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RESUMO 

O tempo é provocador das mais diversas transmudações, estimulando verdadeiras reviravoltas na 
sociedade e incidindo diretamente na confecção das normas jurídicas. Neste viés, pensar o direito e sua 
aplicação frente as situações reais implica em repensá-lo de forma a garantir efeitos protetivos sem 
hierarquias e categorizações. A Constituição Federal de 1988 por meio do art. 226 não trouxe qualquer 
conceituação do que seria família e, ao mesmo passo, elucidou alguns modelos de entidades familiares. 
Apesar da inexistente definição sobre o que seria família, a Carta Maior de 1988 teve por preocupação em 
reconhecer que o agrupamento familiar constitui base da sociedade e como tal carece de especial proteção 
do Estado. Tal mandamento, portanto, enseja o chamado pluralismo familiar, ou seja, reconhece a 
existência de múltiplas possibilidades de formação de família e que, de igual forma, deverão ser 
amparadas em seu grau máximo pelo Estado. Assim, a partir do pluralismo familiar e da liberdade 
concedida aos seres humanos, começou a surgir agrupamentos familiares formados a partir da presença 
humana e de animais de estimação. A constante presença de animais de estimação nos lares fez 
impulsionar um novo tipo de família, atípica, mas real, a chamada família multiespécie. O 
reconhecimento do animal de estimação enquanto membro do seio familiar acabou incidindo em 
demandas judiciais litigiosas cujo objeto central de discussão é a disputa pela guarda dos animais em sede 
de divórcio e dissolução de união estável em contraponto ao expresso no art. 82 do Código Civil de 2002 
que classifica todo e qualquer animal como bem móvel.   Neste sentido, o problema de partida é o 
seguinte: como e em que medida deverá ocorrer a proteção jurídica da família multiespécie? O objetivo 
geral cinge-se em analisar os animais de estimação enquanto membros da família multiespécie e como 
deverá ocorrer o exercício da guarda responsável para depois do término do casamento ou da união 
estável. No que tange a metodologia, a pesquisa foi realizada de forma qualitativa na medida em que 
analisou a família multiespécie enquanto fenômeno social e a interação entre animais humanos e não 
humanos, dado o tempo, o local e seara cultural. Para sua efetivação, foi utilizado o uso de material 
bibliográfico e documental e o método indutivo em razão de buscar chegar a conclusões contrárias ao já 
positivado na norma jurídica, ou seja, a partir da análise do surgimento da família multiespécie como 
acontecimento social em relação a norma positivada por meio do estudo da legislação, do costume e da 
jurisprudência. Tem-se, desta maneira, que deve haver o reconhecimento da família multiespécie como 
nova entidade familiar carecedora de reconhecimento e proteção estatal em relação aos seus membros. 
Para tal possibilidade deve haver a verificação da sensibilidade animal como perceptíveis de sentimentos 
e dotados de racionalidade, bem como o reconhecimento da chamada dignidade animal enquanto sujeitos 
de uma vida. Após, deve-se propor um novo pensar no que tange a aplicação de normas, afastando a 
hierarquização e a polarização, excluindo-os, desta maneira, da condição de bens móveis e ser-lhes 
atribuída personalidade jurídica mínima com devida representação por meio de seus tutores. Por fim, para 
após da ruptura do casamento e da união estável deve ser aplicado o chamado exercício de guarda 
responsável pelos tutores dos animais de estimação, na medida em que devem ser promovidos em grau 
máximo os princípios da proteção integral e do melhor interesse do animal. 

  

Palavras-chave: Família; Multiespécie; Animais de estimação; Guarda responsável.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Time provokes the most diverse transmutations, stimulating turnaround in society and directly affecting 
the creation of legal norms. In this bias, thinking about Law and its application in the face of real 
situations implies rethinking it to guarantee protective effects without hierarchies and categorizations. The 
Federal Constitution of 1988 through art. 226, did not bring any conceptualization of what would be a 
family and, however, presented some models of family entities. Although there is no definition of what a 
family would be, the Constitution of 1988 recognized that the family group constitutes the basis of society 
and, therefore, needs special protection from the State. The constant presence of pets in the homes has 
propelled a new type of family, atypical, but real, the so-called multispecies family.  The recognition of 
the pet as a member of the family member has led to lawsuits whose central object of discussion is the 
dispute over the custody of the animals in the event of divorce and dissolution of a stable union as 
opposed to what it expresses in art. 82 of the Civil Code of 2002 that classifies every animal as a movable 
asset. In this sense, the starting problem is the following: how and to what extent should the legal 
protection of multi-species families occur considering as a central point the insertion of the pet in the 
family nucleus? The general objective is limited to analyzing pets as members of the multispecies family 
and how the legal protection of such families should occur. Regarding the methodology, the analysis was 
carried out in a qualitative way, since the multispecies family was analyzed as a social phenomenon and 
the interaction between human and non-human animals, given the time, place and cultural field. For its 
effectiveness, bibliographic and documental material and the inductive method were used in search of 
conclusions contrary to what was already stated in the legal norm. In other words, from the analysis of the 
emergence of the multispecies family as a social event in relation to the positive norm through the study 
of legislation, custom and jurisprudence. In this way, there should be recognition of the multispecies 
family as a new family entity that needs recognition and protection from the State in relation to its 
members.  For such a possibility, there must be the verification of animal sensitivity as perceptible beings 
of feelings and endowed with rationality, as well as the recognition of the so-called animal dignity as 
subjects of a life. Afterward, new thinking must be proposed regarding the application of norms, moving 
away from hierarchization and polarization, thus excluding them from the condition of movable assets 
and assigning them minimal legal personality with due representation through their tutors. Finally, after 
the breakdown of the marriage and the stable union, the so-called responsible custody exercise by the 
pet's guardians must be applied, since the principles of integral protection and the best interest of the 
animal must be ensured to the maximum extent possible. 

 

Keywords: Multispecies family; Pets; Legal Nature; Responsible custody. 
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1      INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, o Direito vem sendo atingido por diversas transformações em 

decorrência da constante evolução da sociedade e dos novos estilos de vida adotados 

pelos indivíduos que a compõem. No contexto social em que se vive, seria impossível 

pensar o Direito tão somente como um conjunto de regras a serem aplicadas a 

determinadas situações, pura e simplesmente. 

Dentro desta contextualização introdutória, a Constituição Federal de 1988 trouxe, 

em seu art. 226, que a família é a base da sociedade e deve ser devidamente protegida 

pelo Estado. Traz, ainda, em seu rol de parágrafos, alguns tipos expressos de modelos 

de famílias, que não constituem um rol taxativo, mas exemplificativo, diante do 

chamado pluralismo, que permite a formação de vários arranjos familiares, de modo a 

afastar, por conseguinte, como única e legítima, a entidade do casamento. Tal 

entendimento é cediço perante os mais diversos doutrinadores da área. 

A vida em agrupamento enseja a família por meio de uma formação dotada de 

espontaneidade. Ao lado disso, a constituição de grupos a fim de viverem juntos nasce a 

partir da liberdade de escolha e da autonomia privada em manter relações. Desta forma, 

importa ao Direito as relações interpessoais mantidas entre indivíduos dentro de um 

aglomerado, visto que, a partir do momento em que esses relacionamentos passam por 

conflitos jurídicos, o Direito manifesta-se para solucionar os problemas. 

Sob o prisma do Código Civil de 2002 e sua interpretação, em conformidade com 

a Constituição Federal de 1988, o afeto vem ganhando demasiada proporção no que 

tange ao Direito de Família, a permitir, inclusive, o estabelecimento de relações de 

parentesco mediante o critério socioafetivo, ao lado dos critérios biológico e jurídico. O 

afeto, portanto, promove novas demarcações familiares, fazendo uma verdadeira 

remodelagem nas famílias, ao ponto aliás de obter mais importância que os vínculos 

biológicos.  

O fenômeno afetivo adquiriu contornos jurídicos, na medida em que a Carta 

Magna de 1988 não define o que é família, muito menos atribui requisitos para sua 

formação e validade, deixando a cargo dos componentes do grupo familiar a liberdade e 

a autonomia, próprias do direito privado, para formar os mais diversos grupos 
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familiares. Registre-se, ademais, que a família merece especial proteção do Estado, não 

comportando, portanto, a indevida intromissão quanto a sua formação. 

Neste contexto, por meio dessa heterogeneidade familiar e proteção estatal, o 

casamento deixou de ser o único meio legítimo para formar famílias, colocando o 

conservadorismo familiar em último plano, ao reconhecer, por exemplo, a união estável 

como entidade familiar. 

Sob este aspecto, não demorou chegar até o Judiciário uma nova formação de 

família, a denominada família multiespécie, baseada nas relações de afeto estabelecidas 

entre animais humanos e não humanos, na medida em que a disputa sobre “guarda” de 

animais vem sendo tema central de litígios familiares. A dificuldade, portanto, permeia 

em precisar ao certo a natureza jurídica dos animais, tidos como ‘coisa’, conforme 

aponta a codificação privada, ou como sujeito de direito, a partir da interpretação da 

Constituição Federal de 1988, bem como pela ausência de legislação que aborde a 

situação. 

Neste viés, a pesquisa possui o seguinte problema: analisar como e em que 

medida deverá ocorrer a proteção jurídica das famílias multiespécies, tendo em vista a 

atual conjuntura das famílias contemporâneas e como ponto central a inserção do animal 

de estimação no seio familiar.   

O estudo mostra a importância de averiguar a nova realidade dos lares, não só 

brasileiros, mas também mundiais, visto que os animais de companhia estão ganhando 

maior visibilidade, tanto no aspecto afetivo como no econômico.  

Coloca-se, portanto, em consonância com a linha de pesquisa de relações 

privadas, direitos humanos e desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em 

Direito do Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7), que, por sua vez, possui área de 

concentração em Relações Privadas, Sociedade e Desenvolvimento, pois procura a 

realização da promoção humana por meio do afeto, mola propulsora do Direito de 

Família, especialmente no que tange ao surgimento de um novo tipo de entidade 

familiar não tipificada na legislação. 

Ademais, a pesquisa demonstra sua importância e necessidade diante de uma 

lacuna legislativa que possa dirimir os conflitos jurídicos oriundos da ruptura familiar 
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que tenha o animal de estimação como membro da família. Outrossim, diz respeito ao 

campo da autonomia privada dos indivíduos no momento em que perpassa pelos 

conceitos próprios dos Direitos da Personalidade no que tange aos conceitos clássicos 

de pessoa, sujeito e personalidade, recai sobre o âmbito do Direito de Família, no que se 

refere à liberdade e ao pluralismo familiar, chegando ao direito animal e ao direito 

ambiental.  

A família possui assentamento na Carta Magna de 1988, quando, em seu art. 226, 

elenca que a mesma constitui a base de uma sociedade e carece de especial proteção do 

Estado. Neste sentido, todos que nascem com vida começam a fazer parte de 

determinado grupo familiar. Ao crescer, este mesmo indivíduo, se for da sua vontade, 

dará início a um novo grupo que, igualmente, será chamado de família. Há, portanto, 

com o passar das gerações, a aglomeração de pessoas que possuem entre si relações 

familiares, originando, a partir disto, consequências para o mundo jurídico no que 

concerne às relações pessoais e patrimoniais, de tal forma que interessa bastante ao 

Direito, a fim de que possa regular e dirimir eventuais situações conflituosas. 

Dentro desses aspectos, eis que se destacam o princípio da dignidade da pessoa 

humana, previsto constitucionalmente, mas que percorre todas as legislações 

infraconstitucionais com o intuito de garantir a dignidade dos membros do grupo 

familiar, bem como a liberdade e a autonomia privada próprias do direito privado, que 

exprimem a proibição de qualquer ente, público ou privado, de intrometer-se nas 

relações estabelecidas pelo indivíduo e sua família. 

Nesta trilha, a efetividade da proteção à família só será garantida se for dada a 

devida atenção à dignidade de seus membros e a autonomia que os mesmos possuem de 

relacionar-se conforme melhor lhes aprouver e, nisto, entra a liberdade de qualquer 

família de trazer para seu grupo e tratar como membro de seu bando os animais de 

estimação que desejarem. 

Busca-se, desta forma, combater um sistema fechado, formal e simplista que não 

admite a liberdade das pessoas para formar famílias, conforme sua vontade, e que, 

mesmo diante da evolução social, opta por rechaçar tudo que foge ao tradicional.  

As famílias multiespécies, portanto, não representam uma fantasia, mas sim a 

realidade de uma sociedade que passa por fases de grandes mudanças, não podendo a 
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quem quer que seja impedir sua formação, pois elas já existem e carecem de proteção 

estatal, na medida em que há nítido acréscimo de casais que introduzem em seus lares 

os animais de estimação, qualificando-os como "filhos" de quatro patas. 

Diante da crescente presença de animais de estimação nos lares, vêm aumentando, 

ao mesmo passo, os números de desfazimentos de relacionamentos que buscam em sede 

de divórcio ou dissolução de união estável determinar o destino do animal de estimação 

que antes contava com a presença constante de "pai" e "mãe" e, repentinamente, passam 

a figurar como elemento principal de um verdadeiro campo de batalha, tanto que a 

busca pelo Judiciário para a resolução sobre o tema tornou-se cada vez mais comum. 

Neste sentido, a discussão apresentada neste trabalho não tem como foco central a 

resolução da natureza jurídica dos animais de estimação, muito embora o assunto 

apareça de maneira transversal na condução do trabalho, mas de investigar os impactos 

jurídicos provenientes da formação da família multiespécie, a partir da ideia de guarda 

responsável de animais de estimação dentro das relações familiares. 

Assim, objetivo geral cinge-se em analisar os animais de estimação enquanto 

membros da família multiespécie e como deverá ocorrer a proteção jurídica de tais 

famílias. 

Especificamente, num primeiro momento, procurar-se-á entender a família 

multiespécie como forma de ter o animal de estimação como membro do agrupamento 

familiar, analisando a ascensão jurídica e familiar por meio da heterogeneidade familiar, 

a relação entre animais humanos e não humanos e o início da domesticação de animais, 

para, posteriormente, chegar-se a família multiespécie como tendência do pluralismo 

familiar.   

Numa segunda oportunidade, averiguar-se-ão as implicações jurídicas advindas da 

formação da família multiespécie, partindo da análise do art. 82 do Código Civil de 

2002, seguindo pelo conceito de personalidade jurídica, para após verificar a 

possibilidade de reconhecer os animais de estimação como pertencentes a uma terceira 

categoria, diferente de coisa e pessoa.  

E, finalmente, analisar-se-á o exercício da guarda responsável dos animais de 

estimação na família multiespécie, começando pelo estudo constitucional da guarda em 
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seu sentido amplo e sua aplicação aos animais de estimação, passando pela guarda em 

seu sentido estrito em análise conjunta ao princípio do melhor interesse do animal, para 

por fim, cuidar da possibilidade de prestação alimentícia em relação aos animais de 

estimação.   

No que tange a metodologia, a pesquisa foi realizada de forma qualitativa na 

medida em que analisou a família multiespécie enquanto fenômeno social e a interação 

entre animais humanos e não humanos, dado o tempo, o local e seara cultural. Para sua 

efetivação, foi utilizado o uso de material bibliográfico e documental e o método 

indutivo em razão de buscar chegar a conclusões contrárias ao já positivado na norma 

jurídica, ou seja, a partir da análise do surgimento da família multiespécie como 

acontecimento social em relação a norma positivada por meio do estudo da legislação, 

do costume e da jurisprudência. 

O trabalho está dividido em três capítulos, além da introdução, conclusão e 

referências, de forma explicar a relação entre animais humanos e não humanos na 

família multiespécie.  O primeiro capítulo trará a família multiespécie e os animais de 

estimação como membros do agrupamento familiar; posteriormente, o segundo capítulo 

cuidará das implicações jurídicas advindas da formação da família multiespécie; e, 

finalmente, o terceiro capítulo apresentará a guarda responsável dos animais de 

estimação na família multiespécie. 
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2 A FAMÍLIA MULTIESPÉCIE: OS ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO COMO MEMBROS DO AGRUPAMENTO 
FAMILIAR 

A família mostra-se em constante transmudação ao passar dos tempos, modifica 

valores, pessoas e os integrantes dos núcleos familiares. Muita coisa muda no mundo, 

só não muda o intuito de formar família, formar até mesmo quando acreditam não 

existir. 

Neste sentido, a família é importante para os que a compõem e mais ainda para o 

Estado, na medida em que aquela representa a célula mater da sociedade, ao passo que é 

núcleo estruturador das pessoas. 

Contudo, as famílias contemporâneas não representam somente núcleos formados 

por pessoas humanas. A evolução do conceito de família acabou por alargar o seu teor e 

vem trazendo para sua intimidade a presença de animais.  

Diante disto, tentar-se-á, neste primeiro capítulo, conceituar e entender o 

fenômeno da família multiespécie e sua relação com os animais de estimação diante do 

pluralismo familiar. A abordagem acontecerá em três momentos distintos: análise da 

ascensão do desenvolvimento jurídico e social das famílias contemporâneas e a 

heterogeneidade familiar; a relação entre os animais humanos e não humanos e o 

surgimento da domesticação de animais; e, por fim, os animais de estimação e a família 

multiespécie como uma nova tendência do pluralismo familiar. 

2.1  A ascensão do desenvolvimento jurídico e social das famílias 
contemporâneas e a heterogeneidade familiar 

Viver em agrupamento possui basicamente duas finalidades a serem atingidas 

conjunta ou isoladamente: impulsionar a reprodução e o medo de vivenciar a solidão. É 

bem verdade que a primeira opção em tempos remotos era a que mais se sobressaía, 

afinal, o instinto reprodutivo, próprio dos seres vivos, praticamente obrigava o 

acasalamento, enquanto a segunda alternativa atualmente revela uma necessidade frente 

ao modo solitário de viver que permeia as sociedades. 
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Neste cenário, a família surge como noção inicial de agrupamento, especialmente 

o aglomerado humano. Sob o viés biológico, o fenômeno familiar ocorre como unidade 

de reprodução, tanto que a bíblia, em Gênesis, capítulo I, versículo 28, aduz: “frutificai 

e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre 

as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra”. 

Em contrapartida, a família vista pela perspectiva social, proporciona a vida em 

associações e grupos,a originar diversas interações e estruturas, de modo a interessar, 

desta forma, à seara jurídica. Luiz Edson Fachin (1999) diz que a família, enquanto 

fenômeno sociológico, apresenta evolução desde à época da família patriarcal romana 

até a célula familiar da sociedade industrial contemporânea, mantendo estreita relação 

com as mutações impulsionadas pelos fenômenos sociais. 

Sob este aspecto, importante frisar a origem etimológica da palavra família, 

conforme bem apontam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2012, p. 45): 

 
Etimologicamente, a expressão família vem da língua dos oscos, povo do 
norte da península italiana, famel (da raiz latina famul), com o significado de 
servo ou conjunto de escravos pertencentes ao mesmo patrão. Esta origem 
terminológica, contudo, não exprime a concepção atual de família, apenas 
servindo para a demonstração da ideia de agrupamento. 

 

Assim, conforme sua origem, a família não possuía a conotação que hoje 

desempenha, mas tão somente havia uma conexão patrimonial e de propriedade, diante 

do poderio que os senhores de terra possuíam em relação aos escravos. 

A família possui papel fundamental na vida dos seres humanos, pois dentro de seu 

âmbito é que irão acontecer os mais variados e importantes fatos da vida, a abarcar o 

nascimento até o fim do ciclo vital.  

O agrupamento familiar proporciona para além de atividades naturais, como a 

fala, o comportamento e a estrutura psicológica, os desígnios culturais do indivíduo, na 

medida em que o seio cultural da família influenciará diretamente nas futuras escolhas 

da pessoa pertencente àquele grupo, como estilo de roupas, música, o caminho 

profissional a ser traçado, enfim, a família enquanto estrutura familiar pode influenciar 

o sucesso ou a ruína do membro que a compõe. 
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O fenômeno familiar, portanto, promove mudanças e uma interdisciplinaridade 

entre as mais diversas relações, dentro e fora da família, a merecer destaque as palavras 

de Chynthia A. Sarti (1995, p. 40): 

 
Essas mudanças correspondem a uma ação deliberada, no sentido de um 
projeto emancipador que instituiu novos padrões de comportamento, mas que 
só foi possível por mudanças, na realidade exterior à família, que afetaram de 
maneira decisiva esta esfera da vida social, transformando-a fatalmente. 
Acontece que a família não é uma totalidade homogênea, mas um universo 
de relações diferenciadas, e as mudanças atingem de modo diverso cada uma 
destas relações e cada uma das partes da relação.  

 

Neste sentido, as mudanças ocorridas ao longo dos tempos no âmbito familiar 

ocorreram por uma verdadeira complexidade e transformações de fatores, tanto que não 

há como fixar unicamente um modelo familiar a ser seguido, mas sim a diversidade 

familiar existente diante dos movimentos sociais ocorridos a cada tempo dentro de uma 

linha do tempo. 

Conforme expõe Luiz Edson Fachin (1999), a família, como fato cultural, precede 

o direito e está subentendida no sistema jurídico, de forma a representar bem mais do 

que fotos, quadros e convivência entre pessoas. No âmbito jurídico, não cabe a 

percepção tão somente pelo Direito de Família, pois não revelaria todo o seu alcance. 

Nas palavras do referido autor, “antecede, sucede e transcende o jurídico, a família 

como fato e fenômeno (FACHIN, 1999, p. 14)”. 

Assim, deixando para trás um pouco da origem da família frente à história, surgiu 

como primeiro mandamento universal perante a família a proibição do incesto 

(FARIAS; ROSENVALD, 2012) como espécie de lei com viés estritamente moral, que 

vigora até hoje perante as famílias.  

O incesto remonta as relações sexuais entre determinados parentes,as quais a lei, 

por meio de uma norma mandamental, proíbe. Desta forma, o incesto não representa 

crime dentro do ordenamento jurídico, mas compõe uma norma de caráter proibitivo 

dentro do Direito Civil, quando, por exemplo, são impedidos de casar ou manter união 

estável, os parentes (ascendentes e descendentes) em linha reta infinita, como pais e 

filhos, bem como os colaterais até o terceiro grau, como irmãos, tios e sobrinhos. 



16 
 

Prosseguindo, o modelo patriarcal e hierarquizado de família foi o pioneiro a ser 

previsto dentro do Código Civil de 1916, este sob influência da revolução francesa, no 

final do século XVIII, bem como pelo domínio esmagador da religião, visto a ideia de 

casamento como única maneira de “purificar” as relações sexuais entre um homem e 

uma mulher. 

As normas de comportamento, impostas rigidamente à sociedade, sempre 
foram fruto de preceitos de origem religiosa, cuja preocupação maior era- e 
ainda é- o controle das pessoas por meio da imposição do medo. Quem se 
afasta dos modelos como certos sujeita-se a castigos eternos. O pecado, a 
excomunhão e a crença na existência do inferno são as ferramentas utilizadas 
para que as pessoas se mantenham dentro das estruturas que atendem à moral 
e aos bons costumes. A confissão foi a forma encontrada para impor ao 
pecador o dever de revelar os seus deslizes. O arrependimento dá ensejo ao 
perdão, mediante a promessa de retornar ao caminho do bem, o que alivia o 
sentimento de culpa. Por isso, sempre foi fácil voltar a pecar. A absolvição e 
um punhado de rezas garantem a vida eterna (DIAS, 2017, p.20).   

 

O modelo patriarcal e hierarquizado, desta forma, era marcado pela forte presença 

masculina como chefe do lar e da família, por meio da entidade familiar denominada 

casamento, o mais tradicional modelo de entidade familiar. 

A presença do poder patriarcal nas famílias fazia com que a figura masculina 

exercesse um verdadeiro poderio em relação à mulher e aos filhos, numa nítida relação 

amealhada ao proprietário de terras. 

Frise-se, como exemplo a essa presença patriarcal, que sob a égide do Código 

Civil de 1916, só era ressaltada a personalidade do homem, seus direitos e obrigações 

perante a ordem civil. De modo contrário, era imposta à mulher a condição de 

relativamente incapaz aos atos da vida civil e somente se estivesse devidamente casada 

e enquanto subsistisse a sociedade conjugal, conforme determinava o art. 6°, inciso II 

do revogado código, de maneira que era vista como propriedade de seu marido, 

enaltecendo a importância ao homem, ao casamento e o menosprezo em relação à figura 

feminina. 

Neste ponto, cumpre frisar que a primeira tomada feminista aconteceu nas últimas 

décadas do século XIX, quando as mulheres organizaram-se para lutar por seus direitos, 

dentre os quais o primeiro deles o direito ao voto. A “rebelião” feminina ocorreu 

primeiramente na Inglaterra, onde ficaram conhecidas como “sufragetes”. Várias foram 

as manifestações, e a principal estratégia utilizada foi a greve de fome. No ano de 1913, 

Emily Davison jogou-se à frente de um cavalo na famosa corrida em Derby, morrendo. 

Foi quando, a partir do acontecido, foi conquistado o direito ao voto (PINTO, 2009). 
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No tocante ao Brasil, os primeiros acontecimentos feministas ocorreram por meio 

da luta pelo direito ao voto, igualmente. A liderança pelo direito ao sufrágio foi 

encabeçada por Bertha Lutz. A cientista e bióloga foi uma das fundadoras da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino e, em 1927, por meio de um abaixo-assinado ao 

Senado, pediu aprovação do projeto de Lei de autoria do Senador Juvenal Lamartine, 

que dava o direito ao voto às mulheres. Em 1932, foi conquistado o direito reclamado 

(PINTO, 2009).   

À época, a cultura católica era vista como base da sociedade e perpassava a seara 

jurídica fortemente (HIRONAKA, 2015). Assim, por muito tempo, o casamento foi 

visto como único modelo legítimo de família aceito socialmente, bem como em razão de 

sua influência religiosa, era indissolúvel, de modo que a única maneira de se achar livre 

de um matrimônio era por meio de um doloroso e demorado processo de anulação. A 

exemplo,transcreve-se o revogado art.229 do Código Civil de 1916: “Criando a família 

legítima, o casamento legitima os filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos.” 

 
O casamento era a única estrutura de convívio aceita, gozando da condição 
de sacramento regido pelas leis eclesiásticas. Chancelado pelos céus, o 
matrimônio não pode ser desfeito: o que Deus uniu o homem não separa! 
Deve permanecer eterno, mesmo na doença, na tristeza e na pobreza. Mais do 
que uma benção, tal imposição é quase uma condenação (DIAS, 2017, p. 20). 

  O Estado só veio a regulamentar o casamento no ano de 1980, denominando-o 

de casamento civil. Antes da referida regulamentação, os únicos documentos que 

existiam eram os registros paroquiais de casamento e batismo. No entanto, a 

regulamentação só serviu basicamente para transcrever os requisitos impostos pela 

igreja. De tanto rigor exigido, o casamento passou a ser considerado como instituição 

(DIAS, 2017). 

Sob este aspecto, diante de sua característica principal ser a marca da 

indissolubilidade, o regime de bens era o da comunhão universal como regime legal ou 

supletivo, bem como era irrevogável a mudança de regime posterior à celebração do 

casamento. 

Cumpre nesta órbita destacar o simbolismo que havia em torno do vestido da 

noiva, o qual deveria ser branco. A cor marcava a pureza e a virgindade da mulher que 

ali estava para contrair matrimônio. Ademais, caso fosse descoberto que a mulher não 
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era mais virgem à época do casamento, constituía-se motivo suficiente para o marido 

requerer anulação sob o fundamento de erro essencial sobre a pessoa. 

Apesar de todas as regras impostas e o rigor exigido pelo Estado e a Igreja, as 

pessoas passaram a não mais manter o casamento, quando daí passou a surgir a figura 

do desquite, que nada mais era do que o instituto que autorizava o fim do casamento por 

meio da separação de corpos, mas não dissolvia o vínculo entre marido e mulher. Por 

esta razão, nenhum deles era autorizado a casar novamente. Da mesma maneira, surgiu 

a chamada separação, que sucedeu o desquite, havendo tão somente uma troca de 

palavras e nenhum efeito prático relevante. 

A rigidez imposta à instituição casamentária também respingou na filiação à 

época, ou seja, quanto aos filhos era observada uma classificação a depender da relação 

mantida entre os pais. Assim, somente era reconhecida a condição de filho legítimo 

àquele concebido dentro da relação de casamento, ou seja, sendo o casamento legítimo, 

o filho também o era. 

As consequências dessa classificação eram incontáveis, a começar pela 

nomenclatura e classificação conforme a origem, como por exemplo filho bastardo, 

filho ilegítimo, espúrio, entre outras. Outrossum, ausência do nome paterno na certidão 

e consentânea ausência de reconhecimento filiatório, bem como lhes era retirado o 

direito de pedir alimentos para subsistência e ilegitimidade para figurar na qualidade de 

herdeiro. 

