, corpos e liberdade  - o que 
nutre  a real igualdade moral (igualdade como ideia moral e não de fato). 
(LAGUNE;  AGUIAR, 2018, p. 37-38) . 
 

Para Regan (2005, p. 62) conforme citado por Lagune; Aguiar (2018, p. 37) 

somos todos sujeitos-de-uma-vida7, independentemente da forma de raciocínio, 

desenvolvimento intelectual, somo todos “um alguém” e não coisas. Sendo assim, 

animais humanos e não humanos merecem o mesmo tratamento, os mesmos direitos. 

Defensor do abolicionismo, assim como Regan, Gary Francione foi professor 

de direito e filosofia, tem como base moral o veganismo. Francione não acha 

justificável a exploração de animais em nenhum sentido, nem com a justificativa de 

trazer benefícios aos humanos. Sendo animais humanos ou não humanos todos 

teriam direito igual a vida. Defende a erradicação do status de propriedade a qual os 

animais eram submetidos.  

Diferente de Regan, para Francione, os animais não dependem de 

característica cognitiva mais aprofundada, assim como Regan sustentava. Possuíam 

dignidade existencial própria e, consequentemente, o direito subjetivo fundamental ao 

reconhecimento de sua subjetividade (LAGUNE; AGUIAR, 2018, p. 39). 

No universo jurídico brasileiro destaca-se, no que se refere a Direito dos 

Animais, Daniel Braga Lourenço, Doutor em Direito pela UNESA/RJ. Assim como 

Regan, defende o abolicionismo e uso de animais como meios para finalidade de 

terceiros. 

Sobre alteração do status dos animais como coisas, Daniel Braga Lourenço 

aduz não estar circunscrita no aspecto jurídico, pois essa depende dos mais diversos 

fatores, entre eles, a modificação de nossas estruturas ideológicas, culturais e sociais, 

que preferem na esmagadora maioria dos casos, privilegiar os interesses humanos 

(LAGUNE; AGUIAR, 2018, p. 41). 

 
7 Conceito criado pelo filósofo estadunidense Tom Regan e apresentado em sua obra The Case for 
Animal Rights, em 1983. Segundo Regan, indivíduos são sujeitos-de-uma-vida se possuírem crenças 
e desejos; percepção, memória, e um senso de futuro, incluindo seu próprio futuro; vida emocional 
marcada por sentimentos de prazer e dor; preferências e interesses de bem-estar; habilidade de iniciar 
ações para a obtenção de seus desejos e metas; identidade psicológica ao longo do tempo, e bem-
estar individual no sentido de que as experiências vividas conduzem a melhorar ou piorar sua qualidade 
de vida, independente de sua utilidade para os outros. 
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Analisando-se tal questão por um ponto de vista filosófico, encontra-se Jeremy 

Bentham, que foi um filósofo, jurista iluminista que conferia aos animais consideração 

moral. Para Bentham o fato de os animais possuírem senciência, era suficiente para 

a efetiva importância moral. 

Em sua obra “Princípios da Moral e da Legislação” expressa o seguinte: 

 
Pode vir o dia em que o resto da criação animal adquira aqueles direitos que 
nunca lhes deveriam ter sido tirados, se não tirania. Os franceses já 
descobriram que a cor preta da pele não constitui motivo algum pelo qual um 
ser humano possa ser entregue, sem recuperação ao capricho do verdugo. 
Pode chegar o dia em que se reconhecerá que o número de pernas, a pele 
peluda, ou a extremidade do os sacrum constituem razões igualmente 
insuficientes para abandonar um ser sensível a mesma sorte. Que outro fator 
poderia demarcar a linha divisória que distingue os homens dos outros 
animais? Seria a faculdade de raciocinar, ou talvez a de falar? Todavia, um 
cavalo ou um cão adulto é incomparavelmente mais racional e mais social e 
mais educado que um bebê de um dia, ou de uma semana, ou mesmo de um 
mês. Entretanto, suponhamos que o caso fosse outro; mesmo nesta hipótese, 
que se demonstraria com isso? O problema não consiste em saber se os 
animais podem raciocinar, tampouco interessa se falam ou não, o verdadeiro 
problema é este: podem eles sofrer?. (MATURANA, 1999, p. 22 apud 
LAGUNE; AGUIAR, 2018, p. 35). 
 

Observa-se que Bentham defende que não se pode diferenciar o tratamento 

entre animais e humanos com a justificativa de que não raciocinam como humanos, o 

que ele põe em questão é o fato de os animais não humanos poderem sofrer, poderem 

sentir. 

Chamado de proponente moderno de Bentham, Peter Singer é um filósofo 

australiano conhecido por sua obra Libertação Animal, publicada em 1975, a qual sua 

ideia central baseia-se no pensamento de Bentham, defende que não tratemos os 

animais como mercadorias, que devemos nos ater aos sentimentos e as leis de bem-

estar animal. Porém, Singer afirma, com exceção dos primatas, que os animais não 

possuem o desejo de viver, mas somente o de não sofrer. O autor tenta ainda 

distinguir o causar sofrimento e matar. O que o referido autor condena é a prática de 

criação de animais que causam sofrimento a eles.  

