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RESUMO
O tema da presente dissertação se atém ao estudo da possibilidade da concessão de dois dos
institutos jurídicos civilistas brasileiros: o da guarda compartilhada e o da pensão alimentícia
para animais não humanos membros da família multiespécie. Todavia, outra questão a ser
analisada é a necessária implementação de dispositivo legal que passe a definir animais não
humanos como sujeitos de direito diante da comprovação científica de que são dotados de
sensibilidade. Com o intento de alcançar o objetivo proposto, este estudo se voltará, num
primeiro momento, para a evolução histórica da relação entre seres humanos e animais.
Posteriormente, para finalidade comparativa legal, serão expostas normas externas e internas
que versam sobre a proteção dos animais não humanos, mostrando que os dispositivos legais
brasileiros encontram-se, demasiadamente, defasados no que concerne ao assunto. Observarse-á que, os animais não humanos membros da família multiespécie, têm integrado, em maior
número, o núcleo daquele seio familiar constituído no casamento e na união estável, em
consequência disso, quando há ruptura do vínculo conjugal, surgem demandas ao Poder
Judiciário para resolução dessas lides, que são esmagadoramente relativas às questões que
envolvem a concessão de guarda e pensão alimentícia para os membros não humanos do seio
familiar dissoluto. O objetivo geral da pesquisa é analisar a possibilidade da concessão de
guarda compartilhada e pensão alimentícia para animais não humanos membros da família
multiespécie, bem como a necessária implementação de norma jurídica que reconheça os
animais não humanos no Brasil como sujeitos de direitos não humanos despersonalizados.
Como justificativa para o tema escolhido, aponta-se o reconhecimento da presença de
senciência e consciência nos animais não humanos, a partir da Declaração de Cambridge e de
outros estudos científicos, tornando descabida a definição legal de coisas ou bens, para os
mesmos. O presente estudo, amparou-se na metodologia jurídico-teórica documental,
utilizando-se da técnica de pesquisa dedutiva estruturada em doutrinas, jurisprudências,
decisões, julgados, normas e sobretudo, outras fontes científicas não jurídicas, como a
Biologia, História, Medicina Veterinária, Sociologia, Filosofia, Teologia e Psicologia.
Palavras-chave: Animais não humanos; Sujeitos de direito; Família multiespécie; Guarda
compartilhada; Pensão alimentícia.

ABSTRACT
The theme of this dissertation is devoted to the study of the possibility of granting two of the
Brazilian civilian legal institutes: shared custody and alimony for nonhuman animals
members of the multispecies family. However, another question to be analyzed is the
necessary implementation of a legal device that defines non-human animals as subjects of
law, on the basis of scientific proof that they are endowed with sensitivity. In an attempt to
reach the proposed goal, this study will focus, first, on the historical evolution of the
relationship between humans and animals. Subsequently, for legal comparative purposes,
external and internal standards on the protection of non-human animals will be exposed,
showing that Brazilian legal provisions are too far behind in the matter. It will be noted that
non-human members of the multispecies family have, in greater numbers, integrated the
nucleus of that family bosom constituted in wedding and in the stable union, as a
consequence, when there is a rupture of the conjugal bond, to Power Judiciary resolve these
disputes, which are overwhelmingly related to issues involving the granting of custody and
alimony to nonhuman members of the dissolute family. The general objective of the research
is to analyze the possibility of granting shared custody and alimony for non-human animals
members of the multispecies family, as well as the necessary implementation of legal norm
that recognizes nonhuman animals in Brazil as subjects of depersonalized nonhuman rights.
As justification for the chosen theme, we point out the recognition of the presence of
sentience and consciousness in nonhuman animals, from the Cambridge Declaration and other
scientific studies, making the legal definition of things or goods for them uncalled for. The
present study was based on the documental legal-theoretical methodology, using the
technique of deductive research structured in doctrines, jurisprudence, decisions, judgments,
norms and above all other non-legal scientific sources such as Biology, History, Veterinary
Medicine, Sociology, Philosophy, Theology and Psychology.