O ano de 1977 foi revolucionário no que diz respeito ao casamento, pois foi 

instituído o divórcio, por meio da Lei n° 6.515, de 26 de dezembro de 1977. A Lei, 

apesar de inovadora, ainda carregava restrições àqueles que desejavam pôr fim ao 

matrimônio, pois para a concretização do divórcio era obrigatória a separação judicial, 

na tentativa constante de manter o casamento: 

Motivado por essa pressão social, o ordenamento jurídico pátrio, então em 
1977, com o advento da emenda constitucional n° 9, de 28 de junho de 1977, 
que emprestou nova redação ao §1º, do art. 175 da Constituição Federal de 
1967, permitiu o divórcio, como causa de dissolução nupcial, tendo a matéria 
sido disciplinada pela Lei de nº 6.515/77- Lei do Divórcio. [...] Somente era 
admitido um único divórcio por requerimento da pessoa interessada e desde 
que precedido do longo prazo de cinco anos de separação judicial (FARIAS; 
ROSENVALD, 2012, p. 406-407) 
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A referida separação judicial trazia como prazo o período de cinco anos, bem 

como havia uma verdadeira investigação judicial, a fim de saber qual dos cônjuges era o 

culpado pelo fracasso do casamento, para só então ser deferido judicialmente o divórcio. 

O advento da Constituição Federal de 1988 foi um verdadeiro divisor de águas no 

que tange ao divórcio, pois trouxe consigo a figura da separação de fato. A partir de um 

ano do acontecimento da separação de fato, era autorizado o divórcio, descartando, 

desta forma, a separação judicial. 

No ano de 2010, por meio da Emenda de nº 66, o parágrafo §6º, do art. 226 da 

Constituição Federal de 1988 passou a prever a possibilidade de o casamento civil ser 

dissolvido pelo divórcio diretamente, bastando para tanto a manifestação de vontade de 

um dos cônjuges, suprimindo qualquer prazo anterior de separação fática ou judicial. 

Tem-se, desta forma, o casamento como uma entidade familiar reconhecida pelo 

Estado, com previsão expressa constitucionalmente por meio de art. 226, §1º, bem como 

regulamentada toda sua ordem procedimental, como processo de habilitação, 

celebração, efeitos, regime patrimonial até o divórcio, que pode ser promovido por 

qualquer dos nubentes por ato volitivo sem qualquer motivação ou averiguação de 

culpa, além de ter o vínculo matrimonial totalmente dissolvido, podendo qualquer deles 

contrair casamento novamente. 

Ao lado do casamento, figura uma entidade familiar que de igual forma passou 

por diversas modificações sociais e jurídicas, até permanecer como hoje se encontra. 

Trata-se da união estável que, em tempos longínquos, não era reconhecida como 

entidade familiar e ameaçava a existência das “famílias de bem” formadas pelo 

casamento. 

De início, importante destacar que, diante do escorço histórico, a união livre se 

mostra anterior ao casamento, tendo em vista que as pessoas sempre procuravam umas 

às outras com o objetivo primordial de afastar a solidão. Desta forma, a união informal 

acabava acontecendo diante de fatos naturais da necessidade do ser humano de viver em 

agrupamento, bem como da necessidade de subsistência do grupo e da prole 

(MADALENO, 2019). 
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Perante o Código Civil de 1916, a união estável não possuía proteção estatal, pois 

não era reconhecida como família. Os casais que viviam nessa condição eram 

marginalizados, visto que, à época, somente o casamento era meio legítimo para 

constituir família, diante da forte pressão e força que Igreja exercia para este fim. Assim 

permaneceu até meados de 1944, quando surgiu o Decreto-lei nº 7.036, de 10 novembro 

de 1944, que iniciou de forma tímida pequenos ganhos aos casais informais, 

reconhecendo ao concubino o direito ao recebimento de indenização em ocasião de 

acidente de trabalho ocorrido com seu convivente. 

A atual união estável antes era denominada de concubinato. “Etimologicamente, 

concubinato significa comunhão de leito. Origina-se da expressão latina cum (com), 

cubare (dormir), concubinatus, significando o estado de mancebia, a companhia de 

cama” (FARIAS; ROSENVALD, 2012, p.508). 

Sob este aspecto, o concubinato era classificado em duas modalidades: 

concubinato puro e concubinato impuro. A primeira fazia menção àquelas pessoas que 

não possuíam qualquer fato impeditivo para o casamento e não casavam por pura opção. 

Em contrapartida, a segunda modalidade referia-se às pessoas que de fato possuíam 

algum impedimento para o casamento, como, por exemplo, as pessoas casadas, tendo 

em vista ser o Brasil um país monogâmico, de forma que somente se admite a relação 

entre duas pessoas, bem como reconhece como crime a bigamia, caracterizada pelo 

casamento de uma pessoa com outras duas ao mesmo tempo. 

Neste percurso, foi editada a Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, a qual 

dispôs acerca da partilha do patrimônio entre os concubinos. Assim, a relação de 

concubinato, que porventura construísse algum patrimônio, seria dissolvida tal qual uma 

sociedade de fato, ou seja, no âmbito do direito das obrigações, bem como o patrimônio 

adquirido na sua constância seria partilhado mediante a prova do esforço comum. 

Em 1988, após pequenos ganhos e grandes travessias, a união estável foi 

contemplada finalmente pela Constituição Federal, ao admitir e reconhecer a união 

informal entre homem e mulher, desprovida de qualquer solenidade ou formalidade. 

Neste momento, a união estável deixou de ser vista como concubinato, bem como 

deixou de ser comparada à sociedade de fato oriunda do direito obrigacional. 
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No mesmo sentido, surgiram leis infraconstitucionais, a fim de regulamentar a 

disposição constitucional sobre a relação de companheirismo. A primeira delas veio a 

ser a Lei n° 8.971, de 1994, a qual disciplinou a possibilidade de alimentos e o direito à 

sucessão (herança) entre companheiros, desde que ambos fossem solteiros, viúvos ou 

divorciados, no entanto, tal união deveria ter no mínimo cinco anos ou a existência de 

filhos para reconhecimento e proteção estatal. 

Dois anos depois, foi editada a Lei n° 9.278, de 1996, com um grande diferencial 

em relação à anterior: aniquilou o prazo temporal para sua caracterização da união 

estável. Assim, a união livre seria reconhecida desde que fosse mediante convivência 

pública, contínua, duradoura, entre um homem e uma mulher, e com o objetivo de 

constituir família, este o principal elemento diferenciador entre união estável e um 

namoro longo (qualificado). 

Após a lei acima citada, restou regulamentada a união estável como o concubinato 

puro, deixando de existir diferenciação entre este e o concubinato impuro. Desta forma, 

o concubinato puro passou a ser simplesmente a união estável e o concubinato impuro, 

ou seja, das pessoas impedidas de casar, passou a simplesmente concubinato, e este sim 

não é reconhecido como entidade familiar, muito menos carece de proteção estatal e, 

consequentemente, fica na seara obrigacional.  

Seguindo com o surgimento do Código Civil de 2002, a união estável foi 

agraciada com capítulo próprio, tal qual o casamento, trazendo inúmeros efeitos em 

relação aos companheiros, como: proteção; reconhecimento; regime patrimonial 

próprio; presunção de colaboração recíproca; direitos e deveres; uso de sobrenome; 

estabelecimento de vínculos de afinidade com os parentes do outro; eventuais ações de 

reconhecimento e dissolução perante à vara de família; dentre outros.  

Diante disto, deixou o casamento de existir solitariamente frente ao ordenamento 

jurídico, passando a coexistir a união estável, num viés totalmente distinto e eivado de 

informalidade, mas que, de igual forma, detentora de proteção e reconhecimento estatal, 

abrindo espaço, inclusive, para a formação de novos núcleos familiares. 

Outro tipo de família que enfrentou uma longa trajetória, e ainda serve de base 

para o preconceito, são as chamadas famílias homoafetivas, ou seja, famílias formadas a 

partir da união entre duas pessoas do mesmo sexo. 
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O primeiro obstáculo enfrentado se encontra nas próprias legislações, tendo em 

vista que a redação positivada tacha que a união estável, ou o casamento, deve ser 

estabelecida entre duas pessoas, mas de sexos distintos, ou seja, entre homem e mulher, 

não abrangendo, desta forma, os casais homoafetivos. 

A homossexualidade sempre existiu. Não é crime nem pecado; não é uma 
doença nem um vício. Também não é um mal contagioso,nada justificando a 
dificuldade que as pessoas têm de conviver com lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e intersexuais, identificados pela sigla LGBTI. É 
simplesmente, nada mais, nada menos, uma outra forma de viver, diferente 
do padrão majoritário. Mas nem tudo o que é diferente merece ser 
discriminado. Muito menos ser alvo de exclusão social. A origem da 
homossexualidade, não se conhece. Aliás, nem interessa, pois, quando se 
buscam causas, parece que se está atrás de um remédio, de um tratamento 
para encontrar cura para algum mal (DIAS, 2016, p.459) 
 

Neste viés, o legislador continua inerte acerca da modificação do termo 

padronizado “entre homem e mulher”, ficando a cargo da jurisprudência cuidar do trato 

relativo ao reconhecimento e à proteção das famílias homoafetivas, tendo como 

fundamento principal o fato de não existir lei que impeça sua formação, bem como a 

não taxatividade do rol das famílias previstas no art. 226 da Constituição Federal de 

1988. 

Assim, por meio da Ação direta de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

132/2008 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277/ 2009, que, em seu âmago, 

pediam a equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis entre homem e 

mulher, foi julgado procedente o pedido, de modo a atribuir uma nova interpretação ao 

Código Civil de 2002. 

Desta forma, passou o art. 1.723 a receber interpretação conforme a Constituição, 

ou seja, sem promover a exclusão de outros tipos de famílias, a leitura deve ser feita de 

forma ampla, abrangendo casais heterossexuais e homoafetivos. Outrossim, bem lembra 

Rolf Madaleno (2019), quando aduz que é vedado o descumprimento das decisões 

advindas do Supremo Tribunal Federal, sendo que tais decisões produzem efeitos 

vinculantes e eficácia contra todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração 

Pública direta e indireta, em todas as esferas.  

Ainda em relação à equiparação dessas uniões, cumpre lembrar a possibilidade de 

conversão em casamento, bem como o casamento direto em cartório, tendo em vista que 
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podem constituir união estável aqueles que se encontram livres de impedimento para o 

matrimônio, bem como deve ainda a lei facilitar a conversão da união estável em 

casamento, se assim o casal desejar. 

Sob a perspectiva de famílias surgidas a partir de enlaces matrimoniais ou 

informais, não se pode deixar de fora as denominadas famílias reconstituídas, formadas 

diante da existência anterior de outras sequências familiares e filhos de relações 

anteriores. Assim, o novo casal que se forma junta, a um só tempo, experiências 

passadas e novas e, neste embalo, também é inserida a prole, daí o nome família 

reconstituída, pois se reconstitui a partir de elementos precedentes. 

A partir do casamento podem surgir e é comum que surjam diferentes ciclos 
familiares experimentados depois da separação, ficando a prole com a mulher 
em uma nova conformação familiar, dessa feita uma entidade monoparental. 
Seguindo sua nova trajetória de vida e, sobrevindo, ou não o divórcio, ela se 
casa novamente ou estabelece união estável e passa a constituir uma nova 
família, que não tem identificação na codificação civil, e passou a ser 
chamada de família reconstituída, mosaica ou pluriparental. A família 
reconstituída é a estrutura familiar originada em um casamento ou em união 
estável de um par afetivo, onde um delesou ambos os integrantes têm filhos 
provenientes de um casamento ou de uma relação precedente (MADALENO, 
2019, p. 11) 
 

Têm-se ainda, ao lado das famílias formadas a partir da união ou casamento entre 

duas pessoas, as famílias monoparentais e as anaparentais, como formas legítimas de 

entidades familiares e protegidas pelo Estado. 

A família monoparental é caracterizada pela presença de um só genitor, pai ou 

mãe, e os filhos dentro de um lar. Neste sentido, houve por parte do legislador a 

sensibilidade de reconhecer que são e continuam sendo famílias as mães ou pais 

solteiros; viúvos; divorciados; advindo da adoção; reprodução assistida, dentre outras 

possibilidades. 

O enquadramento das famílias monoparentais encontra respaldo na própria 

Constituição Federal, no art. 226, §4°, quando aduz que “entende-se, também, como 

entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.” 

Há também as chamadas famílias anaparentais, as quais, por sua vez, se 

constituem diante de um modelo abrangente de família, no qual não possui qualquer 

embasamento no conteúdo sexual, formada basicamente pelos elos afetivos entre os 
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componentes. Um exemplar perfeito sobre famílias anaparentais são aquelas formadas 

unicamente pela presença de irmãos, sem a presença de qualquer ascendente.  

O Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2010, julgou em sede de recurso 

especial de número 57.506/MG, 4ª Turma, que o imóvel em que residiam duas irmãs 

solteiras constitui bem de família, sendo, portanto, impossível a penhora para satisfação 

de credores, demonstrando mais uma vez que a ideia de família transcende qualquer 

conotação sexual ou modelo tradicional, mas que viver em grupo e possuir afeto é o 

elemento primordial para a sua efetiva proteção.  

Diante de todos esses núcleos familiares e de toda a sua ascensão social e jurídica, 

importa salientar que o grande triunfo se deu a partir da Constituição Federal de 1988, 

que não trouxe qualquer definição do que seria família, mas tão somente expressou que 

a família é base da sociedade e, por esta razão, merece especial proteção do Estado. 

Sendo a família considerada a base da sociedade, ela exerce, por seu turno, uma função 

social por atingir diretamente a formação da personalidade das pessoas, conforme 

expõem Stolze e Pamplona (2011, p. 98): 

 
[...] a principal função da família é a sua característica de meio para a 
realização dos nossos anseios e pretensões. Não é mais a família um fim em 
sim mesmo, conforme já afirmamos, mas, sim, o meio social para a busca de 
nossa felicidade na relação com o outro.  

O fato de a Constituição Cidadã de 1988 ter expressado em seu texto unicamente 

as famílias matrimoniais, as informais e as anaparentais, não expulsa e muito menos cria 

obstáculos para a formação de outros núcleos familiares, como os mencionados acima. 

A feição do conceito atual de família deve ser atrelada à ideia de heterogeneidade 

familiar, justamente por ser incapaz de existir somente um modelo de família a ser 

reconhecido, devendo ser feito um verdadeiro trabalho inclusivo de promoção familiar. 

Destaque-se, por oportuno, que toda evolução jurídica e social da família 

aniquilou o modelo tradicional; imperativo; hierarquizado;matrimonializado; patriarcal; 

heteroparental; biológico; de unidade de produção e reprodução; de desigualdade entre 

sexos; de categorização dos filhos; indissolúvel, em um modelo plural; heterogêneo; 

democrático; de unidade afetiva; de igualdade entre homens, mulheres e filhos; 

heteroparental e homoparental; e, por fim, dissolúvel. 
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Diante da toda evolução das famílias aqui apresentada, bem como da mutabilidade 

do meio social, o ato de viver em agrupamento vem trazendo outras formas de 

entidades, agora não mais entre humanos, mas sim, por meio da inserção dos animais de 

estimação nos lares e nas famílias. 

Importante, portanto, analisar o surgimento das relações entre animais humanos e 

não humanos, desde o início da domesticação até o ponto em que se encontram, ou seja, 

quando passam esses animais a serem membros de uma família.  

2.2 Animais humanos e não humanos: o surgimento da domesticação 

de animais 

Frente à linha de estudo traçada, mostra-se de extrema necessidade a análise 

acerca das relações entre animais humanos e não humanos até a ideia de domesticação 

dos animais e sua inserção no lar das famílias contemporâneas. Para isto, o presente 

tópico cuida inicialmente das vertentes do direito animal, proteção infraconstitucional e 

domesticação. 

A relação entre animais e humanos remonta ao tempo das antigas civilizações, 

como se observa por meio da arte pré-histórica de desenhos em grutas e cavernas. Além 

do mais, os animais não humanos sempre foram enxergados como de classe inferior à 

humana, por serem irracionais e por terem como desiderato servir ao homem (BAETA, 

2018). 

Neste contexto, a criação de animais foi destinada à alimentação e ao trabalho em 

benefício do animal humano, principalmente no tocante à domesticação, no intuito 

servirem como caçadores, protetores, força e, em última análise, companhia. Sob este 

enfoque, a relação entre humano e animal vem calcada na forte exploração.  

Deste modo, o ato de domesticar surgiu na pré-história, a fim de proporcionar a 

plantas e animais adaptação com características próprias e úteis para auxiliar a vida 

humana. Ademais, por força da domesticação, houve diversas modificações nas 

características originárias de plantas e animais, a fim de proporcionar ao homem a 

utilidade desejada, conforme expõe OLIVEIRA ET AL (2011, p. 4): 

Diversas definições para domesticação podem ser encontradas na literatura. 
Doméstico tem sua origem do latim “domus” significa casa. Os animais 
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domésticos são os que estão sob o domínio do homem, não individualmente, 
através das gerações. Como foi sugerido por Darwin em 1868 a domesticação 
é mais do que amansar os animais, podendo ocorrer sem consenso e esforço 
por parte do homem. Pode-se citar que a domesticação dos animais em 
cativeiro pode aumentar a fecundidade e levar a modificações como atrofia 
de certos órgãos. 

Sobre o início da domesticação, estudos apontam que há alta probabilidade de os 

primeiros animais a serem domesticados terem sido os lobos asiáticos. Os lobos são 

antepassados dos cães domésticos, que hoje frequentam a maioria dos lares. 

(DIAMOND, 2013). 

Assim, calcula-se que o ato de domesticar animais remonta há 12.000 mil anos em 

países como China, na Ásia, e na América do Norte quando, efetivamente, o animal de 

estimação passou a fazer parte das famílias, apesar de, à época, não representarem o 

valor afetivo que hoje possuem (DIAMOND, 2013). 

O ato de domesticar os animais acabou por influenciar no comportamento social, 

visto que, se num momento anterior os animais serviam basicamente para funções de 

guarda e caça, hoje alcançaram um patamar superior perante o homem, na medida em 

que se tornaram animais de companhia. 

Dentre os mais variados, cães e gatos são os mais presentes nos lares brasileiros. 

Segundo uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do ano 

de 2016, 44,3% dos 65 milhões de domicílios possuem pelo menos um cachorro e 

17,7%, ao menos um gato. Ainda conforme a pesquisa, há 52,2 milhões de cães e 22,1 

milhões de gatos no país. Outro dado interessante que chama a atenção é que a maioria 

dos lares que contam com animais de companhia é formada por pessoas casadas, 

representando 51%. 

Ao se tornarem animais de companhia, passaram os domesticados a ganhar 

espécie de compaixão perante os humanos, bem como repercussão no meio social, na 

medida em que foram, aos poucos, sendo contemplados com leis de proteção, a fim de 

garantir o chamado bem-estar animal. 

O termo bem-estar é utilizado de forma ampla, abrangendo animais humanos e 

não humanos. No entanto, para ser utilizada a referida expressão em relação aos animais 

não humanos, é que a acepção de bem-estar deve relacionar-se com a individualidade de 
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cada animal e não algo genérico que pode ser proporcionado pelo animal humano 

(BROOM; MOLENTO, 2004). 

Interessante o conceito definido por Broom e Molento (2004, p. 02), conforme 

aduzem: 

O termo bem-estar pode ser utilizado às pessoas, aos animais silvestres ou a 
animais cativos em fazendas produtivas a zoológicos, à animais de 
experimentação ou à animais nos lares. Os efeitos sobre o bem-estar incluem 
aqueles provenientes de doença, traumatismos, fome, estimulação benéfica, 
interações sociais, condições de alojamento, tratamento inadequado, manejo, 
transporte, procedimentos laboratoriais, mutilações variadas, tratamento 
veterinário ou alterações genéticas através de seleção genética convencional 
ou por engenharia genética.    

Desta forma, a ética relacionada ao bem-estar animal é focada em proporcionar 

uma esperada qualidade de vida aos animais não humanos, apesar de não se conseguir 

precisar com certeza o que abarcaria essa qualidade de vida. Ademais, busca a referida 

teoria legitimar o uso dos animais para as mais variadas finalidades, como pesquisa, 

alimentação, entretenimento, companhia, dentre outros, sob a perspectiva de ser 

assegurado direito de não sofrimento ou de sofrimentos desnecessários.  (MEDEIROS, 

2013). 

  Sobre o termo “animais de companhia”, por meio do Decreto n° 13, de 18 de 

fevereiro de 1993, foi lançada a Convenção Europeia para proteção dos animais de 

companhia, pautada principalmente na obrigação do homem em respeitar as criaturas 

vivas, tendo em vista a presença de laços particulares entre o homem e os animais de 

companhia. Também foi ressaltada a importância dos animais nos lares, sob a 

perspectiva de melhoria da qualidade de vida proporcionada aos seus donos. 

 Na oportunidade, o referido decreto define animal de companhia como “qualquer 

animal possuído ou destinado a ser possuído pelo homem, designadamente em sua casa, 

para seu entretenimento e enquanto companhia (art.1°).” 

Importante neste ponto buscar o estudo relacionado acerca da interação entre 

humanos e animais, tendo em vista procurar compreender para que e qual o sentido dos 

animais não humanos na vida dos animais humanos, bem como o grau de importância 

despendido a partir das correntes da ética ambiental. 
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O antropocentrismo possui origem greco-latina, da seguinte forma: anthopos, o 

homem; centrium, centrado. Ou seja, nesta corrente há o posicionamento do homem em 

posição central no universo, colocando os demais seres vivos integrantes do ecossistema 

em posição inferior, a fim de servirem as necessidades humanas. Tudo o que não for da 

espécie humana terá uma utilidade (SILVA; RECH, 2017).  

Segundo os ensinamentos de Fernanda de Medeiros (2013), o antropocentrismo 

radical revela-se como aquele que atribui exacerbada importância aos animais humanos, 

classificando-os como de categoria especial, levando-se em consideração um valor 

notável, ao passo que as vidas não humanas mostram-se com pouco ou até mesmo sem 

nenhum valor, vistas como bens, propriedade ou fonte de subsídios para os animais 

humanos. 

O antropocentrismo clássico, portanto, encontra-se na defesa do homem como 

ponto central do meio ambiente, na medida em que este serve tão somente para realizar 

os desejos humanos, implicando, assim, numa perspectiva utilitarista do meio ambiente 

(BELCHIOR, 2015). 

O antropocentrismo radical possui embasamento teórico na afirmação de falta ou 

na inclinação de ausência de racionalidade dos animais não humanos, bem como 

considera que somente os animais humanos possuem valor moral a ser respeitado. 

Importante, ainda, frisar que para esta corrente não pode haver qualquer restrição para a 

independência criativa humana, podendo, desta forma, ocasionar uma ameaça à vida 

nãohumana.   

Nesse viés, admitir que somente o homem é dotado da capacidade de pensar e 

agir, é conceber a ideia de que este humano permeia de forma solitária o ambiente do 

qual ele é integrante, aniquilando outras formas de vida e existência 

(MENESES;SILVA, 2016).   

Ressalte-se que o antropocentrismo radical possui fundamentos na racionalidade 

radical. Esta, por sua vez, ocasionou supressões sociais, mais especificamente de 

minorias, tais como mulheres, negros, indígenas, justamente por afirmarem que as 

pessoas inseridas nessas categorias não possuíam racionalidade. Na mesma medida, 

hoje defendem que conforme as minorias citadas, animais, plantas e ecossistemas não 
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possuem racionalidade e, portanto, não existem moralmente, não os considerando como 

de categoria que careça de proteção especial. 

Seguindo, eis que surge o antropocentrismo moderado (também chamado de 

alargado), o qual apregoa o amparo ao meio ambiente, bem como aduz que os 

interesses humanos não precisam fazer oposição aos interesses dos animais não 

humanos, na medida em que permite até mesmo agenciar os interesses destes.    

Impende frisar que muito embora o antropocentrismo moderado (alargado) 

possua essa perspectiva de proteção ao meio ambiente e de promoção, não deixa de ter 

como centro de preocupação a racionalidade, dita como privilégio somente dos 

animais humanos, colocando-os, desta forma, em posição de superioridade em relação 

aos animais não humanos. 

Assim, ambas as correntes antropocêntricas trazem em seu bojo alegações de 

referência a animais humanos; tratam o humano como seres fundamentais no universo e 

os animais não humanos e a natureza em condição de inferioridade e submissão, 

incapazes de qualquer reação, tendo em vista a ausência de racionalidade. 

Neste ponto, a Constituição Federal de 1988, mesmo trazendo um capítulo próprio 

em relação ao meio ambiente, o faz de maneira a servir o gênero humano, ou seja, que o 

homem continua sendo o objeto central de cuidado pelo direito, bem como que o meio 

ambiente natural deve ser preservado em razão das exigências dos animais humanos 

(SILVA; RECH, 2017). 

No mesmo sentido, Benjamin (1999) afirma que o caráter antropocêntrico que 

serviu de base para o texto constitucional tem fundamento principal na tutela da saúde 

pública, pois esta não pode ser garantida se houver um meio ambiente deteriorado.  

Mais uma vez, demonstra-se que o destinatário das normas é a sociedade humana. 

Todo esse modo de agir e pensar que norteia as correntes antropocêntricas trouxe 

incontáveis prejuízos naturais ocasionados pela ação do animal humano e despertou 

uma reação voltada à proteção e à preservação do meio natural, de modo a alterar, desta 

forma, a consciência da humanidade relativa a este ponto e a desenvolver o direito à 

proteção ambiental, o que fez surgir outras correntes filosóficas com esse viés 

protecionista, tais como: sensocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo. 
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Segundo Fernanda de Medeiros (2013), o sensocentrismo possui uma ética 

dirigida aos animais não humanos e à consideração de valor. Aqui, todos, inclusive os 

animais não humanos, com certa consciência subjetiva, ou seja, que experimentam 

sensações como dor, sofrimento ou bem-estar, são considerados como seres sencientes 

e, portanto, devem ser igualmente considerados.  

A senciência torna os seres capazes de sentir e experimentar sensações e 

sentimentos de forma consciente, sendo que estas características não são privilégios 

somente dos humanos, mas de igual forma dos animais nãohumanos, incluindo-se nesta 

categoria os animais de estimação.  

Segundo Stelio Pacca Loureiro Luna (2008), a senciência se desdobra na 

capacidade de sentir, porém, mais ainda, estar consciente de si enquanto indivíduo, ou 

apenas do ambiente que o cerca. Ainda indica o autor que as evidências apontam que os 

animais sentem dor quando, por exemplo, evitam ou tentam fugir de estímulos 

dolorosos ou quando apresentam incapacidades físicas em decorrência da dor, e esta é 

melhorada ou curada por meio da administração de analgésicos. 

Interessante ainda expor os comentários de Manoel Jacbsen Teixeira (2001), 

quando diz que, como parte do cotidiano, a dor é presente na vida de qualquer ser vivo e 

ainda mostra-se como condição de base para a sobrevivência.  A dor ainda serve de 

alerta para que sejam estabelecidos procedimentos para defesa ou simplesmente fuga.  

Geralmente, encontram-se nesta corrente os animais não humanos vertebrados, 

como mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, pois, como seres sencientes, possuem 

sistema nervoso central mais sofisticado e, consequentemente, provam de experiências 

dolorosas. 

Em consonância, há a corrente biocêntrica que, tal qual o sensocentrismo, 

privilegia a senciência como valor, e ainda vai mais além, ao abranger, inclusive, outros 

seres e organismos vivos. 

Inicialmente, o biocentrismo foi uma teoria pensada por Paul W. Taylor, com o 

intuito de abranger moralmente tudo aquilo que tiver vida. Assim, cada organismo vivo 

deve ser considerado como centro das coisas, bem como deve ser respeitada sua 

individualidade que o persegue (SILVA; RECH, 2017). 
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De acordo com a ética biocêntrica, segundo Medeiros (2013), o valor, a proteção 

moral e o direito à vida abarcam animais humanos, animais nãohumanos, plantas, 

organismos unicelulares, vírus e até bactérias. Há, portanto, a consideração do direito à 

vida a todos os seres vivos; todos são moralmente considerados. 

A terceira corrente, denominada ecocentrismo ou fisiocentrismo, foi idealizada 

pelos estudiosos Aldo Leopold e Arne Naess. Segundo os autores, todas as formas vivas 

possuem valor único, e ainda ressaltam a importância da natureza a partir da perspectiva 

de que esta surgiu antes do homem e que este faz parte de sua composição (SILVA; 

RECH, 2017). 

Comungando do mesmo pensamento, ressalta João Paulo Miranda (2016) que o 

ecocentrismo ou holismo reflete a percepção de igual respeito entre criaturas e 

ecossistema.  Assim, há uma preocupação maior com a ecologia, visto a interação entre 

todos os seres no ecossistema. 

Tal vertente leva em consideração o ecossistema como um todo, dentro de um 

pensamento filosófico voltado para a ecologia, ao apresentar valores na natureza em 

regime de igualdade entre seres com vida (bióticos) e seres sem vida (abióticos). A 

autora (MEDEIROS, 2013) ainda afirma que a corrente ecocêntrica associa-se ao 

holismo, ou seja, onde todos os seres interagem e compõem um todo, sendo impossível 

dissociá-los para compreendê-los de forma isolada. 