Tanto Bentham como Singer eram filósofos utilitaristas8, em resumo, acreditam 

que o objetivo da existência humana é obtenção da felicidade, procurando o prazer e 

fugindo da dor. Assim defendendo que, em casos específicos, poderia utilizar os 

animais, como experiências científicas, por exemplo. Dessa forma entende-se o 

 
8 O utilitarismo foi uma doutrina ética fundada na Inglaterra por Bentham e Mill. Essa doutrina visa à 
finalidade ou à consequência de uma ação moral, e não ao modo como ela foi praticada. 
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porquê de Singer afirmar sobre apenas o desejo dos animais não sofrer, e não o de 

viver. 

Nota-se ao analisar os autores descritos e suas ideias, que em sua maioria, o 

pensamento predominante é de que os animais são seres sencientes e merecem 

tratamento digno, não se levando em consideração o fato de não raciocinarem como 

seres humanos, em alguns casos até comparados o seu nível de raciocínio ao de 

humanos em seus primeiros meses. 

Há algumas divergências daqueles que ainda defendem a ideia utilitarista, o 

qual ainda permite o uso de animais caso isso traga algum benefício humano, mas é 

predominante o pensamento abolicionista, defendendo que nada justifica uma vida 

indigna a nenhum animal não humano, não somente que tenha direito a viver sem 

sofrimento, mas o real direito de viver e não o de morrer. 

O que se objetiva ao ter apresentado os diversos pensamentos acerca do 

direito animal neste capítulo é que ao tratar da guarda compartilhada, que é o objeto 

principal desse estudo, não somente analisamos o que vem a ser melhor ao bem estar 

do seu tutor, o ser humano, mas também dar uma visão e analisar se tal decisão será 

igualmente boa ao bem estar do animal em questão, já que vimos que esses seres 

possuem sentimentos e também sofrem se a situação em questão traga esse tipo de 

sentimento. 
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2 FAMÍLIA MULTIESPÉCIE 

 

O capítulo em questão tratará da maneira de como se formou esse novo modelo 

de família, a família multiespécie, como houve o crescimento do número de animais 

domésticos incluídos nos lares como membros de suas famílias. Interessante se faz 

notar o bem que esses animas trazem aos seus tutores para chegar a uma relação 

afetiva entre os humanos e não humanos. 

Ao longo do capítulo será possível compreender a importância do 

reconhecimento da família multiespécie para assim reconhecer como esses animais 

domésticos podem ser considerados sujeitos de direito em um processo de guarda 

compartilhada em casos de dissolução de uma união. 

 

2.1 Conceitos de família 

 

Ao longo da história, o conceito de família foi sofrendo diversas mudanças, 

acompanhando a evolução social entre outros aspectos. Segundo Venosa (2017, p. 

17), a conceituação de família oferece, de plano, um paradoxo para sua compreensão. 

O Código Civil não a define. Por outro lado, não existe identidade de conceitos para o 

Direito, para a Sociologia, e para a Antropologia. Não bastasse ainda a flutuação de 

seu conceito, como todo fenômeno social, no tempo e no espaço, a extensão dessa 

compreensão difere nos diversos ramos do direito. Nos diversos direitos positivos dos 

povos e mesmo em diferentes ramos de direito de um mesmo ordenamento, podem 

coexistir diversos significados de família.  

Analisando-se ainda ideias de demais doutrinadores do Direito de Família, 

menciona-se Gonçalves (2012, p. 23) o qual diz que a família é uma realidade 

sociológica e constitui base do Estado, o núcleo fundamental em que repousa toda a 

organização social. Em qualquer aspecto em que é considerada, aparece a família 

como uma instituição necessária e sagrada, que vai merecer a mais ampla proteção 

do Estado. A Constituição Federal e o Código Civil a ela se reportam e estabelecem 

a sua estrutura, sem, no entanto, defini-la, uma vez que não há identidade de 

conceitos tanto no direito como na sociologia. Dentro do próprio direito a sua natureza 

e a sua extensão variam, conforme o ramo. 

O conceito jurídico de família, nas constituições anteriores a de 1988, era muito 

fechado, certamente por influência do Código Civil de 1916, que dedicou cento e 



20 
 

quarenta e nove artigos (do 180 ao 329) ao tema e somente conferia o status família 

aos núcleos originados pelo casamento, considerando legítimos ou legitimados só os 

produtos dessa união. Era um modelo único, sem alternativas ou desvios, onde a 

felicidade pessoal dos seus integrantes era legada a forma preestabelecida e pela 

"respeitabilidade" das aparências, sob o império dos dogmas religiosos (SEGUIN et 

al, p. 2). 

Nas palavras de Venosa (2017, p. 27), originalmente, em nosso país, o direito 

de família vinha regulado exclusivamente pelo Código Civil. Princípios constitucionais 

e numerosas leis complementares derrogaram parcialmente vários dispositivos do 

Código de 1916, além de disciplinar outros fenômenos e fatos jurídicos relacionados 

direta ou indiretamente com a família. O Código Civil de 2002 procura fornecer uma 

nova compreensão da família, adaptada ao novo século, embora venha ainda com 

passos tímidos nesse sentido.  

