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RESUMO 
 
Um intenso interesse pelo bem-estar animal emergiu, especialmente, nas últimas três décadas e 
os dilemas éticos e morais em relação ao tratamento dispensado aos animais possibilitaram 
algumas mudanças na relação homem-animal. Este artigo apresentará algumas considerações 
sobre o PL 1058/11 que regula a guarda dos animais de estimação nos casos de separação 
judicial ou de divórcio litigioso. O PL tramita em caráter conclusivo e será votado pelas comissões 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 
Palavras chave: PL 1058/11, guarda, animais de estimação, sociedade conjugal, direitos. 
 
1 Breves considerações sobre o PL 1058/11 
 
O Projeto de Lei 1058/2011, do deputado Dr. Ubiali (PSB-SP), que tramita na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável trata de um problema sério que não encontra previsão 
em nenhuma lei (BRASIL, 2011). Além, da Comissão de Meio Ambiente o projeto deverá ser 
analisado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Se aprovado, poderá seguir diretamente 
ao Senado. 
O projeto é idêntico ao PL 7196/10, do deputado licenciado Márcio França (PSB-SP), que foi 
arquivado ao final da legislatura passada (BRASIL, 2010). 
O projeto dispõe sobre a guarda dos animais de estimação nos casos de dissolução litigiosa da 
sociedade e do vínculo conjugal entre seus possuidores, e dá outras providências (BRASIL, 2010; 
2011). 
O relatório de Ricardo Tripoli (PSDB-SP) sugere mudanças no texto apresentado pelo autor, 
deputado Dr. Ubiali (PSB-SP). Entre elas, a possibilidade de a dissolução de uniões estáveis 
homoafetivas também ser considerada para efeito de guarda de animais. No caso da guarda 
unilateral, a proposta prevê que a outra parte poderá visitar o animal (PROJETO..., 2011). 
A palavra animal deriva do latim anima, que significa sensibilidade e movimento, no sentido de 
fôlego vital. O Reino Animal (Reino Metazoa ou Animalia) é composto por seres vivos 
multicelulares, heterotróficos (buscam seu alimento no meio onde vivem), geralmente dotados de 
locomoção e capacidade de responder ao ambiente. O homem (Homo sapiens) é classificado 
como pertencente ao Reino Animalia (GODINHO; GODINHO, 2011). 
 
Segundo relembra Pontes de Miranda:  
 
na história da responsabilidade, a cada momento encontramos sanções aplicadas a animais e, não 
raro, a vegetais e a corpos inorgânicos. Tais casos não se confundem com aqueles em que o 
animal apenas suscita a responsabilidade de outrem. A vendetta aplicava-se aos animais e às 
coisas (...) (WESTERMARCK apud MIRANDA, 1966, p. 301).  
 
Pode-se dizer que há duas categorias de animais: de um lado, aqueles que são res nullius e de 
outro os que não são. Todo animal que não seja res nullius é suscetível de comprometer a 
responsabilidade de seu guardião. Segundo a doutrina tradicional, uma fera aprisionada em 
zoológico está sob a guarda de alguém, mas escapulindo para as matas e sendo abandonada por 
seu dono, torna-se res nullius. (MAZEAUD; MAZEAUD; TUNC, 1962; ROSSO, 2007). 



Os animais têm natureza jurídica de bem móvel por serem suscetíveis de movimento próprio, são 
também os chamados semoventes1, todavia, sendo um bem, está sujeito a partilha na ocasião da 
dissolução da sociedade conjugal (GEOFFROY, 2008). 
No Código Civil temos um livro que trata dos bens, segundo o mestre Sílvio de Salvo Venosa em 
sua obra Teoria Geral do Direito Civil ”sob o nome de coisa, pode ser chamado tudo quanto existe 
na natureza, exceto a pessoa, mas como bem só é considerada aquela coisa que existe 
proporcionando ao homem uma utilidade, porém com o requisito essencial de ficar suscetível de 
apropriação” (LOPES apud VENOSA, 2006). 
O rompimento da sociedade conjugal ou da união estável é um momento muito difícil para um 
casal, na medida em que surgem inúmeras controvérsias quanto à divisão dos bens, guarda e 
visitação dos filhos, obrigação de alimentar e, em algumas situações, posse de animais 
domésticos. Não são poucos os casos em que esses animais de estimação são criados quase 
como filhos pelo casal, cuja separação, sendo litigiosa, submete ao Poder Judiciário a decisão 
sobre as matérias em que não haja consenso. Nesses casos, o animal é incluído no rol dos bens a 
serem partilhados de acordo com o que ditar o regime de bens do casal.  
A visão atual dos juízes é que esse animal é um bem e, como tal, deve ser tratado como um 
objeto. Nós sabemos que os animais são tidos com muita afetividade, até como se fossem filhos. 
Portanto, este projeto de lei vai permitir que na separação fique bem clara a posição de cada um 
na relação com o animal, tempo de visita, com quem fica, como cuidar e até, se vai haver 
cruzamento com outro animal, como seria feito.  
 