Interessante destacar neste ponto o aparato legislativo que abrange os animais não 

humanos, a fim de verificar sua ascensão perante o ordenamento jurídico brasileiro, bem 

como averiguar sua efetiva proteção no âmbito estatal.  

Após a Revolução Francesa, ocorrida no século XVIII, os direitos humanos 

ganharam forma por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, de modo a remeter à conquista do chamado século das luzes, movido pelos ideais 

de igualdade, liberdade e fraternidade. Neste sentido, a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão foi internacionalizada, sendo inclusive adotada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas de 1948 (DIAS, 2011). 

Ao mesmo passo, em 27 de janeiro de 1978 (Bruxelas, Bélgica), foi proclamada, 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura- UNESCO, a 



32 
 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais, apesar da controvérsia quanto ao local 

exato de sua proclamação (TINOCO; CORREIA, 2010). 

A Declaração de Direito dos Animais foi proposta por Georges Heuse, Secretário-

Geral do Centro Internacional de Experimentação de Biologia Humana. A escrita do 

texto, por sua vez, fora feita após vários encontros, de nível internacional, a fim de 

discutir e estabelecer diretrizes para o relacionamento entre animais humanos e 

nãohumanos, tomando por base, principalmente, uma frente igualitária quanto ao direito 

à vida (DIAS, 2011). 

Importante lembrar que a Declaração Universal dos Direitos do Animal representa 

tão somente uma carta de intenções que foi subscrita pelo Brasil. Desta forma, apesar de 

assinada pelo país, o texto não possui a força de uma Lei, tendo em vista que é um 

documento de cunho internacional não aprovado pelo Poder Legislativo. Portanto, por 

não possuir a forma de um tratado e por não constar sanções quando de eventuais 

infrações, não possui a eficiência que se espera (SILVESTRE; LORENZONI; 

HIBNER, 2018).  

Cumpre mencionar, por oportuno, que por mais que as declarações não possuam 

força de lei, influenciam diretamente na confecção das regras do ordenamento jurídico 

dos países signatários, criando, desta forma, valores por serem pactos internacionais. 

Ao iniciar a leitura do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais, vislumbra-se a intenção de colocar o animal nãohumano como sujeito de 

direito, pois afirma de pronto a condição do animal como possuidor de direitos. Na 

mesma perspectiva, há o reconhecimento da existência do desprezo, de crimes, 

genocídios em relação aos animais nãohumanos e, como exigência, impõe a promoção 

do respeito e o amor que deve existir entre as espécies.  

 Neste sentido, cumpre lembrar que a referida Declaração compõe questões de 

ordem ética e moral, sendo ausente de qualquer força normativa ou regulamentar 

(PORTO; PACCAGNELLA, 2017), mas, no entanto, revela-se, ao lado da Declaração 

de Direitos Humanos, como um direito supranacional, tendo em vista seu 

reconhecimento em âmbito internacional, o que pressupõe, frente aos seus signatários, o 

seu cumprimento e respeito.   
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Ao se partir dessa premissa, necessário se faz alinhar a análise do intuito protetivo 

da Declaração dos Direitos dos Animais à perspectiva constitucional da Carta Magna de 

1988, principalmente no que diz respeito ao dever imposto a todos de preservar e 

defender o meio ambiente. 

Neste ponto, a Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 225, acerca de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e de uso comum do povo, como forma de se 

efetivar a sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público, a 

obrigação de preservá-lo e defendê-lo para presentes e futuras gerações. Como bem 

afirmam Carina Costa de Oliveira e Pedro Henrique Saad Messias de Souza (2018, p. 

810), “[...] há uma interface entre os direitos humanos e a proteção ambiental. A 

interpretação do termo sadia qualidade de vida ainda é obscura e incerta, desconectada 

de critérios objetivos.” 

Ainda afirmam os autores acima citados que o direito à sadia qualidade de vida 

mostra-se como direito fundamental ligado aos direitos socioambientais, com a função 

precípua de garantir a dignidade humana por meio da proteção ambiental (OLIVEIRA; 

SOUZA, 2018). 

Neste sentido, o texto constitucional preocupou-se em atribuir a defesa e a 

preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como encargo do Poder 

Público, sendo ainda este resguardo e conservação o desdobramento de um direito 

fundamental de uso comum do povo, bem como imprescindível à sadia qualidade de 

vida. Igualmente, para efetividade de tais direitos, é mister a utilização de todos os 

meios jurídicos e legais possíveis, meios legislativos, administrativos e judiciais.  

Nesta linha, interessante notar os apontamentos de Patrick de Araújo Ayala 

(2018), ao afirmar que as normas destinadas a proteger o meio ambiente não são 

protetivas em si; elas primeiro cuidam da dignidade humana. Ademais, o autor ainda 

menciona que a proteção à natureza obriga desafios distintos e ocorre por meio da 

integridade ecológica, de modo que protegendo por primeiro a natureza é que se 

protegerá a dignidade.  

O meio ambiente mostra-se como elemento condicionante à sadia qualidade de 

vida em seus mais variados aspectos e formas, bem como indispensável à dignidade da 
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pessoa humana, por esta razão alcança o nível de direito fundamental (BELCHIOR; 

VIANA, 2017). 

Segundo apontam Germana Parente Neiva Belchior e Iasna Chaves Viana (2017), 

as Constituições contemporâneas passaram a considerar como direito fundamental o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como forma de promoção da 

dignidade humana e da vida. Tal fenômeno recebe o nome de Ecologização do Estado e 

do Direito, como forma de o meio ambiente ser inspiração a todos os demais direitos 

fundamentais.  

O mandamento, portanto, extraído do art. 225 da Constituição Federal de 1988, 

faz referência ao direito à sadia qualidade de vida, promovendo uma 

interdisciplinaridade com o meio ambiente e, consequentemente, a proteção ambiental.  

Ao mesmo passo, no decorrer dos incisos do dispositivo constitucional acima 

citado, encontra-se, no que diz respeito à proteção dos animais não humanos, a previsão 

contida no inciso VII do parágrafo primeiro, quando informa que faz parte do dever de 

todos "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." 

Nessa linha de raciocínio, afirma-se que os animais não humanos, por estarem 

contemplados nas tenazes do art. 225 da CF de 1988, são, igualmente, titulares de 

direitos fundamentais e que, por ser um direito fundamental, deveria limitar outro 

direito fundamental.  

No que diz respeito aos direitos dos animais não humanos, cuida, especificamente, 

o inciso VII do parágrafo primeiro, acerca do foco de proteção à fauna e à flora, 

havendo inclusive a inibição de condutas que venham a ocasionar perigo à função 

ecológica, a provocar a extinção de espécies ou, ainda, que acarretem aos animais 

situações de crueldade. 

 Outrossim, mostra-se pertinente ressaltar a norma contida no parágrafo terceiro 

do mencionado caput, onde há previsão de possíveis sanções de ordem penal, 

administrativa, bem como o dever de reparar danos àqueles que, por meio de suas 
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condutas, venham a lesionar o meio ambiente, e, por via de consequência, os animais 

nãohumanos.  

Ademais, quanto a questões que envolvam tutela e garantias, Luís Roberto 

Barroso (2001) lembra acerca da efetivação dos direitos, quando aduz que a existência 

de um direito impõe sua realização, já que há a previsão de uma tutela e garantia e que, 

para a efetividade da norma jurídica, há a necessidade de aplicação de uma sanção para 

aqueles que não observam o conteúdo exposto pela norma de forma espontânea. 

Sobre o tema, George Marmelstein Lima (2016) aduz que, integralmente, as 

normas constitucionais produzem efeitos, umas mais outras menos, independentemente 

de regulação normativa, e, assim, não se poderia falar em omissão constitucional. No 

entanto, alguns desses efeitos, oriundos das normas constitucionais, só podem ser ou 

seriam mais bem produzidos caso existisse uma regulamentação normativa. Nestes 

casos, há a possibilidade de se argumentar sobre omissão constitucional, até mesmo no 

caso de normas que habitualmente são classificadas como de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata. 

Nessa linha, as normas constitucionais, dentre elas as relacionadas ao meio 

ambiente e aos animais não humanos, possuem cunho mandamental e, portanto, de 

respeitabilidade frente a todos. Mais ainda, é afirmar que por si, sem necessidade de 

qualquer outra, possui eficácia jurídica, tanto que as demais normas infraconstitucionais 

devem estabelecer suas regras em conformidade com a Constituição Federal de 1988.  

Assim, foi lançado, por meio da Constituição Federal de 1988, o dever, a ser 

observado por todos, de proteger o meio ambiente, como forma de proporcionar uma 

nova conotação ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana. 

Neste sentido, a Constituição Federal traz a possibilidade de animais não humanos 

e, até mesmo plantas, a partir da aplicação plena e imediata das normas e princípios 

constitucionais serem protegidos independentemente de lei infraconstitucional que as 

regule. 

Assim, considerando que todas as formas de vida são importantes e que possuem 

abrangência na Carta Magna de 1988 carecem, portanto, de proteção estatal. Sendo que 

a articulação de tais direitos é imperativa a todos, não se concretizando somente em 
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relação aos humanos, mas, de igual forma, é extensiva aos animais, tendo em vista a 

proibição à extinção e, ainda, à crueldade.  

Duas vertentes principais cuidam da defesa dos direitos dos animais: liberalismo e 

abolicionismo animal. A primeira, liderada por Peter Singer, e a segunda, por Tom 

Regan (DIAS, 2011). 

O liberalismo defendido por Peter Singer aduz a libertação animal como caminho 

para a humanidade. Tomando por fundamento os ideais de justiça, o autor acredita na 

senciência animal e na possibilidade de igualdade de consideração de interesses entre os 

seres (DIAS, 2011). 

A corrente defensora do liberalismo animal tem sua defesa baseada no princípio 

da igual consideração de interesses, mesmo que em determinadas situações impliquem 

em prejuízos ou redução dos direitos individualistas dos animais humanos 

(RODRIGUES, 2012). 

Em seu embasamento, a primeira vertente se preocupa com o viés da sensibilidade 

dos animais não humanos, tendo em vista que estes experimentam sensações como frio, 

fome, medo, sofrimento e, até mesmo, inteligência. Outrossim, ainda abarca em seu 

bojo questões que envolvem respeito, o próprio bem-estar e a compaixão. Vislumbra-se, 

neste ponto, que a consideração ao animal não humano encontra-se presa a uma visão 

ética e não própria do Direito (RODRIGUES, 2012). 

Sobre a capacidade de sentir dor, bem aponta Peter Singer (2010, p. 18), em sua 

obra Libertação Animal: 

Quase todos os sinais externos que nos levam a inferir a existência de dor em 
seres humanos podem ser observados em outras espécies, sobretudo naquelas 
mais intimamente relacionadas a nós: os mamíferos e as aves. Os sinais 
comportamentais incluem contorções, contrações do rosto, gemidos, ganidos, 
ou outras formas de apelos, tentativas de evitar a fonte da dor, demonstrações 
de medo diante da perspectiva da repetição e assim por diante. 

Neste sentido, o bem-estar animal faz uso de dois fundamentos: o tratamento 

humanitário e a eliminação do sofrimento desnecessário (RODRIGUES, 2012). Assim, 

a proteção ao animal não humano fica condicionada a uma regulamentação, ou seja, 

autoriza o uso de animais não humanos, até para fins de exploração, desde que não haja 

sofrimento e seja garantido o bem-estar, pois o fim precípuo continua sendo a satisfação 



37 
 

dos animais humanos e, por via de consequência, autoriza a apropriação e a 

consideração como objetos ou coisas, a exemplo, o uso da expressão 'abate 

humanitário', na qual regulamenta as regras próprias de sacrifício de animais não 

humanos por meio de procedimentos que os tornem insensíveis à dor e ao sofrimento no 

momento do abate para consumo dos animais humanos.  

O pensador Tom Regan propaga que os animais não humanos são sujeitos de uma 

vida, preocupando-se de maneira latente com direitos fundamentais em relação aos 

seres, não podendo haver violação. Propaga-se, neste sentido, que tal quais os animais 

humanos, os animais não humanos são sujeitos de uma vida, possuindo, portanto, o 

direito a viver sem qualquer interferência (DIAS, 2011). 

A ideia central, portanto, da vertente abolicionista é a cessação com o 

antropocentrismo, ou seja, corrente que considera as vidas não humanas com pouco ou 

até mesmo sem nenhum valor, vistas como bens, propriedade ou fonte de subsídios para 

os animais humanos. 

Desta forma, apesar de existir normas constitucionais que cuidem do trato com a 

fauna, difícil é a sua aplicabilidade e eficácia, pois há nítida dificuldade da espécie 

humana em admitir direitos fundamentais aos animais não humanos. 

Neste sentido, mostram-se oportunas as palavras de Heron Santana (2004), no que 

diz respeito aos animais não humanos, quando afirma que a problemática gira em torno 

de se atribuir ou não direitos fundamentais básicos, tais como vida, igualdade, liberdade 

e até mesmo considerá-los ou não como propriedade.  

Em consonância com a fundamentabilidade constitucional pertinente aos direitos 

dos animais, alinha-se o viés principiológico de proteção animal, a fim de empregar 

aplicação imediata sem a necessária regulamentação infraconstitucional.   

No que tange ao viés principiológico constitucional de proteção animal, como 

bem leciona Tagore Trajano de Almeida Silva (2014), há a necessidade de apontar a 

distinção entre princípios e regras para que haja uma melhor compreensão sobre o tema. 

Assim, têm-se as seguintes vertentes: a que considera o poder normativo da 

Constituição, considerando os dispositivos de ordem mandamental; outra que propaga a 

Constituição como Texto maior e supremo em relação a todo o ordenamento jurídico; e, 
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por fim, aquela que vislumbra a possibilidade de interpretação de todo ordenamento 

jurídico a partir dos ditames constitucionais. 

A partir disto, percebe-se que a intenção do legislador constitucional foi a de 

estabelecer, imperativamente, a proibição de crueldade em relação aos animais não 

humanos, pois, conforme texto extraído da própria Constituição Federal de 1988, 

“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”, sendo tal incumbência imposta ao Poder Público. 

Sobre o assunto, ética e meio ambiente caminham juntos, na medida em que a 

crise ambiental contemporânea não se encontra na aniquilação dos recursos naturais, e 

sim na relação entre o animal humano e a natureza. Nessa linha, por ter racionalidade, o 

homem, por meio de suas condutas e da ética solidária, influencia gerações, 

constituindo-se como dever de solidariedade frente a outras formas de vida, diferente da 

humana, a fim de promover o equilíbrio ambiental (BELCHIOR, 2015). 

Neste sentido, a partir do conteúdo da norma, tem-se que a proteção dos animais 

não humanos representa um direito e, ao mesmo tempo, um dever, pois a norma do 

caput do art. 225 elucida a garantia a todos, sem distinção, de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e, no desenrolar de seus incisos, impera a norma protetiva, 

de forma a se esperar do Estado condutas ativas, a fim de defender os animais não 

humanos. 

Nessa linha de raciocínio, percebe-se que ainda há possibilidade de proteção de 

um direito à vida para além dos animais humanos. É dizer que, se o legislador 

constituinte trouxe em seu texto a proibição à crueldade, bem como a extinção das 

espécies, o direito à vida se estende aos animais não humanos.  

Desta forma, a ideia de dignidade deixa de servir apenas ao animal humano, e 

passa a repercutir em todas as formas vivas em geral, bem como no meio ambiente 

como um todo. 

Noutro giro, o princípio da igualdade a ser estendido ao animal não humano 

comporta a ideia de antiespecismo, ou seja, a preocupação e o zelo para com os outros 

devem independer de como são ou da capacidade que possuem (SILVA, 2014). 
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 Apregoa o antiespecismo a igualdade entre as espécies frente à ordem jurídica, 

sem que haja predileções ou valorações de uma espécie em relação a outra, bem como o 

combate às desigualdades existentes. 

Após, por lógica, analisar diplomas constitucionais, é importante alinhá-los aos 

dispositivos normativos infraconstitucionais, a fim de averiguar o espectro de proteção 

que alcança os animais não humanos.  

As leis brasileiras ocupam-se em garantir ao animal não humano simplesmente à 

ideia de bem-estar como seres dotados de sensibilidade, ou seja, capazes de perceber 

sentimentos. Noutras palavras, o arcabouço infraconstitucional tem como objeto 

precípuo tutela referente à proibição de maus-tratos, no sentido de proporcionar aos 

mesmos o tal “tratamento humanitário”, sem, na realidade, proteger a vida.     

Na verdade, pode-se afirmar que o vasto aparato legislativo é direcionado à 

proteção dos animais não humanos como forma de garantir a proteção dos animais 

humanos, ou seja, como se os primeiros fossem objetos dos segundos, de modo a 

revelar o caráter antropocêntrico nas normas existentes. 

Por fim, após a análise do estudo acerca das relações entre animais humanos e não 

humanos até a ideia de domesticação dos animais, sua inserção no lar das famílias 

contemporâneas, bem como da análise das correntes da ética ambiental, cuidar-se-á, no 

próximo tópico, sobre a relação entre animais e humanos, a partir da chamada família 

multiespécie, como forma de demonstrar até que ponto as famílias podem evoluir e 

inovar quanto à presença de seus membros.  

2.3 Os animais de estimação e a família multiespécie: uma nova 
tendência do pluralismo familiar 

Posterior à análise das relações estabelecidas entre humanos e animais, neste 

ponto, abordar-se-á a relação entre os animais de estimação e os seres humanos na 

família multiespécie sob o reflexo do pluralismo familiar. 

A família, indubitavelmente, revela-se como o primeiro agrupamento de pessoas 

que é apresentado ao indivíduo, tendo em vista que, após o crescimento e o advento da 

maturidade, este escolhe com qual grupo pretende manter suas relações e buscar sua 

realização pessoal, pois, por meio da inserção no âmbito familiar, é que ocorrerão os 
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fatos mais substanciais da vida do indivíduo, desde o nascimento até a chegada da 

morte. 

Ademais, à família não cabe mais um caráter homogêneo, mas sim um universo 

de relações distintas, afastando-se totalmente dos modelos tradicionalistas e 

patriarcalistas, inserindo-se nesse meio os animais de estimação, que representam, no 

mundo contemporâneo, essas relações distintas estabelecidas com o ser humano, no 

instante em que passam a assumir a condição de membros dentro de uma família, 

abandonando, portanto, o atributo de mero objeto. 

Nessa linha é que não se pode negar a existência de uma pluralidade de famílias e 

seus mais variados fatores, que se adaptam aos anseios sociais pertinentes à cada época, 

em contraponto às famílias patriarcais, nas quais havia a preocupação excessiva com a 

reprodução e com o patrimônio, sendo os laços afetivos pouco importantes ou até 

mesmo inexistentes. Quanto a este ponto, seria estranho imaginar um animal como parte 

da família, quiçá, estes mesmos substituírem os filhos humanos.  

Ainda sobre o tema, ao se tomar como premissa a mutabilidade constante do 

conceito do que a instituição da família apresenta, compreende-se esta pelas inúmeras 

possibilidades de manter as mais diversas relações, e a presença de amor e a distribuição 

de afeto, mas ao mesmo tempo apresenta elementos variantes, cada um correspondente 

a cada época de como vive a sociedade.  

Em artigo publicado na Revista Café e Justiça, Rolf Madaleno (2019, p.27) fala 

sobre as mudanças ocorridas na sociedade e o controle estatal, conforme expõe: 

 

Vive-se nítida fase de transição de um sistema que ainda sofre o controle do 
Estado, pretendendo regular distintos aspectos acerca da formação e da 
dissolução dos grupos familiares que se consideram inseridos na proteção 
institucional de seus direitos, e que clamam pela contratualização do direito 
de família, empregando o progressivo reconhecimento da autonomia privada.  

 

A família, portanto, deve possuir um caráter instrumental, ou seja, servir de 

instrumento para a promoção e o desenvolvimento da personalidade humana. Diante da 

instrumentalidade, chega-se à dignidade da pessoa humana, liberdade (autonomia 
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privada), afetividade e felicidade, justamente por serem elementos componentes da 

família contemporânea. 

Sobre o afeto presente nas relações, este ganhou importância diante das mutações 

familiares, na medida em que a percepção de família se dissociou do casamento. Passou 

o afeto a ser o elemento estruturante da formação das famílias contemporâneas, sendo a 

sua ausência motivo suficiente para dissolver qualquer núcleo familiar. 

O afeto, portanto, cuida de ser o novo paradigma das famílias. Afirma-se que o 

afeto é um fato social e psicológico, sendo de extremo interesse ao mundo jurídico a sua 

exteriorização advinda das relações interpessoais. 

O afeto não é apenas um sentimento e uma manifestação subjetiva. Ele se 
exterioriza e é alcançável pelo mundo jurídico nas condutas objetivas de 
cuidado, solidariedade, responsabilidade, exercício dos deveres de educar, 
assistir etc., demonstradas nos relacionamentos e convivência familiar 
(PEREIRA, 2015, p. 14) 

 

Exemplificando a repercussão do afeto nas relações jurídico-familiares, tem-se a 

posse de estado de filho; o objetivo ou ânimo de constituir família; e a exigibilidade de 

deveres da autoridade parental (DIAS, 2017). 

No primeiro caso, posse de estado de filho, basicamente é a expressão paterno-

filial em que aquele que observa acredita tratar-se de pai/mãe e filho. É o trato, a fama e 

o nome que promovem a ideia de verdade real, ou seja, que aquela relação baseia-se por 

primeiro no vínculo biológico, quando na realidade revela uma relação paterno-filial 

advinda do afeto. É a máxima da expressão popularmente conhecida: “pai é quem cria”. 

A segunda situação está relacionada à constituição da entidade familiar informal, 

ou seja, união estável.  Para além de todas as suas características, a principal delas é o 

ânimo de constituir família, ou seja, o casal que vive a união informal vive como se 

casados fossem, é a projeção da teoria da aparência com repercussão direta nas relações 

jurídico-familiares. Ao olhar aquele casal, o observador não consegue afirmar com 

certeza se aquela relação vem da união estável ou do casamento. 

Por último, a terceira circunstância autoriza a exigibilidade de deveres próprios da 

autoridade parental, na medida em que o pai/mãe afetivo exerce diante do filho afetivo 
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em igualdade de condições os mesmos deveres decorrentes do poder familiar em relação 

ao pai/mãe biológico, sem qualquer mitigação. 

Importante frisar que o afeto também proporcionou consequências até mesmo no 

âmbito penal, quando da análise da Lei Maria de Penha, Lei n° 11.340 de 2006, ao 

aduzir, no inciso III do art. 5°, que figura como violência doméstica e familiar contra 

mulher aquela oriunda de “qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva 

ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.” 

Neste contexto, vem ganhando um grau significativo de popularidade, a chamada 

"família multiespécie", que pode 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. 

Assim, torna-se imperioso destacar quais os elementos norteadores para empregar 

uma real definição do que seria a família multiespécie, afinal, o simples fato de ter um 

animal de estimação em casa parece não se demonstrar suficiente para classificá-lo 

como real membro da família. Outrossim, os elementos aqui apontados não formam um 

rol taxativo e/ou cumulativo, mas tão somente induz, de forma exemplificativa, 

características próprias de famílias constituídas por humanos e animais de estimação.  

Primeiramente, deve-se mencionar a necessidade da presença de afeto na relação 

humano-animal, na medida em que deve ser aferido o grau de importância que aquele 

ser representa para a família. A exemplo, têm-se os constantes casos de 

desaparecimento de animais, nos quais os tutores, movidos pelo desespero, oferecem até 

mesmo recompensa, na maioria das vezes pecuniária, pela devolução do animal 

desaparecido. Outro fator que merece destaque é a preocupação com o estado de saúde 

dos animais de companhia, cujos tutores despendem quantias altas para a reabilitação da 

saúde do animal na tentativa de poupá-lo de sofrimento e da morte.  

Continuando, pontua-se o estabelecimento de uma convivência constante entre os 

membros humanos e os animais de companhia, merecendo relevância a convivência 

dentro lar, visto que aqueles animais que vivem na área externa da casa, somada à falta 

de qualquer participação na rotina dos membros, bem como utilizados para outras 

funções, a exemplo da guarda, já descaracterizaria a formação de uma família 

multiespécie. Ademais, os animais verdadeiramente vistos como membros da família 
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interagem constantemente com as pessoas moradoras do lar, interferindo na rotina de 

seus tutores (LIMA, 2015). 

Ainda sobre a convivência, nota-se a preocupação dos tutores em incluir de todas 

as maneiras seus animais de companhia nas atividades desenvolvidas pela família, como 

viagens, fotos para os álbuns, compra de presentes, e, até mesmo, a realização de festa 

comemorativa pelo natalício do animal. Todas demonstram caráter inclusivo e 

reafirmam a condição do animal como membro da família. 

Além disso, a consideração moral seria outro indicativo para conceituar este novo 

arranjo familiar para retratar a existência da preocupação com as consequências que 

determinadas ações podem gerar para outrem (LIMA, 2015). Encaixa-se, neste ponto, a 

disposição de se abster de determinadas coisas ou situações em benefício do animal: 

como deixar de viajar; voltar cedo para casa para o animal não passar muito tempo só; 

evitar determinados produtos de limpeza em virtude de alergias; entre outras inúmeras 

situações próprias de cada família multiespécie. 

Diante das considerações apontadas acima, vislumbra-se que a família não está 

adstrita unicamente ao afeto e à convivência entre seres humanos, mas, de igual forma, 

entre o vínculo estabelecido entre humanos e animais levados para o ambiente familiar, 

tidos como animais de companhia, sendo até mesmo considerados como membros da 

família. 

A singularidade do Direito de Família encontra-se justamente na 
circunstância de lidar com a pessoa humana em seu ambiente de privacidade, 
sendo a axiologia constitucional aporte indispensável para se construírem 
alicerces seguros de tutela da autonomia existencial. As liberdades somente 
têm legitimidade em ambiente de igualdade, de tal modo que a ausência de 
ingerência estatal deixe de ser entendida como “espaço de não direito”; já que 
essa desejada ausência de regulamentação representa, bem ao contrário, 
garantia constitucional para a promoção da pessoa (TEPEDINO, 2015, p.14).  

Tomando por base as palavras do estudioso acima citado (TEPEDINO, 2015), 

tem-se que o Direito de Família age diretamente na esfera de individualidade do 

individuo, de modo que a análise desse ramo de estudo deve partir das premissas 

constitucionais para garantir a tutela jurídica pretendida no âmbito existencial. 

Outrossim, a ingerência mínima do Estado nas relações familiares não deve ser 

compreendia como ausência do direito, mas sim como ambiente propicio a realização da 

promoção humana.  
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A relevância do surgimento deste novo arranjo familiar é de tamanha importância, 

que muitas pessoas, sejam oriundas de uniões estáveis ou de uniões matrimoniais, estão 

optando por não ter descendentes, dando lugar aos "filhos" de quatro patas, bem como 

os tutores estão sendo substituídos por "mães", "pais", "irmãos", "tios", de acordo com a 

extensão da família. 

Desta maneira, o fundamental arrimo da família é a sua verdade contemporânea e 

nela corroboram as modificações culturais e sociais do tempo, para reconhecê-la em 

suas modificações evolutivas, nos seus valores emergentes, e por seus novos modelos 

que dimensionam sua feição plural e variável, proporcionando à comunidade jurídica a 

eterna missão de refletir e repensar sobre sua existência (ALVES, 2015). 

Tem-se, diante da concepção atual da família, que sua principal característica é a 

pluralidade, na medida em que os novos modelos surgem sem a preocupação de se 

encaixar no sistema jurídico existente, ou seja, o organograma jurídico não consegue 

antever as sua formações, como o exemplo da formação da família multiespécie. 

 
O reconhecimento de que a família é um ente plural rompeu o modelo 
clássico de família. As mutações sociais permitem que a família se agregue 
de modo a ultrapassar os limites da previsão jurídica. Por serem núcleos de 
afeto com extrema importância para seus integrantes- consequentemente, 
para toda a sociedade-, as famílias devem ser reconhecidas, valorizadas, 
protegidas de qualquer discriminação preconceituosa (DIAS, 2017, p.28).  

 

A família multiespécie tem como característica principal a presença de um animal 

de estimação considerado como membro da família, na sua maioria, como filho para 

seus tutores. Esta condição vem justamente da presença do afeto na relação humano- 

animal. O animal de estimação, portanto, passa a ser filho do afeto, podendo, neste viés, 

ser estabelecida uma relação paterno-filial. 

Sabe-se que diante da pluralidade e do afeto constante nas famílias 

contemporâneas, mostra-se discriminatória em relação aos mais diversos núcleos 

familiares categorizar ou até mesmo qualificar a condição dos filhos, não cabendo nem 

mesmo a expressão “filho biológico ou legítimo”. Da mesma forma, deve ser entendido 

em relação à família multiespécie, pois os sentimentos de amor e cuidado também são 

cultivados na relação entre humano e animal. 
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O elemento da “vontade expressa” é o mais novo liame familiar- parental, no 
plano civil. Esse significante tem sua precisão finalística, definindo outros 
vínculos que não meramente biológicos. De efeito, a família constitucional é 
emoção. É influência comportamental, é o desenvolvimento de cada um dos 
que a integram, tem o seu papel de valores especiais e morais que baseiam a 
sociedade (DIAS, 2017, p.33).      