O organismo familiar passa por constantes mutações e é evidente que o 

legislador deve estar atento às necessidades de alterações legislativas que devem ser 

feitas no curso deste século. Não pode também o Estado deixar de cumprir sua 

permanente função social de proteção à família, como sua célula mater, sob pena de 

o próprio Estado desaparecer, cedendo lugar ao caos. Daí porque a intervenção do 

Estado na família é fundamental, embora deva preservar os direitos básicos de 

autonomia. Essa intervenção deve ser sempre protetora, nunca invasiva da vida 

privada. 

No contexto das mudanças positivas trazidas pela evolução do conceito de 

família, a exemplo, trata-se de citar a Constituição Federal de 1988 que traz em seu 

artigo 226, § 4º11, o reconhecimento a família monoparental, trazendo-a para proteção 

do Estado. A Constituição de 1988 ampliou, entre nós, o conceito de família, para 

reconhecer “como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes”, bem como a união estável entre o homem e a mulher (art. 226). 

Destarte, a família é um gênero que comporta várias espécies (VENOSA, 2017, 

p. 18). Além de destacar o § 4º do artigo 226 da Constituição Federal de 1988, deve-

se levar ainda mais em consideração quando o legislador no caput do mesmo artigo 

afirma que a família tem especial proteção do Estado, ou seja, traz-se essa leitura 

para novos modelos de família, a qual o meio jurídico precisa expandir essa proteção 

 
11  Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 4º Entende-se, também, 
como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
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abordada na Constituição Federal e aplicá-la aos novos modelos de família, como a 

multiespécie. 

 Outro exemplo recente de modelo familiar é a família homoafetiva, já 

considerada como entidade familiar, após o STF reconhecer a união estável para 

casais do mesmo sexo, ao julgarem a ADI 4277 e a ADPF12 132. 

Ainda pode-se citar outras formas de família como as matrimoniais, que resulta 

dos casamentos (a mais tradicional); informais, formadas pela união estável; famílias 

anaparentais baseada no vínculo de irmãos diante da ausência dos pais e as famílias 

multiespécie, que objeto deste capítulo. Assim, de acordo com Venosa (2017, p. 26), 

a família é um fenômeno fundado em dados biológicos, psicológicos e sociológicos 

regulados pelo direito. 

Salienta Venosa (2017, p. 21) que, a célula básica da família, formada por pais 

e filhos, não se alterou muito com a sociedade urbana. A família atual, contudo, difere 

das formas antigas no que concerne a suas finalidades, composição e papel de pais 

e mães. À essa composição pode-se enquadrar a família multiespécie, a qual incluem-

se os animais domésticos na composição da família. 

Conforme Piva e Carreira (2018, p. 2720) por esse dinamismo instável que o 

direito de família vem passando por tantas transformações, sendo que a própria 

definição de família já não é mais uma só. Muitos, inclusive, falam até em direito das 

famílias. E, em meio a tantas inovações, um movimento, ainda sutil, tem começado a 

chamar atenção: o dos familiares não humanos, mais conhecidos como animais de 

estimação.  

Analisado sobre as inovações nos conceitos de novos modelos de família que 

surgiram com o passar dos anos, no tópico a seguir será abordado com mais detalhes 

a família multiespécie como um desses novos modelos de estrutura familiar. 

 

2.2 Família multiespécie 

 

No decorrer dos anos, as famílias romperam algumas finalidades atribuídas a 

esse instituto, como a procriação, abstraindo a questão dos laços consanguíneos, e 

elevando os laços afetivos. É o caso de casais que optam por não terem filhos, e em 

 
12 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) é uma das ações que fazem parte 
do controle concentrado de constitucionalidade voltada para um objeto mais específico (casos de 
descumprimento a preceito fundamental). 
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alguns casos preferem criar animais domésticos. Aos olhos de alguns pode parecer 

incompreensível, ou injusto se fizer um comparativo, como se houvesse a troca de 

uma criança por um animal, mas o amor e afeto não são somente baseados em laços 

consanguíneos, para reconhecer essa relação humano-animal como uma relação 

afetiva. 

O porquê de se considerar esses animais domésticos como membros de uma 

família, intitulando assim até um novo modelo de familiar, é a maneira como os pets 

são tratados na atualidade pelos demais membros, humanos, como sendo um titular 

dessa família, a ponto de sentirem e tratarem seus animais domésticos como filhos. 

Eis que vem ganhando um grau significativo de popularidade, a chamada 

"família multiespécie", podendo ser conceituada, como aquela formada pela interação 

humano-animal dentro de um lar, onde os componentes humanos reconhecem os 

animais de estimação como verdadeiros membros da família (DIAS, 2018). 

Nas palavras de Moraes e Mello (2017, p. 2), à medida que a capacidade 

subjetiva dos seres humanos evoluiu, o olhar sobre os animais foi se diferenciando, e 

se antes serviam apenas para usufruto da espécie humana, hoje nos parece que 

ocupam um novo espaço nessas relações. Espaço este marcado pela proximidade e 

estabelecimento de vínculos afetivos entre essas duas espécies. 