Keywords: Non-human animals; Subjects of rights; Multispecies Family; Shared guard;
Alimony.
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1 INTRODUÇÃO

Um dos temas mais recorrentes e inusitados nos anais da justiça brasileira
encontra-se envolto na questão dos animais não humanos no ordenamento jurídico brasileiro e
no descompasso entre o tratamento legal e o social que esses vêm adquirindo na hodierna
sociedade brasileira, gerando, desse modo, discussões sobre casos relativos ao registro de
guarda dos mesmos em cartório, passando pela vivissecção, entre outras questões.
A sociedade, influenciada pela globalização, tem evoluído constantemente e vem
vivenciando recorrentes mudanças culturais e históricas, ambas, geradoras de novas
formações familiares, como é o caso da família multiespécie, que nasce sobretudo, da afeição
interespécies, em outras palavras, da afeição entre seus integrantes humanos e não humanos,
vindo a ser inclusive, judicialmente reconhecida.
Torna-se claro que, apesar da manutenção da tradicional família patriarcal,
surgem novos arranjos familiares protegidos pela Constituição Federal (CF) de 1988, como é
o caso da união estável, da monoparentalidade, etc... Ademais, deve considerar-se que, nos
núcleos dessas e de outras formações familiares, podem estar inseridos os animais não
humanos, fazendo-se presentes, inclusive em maior número, naquela família multiespécie
constituída no casamento e na união estável e que, quando dissoluta, demanda ao Poder
Judiciário, resoluções dos conflitos de origem esmagadora, instituídos na concessão de guarda
e pensão alimentícia.
Contudo, insta mencionar que, apesar da Declaração Universal dos Direitos dos
Animais (1978) e da Declaração de Cambridge (2012), o Brasil, em seu Código Civil (C.C)
vigente, diferentemente de outros países que já reconhecem animais não humanos como seres
sencientes, adota a categorização de coisas ou bens para os mesmos, fator este que coloca o
julgador diante de lacunas legislativas, recorrendo para tanto, à outras fontes do Direito como
é o caso da analogia para a resolução desses casos.
Diante da realidade que salta aos olhos, uma vez que o Brasil é um dos países
mais populosos em relação a animais de estimação, os quais em grande maioria ocupam
lugares de sujeitos, sobretudo na família multiespécie, torna-se inquestionável o contrassenso
da lei infraconstitucional definindo animais como coisas ou bens, quando na verdade também
são seres dotados de sensibilidade. Nesse diapasão, torna-se necessária a análise acerca da
reformulação legal que versa sobre animais não humanos no Brasil, a fim de que haja
adequação normativa aos casos concretos, assim, por consequência, o julgador ao ser
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demandado nessas questões sobre guarda e pensão alimentícia para animais não humanos
membros da família multiespécie, contaria com um maior direcionamento legislativo.
O objetivo geral desta pesquisa é analisar a possibilidade da extensão da
concessão de dois dos institutos jurídicos do ordenamento civilista brasileiro, o da guarda
compartilhada e o da pensão alimentícia para os animais não humanos integrantes da família
multiespécie, bem como a verificação da necessidade de definição legal dos animais não
humanos no Brasil como sujeitos de direitos não humanos despersonalizados.
Em relação aos objetivos específicos, este estudo busca discutir a historicidade do
antropocentrismo, fundado na relação entre seres humanos e animais, até se chegar ao
reconhecimento do biocentrismo, o que marca o vínculo interespécie diante de um novo ethos
civilizacional, trazendo a perspectiva da outridade. Além disso, são abordadas; a Declaração
de Cambridge (2012) e a Declaração Universal dos Direitos dos Animais (1978) que são
influenciadoras diretas, de novas perspectivas legislativas para os animais não humanos no
aspecto global. Nesse raciocínio, aborda-se que, a partir de novas constatações científicas,
animais não humanos são detentores de variados graus de complexidade de senciência e
consciência, devendo o Poder Judiciário portanto, primar pelo Princípio da Precaução nas
atuais decisões que os envolvam.