Desta forma, a autonomia da vontade expressa nas relações familiares as múltiplas 

possibilidades de formações familiares, de modo que, ao deixar os vínculos sanguineos 

de terem elevado grau de importância, o afeto se mostra como elemento identificador de 

vínculos, dentre eles aqueles relacionados ao animal de estimação no âmbito familiar.  

Não cabe ao Estado categorizar ou expurgar do ordenamento jurídico a proteção 

jurídica que deve ser empregada às famílias multiespécies. Aqueles que vivem esta 

situação, vivem-na sob a condição da vontade de ali estarem, bem como do afeto. O 

animal assume a condição de filho na vida dos consortes, ao acordar cumprimentar com 

primeiro “bom dia”; colocar a refeição; banhar; educar; preocupar-se quando ficam 

doentes; levar ao veterinário; proporcionar conforto; dar atenção; brincar; levar para 

passear; o medo de perder aquele ser extremamente dependente. Ser pai ou mãe vai 

muito além do ser ou não ser imposto pelo ordenamento jurídico. É sentir-se, todos os 

dias, responsável e amar incondicionalmente aquele ser, independentemente de ser uma 

pessoa ou um animal. 

Segundo recente pesquisa liderada por Lissa Horn, da Universidade de Viena, na 

Áustria, divulgada pela revista Super Interessante (2016), cães enxergam seus tutores 

como se fossem seus pais. O experimento usou 22 (vinte e dois) cachorros divididos em 

grupos: 

 

Foi o que  22 cachorros mostraram numa pesquisa liderada pela   
veterinária Lisa Horn, da Universidade de Viena, na Áustria. Ela os separou 
em três grupos: um terço ficaria sem o dono, enquanto os outros 
estariam acompanhados por eles – só que parte dos donos deveria se manter 
em silêncio, e outra parte deveria encorajar os cães a fazer as atividades. E 
tudo o que os bichinhos precisavam fazer era interagir com alguns 
brinquedos. Em troca, ganhariam comida. Os cachorros que estavam com os 
donos passavam muito mais tempo brincando. Nem a comida servia para 
motivar os cães ‘abandonados’. 

 

O teste revelou que os cães têm em seus donos uma segurança. O sentimento 

assemelha-se à condição entre pais e filhos humanos pequenos. 
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[...] os cães se sentem mais seguros, confiantes e confortáveis na presença 
dos donos. Sem eles, tudo parece mais perigoso – e sem graça. E é 
exatamente o que acontece na relação entre pais e filhos pequenos. “Esta é a 
primeira evidência da similaridade entre o ‘efeito de base segura’ encontrado 
na relação dono-cachorro e na criança-pai”, diz a pesquisa. 

Assim, mostra-se possível a relação entre os animais de estimação e os seres 

humanos na família multiespécie, esta como tendência do pluralismo familiar, tendo em 

vista a ascensão do animal dentro da família, ocupando a posição de membro e até 

mesmo filho em relação aos tutores. 

 O pluralismo familiar é a tendência da família contemporânea, pois autoriza as 

suas mais diversas formações, não cabendo ao Estado desqualificar ou desproteger os 

núcleos familiares que passam a surgir.  

A intervenção estatal deve ser mínima no âmbito das relações privadas, 

especialmente na seara do direito das famílias, em razão de ser proibido a qualquer 

pessoa, seja de direito público ou de direito privado, interferir na comunhão de vidas 

instituída pela família (art. 1.513 Código Civil de 2002), bem como que cabe a cada 

família o livre arbítrio para decidir seu próprio planejamento familiar e nele, incluir os 

animais de estimação.  

Sendo, portanto, reconhecida a existência da família multiespécie no ordenamento 

jurídico, importa a análise das implicações jurídicas decorrentes de sua formação e 

reconhecimento, principalmente no tocante à natureza jurídica do animal de estimação, 

que será visto no capítulo seguinte. 

 

3 AS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS ADVINDAS DA 
FORMAÇÃO DA FAMÍLIA MULTIESPÉCIE 

 

Após a compreensão do surgimento da família multiespécie a partir do pluralismo 

familiar advindo da Constituição Federal de 1988, bem como pela perspectiva da 

concepção de que o animal de estimação é considerado como membro do grupo 

familiar, mister se faz abordar as implicações jurídicas práticas no tocante a essas 

famílias. 

Neste sentido, ao considerar o animal de estimação como membro de uma família, 

há a premente necessidade de averiguar sua real situação no tocante à sua natureza 

jurídica, pois a partir disto se desdobrarão diversas outras consequências. Portanto, 

neste capítulo, tentar-se-á compreender a essência do animal de estimação para o 
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Direito Privado e se esta se adéqua à posição social que o animal ocupa na organização 

familiar.  

Importante também trazer ao bojo do capítulo a análise do instituto da 

personalidade jurídica e sua aplicação frente aos animais de estimação, a fim de 

promover a real necessidade ou não de sua atribuição. 

Na parte final deste capítulo, proceder-se-á à apreciação da possibilidade de 

atribuir aos animais de estimação uma terceira categoria ou terceiro gênero, distante da 

qualidade de coisa e de pessoa, igualmente. 

 

3.1  O animal como “coisa”: a natureza jurídica dos animais no Código 
Civil de 2002 
 

De maneira abrangente e universal, pode-se asseverar que um bem representa tudo 

que proporcione contentamento ou prazer. Pode-se, ainda, afirmar que bem, em outro 

sentido, é o oposto de mal; denota bondade, caridade, gentileza, entre outros. Fala-se 

ainda que o termo “bem” indica posse, pertença, poderio e até propriedade. 

Interessante lembrar a definição de bem trazida por Caio Mário da Silva Pereira 

(2004, p. 400), quando foca nas mais variadas acepções que denotam o termo “bem”, 

mas ressaltando que não é todo bem que interessa à ordem jurídica, tomando por base o 

fato de a versão do termo denotar as mais variadas possibilidades, conforme explicita o 

autor:  

 

[...] tudo que nos agrada: o dinheiro é um bem, como o é a casa, a herança de 
um parente, a faculdade de exigir uma prestação; bem é ainda a alegria de 
viver, o espetáculo de um pôr do sol, um trecho musical; bem é o nome do 
indivíduo, sua qualidade de filho, o direito a integridade física e moral. Se 
todos são bens, nem todos são bens jurídicos. Nessa categoria inscrevemos a 
satisfação de nossas exigências e de nossos desejos, quando amparados pela 
ordem jurídica. 

 

Ao afastar, portanto, a generalidade do vocábulo bem e focando sob a face 

jurídica, a expressão possui acepção particular. Representa, pois, tudo aquilo sensível à 

valoração jurídica, ou seja, aquilo que pode servir como causa de uma relação jurídica. 
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Para tanto, o Código Civil de 2002 classificou os bens em três categorias, cada 

uma com ramificações, a fim de promover uma organização lógico-jurídica. São elas: os 

bens considerados em si mesmos; os bens reciprocamente considerados; e, por fim, os 

bens considerados em relação ao sujeito, ou seja, se público ou privado. 

Neste viés, tem-se por um critério lógico que o bem se diferenciaria da qualidade 

de pessoa por, em tese, tratar de seres inanimados, sem vida, ou seja, objetos. Muito 

embora seja sua maior característica, nessa categoria que os animais em geral foram 

inseridos, inclusive os animais de estimação, mesmo pertencentes a uma família 

multiespécie. 

Com origem no Direito Romano e difundida pelo ocidente, os animais foram 

inseridos num regime jurídico eminentemente privado, onde foram posicionalmente 

alocados no âmbito das coisas (res), tendo como consequência jurídica o mesmo 

tratamento jurídico relativo aos objetos inanimados e à propriedade privada 

(SILVESTRE; LORENZONI; HIBNER, 2018). 

Apesar de os animais possuírem movimento próprio e dentro de cada espécie 

tenha sua própria organização, a legislação privada os encaixou pura e simplesmente 

dentro da categoria de bens móveis. Assim, segundo a dicção do art. 82 do Código Civil 

de 2002, “são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por 

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

Sob este aspecto, para a legislação privada, o animal de estimação é igualado ao 

mesmo patamar que qualquer objeto propriamente dito, como um carro, uma moeda, um 

livro, uma bicicleta, uma aeronave, um navio, uma caneta, um lápis, uma borracha etc. 

Na visão dual, somente é levado em consideração um critério excludente de 

classificação: o que não é pessoa, é coisa. Se for coisa, é bem suscetível de valoração 

econômica e, portanto, deverá se encaixar dentro das classificações estabelecidas pela 

codificação privada.  

Os animais em geral são categorizados como bens semoventes, sem qualquer 

distinção, “dizendo respeito aos bens que se deslocam de um lugar para o outro sem 

perder sua substância, em razão de sua própria estrutura” (FARIAS; ROSENVALD, 

2016, p. 513). 
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Partindo da premissa literal do artigo citado acima, conclui-se que, como bens 

semoventes, os animais compõem patrimônio do seu titular, sendo passível, portanto, de 

venda, troca e, até mesmo, ser atribuído valor econômico, se considerado como bem 

pura e simplesmente. 

Desta forma, o problema contemporâneo surge a partir da análise que em tempos 

remotos os animais eram tidos como instrumentos de trabalho, pastoreio, guarda de 

patrimônio, controle de pragas, entre outras funções para as quais eram designados pela 

sua própria natureza e instinto.  

Hoje, em contrapartida, os animais, principalmente os de estimação, ocupam um 

lugar significativo nos lares, sendo distribuído todo afeto possível na interação humano-

animal, o que reflete na necessidade de mudança de paradigma. 

Sob esta perspectiva, surge a Antrozoologia, cujo objeto de conhecimento é o 

estudo entre as interações de humanos e animais, a fim de tentar fundamentar a 

existência de laços afetivos entre pessoas e animais (RODRIGUES; FLAIN; 

GEISSLER, 2016). 

 
Humanos e animais de companhia são seres gregários, diz ela, 
complementando que ambos gostam de estar em companhia um do outro, 
além de que os bichos oferecem suporte para a sobrevivência das sociedades. 
No mundo atual, onde são incentivados o individualismo, a perda de laços 
familiares e a solidão, a presença dos animais serve como apoio social, 
fortalece o sentimento de que somos pertencentes, amados, e absolutamente 
necessários para alguém, avalia a médica veterinária. Ela observa que, nos 
lares com pets, há uma troca de afetividade permanente, uma vez que os 
animais são claramente verdadeiros na expressão de seus sentimentos. 
Enquanto os humanos podem dissimular sentimentos, os animais, 
especialmente os cães, são claros na manifestação de seu amor incondicional. 
(RODRIGUES; FLAIN; GEISSLER, 2016, p. 88-89). 

 

Segundo David Blouin (2016), da Universidade de Indiana (EUA), há a presença 

de três tipos de comportamento para explicar a interação humano-animal: Humanistas, 

Dominionistas e Protecionistas.  

Em referência ao primeiro (humanista), o autor ressalta o forte afeto distribuído 

do homem para o animal. A intensa interação faz com que a relação se aproxime da 

relação entre humanos, fazendo inclusive com que o homem humanize os animais. 

Trata-se de uma verdadeira antropomorfização, por meio de cuidados semelhantes ao 
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tratamento entre humanos. O autor pontua neste tipo de comportamento o ato de 

hierarquizar a relação posicionando o animal na categoria de filho. 

No segundo caso, afirma Blouin (2016), os dominionistas também possuem 

sentimentos em relação ao animal, no entanto, consideram-nos como objetos e possuem 

outras funções mais tradicionalmente consideradas, como, por exemplo, vigilância da 

casa e do patrimônio. Aqui não há intenção de humanizar o animal (antropomorfização). 

Por último, os protecionistas possuem a visão de que os animais fazem parte da 

natureza, devendo haver o respeito e a consideração na interação humano-animal. 

Assim, como seres da natureza, são detentores de direitos e interesses, havendo uma 

verdadeira luta geral pela causa animal dentro da perspectiva de que fazem parte de um 

todo em igualdade de interesses entre as espécies. 

Tomando por base o estudo comportamental acima, verifica-se que a terceira 

corrente demonstra maior grau de afinidade com a família multiespécie, na medida em 

que há mais casais sem filhos ou pessoas sozinhas vivendo com um animal de 

estimação e, para além disso, colocam o animal não humano na condição de filho, 

havendo na grande maioria das vezes a preferência pela presença do animal em 

detrimento da presença humana.  

A Antropomorfização acontece quando por meio de atitudes próprias dos seres 

humanos acabam de resvalando em elementos da natureza como os animais de 

estimação. Alguns exemplos podem citados, como o ato de conversar com o animal, 

comprar acessórios como roupas, sapatos, laços, fraldas, brinquedos, dentre outros que 

antes só eram vendidos aos humanos.  

O intenso afeto dado ao animal no sistema de humanização equipara à interação 

humano-animal a relação entre pais e filhos num relacionamento de amor, proteção e 

cuidados, não havendo mais a consideração de que os animais sejam contemplados 

como mero objetos.  

Neste ponto, interessante destacar que o costume de ter em companhia os animais 

era privilégio somente das elites aristocráticas e clericais em meados do século XVI. 

Apontam alguns estudos que o costume de levar o animal para dentro dos lares foi 



51 
 

ocasionada pela diminuição do uso de animais como força para o trabalho e 

despenderam outras perspectivas que não fosse somente a utilitária (THOMAS, 2010). 

Passado o tempo, após o século XVI, os animais de estimação passaram se 

fazerem presentes nos lares de todas as camadas sociais. Com o convívio maior e 

estreitamento de laços, a igreja, as regras de etiquetas e medicina, de forma unânime, 

passaram a condenar a proximidade entre humanos e animais sob a justificativa de 

serem perigosos, havendo assim um afastamento destes para espaços solitários e longe 

de refeições, por exemplo (THOMAS, 2010). 

Posteriormente, passou a existir uma separação por gênero doas animais, no 

sentido de manterem de forma reclusa raças do sexo feminino, semelhante a condição 

de vida feminina da época e, a raças do sexo masculino para desempenhar atividades 

externas ao lado dos homens (THOMAS, 2010). 

Os animais de estimação, especialmente, cachorros e gatos (mais presentes nos 

lares) deixaram de ser o "melhor amigo do homem" e passaram à qualidade de "filho". 

Esta é a nova realidade que permeia os lares contemporâneos. 

Não é incomum a situação de inúmeras pessoas que "adotam" animais de 

estimação, elevando-os à qualidade de "filho" em detrimento da procriação tradicional, 

optando por não dar continuidade à família por meio de descendentes. Noutro ponto, 

ainda se vislumbram casais com filhos humanos e animais de estimação, ambos 

convivendo em condições de igualdade e tratamento. 

Percebe-se, diante das situações acima citadas, que as famílias nessas 

circunstâncias, em especial casais, sentem em seu íntimo o total exercício da 

parentalidade em relação aos animais de estimação, dividindo responsabilidades, 

despesas alimentares, médicas, vestuário e, até mesmo, opções de lazer para seus "filhos 

de quatro patas".  

Verifica-se essa condição na medida em que, noutros tempos, os animais eram 

limitados aos ambientes externos das casas: quintal; jardim; acorrentados para soltura 

somente ao anoitecer; abrigos próprios de cachorro, por exemplo, enfim, com espaços 

de vivência e convivência limitados. Era, segundo o dito popular, da "porta para fora".  



52 
 

Contemporaneamente, os animais adentram sem qualquer limitação nos lares, 

fazem uso do sofá, inexistindo qualquer oposição, e até dividem o mesmo quarto que os 

donos, restando evidente a posição de membro totalmente inserido na família.  

O acesso irrestrito ao lar dos animais não humanos evidencia, de forma concreta, 

que os animais de estimação não são simplesmente ditos como membros da família; eles 

são considerados e vivem realmente como parte daquele grupo no qual estão inseridos, 

de forma que gozam do mesmo conforto dos humanos.  

Nesse diapasão, não pode mais haver a consideração de que o animal de 

estimação, considerado como membro da família, substituindo muitas vezes os filhos 

humanos, seja visto unicamente como bem jurídico de valor econômico, sem prestigiar 

o afeto presente na relação humano-animal, não mais de companheirismo como outrora, 

mas sim na qualidade de pais e "filhos". 

Desta forma, na condição em que vem sendo chamados como "filhos", não parece 

estranho que cheguem ao Judiciário demandas suscitando a guarda e a custódia dos 

animais de estimação quando da dissolução da união estável ou do divórcio de casais.  

O primeiro caso relativo a este tipo de situação é oriundo da 22ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio de janeiro de 2015, onde, em sede de apelação, um homem 

obteve uma espécie de posse compartilhada do cãozinho de estimação com sua ex-

companheira. 

Em primeiro grau, litigavam os ex-companheiros pelo reconhecimento e 

dissolução da união estável, bem como a divisão dos bens comuns do casal, dentre eles 

o cãozinho de nome Dully da raça Cocker Spaniel, de idade já avançada, chegada à vida 

dos mesmos após aborto espontâneo da autora. 

Assim, em sede de sentença, o juiz a quo determinou a posse e devolução de 

Dully para a ex-companheira/autora, sob o fundamento de que a peticionante 

comprovou com êxito ser legítima proprietária do animal de estimação, tendo em vista 

toda documentação comprobatória levada aos autos. A título de documentação 

relevante, por exemplo, carteira de identificação e cartão de vacinação do animal, que 

continham o nome da requerente como proprietária. 
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Indignado com a decisão de primeiro grau, insurgiu-se o réu contra sentença por 

meio de apelação cívelnº 0019757-79.2013.8.19.0208, publicada em 4 (quatro) de 

fevereiro de 2015 (dois mil e quinze)pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

pretendendo, unicamente, a reforma da decisão quanto à posse do cão, pugnando para 

que a posse/guarda fosse de sua exclusividade. 

Em seu voto, o relator, Desembargador Marcelo Lima Buhatem, destacou a 

importância do tema diante da ausência de normatização pelo legislador, bem como 

considerou desafiador, visto que se deve revisar dogmas e conceitos clássicos do Direito 

Civil. 

Destacou, ainda, que não basta ao animal de estimação ser visto como parte do 

Direito Ambiental ou Transindividual, tampouco ser classicamente concebido como 

semovente. 

Para o Desembargador, ao animal de companhia é necessário empregar outro 

tratamento, justamente por ser de estimação, dotado de sentimentos afetuosos e, ainda, 

ocupar o emocional do humano, sendo tais circunstâncias de extrema relevância, não 

podendo passar de modo invisível àqueles que dizem e operam o Direito.   

Ademais, o voto trouxe a afirmativa de que os animais são seres que compõem a 

família de forma afetiva em relação aos seus donos, sendo sua possível perda passível 

de sofrimento desmedido. 

Ainda em relação ao mencionado acórdão, decidiu em seu voto, o relator, pela 

reforma parcial da sentença de primeiro grau, garantindo ao recorrente, diante das 

circunstâncias do processo, principalmente em razão do bem-estar e interesse do animal 

em disputa, ressalte-se de idade já avançada e por consequência necessitar de cuidados 

constantes, o direito à companhia do cão Dully. 

 Assim, foi o recorrente contemplado com o direito de exercer a posse provisória 

do animal de estimação, a faculdade de ter o animal em finais de semana alternados, 

pelo período das 8h da manhã do sábado e devolvendo-o às 17h do domingo, na 

residência da apelada (ex-companheira), como forma de garantir a companhia do animal 

em relação ao ex-casal, conjuntamente. 

A partir de então, várias outras demandas surgiram, tendo como cerne a 



54 
 

posse/guarda de animais de estimação quando da dissolução de uniões estáveis e/ou 

casamentos.  

Frise-se, de igual forma, decisão da 10ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, em 

15 de outubro de 2015, por meio do voto de nº 20.626 proferido por Carlos Aberto 

Garbi, a qual determinou o direito de cada litigante a ficar com o cão Rody durante 

semanas alternadas. A decisão ainda foi além da anterior, suscitando que o homem não 

é o único sujeito detentor de consideração moral, mas sim todos os sujeitos viventes.  

Ressalte-se que as decisões apontadas acima excluíram a condição de bem 

semovente dos animais de estimação em disputa, aplicando aos mesmos alguns 

institutos próprios do direito de família, como a espécie de guarda compartilhada e o 

direito de visitas em prol do bem-estar animal. 

No mesmo sentido, a 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, por meio de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento 

de nº 2052114-52.8.26.0000, em 23 (vinte e três) de março de 2018, cujo relator foi José 

Rubens Queiroz Gomes, houve o reconhecimento à semelhança entre litígios que 

envolvem guarda e visita de animais e crianças e adolescentes, bem como o 

reconhecimento de que os primeiros compõem os núcleos familiares contemporâneos.  

Constam nos autos que o casal que disputava a posse do cão de estimação vivia 

em união estável e durante o período ocorreu a adoção do animal de estimação. Diante 

do término do relacionamento, a mulher se apropriou do cachorro e passou a criar 

obstáculos para que o ex-companheiro visitasse o animal. 

A ação basicamente versava sobre o reconhecimento e a dissolução da união 

estável, bem como da posse do cão de estimação, onde, em primeira instância, teve por 

indeferida a demanda e sua consequente extinção sem resolução do mérito. 

No recurso, o principal argumento perfazia tese de que os animais, como 

integrantes dos lares, hoje compõem o núcleo das famílias, não cabendo sua exclusão, 

no que tange aos direitos próprios de sua espécie, bem como não pode haver a 

consideração de que são simples coisas ou objetos.  

O relator, por sua vez, aduziu a possibilidade de analogia ao caso, o direito de 

guarda e visitas de crianças e adolescentes, principalmente pelo fato da presença 
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superior de animais em relação a crianças nos lares brasileiros, destacando, neste ponto, 

a funcionalidade exercida pelo animal em questão, que era justamente a de proporcionar 

afeto e não produzir riquezas. 

Interessante notar que, ao proferir o voto, o relator, ao falar de afeto, ateve-se 

nitidamente ao afeto sentido pelos ex-companheiros, ressaltando que o regime de guarda 

e visitação deveria ser estabelecido em prol dos interesses das partes e não do animal, 

pois o afeto que deveria ser tutelado era o das pessoas.    

Seguindo, faz-se menção ao caso que tramitou na 7ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro que, em 19 de abril de 2018, de forma inusitada, determinou o 

pagamento de despesas no importe de R$ 1.050 (mil e cinquenta reais) por parte do ex-

companheiro para animais de estimação adquiridos na constância da referida união 

recém-dissolvida. A convivência perdurou porvinte e dois anos e, ao longo dela, foram 

adquiridos 6 (seis) animais, dos quais cinco cachorros e uma gata, segundo Assessoria 

de Comunicação do IBDFAM em 25 de abril de 2018.  

A decisão trouxe questionamentos acerca da possibilidade ou não do pagamento 

de pensão alimentícia para animais de estimação, visto que, como mencionado, já vem 

sendo aplicadas normas relativas à guarda, numa espécie de garantia do regime de 

convivência entre o ex-casal e os animais. 

Após estes episódios pontuais, a 4ª turma do STJ, por meio do Recurso Especial 

de n° 1.713.167, de 09 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, o direito à 

visitação por parte do companheiro, de uma cadelinha da raça yorkshire de nome 

“Kim”, que havia ficado sob a guarda da companheira.  

O relator do caso, ministro Luís Felipe Salomão, ressaltou que a questão em pauta 

na corte não fazia parte da futilidade humana, mas uma questão que envolvia 

afetividade em relação ao animal de estimação, bem como o dever e a necessidade de 

preservação pontuados pelo art. 225 da Constituição Federal de 1988. Outrossim, frisou 

a necessidade de um tratamento diferenciado a essas situações, visto o amplo aspecto 

conceitual de família e a função social exercida perante a sociedade. 
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Nesse sentido, tomando por base a atual natureza jurídica dos animais, qual seja, 

de bem móvel (semovente), deveriam tais lides serem abarcadas pelas varas de família 

ou pelas varas cíveis? 

Toda celeuma existe, portanto, pela classificação estabelecida na legislação 

privada na qual impõe indistintamente todo e qualquer animal como bem móvel 

suscetível de movimento próprio. 

A legislação privada brasileira ainda rasteja frente a demais legislações 

internacionais no que diz respeito à natureza jurídica empregada aos animais não 

humanos, principalmente aos animais de estimação, estes como novos protagonistas dos 

lares mundiais. 

Alguns ordenamentos jurídicos, que inclusive influenciaram a codificação 

civilista do Brasil, inovaram em sua legislação, a fim de alargar a natureza jurídica dos 

animais e não mais considerá-los como coisa. Países com França, Suíça, Alemanha, 

Áustria e Portugal, atualmente, consideram o animal de companhia como seres 

sensíveis, ou seja, perceptíveis a sentimentos, e afastando-os da categoria de bens ou 

objetos (COSTA; FERREIRA, 2018). 

Portugal, recentemente, inovou quanto à matéria, quando trouxe em 3 (três) de 

março de 2017 a Lei de nº 8 (oito) com uma nova regulamentação. Neste sentido, por 

meio da citada Lei, o ordenamento jurídico português trouxe um novo estatuto jurídico 

no que diz respeito aos animais, reconhecendo que tais seres são dotados de 

sensibilidade, afastando-os da categoria das coisas, enquanto objeto das relações 

jurídicas, tanto que incluíram tal mudança na parte concernente às pessoas. 

A revolução do referido ordenamento foi grandiosa, tanto que até mesmo inseriu 

um subtítulo denominado "Dos animais" e sua localização vem logo após à parte 

referente à regulação das pessoas (DIAS, 2018). 

Neste sentido, houve por parte da legislação civil portuguesa o reconhecimento de 

uma natureza particular em relação aos animais, tomando por base o entendimento de 

serem passíveis de sensibilidade, além de, ao mesmo tempo, impulsionar medidas no 

intuito de proteger os animais não humanos, frente aos maus tratos, bem como contra os 

atos de crueldade.   
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Outrossim, ainda ressalta o citado ordenamento, que deve haver a distinção dos 

animais não humanos das coisas, visto que esse deve ser o novo tratamento empregado 

frente às sociedades contemporâneas, conforme ressalta a exposição de motivos do 

Projeto de Lei n° 164/XIII, do PS que deu origem à Lei de nº 3 de 2017 (DIAS, 2018). 

Interessante frisar que a modificação do Código Civil austríaco, acerca da 

natureza jurídica dos animais de companhia, ocorreu no ano de 1988, quando foi 

acrescentado o parágrafo 285ª, dispondo expressamente que “os animais não são coisas; 

eles são protegidos por leis especiais” (SOUZA; SOUZA, 2018). 

Por sua vez, em 1990, o Código Civil alemão procedeu à modificação onde, na 

oportunidade, incluiu o parágrafo 90ª. Tal modificação foi no sentido de que aos 

animais de companhia deveriam ser aplicadas as normas vigentes relativas às coisas no 

que for possível, deixando a salvo qualquer disposição em contrário (SOUZA; SOUZA, 

2018). 

Somente no ano de 2003, a Suíça alterou sua legislação no que pertine ao assunto 

animais. Ocorreu uma verdadeira “descoisificação” dos animais, quando passou, em seu 

art. 641, inciso II, a afirmar que os animais não são coisas (SOUZA; SOUZA, 2018). 

No mesmo seguimento veio a França, por meio dos artigos 514 a 528 do Código 

Civil. Na ocasião, o código francês afirmou serem os animais dotados de sensibilidade, 

mas ainda ponderou no sentido de reservá-los à legislação que os protege, bem como 

que estão submetidos ao regime de bens (SOUZA; SOUZA, 2018).  

O Brasil, em sua codificação privada, continua por considerar os animais de 

estimação como coisas, mais precisamente bens móveis (art. 82), sem nem mesmo 

considerar uma possível senciência, conforme mencionado anteriormente. Ao 

receberem tal tratamento, submetem-se, por exemplo, a alguns ditos jurídicos, como, 

por exemplo, o princípio da gravitação jurídica, ou seja, por serem mamíferos passíveis 

de reprodução, produzem frutos, seguindo a máxima de que “o acessório segue o 

principal” (COSTA; FERREIRA, 2018). 

Em contrapartida, em sede constitucional, há a observância da proteção animal 

quando da leitura do art. 225 da Constituição Federal de 1988, ao afirmar o direito 

pertencente a todos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo ainda um 

bem de uso comum do povo. O artigo ainda menciona o dever do poder público e da 

coletividade de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. 
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Na mesma linha, segue o parágrafo 1º, inciso VII, do citado art. 225 sobre a 

função do Poder Público de proteger a fauna e a flora, sendo vedadas práticas que 

provoquem ou coloquem em risco sua função ecológica, bem como a extinção das 

espécies ou submetam os animais a crueldade.  