O dia a dia das pessoas tem se alterado muito no decorrer dos anos, as 

mulheres já não passam a maior parte do tempo em seus lares e o homem não é mais 

o único provedor do lar, não havendo mais tanto tempo disponível para dispor de 

atenção e cuidado a uma criança na família. Houve uma queda na taxa de natalidade, 

o que demonstra que mulheres ou famílias tem optado por não terem filhos. O que 

causa em alguns desses casos a opção por animais domésticos.   

Quando as pessoas tomam a decisão de levar um pet para sua casa, na maioria 

dos casos, essas pessoas tem a preocupação em oferecer uma boa alimentação, 

cuidados com a saúde, dispor de bons veterinários, para proporcionar da melhor 

maneira possível a integração desse animal no ambiente familiar, preocupados em 

oferecer tanto para o pet quanto para os demais membros da família uma vida 

tranquila sem qualquer risco a saúde de nenhuma das partes dessa relação. Cada 

vez mais, com o passar do tempo, esses laços irão se estreitando, tonando-se mais 

intensa a relação de amor e carinho entre humano e seu pet, logo, se vê que não é 

uma relação de posse, e sim de afetividade. 
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É importante se destacar que não é somente trazer um animal de estimação 

para o lar que já o caracterizaria como membro dessa família, há de ser avaliado a 

real relação de afetividade com esse animal, a preocupação em manter um bom 

estado de saúde, comprovar a convivência desse animal na rotina dos membros 

dessa família, pois existem famílias que somente criam animais em casa como por 

exemplo para guarda, mantendo-o em área externa da casa, sem um convívio com a 

família, nesses casos, não se caracterizaria como uma família multiespécie. 

A família multiespécie é aquela formada por humanos e seus animais de 

estimação, quando considerados membros ou, até mesmo, filhos. É uma nova 

realidade afetiva que reclama a proteção do ordenamento jurídico pátrio (DIAS, 2018). 

Fica claro que a caracterização desse novo modelo de família se é dado pela 

relação afetiva entre humanos e seus pets, a ponto de considerá-los membros de sua 

família. O tratamento dado a esses animais é como um tratamento dado a um filho. 

Como vem sendo abordado desde o início desse trabalho, esses animais são dotados 

de sentimentos, por isso a preocupação com o bem estar deles ao avaliar a questão 

da guarda compartilhada e fazer uma analogia em questões de dissoluções de uniões 

em que em alguns casos se julga baseado no Código Civil no que diz em relação a 

separação de casais com filhos, como veremos mais adiante. 

De acordo com IBGE (2016) nos arranjos multipessoais com parentesco, o 

núcleo familiar mais comum no País era formado por casal com filhos, mas tem-se 

notado a queda da sua participação, que passou de 50,1% a 42,3% do total dos 

arranjos, de 2005 a 2015. Por outro lado, a proporção de famílias compostas por casal 

sem filho coabitando se tornou mais expressiva, de 15,2% chegou a 20,0% no mesmo 

período. 

Ainda conforme pesquisas do IBGE, de 2013, o número de animais de 

estimação nos lares brasileiros ultrapassou o número de crianças. É cada vez mais 

crescente o número de famílias que optam por ter um animal de estimação na família.  

Ao mencionar a família multiespécie como um modelo de família trata-se de 

levar em conta o princípio da afetividade, é esse afeto que gera as relações familiares, 

formando relações jurídicas. Conforme salienta Nunes (2014), o princípio da 

afetividade aborda, em seu sentido geral, a transformação do direito mostrando-se 

uma forma aprazível em diversos meios de expressão da família, abordados ou não 

pelo sistema jurídico codificado, possuindo em seu ponto de vista uma atual cultura 
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jurídica, e dando enfoque no que diz respeito ao afeto atribuindo uma ênfase maior no 

que isto representa.  

Será possível notar mais adiante, ao tratar da guarda compartilhada dos 

animais domésticos, que é de relevância trazer para ótica da família multiespécie, os 

princípios que regem o direito de família. É possível observar em algumas decisões a 

aplicação do princípio da afetividade. Pode-se assim complementar com o seguinte: 

 
O afeto ganhou status de valor jurídico e, consequentemente, logo foi elevado 
à categoria de princípio como resultado de uma construção histórica em que 
o discurso psicanalítico é um dos principais responsáveis, vez que o desejo 
e amor começam a ser vistos e considerados como verdadeiro sustento do 
laço conjugal e da família. (PEREIRA, 2011, p. 194 apud PESSANHA, 2014, 
p. 4). 
 

Reforça-se a importância do princípio da afetividade para o reconhecimento 

das novas famílias, incluindo também o pluralismo familiar, que é outro princípio de 

suma importância para a construção de um conceito familiar baseado no afeto, ligado 

também ao direito a felicidade. É dever do Estado garantir um mínimo social para que 

o indivíduo busque sua felicidade concretizando seus Direitos Sociais. Ou seja, o 

Estado precisa se adequar as necessidades sociais, desde que elas estejam em 

concordância com o Direito. 
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3 ANÁLISE DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE SÃO PAULO SOBRE A 

GUARDA COMPATILHADA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

Já existe no Brasil certa demanda de processos relacionados a discussão de 

guarda compartilhada de animais domésticos e alguns relacionadas ao direito de 

visita. Porém, devido a inexistência de dispositivos jurídicos que tratam 

especificamente sobre o tema, cabe ao judiciário valer-se da analogia e costumes de 

acordo com cada caso concreto, conforme assegura a LINDB13 em seus artigos14 4º 

e 5º. 