Procura-se, também, através da exposição de documentos legais internacionais e
nacionais, uma comparação normativa, levando-se a acreditar que, diante de uma realidade
indiscutível, a definição legal de coisas ou bens para os animais não humanos no Brasil
encontra-se totalmente defasada em relação às demais legislações externas. Nesse sentido,
destacam-se casos concretos e julgados, bem como a nova posição adquirida pelos animais na
sociedade hodierna brasileira, fruto de evoluções sociológicas, históricas e culturais, que
deram origem a novas constituições familiares, como é o caso da família multiespécie, que
considera esses seres viventes como membros do seio familiar, imputando-lhes, inclusive,
tratamento de sujeitos.
A partir das questões apresentadas, desdobram-se demandas ao Poder Judiciário
chamando atenção às novas possibilidades jurídicas diante de um Direito não estático. Assim,
considerando as questões inéditas, chega-se à importância do ensino de novos Direitos, como
é o caso do Direito Animal, abrindo margem, inclusive, para discussões sobre a necessária
reformulação legal, a fim de que sejam sanadas as necessidades da sociedade contemporânea
brasileira, principalmente, no que diz respeito ao tratamento que deve ser dispensado a
animais não humanos no Brasil.
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Perante as transformações sociojurídicas que envolvem os animais não humanos
no Brasil, emergem alguns questionamentos tais como: É possível a consideração jurídica da
família multiespécie? Considerando os dois institutos jurídicos do direito de família concessão de guarda compartilhada e pensão alimentícia-, em caso de divórcio ou dissolução
da união estável, seria possível, a extensão de tais institutos para os animais não humanos
membros da família multiespécie? Diante do lugar que os animais vêm ocupando na
sociedade brasileira contemporânea e da imperiosa comprovação de variados graus de
complexidade de consciência e senciência nos mesmos, devem esses não ser mais definidos
como coisas ou bens? No que tange à extensão da concessão de guarda e pensão alimentícia
para os animais não humanos membros da família multiespécie, poderia o julgador concedêlas diante de lacuna legislativa? Ou ainda, o reconhecimento de animais não humanos como
sujeitos de direito não humanos despersonalizados facilitaria o julgamento dos operadores em
relação a esses casos?
Na finalidade de conseguir respostas satisfatórias às referidas perguntas, será
empregada, neste estudo, uma pesquisa a partir de fontes bibliográficas e de análises de
artigos científicos físicos e eletrônicos, bem como a consulta de decisões, de julgados e de
legislações. Para tanto, foram adotados os métodos teórico documental e bibliográfico,
utilizando-se da técnica dedutiva.
O tema aludido será trabalhado em diferentes capítulos. Nos capítulos 1 e 2
ocorrem a sustentação jusfilosófica, histórica, interdisciplinar e uma abordagem legislativa
para uma melhor compreensão da temática. Já no terceiro capítulo, busca-se, juntamente com
a conclusão, responder as questões propostas na presente pesquisa.
Vale ressaltar que no Capítulo 2, intitulado “A historicidade da relação de seres
humanos com animais”, aborda-se o historicismo do vínculo de seres humanos com animais,
transacionando da perspectiva antropocêntrica reafirmada pela figura do ser humano,
desenhado por Da Vinci no centro do Universo, descortinando a ideia do humanismo
renascentista, reforçado pela interpretação e apresentação inadequada da antropologia cristã.
Foram utilizadas, também, abordagens do Papa Francisco, de Santo Agostinho e São
Francisco de Assis.
A pesquisa, no geral, atenta-se para a perda da força do antropocentrismo, a partir
da revolução copernicana teorizada por Copérnico e Galileu, capaz de demonstrar ao ser
humano dominador, uma nova realidade: a do responsável pela salvaguarda das demais
criaturas, que segundo Darwin, são, possuidoras da mesma origem natural e escala evolutiva
dos animais humanos, o que desmistificara por conseguinte, o suposto lugar privilegiado
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ocupado pelos seres humanos no Universo. Em seguida, o estudo contempla a evolução do
pensamento biocêntrico através de diversas correntes, como a de Nogueira (2012) e a de
Lourenço (2008), que primam pelo biocentrismo, em específico, o mitigado.