Tramita perante o Senado Federal o Projeto de Lei nº 6799/2013, de iniciativa do 

Deputado Federal Ricardo Izar (PSD/SP), no qual dispõe que “os animais não humanos 

possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos de direitos despersonificados, dos 

quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu 

tratamento como coisa”. 

Segundo a justificativa apontada pelo autor do Projeto, o interesse maior é o de 

conferir um regime jurídico inovador, de modo que afaste a percepção utilitarista que 

sempre acompanhou os animais, ou seja, que o animal sempre serviu para o homem e 

para seus interesses, diferindo-os dos animais humanos tão somente no tocante à 

racionalidade e à comunicação verbal. 

A proposta segue na tentativa de acrescentar dispositivo à Lei n° 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998. A Lei em vigor trata em seu bojo sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.  

Na mesma intenção, segundo o próprio texto do projeto (art.4°), deve-se 

acrescentar o art. 79-B à Lei n° 9.605/1998, prevendo que o “disposto no art. 82 da Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), não se aplica aos animais não 

humanos, que ficam sujeitos a direitos despersonificados.” 

No dia 7 de agosto de 2019, o Plenário do Senado aprovou o referido Projeto de 

Lei considerando a senciência dos animais não humanos e sua natureza sui generis, 

como sujeitos de direitos não personificados. Por ter havido modificação ao texto, o 

Senado remeteu a matéria de volta à Câmara dos Deputados para apreciação. 

Com a modificação no texto original, o projeto de Lei reconhece a natureza 

jurídica sui generis tão somente aos animais domésticos e silvestres, ressaltando que 

deverá ser acrescentado um parágrafo único ao art. 82 do Código Civil, dispondo que 

não serão, portanto, estes animais considerados como objetos móveis, mais 

precisamente, semoventes. 

Daniel Braga Lourenço (2016) reconhece que, de vários projetos, este é o que 

realmente assume um posicionamento claro em relação aos animais. De forma expressa, 

o projeto estabelece que os animais estariam numa posição sui generis, afastando-os do 
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âmbito das coisas, conferindo-lhes um novo estatuto jurídico, bem como seriam entes 

despersonificados, ao mesmo tempo que seriam sujeitos de direitos.  

No entanto, afirma o referido autor (LOURENÇO, 2016) que de nada servirá a 

redação proposta se não forem claramente pontuados quais seriam os direitos subjetivos 

os quais os animais poderiam titularizar. 

Em destaque, as palavras do aludido autor: 

 
A grande virtude do projeto é a de assumir uma posição clara a respeito da 
natureza jurídica dos animais. O problema é que esta tomada de posição nada 
significará se não forem efetivamente enunciados e demarcados os direitos 
subjetivos que os animais supostamente titularizam. Caso isto não seja feito, 
tratar-se-á de apenas um rótulo mais bonito, mas com conteúdo pouco 
efetivo. A tendência, em princípio, pela inafastável força das instituições de 
exploração animal, seria fazer com que os animais estivessem formalmente 
vinculados à condição de sujeito, mas materialmente muito próximos da 
situação de objeto (LOURENÇO, 2016, p.22).  

O pesquisador ainda faz a seguinte reflexão: “a modificação do estatuto dos 

animais nos países europeus que já realizaram esta reforma significou efetivamente a 

atribuição de novo sentido para a animalidade, ou estas sociedades continuam operando 

fundamentalmente da mesma forma, oprimindo os animais?” (LOURENÇO, 2016, 

p.23).  

Apesar de não ter concretamente dados que comprovem as melhorias em relação 

às alterações legislativas, o autor indica que não houve alterações significativas nas 

relações entre animais humanos e não humanos e que, muito provavelmente, a alteração 

não produziu resultados práticos. 

Sob esta linha, mesmo diante de um projeto de Lei inovador em relação à 

positivada legislação privada, há latente necessidade de se atribuir uma nova categoria 

aos animais de estimação. Negar-lhes a condição de seres detentores de personalidade 

jurídica, na medida em que passam a considerá-los como sujeitos de direitos, mas 

continuando como desprovidos de qualquer personificação, não mostra incidência 

prática relevante para a necessidade de desconsiderá-los como coisas. Portanto, é 

essencial a análise do instituto da personalidade jurídica e suas implicações frente aos 

animais de estimação, o que será visto a seguir. 
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3.2 O instituto da personalidade jurídica e os animais de estimação 

Buscar compreender a extensão da personalidade jurídica faz necessária a 

percepção sobre o que seria pessoa e a razão desta ser tão importante para outros 

desdobramentos dentro das teorias da personalidade. 

A legislação pátria não define o conceito de pessoa, tão somente afirma que “toda 

pessoa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil”, segundo dicção do art. 1° do 

Código Civil de 2002, ou seja, de pronto já atribui que para ter capacidade, é necessária 

a condição prévia de pessoa. 

É assentado que os termos pessoa e sujeito de direito possuem ânimos 

equivalentes, no sentido de afirmar que "pessoa é todo aquele sujeito de direitos" 

(FARIAS; ROSENVALD, 2016, p.169). Outrossim, representa aquele que figura nas 

relações jurídicas, seja no polo ativo, seja no polo passivo, bem como é possuidor de 

uma gama de direitos protetivos. 

Muito embora a ideia de que pessoa venha a ser atrelada à figura humana, este 

pensamento não é absoluto, visto que é atribuída a acepção de pessoa a entes morais, ou 

seja, não humanos, a exemplo da pessoa jurídica. "Ser sujeito de direito (de direitos e 

obrigações) é ser pessoa. Pessoa e sujeito, no plano jurídico, são conceitos equivalentes” 

(MORAES, 2000, p. 189). 

Portanto, a acepção do termo pessoa consegue abranger a um só tempo o que é 

humano, bem como alcança o mundo jurídico quando cria uma figura fictícia não 

humana em sua essência, não obstante composta por figuras humanas, e ainda consegue, 

por meio da Lei, garantir-lhe personalidade jurídica, conforme apontam Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2016, p.169):  

O vocábulo pessoa comporta diferentes signos. Tem um significado vulgar- 
reportando-se ao ser humano - e outro jurídico, mais amplo, agasalhando, 
além das pessoas humanas, as pessoas jurídicas. No ponto é relevante 
apresentar uma advertência: o conceito jurídico de pessoa não se confunde 
com a sua conceituação antropológica, filosófica, biológica, psicológica... A 
ciência jurídica parte de uma premissa distinta, estabelecendo como ponto 
fundante o referencial de que a pessoa é o sujeito de direito, aquele que pode 
titularizar relações jurídicas. 

Neste sentido, segundo o conceito clássico da doutrina, existem dois tipos de 

pessoas: a pessoa natural e a pessoa jurídica. A primeira diz respeito à pessoa física, o 
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ser humano, o homem. A segunda toca um determinado agrupamento de pessoas 

naturais com objetivos em comum, podendo ser também denominada de pessoa moral 

ou pessoa coletiva. Ressalte-se que ambas podem titularizar relações jurídicas e gozam 

de proteção, sendo consideradas, portanto, como sujeitos de direito. 

O Código Civil brasileiro estimou os animais humanos, ou seja, a pessoa natural, 

como titulares das relações jurídicas para que no bojo de suas relações pratiquem os atos 

próprios da vida civil. Ressalte-se que tal qualidade não possui como titular exclusivo a 

pessoa natural, mas igualmente a pessoa jurídica. 

Nessa linha, emana a denominada capacidade, a qual vem sendo entendida como 

extensão da própria personalidade jurídica, esta atribuída a todo ser humano (pessoa 

natural), nascida com vida, tal qual dispõe o art. 2° da Codificação privada, quando 

aduz que "a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida." 

Assim, a capacidade jurídica é relacionada com a aptidão da pessoa natural 

(dotada de personalidade jurídica) em adquirir direitos e assumir deveres, pessoalmente 

ou não. 

Neste sentido, na medida em que surge a pessoa natural, detentora da chamada 

personalidade jurídica, surge a capacidade jurídica para medir aquela, tornando as 

pessoas plenamente ou relativamente incapazes. Desta forma, a capacidade jurídica, ou 

seja, a que mede a personalidade, divide-se em duas: capacidade de direito (gozo ou 

aquisição) e capacidade de fato (exercício).  

Bem elucidam a distinção acima apresentada por Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald (2016, p. 319), quando aduzem o que segue, inclusive 

exemplificando: 

 

A capacidade jurídica é dividida em capacidade de direito (também dita de 
aquisição ou de gozo), reconhecida indistintamente a toda e qualquer titular 
de personalidade, seja pessoa natural ou jurídica; e capacidade de fato (ou 
exercício), que é a aptidão para praticar pessoalmente, por si mesmo, os ato 
da vida civil. Ilustrando a matéria, percebe-se que uma criança com oito anos 
de idade possui capacidade de direito (que é a potencialidade de ser titular de 
relações jurídicas), embora não possua capacidade de fato, não lhe sendo 
possível praticar pessoalmentequalquer ato jurídico. Assim, convém notar 
que a capacidade de fato presume a capacidade de direito, mas a recíproca 
não é verdadeira. Nem todo aquele que dispõe de capacidade de direito tem, a 
outro giro, capacidade de fato. 
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Arrematando o acima apontado, a capacidade jurídica plena ou geral é atribuída a 

toda pessoa natural que disponha, a um só tempo, da capacidade de direito e da 

capacidade de fato, condição esta que favorece a possibilidade de ser titular de direitos e 

assumir obrigações. 

Importante, pois, ressaltar que a capacidade de direito, para alguns autores, 

mistura-se com a ideia de personalidade, sob a alegação de que as duas são conferidas a 

um só tempo à pessoa natural, ou seja, aquele nascido com vida diante do fato da 

condição de pessoa, conforme segue: 

Na verdade, a capacidade de direito é a própria aptidão genérica reconhecida 
universalmente, para alguém ser titular de direitos e obrigações. Confunde-se, 
pois, com a própria noção de personalidade: é a possibilidade de ser sujeito 
de direitos. Toda pessoa natural a tem, pela simples condição de pessoa. É 
por isso que a capacidade de direito é fundamental (FARIAS; 
ROSENVALD, p. 45, 2016) 

Com entendimento contrário, há autores que não reconhecem a similitude entre 

capacidade e personalidade. A justificativa encontra-se no fato de considerar a 

capacidade como medida da personalidade, no sentido de graduar o exercício desta, ou 

seja, uns têm totalmente e outros menos, e sua mitigação ou ausência seria suprida pela 

representação ou assistência. 

Segundo Gontijo e Fiuza (2014), a qualidade de pessoa é gênero, podendo se 

desdobrar em pessoa física (natural) ou pessoa jurídica. Cada tipo de pessoa possui seus 

próprios elementos e características, coincidindo, no entanto, em serem titulares de 

deveres e direitos, e, consequentemente, possuírem a atribuição de sujeitos de direito. 

A personalidade jurídica desdobra-se como valorativa, enquanto a capacidade 

jurídica funciona como medida desse valor (personalidade). Assim, o indivíduo pode ser 

sujeito de direito, ter personalidade jurídica, e esta, por sua vez, será regulada conforme 

a sua capacidade, se plena ou limitada, daí, portanto, não conferir similitude entre 

personalidade e capacidade (GONTIJO; FIUZA, 2014).  

Ser sujeito de direito é dizer que determinada pessoa é capaz, é ser titular de um 

direito. O ente, portanto, figura na relação jurídica, seja por si só ou por meio de 

representação ou assistência, a depender do caso. 
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Ter como atributo o ser sujeito de direito significa possuir a denominada 

capacidade de gozo relacionada com a subjetividade que permeia a condição de pessoa, 

bem como de outros entes sem personalidade, que, de igual forma, gozam de direitos 

(GONTIJO; FIUZA, 2014). 

Segundo Joaquim Ramalho (2019), os sujeitos de direito são os entes aptos a 

serem titulares de direitos e obrigações, ou seja, da possibilidade de figurarem num dos 

pólos da relação jurídica. Abrindo, desta forma, a possibilidade dos sujeitos de direito 

serem pessoas singulares ou coletivas.  

Neste sentido, é própria da condição existencial de um sujeito a concepção de um 

direito subjetivo, ou seja, diante de um direito pessoal, é de fundamental importância 

alguém que figure como seu titular. 

Muito embora exista a noção de que para a existência de um direito subjetivo 

haja, necessariamente, um titular para o exercício dessa faculdade, figuram situações 

peculiares as quais não contam com a presença da condição de pessoa e, 

consequentemente, ausência de personalidade, mas, mesmo assim, há a qualificação 

como sujeito de direito sem personalidade, como, por exemplo, o nascituro. 

Portanto, a condição de ser sujeito de direito precede a de pessoa, tanto que o 

próprio Código Civil atribui ao nascituro, ou seja, àquele concebido, mas não nascido, 

aquela condição, sem, necessariamente ser atribuída personalidade jurídica, não 

podendo ser, desta forma, confundidos ou ser considerados similares, o ser titular de 

direitos e a imputação de personalidade jurídica. 

A figura do nascituro como sujeito de direito sem personalidade vem claramente 

afirmada nas tenazes do art. 2º da legislação civil, quando é aduzido o seguinte: "a 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 

desde a concepção, os direitos do nascituro". 

Neste raciocínio, usando como exemplo a condição do nascituro, conclui-se ser 

este um sujeito de direito sem personalidade, pois a própria lei admite isso em seu artigo 

segundo, quando afirma os seus direitos desde a concepção. 
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Num primeiro momento, há a nítida intenção do legislador em não considerar o 

nascituro como pessoa, tendo em vista que a personalidade inicia-se com o nascimento 

com vida, mas, em contrapartida, há garantia de direitos ao não nascido. 

A doutrina, ao retratar o assunto acima, tenta explicar a situação por meio das 

teorias natalista, condicionalista e concepcionista. 

A teoria natalista aduz a ausência de personalidade do nascituro e ressalta a 

existência de expectativas de direito, tomando por base a ideia de que a personalidade 

civil só terá início a partir do nascimento com vida, não devendo ser reconhecidos ao 

nascituro direitos. 

Possuindo aceitação pela maior parte da doutrina e pelo próprio Código Civil de 

2002, a teoria acima só admite falar em tratamento jurídico para aquele nascido com 

vida. Para tal, considera-se nascido com vida aquele retirado do corpo materno e 

mediante presença de ar nos pulmões, por meio de procedimento médico chamado 

docimasia pulmonar (MARÇAL; AMARAL, 2018).  

A teoria da personalidade condicionada sustenta que os direitos do nascituro 

enfrentam uma condição suspensiva, na medida em que só deverá ser considerado ente 

com personalidade o nascituro que venha a nascer com vida, excluindo, no entanto, a 

possibilidade de atribuição de personalidade às situações em que este mesmo não venha 

a vingar, não lhe sendo atribuído qualquer direito.  Ainda quanto a este ponto, destaca-

se que o nascituro se enquadraria com uma pessoa virtual ou condicional, pois sua 

personalidade encontra-se condicionada ao nascimento com vida (FARIAS; 

ROSENVALD, 2016). 

Estando, portanto, mediante uma condição, aplicar-se-ia de igual maneira ao 

embrião concebido mediante fertilização in vitro, ou seja, uma vida extrauterina. Sua 

personalidade e consequente aquisição de ser sujeito de direito ficariam condicionadas 

ao nascimento com vida, alcançando direitos patrimoniais e obrigacionais (DINIZ, 

2017).  

Por fim, a teoria concepcionista, que considera a similitude entre capacidade de 

direito e personalidade, desconsidera a leitura fria da lei e propõe uma interpretação 

mais abrangente, no sentido de afirmar ser o nascituro pessoa desde sua concepção. 
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Encontra seu fundamento ao propagar que seria o nascituro possuidor de personalidade 

jurídica, com inspiração no Direito Francês, o qual afirma que a aquisição de 

personalidade jurídica é a partir da concepção e que, consequentemente, já há 

titularização de direitos (FARIAS; ROSENVALD, 2016). 

Desta forma, mostra-se como corrente majoritária, bem como adotada pelo 

Código Civil de 2002, a teoria natalista, na medida em que o que determina a atribuição 

da personalidade é o nascimento da pessoa natural. Ressalte-se que mesmo adotando tal 

teoria, a lei coloca a salvo a situação do nascituro, afirmando não ser pessoa, mas 

detentor de expectativa de direitos. 

Sob este aspecto, interessante pontuar o conteúdo disposto no julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade de nº 3.510-0, do dia 29 de maio de 2008, por meio do 

qual o Supremo Tribunal Federal liberou a pesquisa por meio do uso de células-tronco. 

No referido julgamento ficou, portanto, liberada a pesquisa com células tronco 

embrionárias em pesquisas científicas para fins terapeuticos visto que inexiste violação 

do direito à vida. Não havendo violação ao direito à vida, por conseqüência, não há 

caracterização do aborto. 

Assim, a inconstitucionalidade da Lei de nº 11.105 de 2005, repercutiu, segundo o 

relator Ministro Carlos Ayres de Britto, no sentido de que para a existência da vida é 

necessária a implantação do embrião no útero humano, ou seja, antes disso, não teria 

como o embrião ser considerado pessoa, muito menos nascituro.  

Assim, diante da literalidade do mencionado art. 2º da codificação privada, a 

própria legislação reconhece a atribuição de condição de sujeito de direito em separado 

da personalidade, a exemplo do nascituro.  

Desta forma, se a própria legislação afirma a possibilidade acima mencionada, ou 

seja, de em determinadas situações atribuir direitos a entes desprovidos de 

personalidade, os conceitos de capacidade de direito, sujeito de direito e personalidade 

mostram-se distintos. 

Outrossim, ainda cumpre lembrar que a legislação, na tentativa de compensar a 

ausência de capacidade plena, criou os institutos da representação e da assistência, a 

partir da chamada teoria das incapacidades, justamente para não desamparar civilmente 
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as pessoas ou, até mesmo, os entes sem personalidade, mas considerados como sujeitos 

de direitos.  

Neste sentido, a premissa geral é de que as pessoas possuam plena capacidade 

para praticar os atos da vida civil, sendo a incapacidade mecanismo de exceção, visto 

que traz no rol dos arts. 3° e 4º do Código Civil as circunstâncias em que a incapacidade 

será plena ou limitada. 

Nesse raciocínio, a codificação civil elenca o rol de absolutamente incapazes e 

relativamente incapazes nas premissas de seus artigos 3º e 4º. A primeira situação 

refere-se à necessidade de representação e, a segunda, assistência, justamente por tal rol 

comportar a incapacidade para praticar os atos da vida civil. 

Muito embora não haja previsão da situação do nascituro nos artigos acima 

mencionados, ressalte-se existir a previsão dos chamados alimentos gravídicos (Lei nº 

11.804, de 5 de novembro de 2008), justamente para proteger o nascituro, ente sem 

personalidade, mas sujeito de direito. A referida lei, de forma sintética, cuida da 

possibilidade de pleitear alimentos em face do suposto pai para cobrir as despesas 

próprias da gravidez, decorrentes da concepção em benefício precípuo do nascituro.   

Neste contexto, surge a seguinte pergunta: poderia ser atribuída aos animais não 

humanos a condição de sujeito de direito?    

Diante do todo explicado acima, o melhor entendimento coaduna-se com a 

possibilidade. Deve haver a expansão, a partir da clara intenção do Código, de uma 

teoria que considere determinados entes como sujeitos de direito sem que lhe seja 

atribuída a personalidade, esta, por sua vez, até o momento, como inerente à condição 

de pessoa, a fim de que seja aceita a proteção jurídica aos animais não humanos. 

Ademais, é de conhecimento amplo que a incapacidade pode ser suprida por meio 

dos institutos da representação ou assistência, a depender do caso, ou seja, alguém que 

irá representar os interesses de outrem em seu nome, devendo tal aplicação ser estendida 

aos animais não humanos.   

Outrossim, o conceito de sujeito de direito é mais amplo e que, portanto, abarca os 

conceitos de pessoa e personalidade jurídica, pois ser sujeito de direito é simplesmente 
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ter capacidade de adquirir direitos, mesmo quando o sujeito não pode exercer por si 

esses direitos (DIAS, 2011).  

Nesse diapasão, enquanto os animais forem considerados como propriedade, 

como informa o art. 82 do Código Civil, quando aduz que são móveis os bens 

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

substância ou da destinação econômico-social, seus direitos não serão reconhecidos de 

forma ampla, muito menos serão vistos como sujeitos de direito e de uma vida. 

Há, portanto, possibilidade de ser atribuída aos animais não humanos a condição 

de titulares de direito, na qualidade de sujeito de direito, tanto que o próprio Código 

Civil assegura esta condição ao nascituro. 

A capacidade de direito revela-se como a possibilidade de ter direitos. Tome-se 

por base o fato de existirem sujeitos de direito que não são pessoas e que possuem 

capacidade jurídica, como espólio, massa falida, condomínio e herança jacente. A 

capacidade, portanto, irá refletir de modo gradual, uns com maior e outros em menor 

necessidade na órbita jurídica (GORDILHO; SILVA, 2012). 

Neste contexto, diante da possibilidade de serem considerados como sujeitos de 

direitos os entes despersonalizados e, ainda, ser atribuída personalidade jurídica a 

pessoa jurídica, indaga-se: seria possível atribuir a condição de sujeitos de direitos, bem 

como personalidade jurídica, aos animais não humanos? 

O melhor entendimento propugna também pela possibilidade, pois, como visto, os 

conceitos de pessoa, sujeito de direito, personalidade e capacidade mostram-se distintos 

e, ao mesmo tempo, deve ser reconhecida a condição de seres perceptíveis a sensações.  

Para os animais não humanos, deve ser atribuída uma espécie de personalidade 

jurídica mínima, como bem assevera Carla de Abreu Medeiros (2017, p. 121):  

 

Para falar sobre o direito subjetivo dos animais, deve-se pensar na 
personalidade jurídica mínima, a qual se assemelha ao que seria o mínimo do 
direito natural, ou seja, àquiloa que todos os seres (humanos ou não) têm 
interesse, como o direito à vida e à integridadefísica, por exemplo. Por 
conseguinte, sua tutela deve se dar da mesma forma como ocorrecom os 
incapazes. Ou seja, deverá ser nomeado um tutor ou representante legal para 
que este,em nome dos animais, defenda seus interesses, como a uma vida 
digna, sem sofrimento. 
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Outrossim, ainda aduz a referida autora (MEDEIROS, 2017) sobre a consciência 

de diferença existente entre humanos e animais, mas que  tais distinções devem 

impulsionar outras diferenças nos seus direitos, na medida de suas desigualdades, 

ressaltando ainda que, de acordo com o princípio da igualdade, deve haver consideração 

de interesses entre todos os seres, negros ou brancos, homens ou mulheres, humanos ou 

não humanos. 

Sendo tais direitos reconhecidos, embora integrem a sociedade como seres 
capazes de sentir, sofrer e vivenciar, os animais não participariam da 
circulação de riquezas, pois não haveria motivo. Os animais não possuem 
direitos relacionados a obrigações ou títulos de crédito, possuindo apenas 
direitos inerentes à vida e à integridade física. Sendo estes direitos do ser, 
direitos que dispensam fundamentos econômicos para existir (MEDEIROS, 
2017, p. 122). 

 

Há autores, como Heron Santana e Tagore Trajano (2012), que afirmam que a 

personalidade jurídica perfaz um atributo criado e imputado aos homens e a outras 

entidades, somente para atender necessidades de tráfego social, tendo em vista que a 

regra jurídica incide sobre fatos. Noutras palavras, ser somente como uma criação 

fictícia a fim de promover maior mobilidade frente as demandas da sociedades diante de 

fatos preexistentes. 

Interessante notar os apontamentos da Ministra Isabel Galloti, da 4ª turma do 

Superior Tribunal de Justiça, quando, em 11 de junho de 2018, no julgamento do 

recurso especial n° 1.713.167, discordando dos demais ministros, afirmou a 

impossibilidade de se atribuir guarda de animal de forma análoga à de crianças, quiçá 

atribuição de personalidade jurídica, afirmando categoricamente que não há qualquer 

lacuna na legislação quanto ao assunto e que simplesmente o legislador optou de 

maneira consciente em não regulamentar a matéria por ser o animal bem, mais 

precisamente semovente. 

Em consonância, interessantesas palavras de Vitor Frederico Kumpel (2018, 

p.757), quando assim dispõe: 

Com efeito, da proteção jurídica já conferida aos animais não decorre que 
estes possam gozar, na ordem jurídica brasileira, de uma tutela tão alargada 
que os considere como membros efetivos da família para fins jurídicos. Se se 
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passar a admitir essa situação, a ponto de o animal ser tido como equiparado 
às pessoas, poder-se-ia até mesmo pensar no casamento entre pessoas e 
animais.   Isso por absurdo que pareça, está de certo modo alinhado a um 
tempo no qual se coisificam as pessoas e se personalizam coisas.  

Percebe-se pelas palavras aduzidas pelo autor que o tema não merece ser discutido 

na seara familiar, tendo em vista que seria como possibilitar maiores direitos dentro do 

ordenamento jurídico em relação ao animal, restando a continuar como bens móveis tão 

somente.  

Parece mais adequado o pensamento por meio do qual se atribui personalidade 

jurídica mínima aos animais não humanos, desta forma, seria efetivamente garantida 

uma proteção à vida e à integridade física, no sentido de ser-lhes concedida tal condição 

em razão de sua clara sensibilidade aos sentimentos e sensações, bem como em virtude 

do novo sentido que ocupam perante a sociedade, pois enquanto o animal não humano 

for percebido em prol do animal humano, sua qualificação continuará como de simples 

coisa perante o direito. 

Permeia perante alguns posicionamentos doutrinários a possibilidade de ser 

imposta aos animais a natureza sui generis, ou seja, nem ser coisa, muito menos pessoa. 

Tal abordagem será retratada no próximo tópico. 

3.3    Os animais de estimação como “terceiro gênero”: o meio termo 
como solução aparente 

 

Quando se fala em animais de estimação e mais precisamente se deve ou não ser 

atribuída personalidade jurídica, cria-se verdadeira batalha doutrinária e jurisprudencial 

por extremistas de ambos os lados, diante da diferenciação entre coisa e pessoa 

estabelecida pelo Código Civil de 2002. Assim, abordar-se-á neste tópico a 

possibilidade de reconhecer os animais de estimação como pertencentes a uma terceira 

categoria, diferente de coisa e pessoa. 

Sob este aspecto, vêm surgindo alguns questionamentos acerca de qual posição 

jurídica deveriam os animais ocupar. Sobre o assunto, alguns estudiosos propõem como 

solução a criação de categoria intermediária, não ficando os animais como coisas, tendo 

em vista serem seres dotados de sensibilidade e sentimentos, mas também não ocupando 

a categoria de humanos, visto que o animal não humano é composto pela pessoa natural 

ou física. 
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Seguindo, a categoria intermediária, ou terceiro gênero, a proposta é encabeçada 

por Eduardo Rabenhorst e François Ost e, segundo os referidos autores, não há a 

necessidade de encaixar ou ampliar as categorias existentes, ou seja, coisa ou pessoa, 

mas sim normatizar um estatuto especial relativo aos animais dentro do ordenamento 

jurídico (SILVA; GORDILHO, 2012). 

Desta forma, ao criar um estatuto jurídico próprio e categorizar os animais como 

um terceiro gênero, aniquilaria a alternativa de atribuir direitos subjetivos, afastando, 

portanto, a possibilidade de os mesmos serem sujeitos de direito, bem como de 

possuírem personalidade jurídica mínima. 

A solução encontrada pelos autores tão somente propõe uma inovação legislativa 

que altere a condição dos animais como coisa e permita um estatuto que não seja tão 

antropocêntrico, ou seja, que retire mesmo que minimamente o homem como centro de 

tudo e considere a sensibilidade dos seres.  

 
Para os autores existiria uma justaposição de dois tipos de abordagem: 1) 
objetiva o animal; 2) o protege com base na consideração de sua qualidade de 
ser sensível. Ambos explicam que as diferenças como a liberdade, 
perfectibilidade, história e cultura seriam algumas das características que 
diferenciariam o homem das outras espécies animais (SILVA; GORDILHO, 
2012, p. 358) 

 

De forma discordante, Daniel Lourenço enfrenta os entendimentos de Eduardo 

Rabenhorst e François Ost, ao afirmar que tal teoria implicaria num regresso, pois se 

baseia em mais uma imputação de deveres aos animais humanos e a uma não concessão 

de um valor intrínseco aos animais não humanos, sustentando, ainda, que teorias como a 

de entes despersonalizados e da personalidade dariam uma solução mais adequada à 

situação dos animais do que a proposta de um terceiro gênero (SILVA; GORDILHO, 

2012).  

Como mencionado no tópico anterior, não há como confundir os conceitos de 

pessoa e de sujeito de direito e, portanto, não há óbice para atribuição de condição de 

sujeito de direitos para os animais. A condição de sujeito de direito vem antes de 

pessoa, na medida em que expressa uma titularidade de exercer os direitos, tanto que o 

nascituro pode titularizar relações jurídicas por meio de representação. 