 Tratar-se-á neste capítulo de analisar processos relacionados a guarda 

compartilhada de animais domésticos em São Paulo, que é objeto deste trabalho. O 

foco será em São Paulo pelo fato de ser o local onde se concentram grande 

quantidade destes casos e já existe jurisprudência em relação ao assunto abordado 

neste trabalho. 

Tais celeumas não ficam adstritas apenas à guarda do animal, tendo 

desdobramentos no direito de visita e pensão alimentícia, sendo, respectivamente, 

direito e dever do cônjuge sem a guarda. 

O tema é intrigante e merece ampla discussão jurídica, tendo em vista a 

necessidade de adotar critérios factíveis para a melhor solução dos casos 

apresentados ao Poder Judiciário. Os critérios para a solução dos conflitos devem ser 

definidos a partir do bem-estar do animal de estimação, levando em consideração 

seus interesses, quebrando, portanto, os paradigmas antropocêntricos e especistas 

formadores da sociedade (SILVA, 2015, p. 103). 

A seguir, tratará de analisar quais interesses vêm sendo considerados nas 

decisões que tratam da guarda compartilhadas dos pets, quando não há acordo 

amigável entre os cônjuges. 

 

3.1 Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo 

 

 

 
13 LINDB: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, apesar de estar junto ao código civil, 
localizada em seu início, contém normas que regulam todas as áreas do direito. 
14 Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito. 
Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum. 
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Inicia-se esse tópico analisando processos relacionados a conflitos de 

competência para julgar os casos relacionados a guarda de animais domésticos, 

apresentando-se as decisões que reconhecem como sendo conflito de competência 

familiar, desconsiderando a definição de animais como objetos. Pois nessas decisões 

já inicia o problema com o não reconhecimento pelo juiz singular como sendo conflito 

de família e sim de natureza cível. 

Na sequência, é apresentado uma análise dos processos relacionados a guarda, 

direito de visita e até alimentos envolvendo animais domésticos. Trazendo-se os 

resultados desses processos e como os julgadores têm chegado a tais decisões.  

Como primeira análise, observa-se o agravo de instrumento nº 2052114-

52.2018.8.26.0000 de 2018, referido agravo vem contra decisão em que o juiz singular 

extinguiu parcialmente ação a qual o pedido se tratava de posse compartilhada e 

regime de visitas de cão de estimação do casal, alegando que não se trata de 

competência da Vara de Família e Sucessões e sim de questão cível. 

Já de início nota-se que o juízo aplica o entendimento de animais como bem 

semovente, de acordo ao tratado no Código Civil, art. 82, justamente por afirmar que 

tal pedido se refere a Vara Cível. 

Porém, apesar de ainda parecer absurdo para alguns o uso dos dispositivos do 

Código Civil utilizados nos casos que envolvem crianças e adolescentes, o relator 

José Rubens de Queiroz Gomes reconhece que devido o expressivo aumento de 

animais de estimação presentes nos lares brasileiros, com base nas pesquisas do 

IBGE, não há de se ignorar a aplicação de analogia dos artigos 1.583 a 1.590 do 

Código Civil, que trata da guarda compartilhada de crianças e adolescentes, os quais 

tem critérios que podem ser aplicados em caso de animais de estimação, conforme 

vemos a seguir: 

 
Considerando que na disputa por um animal de estimação entre duas 
pessoas após o término de um casamento e de uma união estável há uma 
semelhança com o conflito de guarda e visitas de uma criança ou de um 
adolescente, mostra-se possível a aplicação analógica dos arts. 1.583 a 
1.590 do Código Civil, ressaltando-se que a guarda e as visitas devem ser 
estabelecidas no interesse das partes, não do animal, pois o afeto tutelado é 
o das pessoas. (SÃO PAULO, 2018a). 
 

Acatado o pedido do agravo, julgado procedente, é devolvido o processo a Vara 

de Família e Sucessões para que trate da ação da guarda do animal adquirido durante 

a união estável. Reconhecendo não se tratar mais de bem semovente, anteriormente 

aplicado pelo juízo singular. 
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Por conseguinte, de se aplicar a analogia acima referida, estando a ação de 
reconhecimento e dissolução de união estável em trâmite na 3ª Vara de 
Família e Sucessões do Foro Central, é deste juízo a competência para o 
julgamento da ação em que se discute a “posse compartilhada e visitação” 
do animal doméstico. (SÃO PAULO, 2020a). 
 

Não há que se falar em igualar animais domésticos a crianças e adolescentes, 

o que se pretende é somente utilizar de ferramentas disponíveis, na ausência de 

legislação específica ao caso, inclusive que o próprio ordenamento jurídico permite, 

de acordo com a LINDB. 

Interessante frisar como relator também destaca, não se tratar somente do bem 

estar dos tutores em questão, mas também pelo zelo do bem estar do pet envolvido 

na ação, conforme trecho extraído do agravo. 