Da mesma maneira, aponta-se uma integralização do ser humano ao reino animal,
permitindo-se ser visto, inclusive, pelo olhar de “outro” animal não humano, conforme esboça
Derrida (2008) ao atentar para uma reflexão filosófica não estritamente centralizada no “ser”,
mas, sobretudo no “Outro”. Para tanto, diante da crise ambiental e do ethos civilizacional
assegurado por Leff (2010), utiliza-se da desconstrução da alteridade de Lévinas (2000), da
qual se origina a perspectiva da outridade derridiana, afirmadora da responsabilidade
assimétrica interespécies humanas e não humanas, sendo ambas possuidoras de senciência e
consciência, reconhecidas a partir da Declaração de Cambridge no ano de 2012.
Outrossim, utilizam-se as teorias de Singer (2002) sobre a dignidade, o bem-estar
animal e a igualdade da consideração de interesses. Nesse diapasão, Molento (2006) se vale
da afirmação da observância do Princípio da Precaução como algo necessário nas decisões
judiciais proferidas pelo Poder Judiciário, não pela demonstração da inexistência de
sensibilidade nos animais não humanos, mas, sobretudo diante da afirmação cientifica da
existência de variados níveis de senciência e consciência, nas milhares espécies animais.
No Capítulo 3, intitulado “Os animais não humanos nas legislações”, é abordada a
exposição da proteção internacional dos animais não humanos, discutindo-se também, as
aferições de normas estrangeiras de alguns países como; Alemanha, Áustria, Portugal e
França, além dos peculiares julgados e decisões, que vêm ocorrendo em prol dos grandes
símios em diversos países do mundo, a exemplo da Argentina. Interpela-se ainda, o conceito
constitucional do animal que possui abordagem relativamente diferente em relação às normas
infraconstitucionais brasileiras, o que demonstra, claramente, uma tensão legislativa.
Faz-se, nesta pesquisa, uma comparação de documentos jurídicos internacionais
com as leis brasileiras que versam sobre animais não humanos, classificando-os como coisas
ou bens. Isso remete à analogia do plano cartesiano de animais com máquinas, levando-se a
perceber que tais leis se encontram totalmente defasadas, em contrapartida às normas
externas, que, já reconhecem animais não humanos, como seres viventes dotados de
sensibilidade.
É imperiosa a constatação de que, no aludido capítulo, é abordado um dos pontos
cruciais do trabalho: o da necessária implementação de dispositivo legal que reconheça os
animais como sujeitos de direito não humanos despersonalizados, considerando, sobretudo, a
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Declaração Universal dos Direitos dos Animais a Declaração de Cambridge e outras tantas
investigações científicas.
Aborda-se, em seguida, as novas perspectivas jurídicas envolvendo os animais
não humanos, como é o caso do Habeas Corpus (HC) ocorrido no Brasil, em favor da
chimpanzé Suíça, evidenciando a importância do estudo do Direito Animal que surge no
cenário jurídico em crise, quando as tradicionais disciplinas dos cursos de Direito não são
suficientes para elucidação de dúvidas que surgem tanto nos corpos discentes como nos
docentes, das mais variadas escolas de Direito do país.
Além desses aspectos já citados, passa-se ao ponto do lugar diferenciado e
evidente que os animais não humanos vêm adquirindo na sociedade brasileira hodierna,
promovendo questões jurídicas inéditas, como é o caso da extensão da comunidade moral aos
não humanos, teorizada por Singer (2002). Desse modo, utilizando-se dos ensinamentos de
Cruz (2006), devem os operadores jurídicos despir-se de (pré) conceitos e dogmas para novas
aberturas de discussões e julgamentos que nem sempre se encontram positivados diante da
ciência jurídica não estática, que é o Direito, e das constantes adaptações que sofre para se
moldar às necessidades sociais.