É importante lembrar que o proprietário legal é aquele em cujo nome está registrado o animal, caso 
o animal possua um registro (pedigree). 
De acordo com a proposta, a guarda fica assegurada a quem comprovar ser o legítimo proprietário 
do animal, por meio de documento considerado válido por um juiz. 
Na falta desse registro, a guarda é concedida a quem demonstrar maior capacidade para cuidar do 
animal. Esse é o tipo de guarda chamada unilateral. 
No entanto, caso ambas as partes comprovem que podem oferecer um ambiente adequado para o 
animal, a guarda pode ser compartilhada entre o antigo casal. Nessa hipótese, o juiz deverá 
estabelecer, em cada caso, as atribuições de cada pessoa no cuidado com o bicho e os períodos 
de convivência com o animal. 
Se o animal não possuir uma documentação, deverá ser feito um acordo entre as partes ou então 
a posse do animal será definida pelo juiz. 
 
Para aqueles que já possuem um animal antes do casamento, é possível se fazer um acordo pré-
nupcial, através de um advogado, que determine com quem ficará o animal em caso de separação 
do casal. 
Quando se decide pela guarda do animal em caso de divórcio: na França, uma decisão do juiz do 
Tribunal da grande instância de Evreux, de 27 de junho de 1978, foi um dos pioneiros na confiança 
da guarda de um cão no processo de divórcio (GODINHO; GODINHO, 2011). 
Os Estados Unidos é o país com a maior população de animais de estimação e estão mais 
avançados nessa questão. A matéria está incluída na área do Direito dos Animais. Há Estados 
com legislação específica em que se determinam critérios para a resolução dos processos perante 
os tribunais. O estado americano de Wisconsin, por exemplo, tem projeto de lei que determina 
como os tribunais devem resolver as disputas de casais em processo de divórcio pela guarda de 
animais de estimação (FILOMENA, 2009). 
Os animais não podem ser mais tratados como objetos em caso de separação conjugal, na medida 
em que são tutelados pelo Estado. Devem ser estipulados critérios objetivos em que se deve 
fundamentar o Juiz ao decidir sobre a guarda, tais como cônjuge que costuma levá-los ao 
veterinário ou para passear - enfim, aquele que efetivamente o assista em todas as suas 
necessidades básicas.  

                                                 
1 É a definição dada pelo Direito aos animais de rebanho (como bovinos, ovinos, suínos, caprinos, 
equinos, etc.) que constituem patrimônio. 



Então, na hora de comprar um animal de estimação para você e seu cônjuge, pense em como 
vocês podem combinar a posse do mesmo para que, em caso de separação, não surjam 
discussões. 
 
Incluir-se-á o animal no rol de bens a serem partilhados, levando-se em conta o regime de bens e 
a livre convenção das partes mediante o acordo de vontades. O problema maior ocorre quando 
ambos desejam ter o animal exclusivamente para si e não se pode comprovar a propriedade. 
Assim, deverá decidir-se na esfera judicial o destino do animal aplicando-se, como já referido, as 
regras ordinárias à partilha de bens (GEOFFROY, 2008). 
Analisar-se-á a propriedade daquele que o reivindica e, na sua falta, documentos hábeis para 
caracterização do domínio sobre o bem, na acepção jurídica do termo, também referido como 
coisa. Para tal são admitidas à apreciação para a caracterização do domínio, as guias de vacina 
com o nome do "proprietário", os recibos diversos desde a alimentação, saúde e bem estar do 
animal, fora, é claro, o vínculo direto com a coisa comprovado por depoimento pessoal, 
testemunhas, fotografias, etc. Para alguns, vê-los chamados de "coisa" é algo repugnante. Há 
quem prefira ainda chamar a posse de "guarda responsável" por entender "posse", apenas 
destinado ao emprego de coisas. Certo é que, tê-los com direitos inerentes às pessoas, seria de 
começo, no mínimo, voltar à escravidão, algo inimaginável (GEOFFROY, 2008). 
Para Besson, ter a guarda de uma coisa equivale a ser "senhor da coisa", a estar obrigado a cuidar 
dela e vigiá-la para impedir que cause um prejuízo. Para ele, a vítima não tem que provar que o 
guardião perdeu seu controle sobre a coisa, porque o simples fato de ter ocorrido dano, prova que 
o guardião descumpriu com sua obrigação de guarda (apud FACIO, 1981; ROSSO, 2007). 
No Brasil, ainda são poucos os casos de disputa de pets nos tribunais. Em 2004, houve um caso 
julgado pela 7ª Câmara Cívil do Tribunal de Justiça (TJ) em que o casal brigou pela guarda de um 
cão vira-lata. Na ocasião, a mulher levou a melhor, já que era seu nome que constava na carteira 
de vacinação do bicho (FILOMENA, 2009). 
 