A verdade é que os animais humanos tendem a praticar o especismo, ou seja, 

consideram-se superiores em relação aos outros seres vivos, exercendo domínio sobre 

tudo aquilo que habita a terra, principalmente os animais. O texto constitucional 
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promove proteção a todos sem distinção, aqueles que possuem vida, especialmente 

quando se utiliza da expressão “todos têm direito” (MORAIS; COSTA, 2018).  

Importante frisar o que fala Peter Singer, ao tratar sobre o especismo: 

Para evitarmos o especismo, devemos admitir que os seres que são 
semelhantes em todos os aspectos relevantes têm um direito semelhante à 
vida - e a mera pertença à nossa própria espécie biológica não pode constituir 
um critério moral válido para a concessão deste direito. Dentro destes limites, 
podemos ainda defender, por exemplo, que é pior matar um adulto humano 
normal, com capacidade de autoconsciência e de fazer planos para o futuro e 
de ter relações significativas com os outros, do que matar um rato, que, 
supostamente, não partilha todas estas características; ou podemos recorrer à 
família próxima e a outros laços pessoais que os humanos estabelecem mas 
os ratos não têm no mesmo grau; ou podemos pensar que são as 
consequências para os outros humanos, que temerão pelas suas próprias 
vidas, que constituem a diferença fundamental; ou podemos pensar que é 
uma combinação destes fatores, ou todos os fatores conjugados. (SINGER, 
2004, p. 22) 

Neste sentido, os animais, em geral, tendo em vista as várias formas de vida, 

possuem seus interesses e necessidades independentemente da espécie, mas diante de 

uma organização visivelmente antropocêntrica, há uma distinção discrepante entre 

animais e humanos, na medida em que aos primeiros nada se tem, ou a mínima proteção 

que há mostra-se simbólica, e, aos segundos, a concessão de todos os direitos, inclusive 

o de apropriar-se dos primeiros. 

A criação de uma nova categoria assemelha-se à criação de uma nova espécie, na 

medida em que há concessão de direitos a uns e a outros não, recaindo novamente nas 

raízes do especismo e não protegendo efetivamente os animais. 

O grande ponto ao tratar sobre a condição ou não de sujeito de direito é verificar 

que se deve falar em dignidade para com os seres vivos em geral, admitindo que aqueles 

que possuem vida, bem como possuem sentimentos, são titulares de direitos. Criar uma 

nova categorização jurídica ainda poderia influenciar de forma negativa o trabalho 

jurisdicional, pois recairiam os juízes no fardo da estrita legalidade, diante da ausência 

de uma perspectiva moral e de valor intrínseco existente em relação aos animais.  

 

Esta defesa dos direitos dos animais não pode ser radicalizada ou exercida 
excessivamente. Devem ser levadas em conta questões éticas e morais, mas 
não somente isto. Devem ser observadas as questões sociais e econômicas 
que obrigam as sociedades a se adaptarem. A diferença existente entre 
homens e não-homens não significa que aqueles têm o direito de tratar os 
estes como meras coisas. Os animais, humanos e inumanos, possuem 
interesses sociais e psicológicos, e, portanto, necessitam de um tratamento 
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mais digno e igualitário, no que se refere à tutela jurídica (MORAIS; 
COSTA, 2018, p.161) 

 

 Há, portanto, falta ou pouquíssimo valor agregado quando o assunto permeia 

sobre a tutela jurídica dos animais. A tradição mostra que os ordenamentos jurídicos são 

construídos com base em visões extremamente antropocêntricas, ou seja, sempre 

pensando no bem-estar do animal humano, mesmo quando se tenta inovar arquitetando 

um novo estatuto jurídico para os animais, na ferrenha tentativa de sempre colocar os 

humanos em posição hierárquica superior.    

A perspectiva antropocêntrica não atribui valor à natureza em geral, muito menos 

aos animais. A utilização dos recursos ambientais é visivelmente voltada para a 

satisfação e aparato humano, por esta razão, toda tutela jurídica existente tem o objetivo 

claro e evidente de servir aos humanos, conforme a utilidade que os animais tenham. 

Assim, havendo hierarquia entre os seres, há o fortalecimento do especismo 

(SILVESTRE; LORENZONI; HIBNER, 2018). 

Desta feita, a opção pela criação de status jurídico novo nomeado de terceiro 

gênero não se mostra como a melhor opção prática e efetiva na interação humano-

animal. Haveria, nesse viés, a criação de uma espécie de personalidade especial ou 

típica estranha à própria condição do animal e que não agregaria valor intrínseco. 

Consequentemente, ter-se-ia a quebra do binômio pessoa/coisa existente e acarretaria 

numa extrema modificação e uma perda prática, tornando-se só mais um estatuto 

jurídico sem eficácia. 

Por isto, mostra-se como melhor solução o reconhecimento dos animais de 

estimação como sujeitos de direitos e lhes ser atribuída uma personalidade jurídica 

mínima, tendo em vista a nova conjuntura social que os considera como membros da 

família e até mesmo como filhos.  

A melhor maneira para chegar até esta conclusão é fazer a aplicação do 

pensamento complexo ao Direito de modo a aplicar à norma jurídica a realidade 

afastando, assim, a lógica clássica.  
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Neste viés, deve-se abrir espaço para aplicação da complexidade como 

possibilidade de saberes inclusivos e iguais, apartando ao mesmo tempo ideias de 

categorização e fragmentação das coisas.  

Como tal, a situação de atribuir personalidade jurídica aos animais causa 

incertezas e desacordos, mas tais sentimentos são próprios da sociedade e de 

acontecimentos que fogem ao tradicional ou ao já pré-estabelecido. Promover a ligação 

entre todos os seres é o caminho para se buscar soluções, como a de deixar de 

considerar aos animais como meros objetos. 

Pensar de maneira categórica e hierárquica dentro de fontes de saberes 

tradicionais acaba por limitar o Direito, gerando, desta forma, uma falsa sensação de 

racionalidade e exclusão de fenômenos. 

Interessante neste ponto destacar que quando se fala em complexidade vigoram a 

incompletude e a incerteza, merecendo destaque as palavras de Germana Belchior 

(2015, p. 101) sobre o assunto quando aduz que “O pensamento complexo é também 

animado por uma tensão permanente entre a aspiração por um saber fragmentado, não 

compartimentado, não redutor e o reconhecimento inacabado e da incompletude de 

qualquer conhecimento”. 

O reconhecimento de que os animais são seres sencientes, aliado ao fato de 

abandonar o especismo, agrega valor moral aos animais, dentro de suas necessidades e 

do anseio social, afastando, portanto, qualquer hierarquia entre espécies e adaptando a 

legislação aos reais anseios de animais humanos e não humanos, evitando, ainda, a 

criação de normas pouco ou ate mesmo inutilizáveis dentro do ordenamento. 

A solução mais adequada parece ser a do reconhecimento dos animais de 

estimação como sujeitos de direito na ordem jurídica. Ao serem colocados neste 

patamar, abrir-se-ia, desta forma, a possibilidade de concessão de personalidade jurídica 

mínima. Sendo detentores de uma personalidade jurídica, estariam aptos a figurarem nas 

relações jurídicas, no entanto, seu exercício seria fomentado pelo representante ou tutor 

do animal, na medida em que sanaria a ausência da plena capacidade. 

Ao identificar os animais não humanos como seres dotados de sensibilidade, 

como sujeitos de uma vida e reconhecer sua dignidade os coloca num mesmo patamar 
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protecionista em relação aos humanos, podendo, desta forma, considerá-los como 

membros de uma família, carecedores de proteção estatal. 

Desta forma, após o implemento das condições acima, poder-se-ia falar em guarda 

responsável dos animais de estimação na família multiespécie, como desdobramento do 

exercício do poder familiar entre humanos, visto que tal poder figura como norte para o 

exercício de direitos e deveres perante os filhos e impõe deveres de guarda e sustento, 

de acordo com as necessidades de subsistência do animal não humano.  

Neste sentido, o próximo capítulo versará sobre o exercício da guarda responsável 

na família multiespécie como forma de garantir a proteção integral do animal de 

estimação como membro da família quando da ruptura do relacionamento de seus 

tutores. 

4 A GUARDA RESPONSÁVEL DOS ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO NA FAMÍLIA MULTIESPÉCIE 

 

No terceiro capítulo, será abordado o instituto da guarda responsável como 

possível solução para os conflitos que envolvam o animal de estimação como membro 

da família e, consequentemente, como ser central dos litígios familiares, especialmente 

em sede de divórcio ou dissolução de união estável. 

Para a aplicação do regramento da guarda próprio da proteção da pessoa dos filhos 

da codificação privada, deverá haver necessariamente uma interpretação civil- 

constitucional dos dispositivos infraconstitucionais, dentro da ideia de que a guarda vai 

muito além de se ter ao lado a companhia do animal de estimação, alcançando, portanto, 

a preservação da vida e da dignidade do animal, devendo seus tutores oferecer-lhe o que 

se chama de proteção integral e prioridade absoluta. 

Desta forma, para abordar a guarda responsável em relação aos animais de 

estimação, o capítulo cuidará em três tópicos distintos o instituto. Num primeiro 

instante, cuidará da visão constitucional do instituto da guarda (sentido amplo) e sua 

aplicação aos animais de estimação. Posteriormente, sobre a guarda dos animais de 

estimação (stricto sensu) e o princípio do melhor interesse do animal. E, finalmente, 
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acerca do sustento do animal de estimação como dever oriundo da solidariedade 

familiar na família multiespécie. 

4.1   A visão constitucional do instituto da guarda (sentido amplo) e sua 
aplicação aos animais de estimação 

O advento da Carta Magna de 1988 trouxe verdadeira revolução social e jurídica 

alargando direitos e possibilidades. Esta perspectiva, de igual forma, atingiu o âmbito da 

família e o interesse do Direito por ela, com a preocupação excessiva de garantir a 

promoção humana, visto que a pessoa vinha sendo o principal elemento estrutural do 

agrupamento familiar, até o surgimento da contemporânea família multiespécie. 

O pluralismo e a heterogeneidade familiar fixados pela Constituição Federal de 

1988 permitiram que os núcleos familiares deixassem de seguir um modelo tradicional 

de família (casamento), moldando-se em conformidade com a liberdade e a autonomia 

privada de cada aglomerado familiar. Neste contexto, vêm surgindo as famílias 

multiespécies, nas quais as pessoas inserem como membros da família os animais de 

estimação, geralmente cães e gatos, os mais populares. 

Neste viés, o instituto da guarda surge como instituto próprio da proteção à pessoa 

dos filhos, tendo como propósito atribuir aos pais, detentores do poder familiar, a 

incumbência de cuidar e zelar pelo bem-estar dos filhos, enquanto menores ou não 

emancipados. 

Importante destacar que, em regra, a guarda deflui do poder familiar, este como 

função típica natural imposta aos pais em relação aos filhos como dependentes 

presumidos, de modo que, ao lado daquela, existem outras formas, a exemplo da tutela, 

como forma de colocação do menor em família substituta. Ocorre que, em relação ao 

tutor, inexiste poder familiar, este, por sua vez, tem como únicos e exclusivos titulares 

os pais (MADALENO, 2019). 

Do mesmo modo, ter consigo a guarda de um menor implica, igualmente, em 

garantir ao mesmo a preservação de sua integridade física e psíquica, por meio da qual 

ser-lhe-á efetivado o crescimento e desenvolvimento completo, deixando-o sob proteção 

de qualquer interferência negativa que o possa atingir (FARIAS, 2012). 
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Sob este aspecto, trata-se da guarda própria do poder familiar, atributo nato, 

inerente da relação paterno-filiatória, conferido aos pais. No entanto, há outras formas 

de guarda, como a oriunda do Estatuto da Criança e do Adolescente, como meio de 

colocação do menor em família substituta. 

Neste ponto, importante tecer alguns apontamentos no que tange ao poder 

familiar, tendo em vista que a guarda, própria da pessoa dos filhos, encontra seu 

fundamento como um de seus desdobramentos.  

Neste sentido, Maria Helena Diniz (2002) afirma que o poder familiar pode ser 

compreendido como o arcabouço de direitos e obrigações no que tange a pessoa e os 

bens do filho menor não emancipado, sendo tal poder exercido de forma conjunta pelos 

pais a fim de que juntos possam executar as responsabilidades que a norma jurídica lhes 

impõe, com atenção ao interesse e proteção integral do menor. 

Desta forma, por tratar-se de um múnus público, ou seja, complexo de poderes e 

deveres, o poder familiar assume a natureza jurídica de um encargo. Este atribuído aos 

pais com funções específicas e vigentes enquanto durar a menoridade ou a não 

emancipação dos filhos.  

No que se refere ao exercício decorrente do poder familiar, o código civil traz no 

bojo do art. 1.634 um rol norteador para o desempenho de tal poder. Cumpre lembrar 

que não dispõe o dispositivo de um rol taxativo, mas sim indicações. 

Portanto, exercer o poder familiar consiste em relação aos filhos menores em 

dirigir-lhes educação e criação; exercer guarda unilateral ou compartilhada; concessão 

de consentimento ou negativa para o casamento; autorização ou negativa menores 

viajarem; concessão ou não para mudarem de residência; nomear-lhes tutor por 

testamento ou outro documento autêntico; representá-los judicialmente ou 

extrajudicialmente até os dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, nos atos em 

que forem partes, suprindo-lhes consentimento; reclamá-los de quem ilegalmente os 

detenha; e, por fim, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios 

de sua idade e condição. 



77 
 

Assim, da leitura do citado art. 1.634, se percebe que o fundamental dever dos 

pais no poder familiar além de proteção e educação é o direcionamento por meio de um 

poder educativo a vida do filho, repercutindo, inclusive no meio social. 

Por ser um múnus público, ou seja, incumbência imposta pelo Estado, não cabe 

aos pais o poder de escusa, mas sim de cumprir a função eivada de deveres próprios do 

exercício do poder familiar. Eventual desídia em relação ao exercício do poder parental 

poderá ser atribuída pelo juiz, entre suspensão, perda ou até mesmo sua extinção. 

Poderá ocorrer a suspensão do poder familiar quando um dos pais, no seu 

exercício, abusar da autoridade parental concedida pelo Estado. O abuso do exercício, 

por sua vez, ocorrerá quando um ou ambos os pais infligirem os deveres relacionados ao 

exercício da autoridade parental ou até mesmo quando arruinarem os bens dos filhos 

menores, conforme pontua o art. 1.637 do código civil. 

Ademais, ocorrendo à situação citada acima, qualquer dos parentes do menor, sem 

qualquer limitação quanto ao grau de parentesco, ou o membro do Ministério Público 

como fiscal da lei e como protetor dos menores e incapazes, poderá requerer ao 

magistrado a adoção de medida que melhor se adéque ao interesse do menor, inclusive 

suspendendo o poder familiar. 

Suspende-se de igual forma o exercício do poder familiar se em relação a qualquer 

dos pais, ocorrer condenação por sentença irrecorrível em razão do cometimento de 

crime cuja pena exceda prazo de dois anos. 

Sílvio Rodrigues (2002), ao falar sobre a pena de suspensão da autoridade 

parental, aduz que tal ato incide muito mais em um ato em prol da proteção do menor e 

menos em relação a punição conferida aos pais, tendo em vista a retirada da presença 

danosa. Ocorrendo assim a retirada de um dos pais, o outro que encontrar-se apto, irá 

exercer o poder familiar de forma unilateral, salvo ausência de condições que possa 

fornecer proteção ao menor, quando será nomeado tutor.    

Neste sentido, ocorrendo a pena de suspensão do poder familiar, o juiz a manterá 

pelo tempo que achar conveniente adotando medidas que considere convenientes em 

relação ao melhor interesse do menor, sendo a principal consequência em relação ao 

genitor afastado a suspensão dos direitos em relação ao filho, bem como ao usufruto dos 
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bens do menor. Tal suspensão, no entanto, não desobrigará o genitor da prestação de 

alimentos devidos para o sustento e manutenção do menor que possui necessidade 

presumida. 

Em relação à perda do poder familiar, Orlando Gomes (2001), afirma que apesar 

de caracterizar uma pena de caráter mais grave, uma vez perdido, o exercício do poder 

familiar poderá ser restabelecido, havendo a regeneração daquele genitor que deu causa. 

A obtenção da restituição da autoridade parental deverá ser demandada judicialmente 

mediante comprovação do desaparecimento da situação ensejadora. 

Interessante ainda pontuar as palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2016) 

quando aduz que a perda do poder familiar apesar de permanente, não é definitiva, pois 

poderá ser recuperado mediante processo de caráter contencioso diante da verificação 

de ausência de causas que a determinaram. 

Assim, o art. 1.638 da codificação privada elenca situações que podem ensejar a 

perda do poder familiar como, por exemplo, castigos imoderados; abandono; atos 

contrários a moral e aos bons costumes; incidir reiteradas vezes em situação que levam 

a suspensão; ceder o filho de forma irregular para adoção; bem como a pratica de atos 

de homicídio, feminicídio estupro ou lesão corporal de natureza grave contra o outro 

genitor ou contra os filhos.     

Nesta linha, a extinção do poder familiar é causa definitiva de ruptura do poder, 

ou seja, não havendo mais possibilidade de retorno, sendo irreversível. Assim, poderá a 

autoridade parental ser extinta por meio da morte dos pais ou a do filho; pela 

emancipação do menor; pela maioridade; pela adoção e, finalmente, por decisão judicial 

na forma do art. 1.638. 

 Retomando, portanto, a guarda dos filhos menores, historicamente, diante do fim 

da relação matrimonial anteriormente estabelecida entre homem e mulher, os filhos 

frutos da referida entidade permaneciam, indiscutivelmente sob os cuidados e proteção 

da figura materna, restando ao pai unicamente pagar-lhes o que era necessário à 

manutenção e à subsistência do menor. Tal situação certamente ocorria pela falta de 

protagonismo da mulher no meio social em que vivia, sendo-lhe, desde o nascimento, 

atribuídas as funções domésticas e de cuidado para com os filhos. 
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Assim, permaneceu sob a égide do Código Civil de 1916, que, de maneira cruel, 

impunha a perda da guarda dos filhos menores àquele cônjuge considerado culpado pelo 

fim da entidade matrimonial, ou seja, a guarda possuía um viés punitivo e funcionava 

como prêmio ao cônjuge inocente (DIAS, 2016). 

Quando à época do revogado Código Civil de 1916 prevalecia o sistema 

patriarcal, o atributo da guarda era visto como consequência do matrimônio e não do 

exercício da maternidade e paternidade. Durante o processo de separação conjugal, era 

averiguado qual dos cônjuges havia agido com culpa para o fim do casamento. Caso um 

dos cônjuges houvesse incorrido em alguma causa que tornasse a convivência 

matrimonial insuportável, haveria de ser punido com a perda da guarda dos filhos. 

Cumpre lembrar que a separação não tinha o condão de dissolver o vínculo entre marido 

e mulher, tanto que nenhum dos dois poderia contrair matrimônio novamente. 

Noutra perspectiva, totalmente voltada para promoção humana, a Constituição 

Federal de 1988 consagrou, por meio de seu art. 226, §5º, o princípio da igualdade entre 

homem e mulher no âmbito da sociedade conjugal, afastando a possibilidade de 

discussão de culpa no divórcio e, consequentemente, deixando de imputar a um ou outro 

a qualidade de inocente ou culpado. 

Ainda sobre a igualdade, Rolf Madaleno (2019) ressalta que a Constituição 

Federal de 1988 e o Código Civil de 2002 trouxeram inteira isonomia entre cônjuges e 

filhos, homem e mulher, no entanto, não houve a eliminação de uma subsistente 

fragibilidade e vulnerabilidade, pois a realidade social da grande maioria dos casos 

ainda abriga mulheres desamparadas, frágeis, submissas e influenciáveis.  

No mesmo raciocínio, a referida Carta de 1988 trouxe o chamado princípio da 

proteção integral do menor, incorporado pelo art. 227, garantindo principalmente o 

direito à convivência familiar continuada com ambos os pais, sem prejuízo ao direito à 

vida, à saúde, à alimentação, bem como posto a salvo de toda forma de violência, 

negligência, discriminação, crueldade e opressão. 

Segundo entendimento de Rolf Madaleno (2019), as regras estabelecidas no bojo 

do art. 227 da Constituição Federal de 1988 devem ser consideradas como disposições 

de direitos fundamentais, pois garante uma imposição em relação aos pais de 

assistência, criação e educação dos filhos menores, de forma a atender a proteção 
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integral e do melhor interesse do menor, afirmando ainda ser tal garantia um 

desdobramento da constitucionalização do direito de família. 

Assim, o princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer prioritariamente 

em questões atinentes a definição de guarda, pois deve haver a preocupação com a 

felicidade dos filhos de forma superior aos interesses privados dos pais (MADALENO, 

2019). 

Para Sávio Bittencourt (2010), o princípio do melhor interesse posiciona a criança 

e o adolescente em elevado grau de superioridade jurídica em relação aos interesses de 

pessoas adultas, pois defende que à pessoa em formação deve ser proporcionada 

condições favoráveis ao seu desenvolvimento.  

Sob este enfoque, por meio de uma compreensão civil-constitucional, a guarda 

tem como função primordial a proteção integral do menor e não apenas de um pai ou 

mãe ter o direito à posse e companhia do filho, como bem ressalta Cristiano Chaves de 

Farias (2018, p. 1.870): 

A guarda, assim, compreendida a partir da normatividade constitucional, 
deve cumprir uma importante função de ressaltar a prioridade absoluta do 
menoril, contribuindo para evitar o abandono e descaso de pais ou 
responsáveis para com menores e para permitir-lhes um feliz aprimoramento 
moral, psíquico e social. 

Vigora perante o sistema de guarda do Código Civil de 2002 o princípio da 

proteção integral do menor. O princípio em apreço foi copiado da doutrina do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Lei de n° 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Desta forma, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, houve o 

reconhecimento do menor como sujeito de direito, bem como detentores de direitos 

fundamentais intrínsecos à pessoa humana, como forma de assegurar o pleno 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social em condições de liberdade e 

dignidade. 

Outrossim, com a aplicação da doutrina da proteção integral da criança e do 

adolescente, há uma verdadeira e absoluta prioridade quando da observância da 

Constituição Federal de 1988, bem como frente às legislações infraconstitucionais. O 

princípio em apreço adotado pela legislação brasileira obteve inspiração nos 
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fundamentos ratificados pela Convenção sobre Direitos da Criança aprovada pela 

Organização das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989 (LAZZARINI, 2009).  

Seguindo esta perspectiva protetiva, elenca o texto constitucional, em seu art. 225, 

VII, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e proteção à fauna, por 

meio de proibições de ações que provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade. Portanto, emana da Constituição o dever também de cuidado e 

proteção em relação aos animais. 

Ressalte-se que o bem ambiental é de uso comum do povo tendo como 

característica sua indisponibilidade, recaindo sobre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios sua administração, devendo ocorrer a devida utilização e preservação em 

prol de toda a coletividade. O bem ambiental, portanto, não é público, nem privado, mas 

sim gerido pelo poder público (BELCHIOR. 2015).  

Ataíde Júnior (2018), afirma que reconhecendo o animal não-humano como fauna 

e, portanto, considerando sua relevância enquanto espécie ao meio ambiente diante da 

sua função ecológica, este é considerado como objeto do Direito Ambiental. Em 

contrapartida, sendo o animal não-humano considerado enquanto indivíduo perceptível 

as sensações com valor interno e própria dignidade, este se transforma em objeto das 

considerações do direito animal.  

Ressalta ainda o referido autor (ATAÍDE JÚNIOR, 2018), que o direito ambiental 

e o direito animal não permitem confusão, pois constituem assuntos separados muito 

embora comunguem de várias regras e princípios jurídicos quando tratam da tutela 

jurídica dos animais não-humanos.  

Sobre a autonomia do direito animal (GORDILHO; BRITO, 2018), o 

desenvolvimento das dimensões da autonomia não tem como foco uma pretensão 

cartesiana, mas de unicamente, com fins didáticos, estabelecer um novo campo de saber 

jurídico. 

Neste sentido, o direito animal decorre da própria sistemática protetiva da 

Constituição Federal de 1988. Não se confunde com o direito ambiental, mas, de igual 

forma, decorre dele, visto que a tutela jurídica pretendida advém dos dois.  
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Em relação à preocupação com o meio ambiente e sua tutela, o estudioso Enrique 

Leff (2001) afirma que a proteção ambiental adveio a partir de uma crise em meados 

dos anos 60 quando da irracionalidade da produção e consumo em busca do crescimento 

econômico. 

Assim, a busca pelo crescimento econômico em conjunto com a vontade humana 

em acumular riquezas, o meio ambiente acabou atingindo num nível desastroso de 

degradação, acionando, desta forma, a necessidade de meios para sua preservação 

(GOMES; CARVALHO, 2018). 

Sobre o surgimento do direito ambiental, bem apontam Cínthia Meneses Maia e 

Germana Parente Neiva Belchior (2018), que é desdobramento do despertar de que a 

ausência de normas protetivas em relação ao meio ambiente levaria a sua completa 

devastação.    

A concepção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado advém, de igual 

maneira, de uma perspectiva solidária no sentido de que tudo é pertencente a todos, 

conforme bem elucida Germana Parente Neiva Belchior (2015, p. 148): 

O meio ambiente sadio é condição para a vida em geral. E para que ocorra o 
equilíbrio ecológico, é necessário um esforço conjunto, de todas as esferas do 
corpo social, assim como do Poder Público, como o intuito de formar uma 
união de forças multilaterais no sentido de minimizar os impactos ambientais. 

Desta sorte, o mencionado dever, imposto constitucionalmente à coletividade em 

geral, ordena o cuidado e a preservação do meio ambiente. A intenção maior é a de 

defender o meio ambiente, provocando o menor número de impactos possíveis, a fim de 

mantê-lo sadio e equilibrado.   

Ademais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se desdobra 

como direito fundamental de terceira dimensão, como uma vantagem coletiva, ou seja, 

garantia aos cidadãos de permanecer e desfrutar de um ambiente ecologicamente 

saudável. 

Portanto, como direito materialmente fundamental constitucionalmente 
garantido que é, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
possui, assim como os demais direitos fundamentais, aplicabilidade imediata, 
nos termos do que é determinado pelo §1° do art. 5° da CF/88: “§1º - As 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata.” Ou seja, a efetivação da tutela ambiental não depende de qualquer 
regulamentação infraconstitucional prévia (VASCONCELOS, 2012, p. 104). 
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Desse modo, por ser um direito de terceira dimensão, ou seja, disposto a todos, a 

previsão constitucional garante a proteção suscitada, tendo, desta forma, caráter 

imediato, ou seja, sem a necessidade de confecção de legislação infraconstitucional que 

a regule. 

Nesta linha de compreensão, de grande relevância mostra-se o conceito de 

dignidade no âmbito dos direitos dos animais originada da senciência (capacidade de 

experimentar sentimentos), na medida em que deve ser protegida como um direito 

fundamental, exaltando, desta forma, o direito à existência digna em sentido amplo, ou 

seja, abrangendo cuidado, zelo, afeto e atendimento de necessidades.  

Ressalte-se que esta gama de possibilidades empregadas aos animais não humanos 

coincide com a dignidade e a proteção colocada à disposição do menor sob a proteção 

integral, promovendo o paralelo e a aplicação da perspectiva constitucional do instituto 

da guarda aos animais de estimação, enquanto membros da família multiespécie. 

Neste viés, o conceito de dignidade moral perante os homens é oriundo de um 

vasto processo histórico que, por sua vez, só teve estabilidade com o advento da lei 

positivada como regramento geral e uniforme, cuja aplicação deve ser observada por 

todos os componentes de uma sociedade (SILVA, 2009). 

Ao falar da dignidade da pessoa humana, Gustavo Tepedino (2000) afirma que a 

colocação como fundamento da República, associada ao objetivo fundamental de 

erradicação da pobreza e da marginalização, bem como de redução das desigualdades 

sociais, é no sentido de não haver exclusão de direitos e garantias, mesmo que não haja 

expressa menção, pois decorrem de uma cláusula geral de tutela.  

No que tange aos animais, segundo Tagore Trajano de Almeida Silva (2009), para 

Kant os animais não são auto-conscientes, sendo sua existência direcionada a um fim, 

ou seja, ao homem e, eventuais direitos existentes perante este seriam apenas indiretos, 

pois o verdadeiro propósito dos animais é servir o humano. 

Em 1982, o autor Henry Salt apontou de forma inédita a relação entre o direito e 

os animais, ressaltando a defesa dos seres e inclusão dos animais dentro do âmbito da 
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comunidade moral. No mesmo sentido ainda criticou os fundamentos baseados na 

aparência e na razão (SILVA, 2009). 

Por sua vez, Tom Regan (1998) esclarece que os direitos devem ser concedidos de 

maneira igualitária, uma vez que, como os humanos, os animais são sujeitos de uma 

vida, portanto, possuindo direitos e respeito. 

Interessante o pensamento do autor Alfredo Domingues Barbosa Migliore (2010), 

ao afirmar que a dignidade não é algo a ser conquistado, declarado, ou concedido por 

meio de leis e estatutos, mas sim reconhecida. Isto porque a dignidade é algo próprio 

dos seres e da sua natureza. 