 
Todavia, isso não significa que a saúde do bicho de estimação não é levada 
em consideração, visto que o art. 32 da Lei nº 9.605/1998 pune com pena 
privativa de liberdade e multa quem ‘praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir 
ou mutilar animais [...] domésticos ou domesticados’. (São Paulo, 2020a). 
 

Nota-se com isso o reconhecimento de que os animais domésticos são seres 

senscientes, capazes de terem sentimentos em relação as mudanças ocorridas na 

dissolução da união do casal, a depender da relação que esse animal de estimação 

mantinha com seus tutores. 

O agravo citado acima, apesar de não tratar diretamente do julgamento da  

guarda compartilhada, e sim de reconhecimento de competência para julgamento na 

Vara de Família e não Cível, já demonstra que a falta de legislações diretamente 

relacionados a guarda compartilhada de animais domésticos já traz conflito desde o 

momento  de reconhecer o foro competente para julgar a causa. 

Seguindo com as análises de decisões do TJSP, traz-se Acordão de Agravo de 

Instrumento nº 2004100-66.2020.8.26.0000, contra decisão que determinou que as 

partes emendassem o acordo apresentado, para exclusão de pedidos de alimentos, 

guarda e visitas de cachorros alegando não possuir fundamento legal. 

Acrescenta o Juízo, quanto ao não reconhecimento da possibilidade jurídica do 

pedido: 

 
Os cachorros e animais de estimação são considerados bens semoventes. 
Assim, podem ser objeto de disposições quanto à posse, ou mesmo quanto 
aos recursos necessários para sua manutenção, desde que no Juízo Cível. 
Todavia, não podem ser objeto de ação de alimentos, pois esta se destina 
aos seres humanos. Imagine-se, por hipótese, que se admitisse a fixação de 
alimentos para os animais de estimação e que tais alimentos não fossem 
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pagos. Poderia a parte interessada ingressar com ação de execução de 
alimentos na Vara de Família sob o rito da prisão civil? 
O mesmo raciocínio se aplica com relação à guarda e visitas, que estão 
previstos no Código Civil na parte que trata das relações familiares e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
2. Além de juridicamente impossíveis, tais pedidos (guarda, visitas e 
alimentos aos animais de estimação) não podem correr dentro desta ação de 
reconhecimento e dissolução de união estável, uma vez que não se 
subsumem, ratione materiae, à competência desta Vara da Família e 
Sucessões, disciplinada no art. 37, I e II do Decreto-Lei Complementar n.º 
03/69. (SÃO PAULO, 2020b). 
 

Todavia, em seguida, será demonstrado novamente como que, apesar de 

lacuna de uma legislação específica em relação a guarda de animais domésticos, usa-

se o recurso da analogia para o caso em questão, assim como no caso anterior. 

 

Quanto aos pedidos de guarda e visitas de animais de estimação, respeitado 
entendimento diverso, há sim possibilidade jurídica de que sejam aplicados a 
situações que envolvam animais de estimação os regramentos legais 
estipulados pelos artigos 1.583 e seguintes do Código Civil, dentro dos 
princípios de razoabilidade e proporcionalidade, que, ao menos no caso em 
tela, parecem ter sido atendidos. (SÃO PAULO, 2020b). 
 

Inclusive, no referido agravo, vem sendo citado decisões reiteradas do TJSP 

em que tratam da mesma questão. Reconhecendo a sensciência dos animais e 

aplicação dos artigos do Código Civil (1583 a 1590) nos casos semelhantes. 

Porém, permanece não se tratando de Direito de Família as questões que se 

referem a alimentos.  

 
2. Semelhante interpretação, contudo, não se aplica à pretensão de que se 
concedam alimentos para os animais. Alimentos constituem obrigação 
natural e civil tocante ao poder familiar ou às relações de parentesco entre 
pessoas naturais, situações que, evidentemente, presentes entre seres 
humanos, sem embargo de existirem fortes e duradouros laços de afetividade 
entre humanos e animais no mundo atual. Não pode ser diferente, uma vez 
que a obrigação alimentar é sui generis, com características e consequências 
próprias, com a possibilidade, inclusive, de pena restritiva de liberdade no 
caso de não cumprimento. (SÃO PAULO, 2020b) 
 

Apesar do trecho acima citado, o relator não impede que seja acordado entre 

as partes, obrigação de cunho civil, a manutenção destes animais no que se refere a 

saúde, cuidados veterinários e alimentação, mas não de natureza alimentar. 

Ou seja, há um importante avanço na concessão do direito de guarda 

compartilhada e direito de visita. Mesmo que não haja reconhecimento da obrigação 

de alimentos, mas nota-se a preocupação com o bem estar dos animais domésticos, 

proporcionando a eles o bem estar de conviverem com ambos os tutores, e, mesmo 
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sendo uma obrigação civil, existe também a preocupação em proporcionar ao pet 

cuidados com saúde e alimentação por parte de ambos tutores. 

No caso a seguir, Acordão de Agravo de Instrumento nº 2207443-

23.2019.8.26.0000, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão reproduzida a 

fl. 58, a qual revogou a liminar anteriormente deferida, que atribuíra a guarda 

compartilhada dos animais de estimação às partes (SÃO PAULO, 2019). 