É comum chegar aos tribunais recursos em ações de dissolução de união estável quando há em 
pauta a partilha de bens e guarda dos filhos. Marido e mulher recorrem até a última instância, 
quando não há acordo, por se sentirem injustiçados com o que ficou estabelecido. 
Entre um caso e outro, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se 
depararam com uma situação inusitada. Um marido recorreu para modificar, entre outros pontos, a 
parte da decisão de primeira instância que determinou que o cão de estimação, chamado Julinho, 
fique com a mulher (COSTA, 2006). 
O marido sustentava que o cachorro foi um presente do pai e por isso teria direito à guarda. Os 
desembargadores disseram que não. “Ao contrário, na caderneta de vacinação consta o nome da 
mulher como proprietária, o que permite inferir que ‘Julinho’ ficava sob seus cuidados, devendo 
permanecer com a mulher” (COSTA, 2006) 
Por isso, para os desembargadores, “mantém-se o cachorro com a mulher quando não 
comprovada a propriedade exclusiva do varão e demonstrado que os cuidados com o animal 
ficavam a cargo da convivente” (COSTA, 2006) 
Também foi discutida a obrigação de a mulher pagar aluguel quando o homem sai de casa. A 
possibilidade foi negada. De acordo com a 7ª Câmara Cível, ficou “claramente demonstrado é que 
o varão foi afastado do lar conjugal em virtude de seu comportamento agressivo” e que, além 
disso, “o patrimônio comum está em vias de ser partilhado, encontrando-se em mancomunhão e, 
desta forma, não se há falar em cobrança de alugueres” (COSTA, 2006) 
 
“Dissolvida a sociedade conjugal, enquanto não tiver sido formalizada a partilha dos bens, inexiste 
titulo jurídico que autorize a cobrança de aluguel contra o ex-cônjuge que permanece residindo no 
imóvel comum, pois os bens permanecem em mancomunhão2 e não em condomínio”, entendeu a 
7ª Câmara (COSTA, 2006) 
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ANEXO I – PL 1058/11 

 
 PROJETO DE LEI Nº 1058, DE 2011.  
(Do Sr. Dr. Ubiali)  
Dispõe sobre a guarda dos animais de estimação nos casos de dissolução litigiosa da sociedade e 
do vínculo conjugal entre seus possuidores, e dá outras providências.  
 
O Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a guarda dos animais de estimação nos casos de dissolução litigiosa 
da sociedade e do vínculo conjugal entre seus possuidores, e dá outras providências.  
Art. 2º Decretada a separação judicial ou o divórcio pelo juiz, sem que haja entre as partes acordo 
quanto à guarda dos animais de estimação, será ela atribuída a quem revelar ser o seu legítimo 
proprietário, ou, na falta deste, a quem demonstrar maior capacidade para o exercício da posse 
responsável.  
Parágrafo único Entende-se como posse responsável os deveres e obrigações atinentes ao direito 
de possuir um animal de estimação.  
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, consideram-se animais de estimação todos aqueles pertencentes 
às espécies da fauna silvestre, exótica, doméstica ou domesticada, mantidos em cativeiro pelo 
homem, para entretenimento próprio ou de terceiros, capazes de estabelecerem o convívio e a 
coabitação por questões de companheirismo, afetividade, lazer, segurança, terapia e demais casos 
em que o juiz entender cabíveis, sem o propósito de abate.  
Art. 4º A guarda dos animais de estimação classifica-se em:  
I – Unilateral: quando concedida a uma só das partes, a qual deverá provar ser seu legítimo 
proprietário, por meio de documento de registro idôneo onde conste o seu nome;  
II - Compartilhada, quando o exercício da posse responsável for concedido a ambas as partes.  
Art. 5º Para o deferimento da guarda do animal de estimação, o juiz observará as seguintes 
condições, incumbindo à parte oferecer:  
a) ambiente adequado para a morada do animal;  
b) disponibilidade de tempo, condições de trato, de zelo e de sustento;  
c) o grau de afinidade e afetividade entre o animal e a parte;  
d) demais condições que o juiz considerar imprescindíveis para a manutenção da sobrevivência do 
animal, de acordo com suas características.  
Art. 6º Na audiência de conciliação, o juiz informará às partes a importância, a similitude de 
direitos, deveres e obrigações a estes atribuídos, bem como as sanções nos casos de 
descumprimento de cláusulas, as quais serão firmadas em documento próprio juntado aos autos.  
§ 1º Para estabelecer as atribuições das partes e os períodos de convivência com o animal sob a 
guarda compartilhada, o juiz poderá basear-se em orientação técnico-profissional para aplicação 
ao caso concreto;  
§ 2º Na guarda unilateral, a parte a que não esteja o animal de estimação poderá visitá-lo e tê-lo 
em sua companhia, podendo, ainda, fiscalizar o exercício da posse da outra parte, em atenção às 
necessidades específicas do animal, e comunicar ao juízo no caso de seu descumprimento;  
§ 3º A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado das cláusulas da guarda, unilateral 
ou compartilhada, poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, bem 
como a perda da guarda em favor da outra parte;  
§ 4º Se o juiz verificar que o animal de estimação não deverá permanecer sob a guarda de nenhum 
de seus detentores, deferi-la-á pessoa que revele compatibilidades com a natureza da medida, 
consideradas as relações de afinidade e afetividade dos familiares, bem como o local destinado 
para manutenção de sua sobrevivência.  
Art. 7º Nenhuma das partes poderá, sem a anuência da outra, realizar cruzamento, alienar o 
animal de estimação ou seus filhotes advindos do cruzamento, para fins comerciais, sob pena de 
reparação de danos.  
Parágrafo único Os filhotes advindos do cruzamento dos animais de estimação a que fazem jus as 
partes, deverão ser divididos em igual número, quando possível, ou em igual montante em 



dinheiro, calculado com base na média do preço praticado no mercado, para a satisfação da 
dívida.  
Art. 8º A parte que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo o animal de 
estimação, que só lhe poderá ser retirado por mandado judicial, provado que não está sendo 
tratado convenientemente ou em desacordo com as cláusulas, conforme despacho do juiz.  
Art. 9º Havendo motivos justos poderá o juiz, com cautela e ponderação, fazer uso de outras 
medidas não tratadas nesta Lei, a bem dos animais de estimação.  
Art. 10 Incumbe às Secretarias e Delegacias vinculados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, às Gerências de Zoonoses vinculadas ao Ministério ou às Secretarias Estaduais 
de Saúde, ao IBAMA e à Sociedade Protetora de Animais, a fiscalização e o controle do que 
disposto nesta Lei.  
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
JUSTIFICAÇÃO  
Este Projeto de Lei foi inicialmente apresentado pelo Deputado Marcio França e agora 
reapresentado por mim.  
O rompimento da sociedade conjugal ou da união estável é um momento muito difícil para um 
casal, na medida em que surgem inúmeras controvérsias quanto à divisão dos bens, guarda e 
visitação dos filhos, obrigação de alimentar e, em algumas situações, a posse de animais 
domésticos.  
Não são poucos os casos em que esses animais de estimação são criados quase como filhos pelo 
casal, cuja separação, sendo litigiosa, submete ao Poder Judiciário a decisão sobre as matérias 
em que não haja consenso.  
Nesses casos, o pet é incluído no rol dos bens a serem partilhados de acordo com o que ditar o 
regime de bens do casal. Infelizmente nossa lei considera o  
animal como objeto, o que inviabializa um acordo sobre as visitas na disputa judicial.  
Os estados Unidos é o país com a maior população de animais de estimação e está mais 
avançado nessa questão, matéria esta incluída na área do “Direito dos Animais”. Há estados com 
legislação específica em que se determinam critérios para a resolução dos processos perante os 
tribunais.  
Os animais não podem ser mais tratados como objetos em caso de separação conjugal, na medida 
em que são tutelados pelo Estado. Devem ser estipulados critérios objetivos em que se deve 
fundamentar o Juiz ao decidir sobre a guarda, tais como cônjuge que costuma levá-lo ao 
veterinário ou para passear, enfim, aquele que efetivamente assista o pet em todas as suas 
necessidades básicas.  
 
Solicitamos o apoio dos nobres Pares para a aprovação do presente projeto de lei.  
 
Deputado DR. UBIALI  
PSB/SP 
 

 