O autor (MIGLIORE, 2010) se contrapondo ao pensamento kantiano, faz uma 

reflexão no sentido de que se a natureza oferece alguma racionalidade e esta é que 

justifica a superioridade dos animais humanos, aos animais não humanos também é 

concedida certa racionalidade muito embora seja em grau menor e, da mesma forma, 

necessita ser considerada.  

Assim, a interpretação à Constituição Federal de 1988 deve servir como forma de 

valoração de normas, bem como de considerá-las como um todo dentro do sistema, e 

não colocá-las de maneira hierárquica, pois, se assim não for, haverá uma verdadeira 

preponderância de determinadas normas em relação às outras.  

Dentro dessa perspectiva, para uma melhor interpretação da Constituição, 
deve-se, através do método sistemático, identificar a valoração (e não a 
hierarquia) das normas constitucionais, e observando o sistema constitucional 
em sua integralidade, identificar a escala axiológica de cada uma delas em 
caso de conflito (GORDILHO; BORGES, 2018, p.201). 

Deve haver a compreensão e fomento à interpretação valorativa da Constituição, 

ou seja, não contemplar perante a sistemática constitucional, uma hierarquia de normas 

considerando uma mais ou menos importante que a outra, evitando colisão. 

Considerar nesta perspectiva os animais oferece verdadeiro tratamento igualitário 

dentro de grupos, sejam eles humanos ou não humanos, de maneira a lhes proporcionar 

os mesmos direitos, conforme bem explica Peter Singer (2010, p. 5): 

[...] A extensão do princípio básico da igualdade de um grupo para outro não 
implica que devamos tratá-los da mesma maneira, ou que devamos conceder-
lhes os mesmos direitos. O que devemos ou não fazer depende da natureza 
dos membros desses grupos. O princípio básico da igualdade não requer 
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tratamento igual ou idêntico, mas sim igual consideração. Igual consideração 
por seres diferentes pode levar a tratamentos e direitos distintos.  

Assim, o referido autor defende a igualdade dentro de cada grupo, de acordo com 

suas necessidades, sejam eles humanos ou não humanos. Deve-se verificar, na verdade, 

a consideração de que, como seres distintos, o tratamento deve ocorrer dentro da 

realidade de cada um, de modo que cada um seja considerado e não excluído. 

O amparo a um mínimo de subsistência a outras formas de vida faz, 

necessariamente, repensar a novas possibilidades protetivas, bem como a pulsar novos 

direitos fundamentais, desta vez direcionada também aos animais. Essas novas garantias 

deverão ser abarcadas pelo conceito de dignidade, dentro de uma perspectiva solidária 

entre espécies (SILVA, 2009).  

Assim, compreender os animais e o meio ambiente como merecedores de proteção 

leva a possibilidade de aderir um direito complexo, ou seja, que abrange diversas 

funções dos direitos fundamentais (SILVA, 2009). 

Germana Belchior (2015) afirma que o surgimento de uma nova era ecológica 

possui influência de dois fenômenos complexos. O primeiro seria a complexidade do 

ecossistema a partir da percepção da reciprocidade entre as espécies. O segundo, por 

outro lado, a complexidade humana sob a perspectiva da ação humana na natureza. 

Interessante notar as palavras da autora (BELCHIOR, 2015, p. 86) quando faz o 

paralelo entre o pensamento complexo e o paradigma simplista de conhecimento: 

Fundamental entender a natureza e as consequências dos paradigmas do 
conhecimento, pois eles retratam a forma como se encara a realidade e 
constrói a ciência. No paradigma simplicista de pensamento, vigoram os 
princípios da disjunção, redução e abstração, que desfiguram o real. A 
inteligência cega destrói os conjuntos e as totalidades, isola todos os seus 
objetos do seu meio ambiente. Ela não pode conceber o elo inseparável entre 
o observador e a coisa observada isolando a verdade dentro uma caixa 
fechada.   

Ressalta Heron Santana Gordilho (2008) que a própria Constituição Federal de 

1988 é o fundamento para teoria dos direitos dos animais, pois o art. 225, § 1º, VII, 

reconhece a sensibilidade dos animais, na medida em que impõe a todos o dever de 

respeitar a vida e a integridade física do animal.  
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Tem-se, desta maneira, que pensar o Direito de maneira tradicional o limita à 

norma jurídica, havendo uma verdadeira divisão e distanciamento entre o mundo real e 

o Direito. Assim, o pensamento cartesiano leva a insuficiência da ciência do direito 

frente às novas demandas que surgem.  

Pensar de maneira complexa a relação entre o direito, o meio ambiente e os 

animais gera inclusão, diálogo e conexão, afastando desta forma, a polarização, ou seja, 

derruba a existente relação de superioridade que os animais humanos exercem em 

relação aos animais não humanos. 

Germana Belchior (2015) ao tomar nota sobre o assunto, explica que o conceito 

de meio de meio ambiente é indeterminado, pois caberá ao interprete o preenchimento 

do seu conteúdo tendo em vista o dinamismo existente entre elementos e fatores que o 

compõem. Assim, sendo a concepção aberta, há a promoção de uma extensão 

integrativa do ambiente e, por conseqüência, dos animais. 

A partir desta linha de compreensão, tem-se que o animal não humano, enquanto 

animal de estimação, sob o enfoque das relações familiares, possui seu lugar dentro da 

família, sendo sua relação com os humanos calcada “na estima, na afetividade, no 

carinho, na benquerença” (RODRIGUES; LEITE; OLIVEIRA; SILVA, 2017, p.1.113).  

O animal de estimação, portanto, é de estima de quem o cria. O estabelecimento 

de convívio e afeto vai mais além que o animal doméstico, este como passível de 

domesticação pelo humano. 

Os ‘animais de estimação’, portanto, constituem categoria mais ampla que a 
de ‘animais domésticos, e o principal traço ‘conceitual’ não está 
necessariamente em viver ou se criar em casa habitada por gente, mas, 
principalmente, por serem capazes de estabelecer convívio e relação de 
companheirismo, afetividade com os humanos (RODRIGUES; 
LEITE;OLIVEIRA;SILVA, 2017, p.1.111).  

Carla Amado Gomes (2014) aduz que diante uma observação da realidade, há 

uma percepção de uma vasta heterogeneidade quando o assunto é animais, como 

anfíbios, aves, invertebrados, mamíferos, repteis e peixes. Ademais, constata a autora, 

que em termos de proteção há presença de níveis no que tange a intensidade de 

proteção.  
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Neste sentido, os animais de companhia aparecem em primeiro lugar quando o 

assunto é proteção, pois segundo a Convenção Europeia sobre animais de companhia, 

conceitua como “qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo homem, 

designadamente em seu lar para seu entretenimento e companhia” (GOMES, 2014). 

Outrossim, tais animais possuem a sua disposição um regime protetivo minucioso 

na tentativa de cobrir as necessidades de sua existência, como alimentação, alojamento, 

cuidados com saúde e transportação (GOMES, 2014). 

Segundo reflexão da autora (GOMES, 2014. p. 58) a expressão “destinado a ser 

detido” constitui forte caráter antropocêntrico, pode gerar imobilismo da categoria, 

conforme melhor elucida abaixo: 

A expressão da norma “destinado a ser detido”, para além do cunho 
fortemente antropocêntrico, pode inculcar uma ideia de imobilismo da 
categoria- uma falsa ideia, uma vez que as espécies detidas como animal de 
companhia vão mudando ao longo dos tempos. Ou seja, um animal selvagem 
pode tornar-se um animal de companhia – se razões de preservação ambiental 
a tal não se opuserem- e um animal de companhia pode, tendencialmente de 
forma acidental, regressae a um estado selvagem ou dessocializado.     

De maneira inquestionável, entram nessa categoria de proteção cães, gatos, 

pássaros, cágados, ratos da Índia e peixes (GOMES, 2014), pois se destinam aos lares 

dos animais humanos ao ponto inclusive de serem considerados como membros da 

família a partir do afeto e da reciprocidade trocada entre os seres. 

Aponta Carla Amado Gomes (2014) que representam segundo nível para efeitos 

de proteção os animais de criação e os destinados a fins experimentais. Anota a autora 

que apesar da destinação dos animais para fins alimentícios, deve haver cuidados 

mínimos de bem-estar até o abate, evitando sofrimentos desnecessários.  

Ressalta a estudiosa (GOMES, 2014) que em relação a segunda categoria há a 

presença de alguns requisitos de forma a garantir o bem-estar animal, são eles: 

“ausência de fome e dese; evitação de dor, ferimento ou doença; ausência de 

desconforto; liberdade de expressar comportamento normal; e, ausência de medo ou 

sofrimento” (GOMES, 2014, p.60). 

Designados na terceira categoria estão os animais em cativeiro. Segundo a autora 

(GOMES, 2014), agregam valor por representarem espécies ameaçadas, bem como pela 
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capacidade de entretimento. Além disso, estes animais estão fadados a reclusão 

enquanto tiverem vida, atrelando o bem-estar a condição de cativeiro. 

Ocupando a quarta posição, surgem os animais selvagens em risco, representando 

animais que possuem liberdade no meio ambiente natural e índice de extinção alto. Aqui 

há um espécie de guarda natural a fim de garantir a sobrevivência por meio de proibição 

de capturas e promoção de medidas para regeneração de espécies (GOMES, 2014). 

Por fim, apropriando o quinto local do ranking, os animais selvagens e não 

selvagens abarcando a grande maioria dos animais do planeta. Tais animais não 

recebem proteção contando somente com o próprio instinto de sobrevivência (GOMES, 

2014). 

Após análise das categorias de animais detentores de proteção, como já visto 

anteriormente, a primeira categoria é que se mostra mais afeta e sensível ao olhar 

humano, razão pela qual, talvez, possuam arcabouço maior de proteção, tendo em vista 

a permanência em lares humanos. 

Neste sentido, a afetividade dentro do direito de família acaba por se irradiar nas 

relações entre animais e humanos, na medida em que o animal passa a ocupar um lugar 

afetivo na vida e na rotina de seu tutor, daí a noção de que passam a ser tratados como 

se filhos fossem. 

Dentro desta seara do direito, a afetividade acabou por ganhar profundos 

contornos, bem como passou a ser valorada no mundo jurídico. Como bem leciona 

Giselle Câmara Groeninga (2006, p. 448), “o amor é condição para entender o outro e a 

si, respeitar a dignidade, e desenvolver uma personalidade saudável.” 

Por sua vez, Paulo Lobo (2014), refere-se ao afeto como algo que não pode ser 

obrigado juridicamente, mas reconhece que as condutas dele provenientes o impõe 

como referência, reconhecendo, desta maneira, normatividade a afetividade. 

Ressalta Atalá Correia (2018) que a pátria jurisprudência estabelece o afeto como 

fundamento das relações familiares e em quatro conceitos prepoderantes, como para os 

atos determinar parentesco, dano moral em sede de abandono afetivo, concessão de 

guarda e adoção e, por fim, para reconhecer a existência de famílias atípicas e, aqui, se 

encaixa a família multiespécie. 
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Ricardo Lucas Calderon (2011, p. 266), afirma que a afetividade possui duas 

conotações, uma objetiva e outra subjetiva, conforme segue abaixo: 

A dimensão objetiva envolve a presença de fatos tidos como representativos 
de uma expressão de afetividade, ou seja, fatos sociais que indiquem a 
presença de uma manifestação afetiva. O sentimento de afeto certamente 
‘escapa ao Direito’, mas constatada a dimensão objetiva da afetividade, 
restará desde logo presumida a presença da sua dimensão subjetiva.       

De maneira contrária, ocorre o pensamento de Atalá Correia (2018), ao apoiar que 

se proporciona muita importância ao viés afetivo ao afirmar que onde existe afeto, há 

família, pois não exprime a complexidade do fenômeno.   

O estudioso (CORREIA, 2018) aduz que afeto é um sentimento personalíssimo e 

dotado de subjetividade, muitas vezes incompreensível. Continuando, o autor diz que o 

afeto não está sujeito a racionalização ou cetogorização, não devendo as relações 

afetivas criar vínculos obrigacionais, mas sim de liberdade. 

O autor ao falar sobre o assunto (CORREIA, 2018), induz a observância da vida 

em sociedade onde deverão ser encontradas diversas situações com presença de afeto, 

mas que não buscam o reconhecimento como família, ressaltando que muitas pessoas 

amam sem limites, mas que mesmo diante desta situação não se comportam como se 

famílias fossem, tomando, por exemplo, as amizades e do afeto trocado entre amigos, o 

namoro e noivado, que da mesma forma podem não se desdobrar em casamento. 

Maria Berenice Dias (2017, p. 31) de maneira oposta, conclui que o “afeto é um 

fato social e psicolgico, além de categoria filosófica, sociológica e psicológica”. A 

estudiosa conduz seu pensamento no sentido de que o que interessa ao Direito é o 

próprio objeto de conhecimento do afeto, pois são as condutas de natureza afetiva que 

repercutem nas normas jurídicas. 

 Na mesma linha de pensamento, Rodrigo da Cunha Pereira (2015) assenta que o 

afeto não é somente sentimento, mas de igual forma uma expressão subjetiva, se 

exteriorizando por meio do cuidado, da solidariedade, responsabilidade, educação, 

assistência etc., sendo todas estas situações presentes nos relacionamentos e na rotina 

familiar. 

O afeto desta forma é capaz até mesmo de determinar a filiação, ou seja, 

abrangendo possibilidades para além do vínculo consanguíneo, tanto que o art. 1.593 da 
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legislação civil não limita as formas de determinação de filiação, quando aduz em seu 

texto que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra 

origem”. 

Bem ensina Rolf Madaleno (2019, p. 100), no que tange à importância do afeto 

nas relações em detrimento dos vínculos sanguíneos, conforme aponta: 

A afetividade deve estar presente nos vínculos de filiação e de parentesco, 
variando tão somente na sua intensidade e nas especificidades do caso 
concreto. Necessariamente os vínculos consanguíneos não se sobrepõem aos 
liames afetivos, podendo até ser afirmada, em muitos casos, a prevalência 
desses sobre aqueles. O afeto decorre da liberdade que todo indivíduo deve 
ter de afeiçoar-se um a outro, decorre das relações de convivência do casal 
entre si e destes para com seus filhos, entre os parentes, como está presente 
em outras categorias familiares, não sendo o casamento a única entidade 
familiar.  

De forma a exemplificar as demarcações do afeto na seara jurídica, tem-se a 

imperiosa igualdade da filiação no exercício da paternidade e da maternidade 

socioafetiva, na filiação determinada pela adoção (parentesco civil), por meio de 

técnicas de reprodução assistida, como a inseminação artificial heteróloga, entre outras 

(MADALENO, 2019).  

De outra banda, importante frisar que, para além do instituto da guarda própria 

das relações familiares, pode-se mencionar o instituto da adoção como medida 

resolutiva para os casos que envolvam família multiespécie e animais de estimação, sob 

o embasamento do afeto nas relações entre animais humanos e não humanos. 

A razão é simples, ao levar um animal para o lar e inseri-lo como membro da 

família, mostra-se como situação amealhada à adoção de pessoas, na medida em que 

impõe ao adotante a condição de guardião responsável por aquele ser totalmente 

dependente. 

A adoção, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, também sob o 

enfoque da teoria da proteção integral do menor, coloca-se como modalidade de 

colocação em família substituta ao lado da tutela e da guarda. 

Caio Mário da Silva Pereira (2004, p. 392) define adoção como “ato jurídico pelo 

qual uma pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre eles 

qualquer relação de parentesco consanguineo ou de afinidade”. 
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Antonio Chaves (1995) ao falar sobre adoção bem lembra que o instituto imita a 

natureza, na medida em que proporciona àqueles impedidos de procriar a possibilidade 

de terem filhos. Ressalta que a maior incidência da adoção de advém de casais estéreis 

na busca de burlar a natureza. 

Segundo Cristiano Chaves de Farias (2018), a adoção está atrelada à noção de 

proporcionar ao adotado a inserção em núcleo familiar, a fim de assegurar a promoção 

de sua dignidade, atenção às necessidades, abarcando, de igual forma, o viés psíquico, 

educacional e afetivo.  

Maria Berenice Dias (2017) atrela o instituto da adoção ao afeto tendo em vista 

que os filhos adotivos derivam de uma escolha e não das causalidades da vida. A 

ligação familiar neste ponto existe por força de lei, bem como pelos laços construídos a 

partir do afeto. 

A estudiosa (DIAS, 2017) continua apontando que a adoção é o instituto jurídico 

que mais ressalta a importância do afeto nas relações familiares, pois ela calcada na 

voluntariedade, ou seja, na vontade de formar família e acaba irradiando entre todos os 

membros. 

No que tange ao seu referencial histórico, Artur Marques da Silva Filho (2006) 

aduz que adoção teve início perante os povos orientais, com confecção de leis e 

pressupostos para adoção, inclusive sua indissolubilidade.  

O autor prossegue (SILVA FILHO, 2006) afirmando que em Atenas, a adoção 

tinnha intervenção judicial e após sua efetivação era dissolvido os vínculos filiatórios 

naturais, podendo a adoção ser revogada mediante atos de ingratidão. 

Assim, não podia diante da ocorrência do óbito do chefe da família, ocorrer a falta 

de um sucessor, pois assim não haveria a perpetuação do nome e eventual extinção da 

família (SILVA FILHO, 2006). 

Segundo aponta Tarcísio José Martins (1998), o instituto da adoção perdeu força 

na Idade Média, quando os laços sanguineos se sobrepuseram em razão do título 

nobiliárquico que só era transmitido pelo direito sanguineo. 
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O ressurgimento da adoção aconteceu por meio das reformas sociais da 

Revolução Francesa e com o surgimento do Código de Napoleão que, por sua vez, 

serviu de estímulo para outros códigos (MADALENO, 2019). 

No Brasil, a adoção ganhou desenvolvimento com o Código Civil de 1916, mas 

com forte resistência e limitação repercutindo em normas rígidas e restritas 

(MADALENO, 2019). A época do revogado código civil brasileiro, havia a exigência 

de que o adotande tivesse o mínimo de cinqüenta anos de idade com diferença mínima 

de dezoito anos em relação ao adotado (SILVA FILHO, 2006). 

Assim, com o surgimento da Constituição Federal de 1988 e com a posterior 

edição do Estatuto da Criança e do Adolescente a adoção passou por profundas 

reformas e, principalmente a garantir ao menor a chamada proteção integral e 

possibilidade de inserção em família substituta (MADALENO, 2019). 

Neste sentido, a perfilhação adotiva se mostra como opção em relação a quem 

passa pelo processo adotivo. Ao contrário da filiação determinada pelo critério 

biológico, que muitas vezes ocorre de maneira involuntária. A adoção, portanto, é uma 

escolha de quem deseja dar afeto e carinho a alguém que não possui o mesmo código 

genético que o seu. 

A adoção também figura dentro do ordenamento jurídico brasileiro como maneira 

de colocar o menor em família substituta, ou seja, fora da família natural da qual o 

individuo nasceu. Oriunda do Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção cuida de 

proporcionar uma nova relação de parentesco civil entre adotante e adotado, 

determinando o estado de filiação. 

Interessante notar que a adoção pressupõe necessariamente a extinção do poder 

familiar, por esta razão se perfaz como medida excepcional e irrevogável. Portanto, 

sendo a adoção uma das formas de extinção do poder familiar, todo e qualquer vínculo 

estabelecido anteriormente entre o menor e a família natural desaparece, não produzindo 

mais qualquer efeito em relação a filiação, alimentos, direitos sucessórios, 

administração e usufruto de bens de filhos menores, dentre outros. 
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Por meio da adoção, é assegurado ao adotado o estado de filho e, 

consequentemente, traz consigo todos os direitos e deveres previstos do poder familiar, 

dentre eles o dever de uma guarda responsável. 

Assim, trazendo tais disposições normativas para seara da família multiespécie, 

mostra-se como uma alternativa a perspectiva de uma guarda responsável a ser exercida 

pelos tutores em relação ao animal de estimação membro da família.  Tal interpretação 

deverá ocorrer por meio de uma leitura de interpretação constitucional-civil das normas 

para aplicação aos animais em consonância com o paradigma complexo de 

conhecimento, no intuito de não excluir categorias, mas sim de considerar cada uma 

dentro de sua dignidade e, principalmente, reconhecer os animais como sujeito de uma 

vida. 

Nesse contexto, os animais de estimação passam a exercer uma função muito 

maior do que simplesmente a companhia para seus tutores, comportando-se e sendo 

tratado como membro da família e, até mesmo, elevado à condição de filho, razão pela 

qual o judiciário vem sendo abarrotado por demandas que possuem como objeto central 

de discussão a guarda (posse) dos animais no sentido de disputar quem realmente 

deverá ser o detentor de tal direito.   

4.2   A guarda dos animais de estimação (stricto sensu) e o princípio do 
melhor interesse do animal 

Quando se fala em guarda, principalmente após o advento da Constituição Federal 

de 1988, que carrega um viés humanitário com preocupação voltada à dignidade 

humana, conforme explicitado acima, vincula-se seu sentido ao direito à convivência 

familiar adequada do menor em relação aos seus genitores, que antes com ele dividiam 

o mesmo lar quando da dissolução do casamento ou união estável, ou simplesmente da 

situação de filhos reconhecidos fora dessas relações. 

Cumpre lembrar que o instituto da guarda de filhos decorre do poder do familiar e 

independe da formação de entidade casamentária ou informal. Simplesmente advém da 

situação da repartição de atribuições e encargos em relação ao filho menor e a seus pais. 

Com o rompimento da convivência dos pais, há a fragmentação de um dos 
componentes da autoridade parental, mas ambos continuam detentores do 
poder familiar. A aguarda de filhos é implicitamente conjunta, apenas se 
individualizando quando ocorre a separação de fato ou de direito. Também 
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quando o filho for reconhecido por ambos os pais, não residindo eles sob o 
mesmo teto e não havendo acordo sobre a guarda, o juiz decide atendendo 
seu melhor interesse (DIAS, 2016, p.878). 

Apesar do rompimento de uma relação de casamento ou de união estável, o poder 

familiar não é mitigado ou dividido, visto que tal atributo é obrigação una e indivisível.  

O direito à convivência familiar continuada garante ao menor a convivência constante 

com os pais, bem como com sua família extensa. 

Em relação ao direito à convivência familiar continuada, Wilson Donizeti Liberati 

(2008) afirma que o processo de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa tem início 

na família, pois, segundo o autor, é na família, como agrupamento primário de pessoas, 

no qual o indivíduo está inserido, que toma para si valores sociais e determina padrões 

de comportamento. 

No mesmo sentido, apesar de todas as transformações ocorridas na sociedade, e 

principalmente na estrutura das famílias, esta sempre desempenhou seu papel social, 

tanto que a Constituição Federal de 1988 afirma ser a família base da sociedade e 

detentora de especial proteção estatal. É importante, portanto, que seara familiar seja 

base estruturante de formação do indivíduo que a compõe, tendo vista todo processo de 

nascimento, crescimento e desenvolvimento até a vida adulta.  

Sob este aspecto, é importante citar o princípio 6º da Declaração Universal de 

Direitos da Criança, adotada pela Assembleia das Nações Unidas, de 20 de novembro 

de 1959, e ratificada pelo Brasil, quando aduz que para o adequado desenvolvimento da 

criança, há sempre de se verificar o cuidado e o afeto advindos da responsabilidade dos 

pais, sendo medida excepcional a retirada da criança do convívio familiar, conforme se 

destaca: 

Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a 
criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos 
cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num 
ambiente de afeto e de segurança moral e material, salvo circunstâncias 
excepcionais, a criança da tenra idade não será apartada da mãe. À sociedade 
e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais 
às crianças sem família e aquelas que carecem de meios adequados de 
subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em 
prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. 
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Desta feita, o Estatuto da Criança e do Adolescente tomou para seu corpo o direito 

à convivência familiar outrora exposto na Declaração Universal dos Direitos da Criança. 

Tal dispositivo traz, com a redação dada pela Lei de nº 13.257 de 2016, a absoluta 

prioridade à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente em 

ambiente que garanta o pleno desenvolvimento.  

Vigora, portanto, perante o instituto da guarda, os princípios da proteção integral e 

o melhor interesse em relação ao menor. Frise-se, de igual forma, o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “importante destacar que a guarda 

representa mais do que um direito dos pais em ter os filhos próximos. Revela-se, 

sobretudo, como um dever de cuidar, de vigiar e de proteger os filhos, em todos os 

sentidos, enquanto necessária tal proteção (STJ, Ac. Unân. 4ª T., REsp. 1.101.324/RJ, 

rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 13.10.15)”. 

Neste viés, diante da ocorrência das chamadas famílias multiespécies, ou seja, 

aquelas famílias formadas por pessoas e seus animais de estimação (animais não 

humanos), a tendência jurisprudencial é no sentido de aplicar a essas famílias o instituto 

da proteção da pessoa dos filhos aos animais de estimação quando do rompimento das 

relações familiares, a fim de proporcionar aos mesmos uma convivência familiar 

continuada com seus tutores baseada no princípio do melhor interesse do animal. 

O princípio do melhor interesse do animal vem sendo aplicado nas decisões 

judiciais em semelhança com o bem-estar animal, ou seja, incluindo as peculiaridades 

em relação às condições de vida, alimentação, veterinário, enfim, todos os cuidados em 

atenção às necessidades, quando envolve direito de visita e guarda de animais de 

estimação durante os litígios de divórcio e união estável (EITHNE;AKERS, 2011).   

Aplica-se por analogia, portanto, o princípio do melhor interesse do menor em 

relação ao animal, segundo a perspectiva que se mostram como filhos para os seus 

donos,, devendo adquirir a guarda aquele tutor que se mostre com melhores condições, 

proporcionando ao outro, como contrapartida, o direito de visitas. 

Em meados de 2015, foi proferida uma das primeiras decisões acerca da "guarda" 

relacionada aos animais de estimação, situada na 10ª (décima) câmara de Direito 

Privado do TJ/SP. A decisão, por maioria de votos, impôs ao casal em processo de 

divórcio o direito à guarda alternada, com o revezamento do direito de ficar com o 
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animal entre eles. A decisão teve como fundamento o entendimento de que o animal em 

disputa não podia ser visto como coisa para ser posteriormente partilhada como aquesto, 

mas sim que o animal, bem como o casal de tutores, deve permanecer em convivência 

contínua, de forma a merecer adequada consideração. 

Na mesma linha, a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por 

meio da apelação cível nº 0019757-79.2013.8.19.0208, em 2015, decidiu, em sede de 

apelação, que um homem obtivesse espécie de posse compartilhada do cãozinho de 

estimação com sua ex-companheira. 

O relator, em seu voto, dotado de sensibilidade ao caso, afirmou que deveria ser 

privilegiado na decisão o melhor interesse do animal em disputa em analogia ao melhor 

interesse da criança previsto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,que instituiu o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tendo em vista a presença de algumas 

peculiaridades, tais como a idade avançada do animal, necessidade de constantes 

cuidados médicos e atenção dos tutores. Neste sentido, ao reformar parcialmente a 

decisão anterior, o relator impôs ao recorrente o direito de ter seu animal de companhia 

em finais de semana alternados, no período das 8h da manhã de sábado às 17h do 

domingo. 

No citado caso foi usado o instituto da guarda, concernente à proteção da pessoa 

dos filhos, presente no livro de Direito de Família para dirimir a lide e solucionar o 

destino do animal em disputa, mesmo sendo o animal visto como bem semovente diante 

da legislação vigente e, portanto, ausente a personalidade jurídica. 

Por sua vez, a 4ª turma do STJ, por meio do Recurso Especial de n° 1.713.167, 

decidiu, por maioria de votos, o direito à visitação por parte do companheiro, de uma 

cadelinha da raça yorkshire de nome “Kim”, que havia ficado sob a guarda da 

companheira. 

O relator do caso, ministro Luís Felipe Salomão, ressaltou que a questão em pauta 

na corte não fazia parte da futilidade humana, mas se tratava sim de uma questão que 

envolvia afetividade em relação ao animal de estimação, bem como o dever e a 

necessidade de preservação pontuados pelo art. 225 da Constituição Federal de 1988. 

Outrossim, frisou a necessidade de um tratamento diferenciado a essas situações, visto o 
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amplo aspecto conceitual de família e a função social que a mesma exerce perante a 

sociedade. 

Apesar de a maioria das decisões judiciais se inclinarem sobre a vertente do 

melhor interesse do animal, importante destacar a situação jurídica na qual os animais 

de estimação estão colocados perante o ordenamento. 

Sobre o tema, o Código Civil de 2002 qualifica os animais como bens ou coisas, 

desprestigiando a relação formada nas bases do afeto. Assim, o art. 82 do Código Civil 

aduz que são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por 

força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. “Os 

estudiosos do Direito Civil levantam distinções entre coisas e bens, alargam a 

classificação do Código Civil para considerar os animais como bens semoventes, mas 

não se atrevem a retirá-los da classificação de bens” (RODRIGUES; LEITE; 

OLIVEIRA; SILVA, 2017, p.1.114). 