Já o Capítulo 4, intitulado “Os animais não humanos na família brasileira”,
versará acerca do reconhecimento dos Direitos das Minorias, expondo a proteção
constitucional em relação à pluralidade de novas constituições familiares, como é o caso da
família multiespécie, caracterizada no eudemonismo, ou seja, por laços de afetividade entre
seres humanos e animais, sendo estes considerados integrantes não humanos daquele núcleo
familiar.
Para tanto, são explanadas as mudanças sociológicas, culturais e históricas que
vem ocorrendo na família contemporânea brasileira, as quais têm substituído filhos humanos
por não humanos, levando em consideração questões psicológicas, como é o caso da solidão,
que tem assolado o mundo globalizado. Assim, através de dados colhidos, torna-se possível
afirmar que é crescente o número de animais que vem integrando a família multiespécie,
tornando-se, em maior número, inclusive, naquelas instituídas a partir do casamento e da
união estável. Que, quando dissolutas, demandam ao Poder Judiciário, a resolução desses
conflitos que têm envolvido geralmente, a concessão de guarda e pensão alimentícia para os
integrantes não humanos daquele seio familiar.
Verifica-se que os magistrados, ao encontrarem-se diante de normas que definem
animais como coisas ou bens no ordenamento jurídico pátrio, deparam-se com lacunas
legislativas, pois, por não serem os animais não humanos, sujeitos de direito, esses não

20
poderiam figurar no polo passivo de processo envolvendo a concessão de guarda e de pensão
alimentícia. Com isso, alguns magistrados, ao julgarem esses casos, têm agido de forma
arbitrária, podendo ocasionar inseguranças processuais e jurídicas.
Neste cerne, será enfrentada a questão da possibilidade de concessão de guarda
compartilhada e pensão alimentícia para os animais não humanos membros da família
multiespécie brasileira, recorrendo da análise de casos concretos, de doutrinas, de normas, de
decisões, de julgados e, sobretudo, de outras fontes do Direito.
O presente estudo amparou-se nas metodologias jurídico-teórica documental e
bibliográfica, utilizando-se da técnica de pesquisa dedutiva estruturada em doutrinas,
jurisprudências, decisões, julgados, normas e, sobretudo, outras fontes científicas não
jurídicas, como a Biologia, História, Medicina Veterinária, Sociologia, Filosofia, Teologia e
Psicologia.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se analisar nas linhas gerais da presente dissertação a possibilidade da
concessão de dois dos institutos civilistas brasileiros, o de guarda compartilhada e pensão
alimentícia para os animais não humanos membros da família multiespécie. Outro aspecto
relevante que foi abordado se ateve a, necessária instituição legislativa que reconheça animais
não humanos (integrados ou não à família multiespécie), como sujeitos de direito não
humanos despersonalizados.
Os marcos teóricos utilizados na presente narrativa foram, além da Declaração de
Cambridge (2002) e da Declaração Universal dos Direitos dos Animais (1978), Singer (2002),
Derrida (2008), Dias (2018), Matos (2015), Molento (2006), Nogueira (2012), Lévinas
(2000), Diniz (2008), Dias (2013), Faraco (2008), Lourenço (2008) e Reale (2003). Ademais,
também foram utilizados julgados nacionais e internacionais, normas internas e externas,
pesquisas científicas de outras áreas que não jurídicas e leis específicas de outros países, a
exemplo da Áustria (1988), Alemanha (2008), França (2015), Suíça (2010) e Portugal (2017),
o que permitiu analisar a possibilidade ou não da concessão de guarda compartilhada e pensão
alimentícia para animais não humanos membros da família multiespécie e o necessário
reconhecimentos dos animais não humanos no Brasil como sujeitos de direito não humanos
despersonalizados.