A agravante não discute a posse ou propriedade dos cães, que atualmente está 

com o agravado. Porém requer o direito de guarda compartilhada, alegando o carinho, 

sentimento e convívio com esses cães. Os cães, segundo a agravante, foram 

adquiridos em conjunto durante relacionamento amoroso. E que após o rompimento 

ainda assim permanecia semanalmente na companhia dos cães e que 

repentinamente foi impedida pelo recorrido. 

A alegação do recorrido é que os cães são de propriedade exclusiva dele e as 

partes não constituíam união estável, sendo assim, insurgiu-se de agravo para 

suspensão da guarda compartilhada com a recorrente. 

 
A autora pugna pelo restabelecimento da liminar de fls. 89/90 dos autos de 
origem, salientando que não discute a propriedade dos bichos, pretendendo 
apenas a guarda compartilhada. Insiste não haver dúvidas quanto ao 
relacionamento afetivo dos cães com ela e com sua família. Aduz, ainda, que 
o agravado pretende apenas chantageá-las, empregando os animais para 
tanto. (SÃO PAULO, 2020c). 
 

Interessante desse acordão que, mesmo não havendo a união estável entre as 

partes, se fala em guarda compartilhada dos cães adquiridos durante relacionamento 

amoroso das partes, devido a agravante ter demonstrado por documentos o afeto e 

cuidado despendido aos cães. 

Novamente nos deparamos com jurisprudência que considera esses animais 

seres sencientes, capazes de sentir os efeitos emocionais que a falta de convivência 

com um dos tutores poderia trazer: 

 
GUARDA E VISITAS DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. SEPARAÇÃO 
JUDICIAL. O animal em disputa pelas partes não pode ser considerado como 
coisa, objeto de partilha, e ser relegado a uma decisão que divide entre as 
partes o patrimônio comum. Como senciente, afastado da convivência que 
estabeleceu, deve merecer igual e adequada consideração e nessa linha 
entendo deve ser reconhecido o direito da agravante, desde logo, de ter o 
animal em sua companhia com a atribuição da guarda alternada. O 
acolhimento da sua pretensão atende aos interesses essencialmente da 
agravante, mas tutela, também, de forma reflexa, os interesses dignos de 
consideração do próprio animal. Na separação ou divórcio deve ser 
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regulamentada a guarda e visita dos animais em litígio. Recurso provido para 
conceder à agravante a guarda alternada até que ocorra decisão sobre a sua 
guarda. (SÃO PAULO, 2020c). 
 

O que é demonstrado por esses julgados citados é que claramente vem sendo 

usado o dispositivo de analogia para tais julgamentos. Já que o ordenamento jurídico 

é omisso em relação a guarda compartilhada de animais domésticos. 

De acordo com Reale (2015, p. 85) o processo analógico é, no fundo, um 

raciocínio baseado em razões relevantes de similitude. Quando encontramos uma 

forma de conduta não disciplinada especificamente por normas ou regras que lhe 

sejam próprias, consideramos razoável subordiná-las aos preceitos que regem 

reações semelhantes, mas cuja similitude coincida em pontos essenciais. [...] o 

processo analógico está como que a meio caminho entre a indução e a dedução, 

desempenhando função relevante no Direito, quando a lei é omissa e não se pode 

deixar de dar ao caso uma solução jurídica adequada. 

O Direito precisa se adequar aos fatos sociais, o que inclui as mudanças no 

decorrer dos anos. A sociedade com o passar do tempo vai se modernizando, valores 

vão se alterando, e o Estado precisa estar preparado para amparar a todos conforme 

vão sofrendo essas mudanças. Não justifica o Direito fechar os olhos para o crescente 

número de famílias multiespécies que vem se formando, e não se adaptar para julgar 

litígios relacionados a esse novo modelo familiar. Ou simplesmente ignorar o 

dispositivo legalmente amparado da analogia. 

Por fim, importante ressaltar que as decisões do TJSP trazidas neste capítulo 

vem sendo baseadas por jurisprudências de decisões decorrentes de fatos ocorridos 

e semelhantes, ou seja, o uso da analogia para julgar os casos de guarda 

compartilhada destas decisões já vem servindo de base para continuar julgar casos 

iguais, até que se tenha legislação específica para o assunto em questão. 

Completa-se com o seguinte:  

 
A jurisprudência, muitas vezes, inova e matéria jurídica, estabelecendo 
normas que não se contêm estritamente na lei, mas resultam de uma 
construção obtida graças à conexão de dispositivos, até então considerados 
separadamente, ou, ao contrário, mediante a separação de preceitos por 
largo tempo unidos entre si. Nessas oportunidades, o juiz impõe, para o caso 
concreto, uma norma que vem completar o sistema objetivo do Direito. 
(REALE, 2015, p. 168). 
 

Espera-se que, através dessas jurisprudências, e com número de casos 

recorrentes, a nossa legislação entenda a necessidade de se adequar e olhar com 
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mais rigor os temas relacionados ao direito dos animais, em especial os casos 

envolvendo disputas pela guarda desses animais que é tema deste trabalho. 