Neste ponto, refere-se à natureza jurídica dos animais em geral perante o Código 

Civil de 2002, em contraponto à Carta Magna de 1988. Enquanto esta trata os animais 

como sujeitos de direitos, a legislação privada infraconstitucional os trata como objetos 

nas relações jurídicas. 

Ademais, os animais de estimação não podem ser considerados como pessoa, nem 

no sentido jurídico, muito menos na literalidade do significado da palavra. A condição 

de pessoa é atribuída ao próprio ser humano e, no sentido jurídico, a legislação não o 

considerou, visto que, para a legislação privada, para ser pessoa, necessariamente é 

atribuída a chamada personalidade jurídica (RODRIGUES; LEITE; OLIVEIRA; 

SILVA, 2017). 

Sob este enfoque, importante frisar que a codificação privada atribui 

personalidade jurídica, em regra, às pessoas humanas, sendo o nascimento com vida 

elemento condicionante de aquisição deste elemento fictício jurídico.  

Desta forma, aos animais de estimação é atribuída a condição de semoventes, 

restando-lhes a mesma qualificação dos bens móveis, sem qualquer especificação. A 

consequência principal é o fato de a legislação não conseguir acompanhar o clamor 
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social, criando verdadeira desarmonia entre o ordenamento jurídico vigente e a 

formação da família multiespécie. 

Inexiste, portanto, legislação brasileira que trate o assunto, bem como não há 

consenso quanto ao tratamento dos animais em sede de relações familiares, pois apesar 

da inclinação jurisprudencial privilegiar o convívio continuado e o melhor interesse do 

animal, não há nada que imponha tal tratamento.  

Em posição contrária, manifesta-se o autor Vitor Frederico Kumpel (2018) a 

respeito da aplicabilidade do instituto da multipropriedade, de maneira a solucionar 

questões acerca das relações jurídicas existentes entre pessoas e animais. Segundo o 

autor, por ser o animal considerado como bem móvel, exerceriam as pessoas envolvidas 

sobre ele uma espécie de condomínio, semelhante à situação de bens imóveis.  

Sobre multipropriedade, Gustavo Tepedino (1993), afirma ser a relação jurídica 

com base numa coisa móvel ou um imóvel com vantagem econômica com repatição 

fixa de tempo, autorizando diversos titulares para o bem a fim de que possam fazer uso 

com exclusividade de forma perpétua. 

Carolina Sant’Anna Amaral Pereira (2018) aponta que o instituto da 

multipropriedade possui ligação com a utilização e liberdade em dispor da fração 

pertencente ao titular do bem. 

Neste ponto, interessante notar o posicionamento da terceira turma do Superior 

Tribunal de Justiça por meio do julgamento proferido em sede de recurso especial de n° 

1546165, de 26 de abril de 2016, atribuindo a natureza de direito real ao instituto da 

multipropriedade, pois apesar de ter intima relação com o direito obrogacional, o 

instituto em apreço detém características de uso, gozo, fruição e disposição do bem 

mesmo existindo compartilhamento entre multiproprietários. 

Trata-se, portanto, de posição oposta à aplicação das normas do direito de família 

aos animais de estimação, na qual o referido autor propõe uma espécie de composse ou 

condomínio entre tutores, permanecendo assim os animais como objetos para legislação 

privada, não havendo, desta forma, modificação quanto a sua natureza jurídica.   

De maneira bastante positivista, o referido autor ainda aponta que o Código de 

Processo Civil cuida, em seu art. 693, acerca das ações de família, quando houver 
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litigância sobre divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, 

guarda, visitação e filiação e, de maneira subsidiária, a Lei especial de alimentos e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e que, somente deverá ser levado à competência 

da Família se a discussão sobre o animal permear em razão da própria entidade familiar, 

bem como que a guarda de animais sempre deverá ser tratada de forma acessória; não 

sendo, a lide deverá ser declinada à vara cível. 

O autor conclui, portanto, que a inexistência de um estatuto jurídico específico 

sobre a questão em território brasileiro não autoriza a equiparação, muito menos o uso 

da analogia das normas pertinentes à guarda de filhos aos animais de estimação, 

havendo como alternativa a chamada multipropriedade.  

No entanto, tratar os animais, principalmente aqueles oriundos das relações 

familiares como propriedade não parece ser a melhor solução. Tratar o animal em sede 

de divórcio ou dissolução de união estável como propriedade, resolverá unicamente com 

quem deverá ficar o animal não levando em consideração suas reais necessidades, muito 

menos atingirá proteção integral que deve ser levada em consideração, bem como lhes 

dará proprietários e não tutores. 

Não há coerência em tratar o animal de estimação com a mesma natureza de 

multipropriedade, justamente por o animal não ser simplesmente um objeto. Não se 

pode usar, gozar e dispor de um animal como se não fosse este sujeito de uma vida, 

carecedor de cuidados com saúde e alimentação, por exemplo. 

O novo contexto familiar não permite desmerecer os membros de uma família, 

independentemente de sua formação e principalmente por quais membros ela seja 

composta. O pluralismo familiar autoriza novas formações familiares de forma que não 

assegura proteção somente aos modelos tradicionais de família. 

 A família muliespécie, como qualquer situação nova causa incomodo por escapar 

o tradicional e fazer repensar questões já consolidadas na sociedade e na seara jurídica. 

O novo deve ser repensado e recepcionado, pois um dia se tornará tradicional até o 

aparecimento de um novo tipo de família mais inusitado, por exemplo. 

Ao direito contemporâneo não cabe mais categorizações. As transmudações 

familiares, portanto, buscam aceitação e adequação, inclusive com criação legislativa 
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nova se for o caso,, o que não se pode é negar a realidade e principalmente inferiorizar 

ou não aceitar um tipo de família que não é habitual.      

Assim, diante da inércia do legislador em acompanhar as mudanças da sociedade, 

inexistindo, portanto, legislação específica que regule a situação em questão, o melhor 

entendimento é pela aplicação das normas da proteção da pessoa dos filhos aos animais 

de estimação, visto que os mesmos não podem ser vistos como meros objetos 

suscetíveis à divisão patrimonial. 

Por fim, mostra-se proporcional e adequada a utilização do instituto da guarda 

como medida resolutiva, pois a relação baseada entre animais de estimação e humanos 

na seara familiar é similar à própria condição de filho, não merecendo, portanto, os 

laços afetivos formados serem desconsiderados em razão de uma legislação inadequada 

à época social em que se vive e tanto se preza pela manutenção dos laços e convivência 

familiar, tomando por base o melhor interesse do animal, preservando a um só tempo a 

dignidade animal e a dignidade humana. 

4.3 O dever de sustento do animal de estimação: a solidariedade 
familiar na família multiespécie 

Como consectário lógico do poder dever familiar, têm-se os alimentos prestados 

aos membros de uma mesma família, uns aos outros, quando deles necessitem dentro de 

uma ideia de reciprocidade familiar. 

A razão de ser da família encontra seu fundamento na existência dos componentes 

do grupo familiar como forma de garantir a dignidade humana e promover a um só 

tempo a sua promoção no propósito de que nenhum de seus membros sofra privações no 

tocante ao mínimo necessário digno de sobrevivência.  

A solidariedade, por via primeira, emana de uma perspectiva solidária, a qual 

constitui objetivo fundamental do Estado previsto constitucionalmente, decorrendo 

deste ponto a prestação alimentar entre os membros de uma mesma família. 

Talvez se possa dizer que o primeiro direito fundamental do ser humano é o 
de sobreviver. E este, com certeza, é o maior compromisso do Estado: 
garantir a vida. Todos têm direito de viver, e com dignidade. Surge, desse 
modo, o direito a alimentos como princípio da preservação da dignidade 
humana (DIAS, 2016, p.936). 
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No âmbito do Código Civil de 2002, a solidariedade pode ser encontrada em 

diversas situações, como na comunhão plena de vidas advinda do casamento (art.1.511), 

na mútua assistência entre cônjuges (art. 1.566), no Estatuto do Idoso (Lei de n° 10.741 

de 10 de outubro de 2003) e na própria Constituição Federal de 1998 em seu art. 227 

quando fala que por primeiro é da família o dever de solidariedade frente a criança e o 

adolescente. 

O doutrinador Rolf Madaleno (2019) ao tecer comentários sobre a solidariedade 

aduz ser fundamento, base de todas as relações familiares e afetivas frente a 

reciprocidade e cooperação do aglomerado familiar. 

Fala-se, assim, em viver com o mínimo essencial para sobreviver. O princípio 

máximo das obrigações alimentares é o da solidariedade, que faz da obrigação recíproca 

entre parentes, ou seja, haverá percepção de alimentos para aquele que precisar. 

Nessa concepção, a prestação alimentar não se encontra atrelada tão somente à 

ideia de alguém passar fome. A necessidade alimentar, portanto, no seu sentido mais 

amplo, abrange tudo aquilo necessário ao mínimo existencial à sobrevivência digna de 

alguém que não pode fazê-la, para além do alimento propriamente dito, como vestuário, 

educação, lazer, assistência médica, assistência farmacêutica, dentre outras. 

Como consectário lógico do dever de guarda responsável de um animal de 

estimação está a prestação alimentícia que nada mais é do que prover do mínimo 

necessário alguém que por si não garantir sua própria subsistência de maneira digna, 

afinal ter a guarda em seu sentido amplo não é ter o animal em sua companhia física, 

mas de igual forma, garantir de todos os meios necessários a proteção que necessita de 

acordo como o melhor interesse do animal. 

Os alimentos, diante dessa nova perspectiva constitucional, não se mostram 

restritos à pessoa humana. A existência de animais de estimação parece hábil à 

ocorrência de obrigação alimentar diante da ruptura do relacionamento, casamento ou 

união estável. Esse foi o entendimento da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, no ano de 2018. 

Segundo o referido julgado, houve a determinação do pagamento de despesas no 

importe de R$ 1.050 (mil e cinquenta reais) por parte do ex-companheiro para animais 
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de estimação adquiridos na constância da referida união. A convivência perdurou por 22 

(vinte e dois) anos e, ao longo dela, foram adquiridos 6 (seis) animais, dos quais cinco 

cachorros e uma gata. 

O referido Tribunal sopesou que os seis animais foram adquiridos na constância 

da união e, portanto, possuem elevadas despesas, de modo que não seria justo impor 

somente à ex-companheira a condição de "guardiã" do dever de custeio dos animais, 

visto que são em considerável número e um dos animais ainda faz tratamento de câncer 

por meio de quimioterapia. 

A decisão, ao que consta, foi inédita, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o 

país. Em tempos remotos, jamais seria suscitado qualquer tipo de pedido como este, que 

pugnasse por "pensão alimentícia" a animais. Mas hoje, ante as mudanças nos núcleos 

familiares, a função dos mesmos foi modificada, com diversas finalidades. Por se tratar, 

portanto, de uma decisão de cunho peculiar, sem dúvidas terá o condão de criar 

precedentes por todo o país, não podendo ser descartada a possibilidade de novos casos. 

O ponto crucial é saber se, diante de uma situação como essa, a obrigação de 

sustento do animal possui ou não natureza de alimentos, pois, se assim o for, há de se 

levar em consideração todos seus consectários, dentre eles a possibilidade de coerção 

pessoal ao pagamento, ou seja, de prisão do devedor de alimentos. 

Quanto à possibilidade de prisão por dívida de alimentos, ressalte-se ser a única 

modalidade dentro da seara cível, visto que, em regra, é inconcebível prisão civil por 

dívida, mostrando-se verdadeira exceção, pois funda-se justamente na necessidade que 

determinada pessoa tem de receber alimentos e, por óbvio, com a maior brevidade 

possível, já que se trata de estado de pessoa.   

Nesta linha de intelecção, como meio de forçar o devedor a adimplir com a 

prestação alimentícia, ainda tem-se a possibilidade de inclusão do nome do executado 

em cadastros de inadimplentes, segundo dicção do art. 782, §3º, do Código de Processo 

Civil. 

Conforme falado alhures, o dever dos pais em sustentar e ter seus filhos em 

companhia e guarda decorre do poder familiar. A previsão, além disso, emana do art. 

229 da Constituição Federal, diante do reconhecimento da obrigação dos pais em criar, 

educar e sustentar os filhos menores, bem como a situação inversa, ou seja, o dever dos 

filhos em aparar os pais na velhice ou na enfermidade. 
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Noutro ponto, diante do caráter solidário imposto aos alimentos, tem-se a previsão 

de parentesco existente entre quem pede e necessita e os que irão prestar. Na linha reta, 

ocorre de maneira infinita, enquanto na linha colateral, o parentesco é limitado até o 

segundo grau, ou seja, irmãos, primeiros os germanos, e, posteriormente, os unilaterais. 

Sendo assim, indaga-se: sendo o animal de estimação considerado como 

semovente, ou seja, bem ou coisa, caberia a ele a qualidade de credor alimentício 

mesmo inexistindo previsão? 

A resposta parece ser positiva, devendo ser levado em consideração alguns 

fatores, como a senciência, a dignidade animal, o animal de estimação com membro da 

família e o dever de solidariedade que vigora perante o campo alimentício. 

Por primeiro, cumpre ressaltar a chamada senciência em relação ao animal não 

humano e, por lógica, aos animais de estimação. O sensocentrismo possui uma ética 

dirigida aos animais não humanos e à consideração de valor. Aqui, todos, inclusive os 

animais não humanos, com certa consciência subjetiva, ou seja, que experimentam 

sensações como dor, sofrimento ou bem-estar, são considerados seres sencientes e, 

portanto, devem ser igualmente considerados (MEDEIROS, 2013). 

Pontua-se, desta forma, a corrente da senciência como elemento fundamental para 

aplicação das normas familiaristas aos animais de estimação, tendo em vista a 

percepção de sentimentos demonstrada pelos animais não humanos. 

A senciência, portanto, torna os seres capazes de sentir e experimentar sensações e 

sentimentos de forma consciente, sendo que estas características não são privilégios 

somente dos humanos, mas de igual forma dos animais não humanos, incluindo-se nesta 

categoria os animais de estimação. 

Posteriormente, a premissa da dignidade animal como desdobramento da própria 

senciência.  A partir do conteúdo da norma, tem-se que a proteção dos animais não 

humanos representa um direito e, ao mesmo tempo, um dever, pois o caput do art. 225 

elucida a garantia a todos, sem distinção, de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e, no desenrolar de seus incisos, impera a norma protetiva, de forma a se 

esperar do Estado condutas ativas, a fim de defender os animais não humanos. 

Nessa linha de raciocínio, percebe-se a possibilidade de proteção de um direito à 

vida para além dos animais humanos. É dizer que, se o legislador constituinte trouxe em 
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seu texto a proibição à crueldade, bem como a extinção das espécies, o direito à vida se 

estende aos animais não humanos. 

A dignidade animal é derivada do fato biológico da senciência, ou 
seja, capacidade de sentir dor e experimentar sofrimentos físicos e/ou 
psíquicos. A senciência animal é justificadamente valorada, quando 
posta em confronto com as interações e atividades humanas, pela 
positivação da regra fundamental do Direito Animal contemporâneo: a 
proibição das práticas que submetam os animais à crueldade 
(ATAÍDE JUNIOR, 2018, p. 50). 

A dignidade animal funciona como fundamento principal à vedação de elementos 

de crueldade. Tal princípio figura para os animais como o da dignidade humana 

representa para as pessoas. 

Assim, não há dúvida de que submeter um animal a não ser credor de alimentos 

em seu sentido mais amplo é o mesmo que submetê-lo à crueldade diante da situação 

que antes do rompimento do relacionamento de seus tutores experimentava de uma vida 

confortável, com o atendimento de suas necessidades vitais providas por ambos. 

A próxima justificativa possui embasamento no fato de o animal de estimação ser 

considerado como membro da família. Ora, outra não pode ser a qualificação. Não 

necessariamente para ser membro deverá ser pessoa, se assim o for, estar-se-á levando 

em consideração que o valor da vida do animal humano é superior à vida do animal não 

humano. 

Os animais humanos e não humanos possuem características em comum, 
ainda que desenvolvidas em diferentes graus e de acordo com cada espécie. 
Todos são portadores de instintos e de certas finalidades como a 
sobrevivência e a procriação; possuem noção de autoridade, bem como 
interação e comunicação. Em contrapartida, o homem possui características 
particulares, cujos traços mais importantes são, provavelmente, os fatores 
estreitamente ligados as habilidades manuais e desencadeados pela 
capacidade de percepção de sua responsabilidade diante da exuberância da 
vida (RODRIGUES, 2012, p.37). 

 

Faz-se, assim, uma comparação entre os animais humanos e não humanos cada 

um com suas particularidades, mesmo que desenvolvidas de formas distintas. A 

diferença não é motivo suficiente para considerá-los de maneira desigual. 

Outrossim, o pluralismo familiar existente nas famílias contemporâneas permite a 

formação da família multiespécie. A própria Constituição Federal não classifica que tipo 
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de família será protegido; ao contrário, ela simplesmente aduz que a família como base 

do Estado receberá especial proteção, entrando nesta esfera protetiva a família 

multiespécie e os seus animais de estimação. 

A solidariedade familiar deve pulsar no âmbito dos membros da família, no 

sentido de quando um destes componentes não possa arcar com a própria subsistência, 

os demais o farão a fim de que seja garantido o mínimo existencial para a sobrevivência. 

Estando, portanto, os animais de estimação como membros de uma família, sendo 

esta considerada como multiespécie, cabe àqueles responsáveis proverem o animal de 

todas as suas necessidades alimentícias, como alimentação, assistência médica 

veterinária, lazer, tratamentos, enfim, tudo que for essencial a sua mantença. 

A não prestação de quantum alimentício a fim de promover o sustento do animal 

de estimação, para além de ferir a dignidade animal poderia ser classificada como abuso 

e maus tratos, conforme dispõe o art. 32 da Lei de nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

A Lei citada acima cuida de sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e o animal encontra-se inserido neste 

meio devendo ser garantido sua proteção contra crueldade, a partir da própria leitura do 

art. 225 da Constituição Federal de 1988.  

A grande diferença no tocante aos alimentos para os animais de estimação é que 

estes, ao contrário dos animais humanos, nunca alcançarão independência e capacidade 

para sustento próprio, de modo que a prestação alimentícia, uma vez concedida, 

perdurará até o último dia de vida do animal de estimação. 

Como integrante de uma família não é digno após a ruptura de um casamento ou 

de uma união estável não pensar no bem-estar e sustento do animal de estimação 

dependente financeiro e afetivo de seus tutores. A não garantia deste dever de pagar 

alimentos pode inclusive repercutir nos casos de abandono e maus-tratos ferindo 

cabalmente a dignidade animal, por esta razão atribuir o dever de pagar alimentos com a 

natureza própria dos alimentos previstos na codificação privada se mostra mais efetiva a 

garantir o bem-estar do animal de estimação, bem como eventual falta poderá ser revista 

por meio das opções coercitivas para o pagamento.   
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Conclui-se, desta forma, pela plena possibilidade de ser atribuída em favor do 

animal de estimação prestação alimentícia para o atendimento de suas necessidades 

vitais, visto que, enquanto inseridos num núcleo familiar, tornam-se membros de uma 

família, sendo os respectivos tutores corresponsáveis quanto ao encargo e, quando um 

não puder arcar com a prestação pecuniária, o outro deverá provê-la em prol do bem-

estar do animal não humano. 
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CONCLUSÃO 

As transmudações no contexto social e jurídico permitiram a formação de 

diversos núcleos familiares diferentes da entidade familiar constituída pelo casamento, 

que, à época do Código Civil de 1916, era reconhecida como única forma legítima para 

a formação da família. 

Com a Carta Política de 1988, começou a desconstrução da família patriarcal que 

era embasada principalmente no elo sanguineo e na presença do homem como único e 

titular ocupante do cargo de chefe da família, onde detinha a centralidade do poder. 

Neste viés, não havia frente ao patriarcalismo vez para os vínculos afetivos e a 

única preocupação do chefe da família era de possuir sucerssores legítimos a fim de 

repassar patrimônio e o nome da família. 

O exemplar de família era claro com a presença de um pai, uma mãe e os filhos, 

ausência de igualdade e democracia entre os membros. A instituição casamentária era 

que possuía prestigio, tanto que não havia preocupação com os componentes do grupo 

familiar como principal elemento núcleo.    

A Constituição Federal de 1988 ao trazer em seu bojo alguns modelos de 

entidades familiares, não conseguem abarcar a diversidade familiar que permeia a 

contemporânea sociedade, cujos vínculos fincam bases no afeto. 

O afeto reúne e representa a voz de um grupo familiar. Ao estreitar laços por meio 

do afeto há voluntariedade em querer permanecer juntos diferentemente dos laços 

sanguineos que por uma força moral e tradicional também atribui o conceito de família. 

A compreensão do afeto da seara familiar é no sentido de promover a promoção 

da pessoa em consonância com a dignidade da pessoa humana contida no art. 1º, inciso 

III da Carta Magna, valor fundamental da República, prestigiando a pessoa como objeto 

e preocupação central das relações. 

Assim, o elemento biológico perdeu significância frente as possibilidades afetivas, 

repersonalizando e reestruturando os modelos de família. Valendo lembrar que não 
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qualquer afeto, mas sim aquele que agregue valor, gere estabilidade, solidariedade, 

interdependência entre os membros a fim um projeto de vida comum. 

Ademais vigorando perante as normas de direito de família o princípio da 

liberdade, garante o sujeito a autonomia de formar o tipo de família que melhor lhe 

aprouver em busca da sua felicidade e de sua realização pessoal, sendo completamente 

inadmissível interferência contrária do Estado no sentido de dispensar proteção ou criar 

modelos fechados. 

Nesta seara, a família multiespécie começa a ser protagonista de seu tempo, 

mostrando que nem só de seres humanos a família pode ser formada, podendo ser 

enquadrada à condição de membro da família o animal de estimação, ligado aos seus 

tutores por meio dos laços afetivos, estes extremamente ovacionados pelo Direito de 

Família contemporâneo. 

Diante da inexistência de legislação específica que regule as relações familiares e 

os animais de estimação, a tendência no cenário jurisdicional é de considerar 

competente a vara de família para dirimir eventuais litígios, não aplicando em sua 

literalidade o art. 82 do Código Civil de 2002, o qual o atribui condição de semovente, 

ou seja, coisa para o direito passível de partilha e venda. 

Desta forma, deve ser aplicado em relação a família multiespécie um interpretação 

constitucional – civil de seus dispositivos, a fim de garantir a proteção. A interpretação 

deve seguir uma ordem lógica, começando pela Constituição Federal de 1988 e 

perpassar pela legislação infraconstitucional, mais precisamente o Código Civil de 

2002. 

Da leitura da Carta Magna de 1988, por primeiro surge o art. 226 que dispõe que a 

família como base da sociedade merece especial proteção estatal, na medida em que o 

próprio texto deixa como clausula aberta as possibilidades de formar as mais variadas 

entidades familiares, não criando desta forma, um sistema fechado de modelo. 

Seguindo, há o próprio art. 225 da Constituição Federal de 1988 esclarecendo que 

a todos deve ser garantido um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso 

comum do povo e essencial á sadia qualidade de vida, sendo imposta a obrigação ao 

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. 
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Nesta seara, surge a proteção aos animais de forma a protegê-los e defendê-los de 

qualquer forma de crueldade ou possibilidade de extinção, inseridos nas tenazes do 

inciso, VII, §1º do referido artigo, criando um novo direito a ser discutido e repensado e 

dotado de autonomia, classificado como direito animal. 

Assim, os animais devem ser considerados como sujeitos de uma vida e dotados 

de valor moral, num verdadeiro sistema de inclusão no que tange a proteção, não 

merecendo respaldo a hierarquia entre normas em que coloca o animal humano em 

situação de superior a dos animais não humanos. 

Como sujeito de uma vida e de uma racionalidade própria chega-se a senciência 

como característica dos animais, ou seja, como possuidores de uma capacidade de 

experimentar os mais diversos sentimentos, como dor, fome, sede, cansaço, tristeza e 

até depressão. A sensibilidade do animal não humano é reconhecida pela própria carta 

Magna de 1988, no sentido de impor a todos o respeito a vida e a integridade física do 

animal. 

A dignidade como algo próprio dos seres da natureza deve ser reconhecida. Tal 

qual a dignidade garantida ao animal humano, deve ser notada a dignidade animal a fim 

de efetivamente serem incluídos e protegidos dentro de um sistema normativo. 

Desta feita, o reconhecimento de outras formas de vida dentro do meio ambiente é 

a melhor maneira de garantir proteção aos todos os seres. Noutras palavras, reconhecer 

e considerar outras formas de vida é permitir a incidência de um direito complexo que 

pode abranger os direitos fundamentais em vários aspectos, dentre eles a vida animal.  

Sob este aspecto, o Direito contemporâneo deve ser inclusivo e não hierarquizado, 

pois aplicá-lo da maneira tradicional acaba por limitá-lo, pois o distancia do mundo real 

fugindo, na grande maioria das vezes, da norma positivada. A atribuição da 

complexidade acaba por favorecer a conexão entre o direito, o meio ambiente e os 

animais afastando a hierarquia, promovendo a inclusão e a conexão entre os seres.  

 Neste sentido, ao considerar os animais como sujeitos de uma vida, 

principalmente quando inseridos no núcleo familiar, abre-se a possibilidade do exercício 

de uma guarda responsável a ser exercida pelos tutores em relação aos animais de 

estimação após a ruptura do casamento ou da união estável. 
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O exercício da guarda próprio das normas de proteção da pessoa aplicados aos 

filhos menores ou não emancipados deverá ser atribuído aos animais de estimação, no 

sentido de garantir uma tutoria responsável e baseada no melhor interesse do animal e 

na proteção integral. 

Funcionará a teoria da proteção integral em consonância com o melhor interesse 

na mesma sistemática empregada aos filhos dos animais humanos, razão pela qual deve 

ser garantido ao animal de estimação para além da convivência continuada para com 

seus tutores, os deveres de cuidado com saúde, alimentação e todas as despesas que 

possam surgir, razão pela qual mostra-se adequada a permissão também do uso do 

arcabouço de normas próprias dos alimentos numa verdadeira perspectiva solidária 

entre os seres.  

Assim, o fornecimento de alimentos ao animal de estimação deve ser pautado na 

vedação a crueldade, aos maus-tratos e na solidariedade que garante dentro da idéia de 

patrimônio mínimo a garantia de subsistência daquele que não prover por si só sua 

subsistência. 

Desta feita, ao permitir o uso das normas da seara alimentícia em sede material, 

por consequência permite o uso de normas processuais para garantir a satifção do 

crédito uma vez não fornecido pelo devedor de alimentos. 

Melhor aplicação, assim, pelo inteiro uso de normas processuais concernentes a 

execução de alimentos em face do devedor, inclusive os meios de execução cabíveis 

como a coerção pessoal por meio da prisão e por quantia certa a fim de garantir o 

mínimo existencial do animal de estimação. 

A verdade é que quando se fala em considerar a família multiespécie e seus 

animais de estimação, tem-se que pontuar e prestigiar a afetividade como elemento 

primordial da relação animal-humano e animal-não humano, devendo ser norteada em 

relação aos eventuais rompimentos de casamento e união estável a noção de guarda 

responsável em relação ao animal de estimação. 

Tem-se, portanto, que a família multiespécie, da mesma forma que outras 

famílias, surgiu da necessidade de o animal humano viver em agrupamento e combater a 

solidão. A Constituição Federal de 1988 não criou um rol taxativo elencando quais os 
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tipos de família serão protegidos pelo Estado, mas, ao contrário, dispôs que a família, 

como base da sociedade, carece de especial proteção, tendo em vista seu importante 

caráter social, não podendo, portanto, ser excluída deste cenário a família formada entre 

animais humanos e não humanos. 

Como segunda reflexão, tem-se a real necessidade de modificar a natureza 

jurídica dos animais frente ao ordenamento, visto que o contexto social não mais 

permite que sejam vistos como bens móveis, sem qualquer valor moral juridicamente. A 

atribuição da condição de sujeito de direito, aliada à concessão de uma personalidade 

jurídica mínima, permite que o animal não humano seja tutelado por meio de 

representação de seus tutores. 

Seguindo, verifica-se que a guarda responsável na família multiespécie deva ser 

interpretada em seu sentido amplo, tendo por parâmetro uma interpretação 

constitucional dos dispositivos normativos do Código Civil, justamente por inexistir 

qualquer legislação específica que aborde o assunto. Ademais, a ideia de guarda 

responsável vai bem além de ter consigo o animal sob vigilância e companhia, mas sim 

de fornecer ao mesmo todo cuidado, sustento, zelo, assistência afetiva e material. 

Finalmente, ao ser considerado como membro de uma família, deverá, por 

analogia, e diante de uma interpretação conforme a Constituição, o uso de normas 

próprias à proteção à pessoa dos filhos, bem como a possibilidade de ser o animal de 

estimação credor de alimentos, diante da solidariedade familiar, inclusive a 

possibilidade de prisão civil do alimentando inadimplente na referida obrigação. 
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