Nesse sentido, o trabalho conseguiu responder às questões suscitadas tais como:
Perante as transformações sociojurídicas que envolvem os animais não humanos no Brasil, é
possível a consideração jurídica da família multiespécie? Em caso de divórcio ou dissolução
da união estável, é possível a extensão da concessão de guarda compartilhada e pensão
alimentícia, que são dois institutos jurídicos do direito de família, para os animais não
humanos membros da família multiespécie? Diante do lugar que os animais vêm ocupando na
sociedade brasileira contemporânea e da imperiosa comprovação de variados graus de
complexidade de consciência e senciência nos mesmos, devem eles não ser mais definidos
como coisas ou bens? No que tange à extensão da concessão de guarda e de pensão
alimentícia para os animais não humanos, poderia o julgador concedê-las diante de lacunas
legislativa? E ainda, o reconhecimento de animais não humanos como sujeitos de direito
despersonalizados facilitaria o julgamento dos operadores em relação a esses casos?
Vislumbrando a elucidação de tais dubiedades, foram expostas neste estudo a
historicidade da relação entre seres humanos e animais, mergulhando-se na questão do
antropocentrismo, representado pela figura do Homem Vitruviano de Da Vinci, trazendo uma
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abordagem da relação de dominação existente de seres humanos sobre os animais desde o
tempo das civilizações e culturas antigas, seguidamente, passando pelas primeiras prováveis
domesticações de animais e pelo egocentrismo teológico, reforçado pela interpretação e
apresentação inadequada da antropologia cristã, conforme ensinamentos do Papa Francisco,
de Santo Agostinho e de São Francisco de Assis.
Registrou-se, ainda, que, para alguns autores, o antropocentrismo mitigado na
religião, era injustificável diante da evolução cultural, de tradições e costumes aceitos na
antiguidade e que hoje já na são como é o caso da escravidão e do castigo pela prática do
homossexualismo.
Discorreu-se sobre a transição do antropocentrismo ao humanismo renascentista,
passando pela exposição da pragmática da maldade, na qual a dominação não se daria apenas
pela necessidade de sobrevivência, mas inclusive pelo egocentrismo psíquico dos seres
humanos. Atentou-se ainda, à perda da força do antropocentrismo a partir da revolução
copernicana teorizada por Copérnico e Galileu, capaz de demonstrar ao ser humano
dominador uma nova realidade, quer seja, a do responsável pela salvaguarda das demais
criaturas possuidoras da mesma origem natural e da escala evolutiva dos animais humanos,
ensinamentos esses, trazidos por Darwin.
Em seguida, o estudo analisou a evolução do pensamento biocêntrico e, diante da
existência de diferentes correntes de pensamentos, exigiu-se que fossem feitas algumas
escolhas, no caso a primeira começaria justamente no biocentrismo. Desse modo, seguindo a
linha ética animalista, priorizou-se por conseguinte, a abordagem do biocentrismo mitigado
que privilegia os indivíduos detentores de vida e de sensações.
Neste cenário, numa valorização não apenas do “Ser”, mas no vislumbre da
responsabilidade assimétrica do “Outro”, foi exposta, para servir de embasamento, a teoria da
alteridade de Lévinas, que diante da figura do ser humano integralizado no reino animal e da
crise ambiental assegurada por Leff, desconstruiu a alteridade de Lévinas, dando origem a
uma nova perspectiva, a da outridade derridiana, afirmadora da responsabilidade assimétrica
interespécies humanas e não humanas, possuidoras de senciência e consciência, reconhecidas
a partir da Declaração de Cambridge e de tantas outras evidencias científicas.
Seguidamente, registrou-se a constatação científica utilizada por Molento (2006),
afirmadora de que a ciência ainda é incapaz de fornecer evidências sobre em que ponto da
escala evolutiva reside a linha limítrofe entre a presença e a ausência de senciência e que,
diante dos variados graus de complexidades de senciência e consciência existente nas
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milhares espécies animais, deve o Judiciário sempre considerar em suas decisões o Princípio
da Precaução nos casos que envolvam animais não humanos.
Ao serem abordados não só a ética animalista, a igual consideração de interesses
de Singer, e o bem-estar-animal, teorizado por Regan, surgiram eventuais dubiezes no campo
do Direito, acerca de quais animais poderiam ou não ser reconhecidos como sujeitos de
direitos. Nesse sentido, apresentou-se um estudo, a partir do recorte ontológico e biológico do
reino animal, sendo apreciados estudos científicos, biológicos, veterinários, psicológicos e
comportamentais em relação aos animais não humanos e suas capacidades de senciência e
consciência, vistos a partir de experimentos, cuidado parental, estímulos, entre outros.