O que se vê dessa análise, com os processos sendo julgados mesmo que 

baseados em jurisprudência, é que a justiça já tem visto com outros olhos e 

reconhecendo a existência desse direito. E isso já indica esperança de que 

futuramente se possa contar com legislação específica para tanto. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há no Brasil legislação específica para tratar dos casos de definição de 

guarda de animais domésticos, alimentação e visitas em casos de dissolução da união 

de um casal. Alguns Projetos de Lei já apresentados tentam trazer melhores 

condições nos julgados envolvendo esses animais. Porém passam por longa espera 

até serem analisados e quiçá aprovados. Exemplo recente que se tem dessa longa 

espera foi a criação da Lei Sansão, a qual teve um Projeto de Lei apresentado em 

2012, para aumento da pena de quem pratica maus tratos ou abusos contra cães e 

gatos. E somente agora, 8 anos depois, é que teve sua aprovação. Porém nem 

sempre essa espera resulta de aprovação, às vezes se espera tantos anos e por fim 

acabam arquivando o Projeto de Lei. 

Talvez, por ser interesse de uma minoria, atrapalhe que haja maior 

desempenho em aprovar leis que sejam de interesse de animais não humanos. Alguns 

projetos podem ir em desencontro a interesses sociais, políticos ou econômicos. 

Entretanto, não se deve esquecer que se trata de vidas, vidas que merecem também 

um tratamento digno, que precisam ser valorizadas como a vida de um animal 

humano. Já que é constatada a capacidade de sentir destes animais não humanos. 

Essas famílias, as quais chamamos de multiespécie, ficam desamparadas 

legislativamente quando necessitam recorrer ao Poder Judiciário para uma solução 

ao caso. 

Porém, mesmo havendo essa lacuna para tratar destes litígios, já há 

diariamente casos presentes no ordenamento jurídico brasileiro de situações 

envolvendo questões relacionadas a guarda desses animais. E, esperançosamente, 

resultam de soluções as quais esses animais passam a deixar de ser considerados 

mero objetos semoventes. Há essa necessidade de que os animais domésticos 

percam essa classificação arcaica de bem, propriedade, e que a legislação os vejam 

como sujeitos capazes de sentir, de ter emoções, sujeitos de uma vida e que merecem 

uma vida digna.  

Os animais não humanos já vêm perdendo esse status de objeto, existem 

diversos estudos e autores trazendo para conhecimento de todos o quão esses 

animais são possuidores de sentimentos, de emoções, capazes de sentirem dor, 

medo, sofrimento e alegria. 
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Considerando a capacidade de sensciência dos animais é importante se falar 

que tais decisões que se espera dos tribunais em relação a guarda desses animais 

domésticos, sejam vistas para interesse dos animais não humanos, deve-se analisar 

qual lar irá proporcionar melhores condições a este pet da disputa em questão, deverá 

sim esse tutor oferecer melhores condições de saúde, de conforto, de cuidados e 

laser, novamente, não se está falando de objeto semovente, e sim de uma vida, uma 

vida que merece viver dignamente. Portanto, os tribunais ao julgar tais celeumas, não 

deve priorizar o bem estar dos tutores e sim desses animais primeiramente. Há de se 

reconhecer que, mesmo com essa ausência legislativa brasileira para tais questões, 

já há um animador avanço em julgar por analogia e com presentes jurisprudências. 

O conceito de família já trouxe diversas modificações ao longo dos anos, 

adaptando-se as mudanças da sociedade, portanto, deve o Direito das Famílias 

também caminhar de encontro a essas mudanças, considerando tais questões da 

família multiespécie, que é um modelo de família extremamente presente nos atuais 

dias, e que assim possa trazer soluções e proteger o interesse dos envolvidos nessa 

nova forma de família. Deixando de ignorar tais fatos como sendo de questão familiar 

e “empurrando-os” para que sejam tratados como questões cíveis. 

Esse avanço que tem-se tido nos tribunais de São Paulo em julgar por analogia 

tais casos de guarda, direito de visitas e alimentação de animais domésticos é 

esperado que inspire e incentive a ordenamento jurídico a tratar com mais atenção a 

ponto de entenderem a importância da existência de legislação específica para uma 

decisão que traga vida digna aos pets, independente de com quem fique a guarda. 

Todavia, mesmo com esses avanços analisados em relação aos julgamentos 

por jurisprudência, pode-se verificar um atraso processual decorrente no início do 

processo em que o juiz peca ao recusar que o processo corra na Vara de Família, 

ainda utilizando entendimento de animais como objetos. Sendo necessário o agravo, 

conforme visto no capítulo 3 deste trabalho, para que seja reconhecida a causa como 

de família e não civil. 

Portando, o que se vê ainda é um pequeno movimento, de um pequeno grupo 

de pessoas, infelizmente, que tem se preocupado com a regulamentação da guarda 

compartilhada de animais domésticos. É notório que animais são vistos e tratados por 

muitas famílias hoje como membros delas, então, logo se vê, que não é absurdo que 

tais casos sejam tratados em Varas de Família e com a devida regulamentação de 

uma legislação específica para tais casos.   
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