Foram consultadas algumas legislações concernentes aos animais não humanos,
destacando a proteção internacional dos mesmos, como é o caso da Declaração Universal dos
Direitos dos Animais (1978), que embora não possua força de lei, influencia normas e
decisões judiciais por todo mundo. Por conseguinte, na finalidade de comparação com o
modelo normativo brasileiro, foram expostas as exemplares normas de proteção animal que se
encontram dispostas em países como Alemanha, Áustria, Portugal e França, além dos
peculiares julgados argentinos sobre os grandes símios, o que fez lembrar-se da comunidade
de igualdade moral defendida por Singer em relação aos outros primatas (assim como seres
humanos também os são).
O estudo sequenciou-se na explanação das normas constitucionais e
infraconstitucionais brasileira, levando a alguns importantes aspectos, quer sejam eles uma
clara tensão entre o conceito constitucional de animal, como ser (sensível), presente apenas no
inciso VII do art. 225 da CF/88. E em relação a outras normas, estariam presentes, o conceito
legal dos animais não humanos (como objetos), enaltecendo um forte antropocentrismo e uma
possível proteção, não dos animais não humanos, mas, sobretudo, em relação ao sentimento e
à dignidade dos seres humanos diante de situações de maus tratos.
Demonstrou-se, no presente estudo, que as leis brasileiras que versam sobre
animais não humanos, encontram-se totalmente defasadas. Para tanto, foram utilizados os
apontamentos de Edna Cardoso Dias, uma vez que as normas brasileiras que versam sobre
animais não humanos os classificam como coisas ou bens, remetendo a uma analogia do plano
cartesiano de animais com máquinas, quando, em contrapartida, as normas externas já
reconhecem os mesmos como seres viventes, dotados de sensibilidade.
Nesse sentido, surgiu um dos pontos cruciais do trabalho, o da necessária
implementação de dispositivo legal que venha reconhecer os animais como sujeitos de direito
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não humanos despersonalizados, considerando a Declaração Universal dos Direitos dos
Animais e a Declaração de Cambridge, utilizando-se, para isso, doutrinas e normas civilistas.
Inicialmente enfatizou-se que, a concessão de sujeitos não se dá mediante o
cumprimento de obrigações e que, tampouco, os direitos devem ser estendidos apenas aos
capazes, a exemplo dos bebês humanos e dos adultos relativamente ou absolutamente
incapazes. Assim, utilizando as teorias de Lourenço (2008), fez-se a analogia dos
condomínios e massa falida, concluindo que os animais não humanos devem ser considerados
sujeitos de direito não humanos despersonalizados.
Foram examinadas, em seguida, as novas perspectivas jurídicas envolvendo os
animais não humanos, como foi o caso do HC em favor do chimpanzé Suíça, que ocorreu no
Brasil. Demonstrou-se, também, a importância do estudo do Direito Animal, que surge no
cenário jurídico em crise, quando as tradicionais disciplinas dos cursos de Direito não são
suficientes na elucidação de dúvidas que surgem, tanto nos corpos discentes como nos
docentes dos mais variados cursos de Direito do país.
A seguir, passou-se ao ponto do lugar diferenciado e evidente que os animais vêm
adquirindo na sociedade brasileira hodierna, promovendo questões jurídicas inéditas, como é
o caso da extensão da comunidade moral aos não humanos defendidos por Singer.
Assim, o trabalho referiu-se aos ensinamentos de Cruz (2006) sobre o caso do HC
em favor da chimpanzé Suíça, chamando a atenção para o fato de que o Direito Processual
Penal não é estático, devendo ser sujeito a constantes adaptações, a fim de atender as
necessidades da sociedade contemporânea. Nesse sentido, deveriam os operadores do Direito
despirem-se de preconceitos e dogmas para a abertura de novas discussões e julgamentos que
nem sempre estarão positivadas.
Posteriormente, o estudo trouxe a exposição dos Direitos das Minorias e enfatizou
a proteção que a CF de 1988 faz em relação ao surgimento de novas famílias, como é o caso
da família multiespécie, marcada por laços de afetividade entre seus membros humanos e não
humanos, que passaram a ser considerados integrantes não humanos daquele núcleo familiar.
Explanou-se sobre a mudança sociológica que tem afetado a família
contemporânea brasileira, que em alguns casos vem substituindo “filhos” humanos por não
humanos, conforme estatísticas retiradas da ABINPET e do IBGE, levantando questões como
o lugar que tem sido ocupado pela mulher no mercado de trabalho. Desse modo, através de
dados colhidos, fez-se certa a afirmação de que é crescente o número de animais que vem
integrando a família multiespécie, constituída no casamento e na união estável, questão essa
que foi apontada por Gazzana e Schmidt (2015) através de pesquisa sobre a relação afetiva na
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família multiespécie. Demonstrou-se que, como consequência desse fator, que, quando da
ruptura do vínculo conjugal, tem chegado ao Poder Judiciário, demandas para resolução
desses conflitos que envolvem, em maioria esmagadora, a concessão de guarda e pensão
alimentícia para os integrantes não humanos daquele seio familiar dissoluto.
Verificou-se que os magistrados, ao se encontrarem diante de normas que definem
animais como coisas ou bens no ordenamento jurídico pátrio, se veem, diante de lacunas
legislativas, uma vez que apenas sujeitos de direito poderiam figurar no polo passivo de
processos envolvendo a concessão de guarda e pensão alimentícia, e em virtude disto, os
mesmos, por vezes, acabam julgando de forma arbitrária.
Diante do impasse relativo à questão da possibilidade da concessão da guarda
compartilhada e pensão alimentícia para os animais não humanos membros da família
multiespécie, constata-se que, quando da ruptura do vínculo conjugal, em caso da omissão do
legislador, poderá o julgador, para solucionar a lide envolvendo essas questões relativas aos
animais não humanos, valer-se de outras fontes do direito, como é o caso da analogia que se
encontra prevista no art. 4º da LINDB, que é o que, vem ocorrendo nos casos concretos
expostos.
Todavia, a partir da Declaração de Cambridge sobre senciência e consciência em
animais e de outros diversos estudos científicos, comprovou-se a presença de variados graus
de complexidade de senciência e consciência nos animais não humanos, desta feita, logo,
animais não humanos não devem ser classificados como coisas e nem bens, desse modo,
diante da ausência de dispositivo pátrio jurídico, que os classifiquem como sujeitos, deve o
Poder Judiciário primar pelo Principio da Precaução em suas decisões, salvaguardando a
dignidade e o bem-estar animal.
Nesse diapasão, animais não humanos, deveriam ser classificados legalmente
como sujeitos (seres detentores de vida e sensibilidade), de direito (possuem direitos
específicos e inerentes aos seus grupos, independentemente do cumprimento de obrigações),
não humanos (por se tratarem de animais, no caso, não humanos) despersonalizados (por não
serem pessoas capazes de praticar atos da vida civil, como é o caso do casamento).
Ao considerar essa perspectiva lógica, tornou-se necessário, o implemento de
dispositivo legal, que assim os definam. Em vista disso, os animais, como sujeitos de direito
não humanos despersonalizados, poderiam ser “tutelados” e “representados” (enquanto
integrantes da família multiespécie) e “representados” (quando não fossem integrados à
família multiespécie), entretanto, em ambos os casos, estes figurariam como objetos dos
deveres de proteção humana, o que os tornariam, portanto, sujeitos titulares de direito.
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Tão logo, concluiu-se que, a lei positiva não é definitiva, podendo inclusive
tornar-se ineficiente diante da evolução e necessidades sociais contemporâneas, dessa forma,
o Direito não deve possuir apenas função de pacificar, mas deve ser também, um
transformador da realidade social (Grifo nosso), sobretudo, no mundo em transformação
no qual vivemos.
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