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RESUMO 

 

O presente Trabalho trata da tutela jurídica destinada aos animais, especialmente os 
domésticos, buscando analisar as legislações a partir da sensciência animal, ou 
seja, a capacidade de sentir. Ademais, apresenta a análise das novas relações 
afetivas entre seres humanos e animais, e observa essas relações sob a perspectiva 
do Direito como ciência social, demonstrando as potenciais mudanças na legislação 
e os entendimentos de diversos Tribunais nacionais.  Além disso, o presente 
trabalho apresenta as relações entre seres humanos e animais sob a ótica do dano 
moral, demonstrando essa possibilidade nos casos concretos. Para tanto, realiza a 
análise breve dos principais aspectos da responsabilidade civil e dos requisitos do 
próprio dano moral. O questionamento principal da presente pesquisa versa sobre a 
suficiência do sentimento de afetividade como caracterizador do direito à reparação 
civil. Ainda, analisa as legislações vigentes e suas respectivas aplicações, bem 
como, expõe as principais legislações internacionais na proteção animal. Na 
pesquisa legislativa busca-se ainda, atentar para o reconhecimento de uma espécie 
de dignidade dos animais, assim como para uma nova visão biocêntrica do Direito.  
 

Palavras-chave: Animais domésticos; Relações afetivas; Sensciência; 
Responsabilidade civil; Indenização; Dano moral.  
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ABSTRACT 

 

This paper deals about the legal protection of animals, especially domestic animals, 
trying to analyze the legislations from the animal sentience, that is, the capacity to 
feel. In addition, it presents the analysis of the new affective relations between 
human beings and animals, and observes these relations from the perspective of the 
Law as social science, demonstrating the potential changes in the legislation and the 
understandings of several national Courts. In addition, the present paper presents 
the relationships between human beings and animals from the point of view of moral 
damage, demonstrating this possibility in concrete cases. In order to do sou, it 
performs a brief analysis of the main aspects of civil liability and of the requirements 
of moral damage itself. The main question of the present research is about the 
sufficiency of the affectivity feeling as characterizing the right to civil reparation. It 
also analyzes current laws and their respective applications, as well as exposes the 
main international legislation on animal protection. In the legislative research, we also 
seek to recognize a kind of animal dignity, well as a new biocentric vision of law. 
 

Keywords: Domestic animals; Affective relationships; Sentience; Civil liability;  
Indemnity; Moral damage.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho circula em torno dos laços afetivos 

e da tutela jurídica especialmente no que tange aos animais domésticos, ou seja, 

aqueles que tem tutores responsáveis e que convivem constantemente na presença 

de seres humanos, bem como os efeitos dessa convivência no âmbito jurídico, mais 

expressamente na área do Direito Civil.  

Para tanto, o método de pesquisa utilizado no presente trabalho será o 

exploratório, efetuado a partir de levantamento bibliográfico, utilizando como base 

artigos científicos, doutrinas, julgamentos e notícias voltados ao tema, objetivando 

formular uma convicção acerca do conteúdo abordado. 

A principal análise a ser realizada na presente pesquisa é acerca do laço 

afetivo formado nas relações entre tutor e animal como caracterizador do dano moral 

no Brasil. 

Assim, imperioso se faz o questionamento acerca da suficiência do 

sentimento de afetividade para caracterizar o dano moral, ou seja, o sentimento 

como principal aspecto possibilitador da reparação civil nas relações entre animais e 

homens. 

Desta forma, a presente pesquisa abordará o assunto em três capítulos, 

divididos de forma a explanar a atual tutela jurídica destinada aos animais, a 

responsabilidade civil e o dano moral e seus respectivos aspectos e o entendimento 

de alguns tribunais brasileiros em relação ao sentimento de afetividade como 

principal caracterizador do direito à reparação civil. 

O tema abordado considerará, primeiramente, as mudanças sociais, sendo 

que o Direito evolui conforme as necessidades da sociedade, pois esta é uma das 

fontes do desenvolvimento do Direito, inclusive, do próprio senso de Justiça. 

O animal doméstico tornou-se ao longo do tempo, nos lares mundo afora, 

um membro familiar. Por isso, é deveras importante o estudo da tutela destinada ao 

animal de estimação, já que as lides judiciais contendo o animal como principal 

fundamento, são cada dia mais recorrentes. O pedido de dano moral decorrente da 

relação ser humano-animal, também ficou mais comum, desta forma, o presente 

trabalho analisará algumas possibilidades de concessão do dano moral em 

consequência das relações com o animal de estimação. 
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Quanto aos animais, ainda far-se-á a análise de descobertas científicas 

sobre a capacidade se sentir e sobre as alterações legislativas internacionais que 

abordam o tema, principalmente aquelas que levam em consideração a sensciência 

dos animais. 

Em relação à legislação nacional, haverá a explanação das antigas e novas 

leis. Ainda, no segundo capítulo da pesquisa, haverá a análise concisa da 

responsabilidade civil e o dano moral e seus aspectos, bem como a 

responsabilidade acarretada por danos causados pelos animais domésticos. 

Nesta senda, analisar-se-á especialmente a reparabilidade do dano moral, 

ou seja, sua consagração legislativa, função, comprovação, aplicação, destinação e 

fixação de indenização.  

Destarte, importante frisar que o direito como ciência social que é, busca 

acompanhar a evolução da sociedade no geral, por isso a análise do presente tema 

se faz tão relevante, principalmente no que diz respeito à relativa novidade das 

relações entre seres humanos e animais domésticos e o sentimento de afetividade e 

reciprocidade que as acompanham. Desta maneira não há como o Direito ignorar 

essas relações, de forma que o Poder Judiciário deve atender as demandas 

envolvendo essas situações da forma mais justa possível, levando em consideração 

a importância desses seres senscientes. 

Desta forma, no último capítulo, analisar-se-á se o sentimento de afetividade 

e os laços formados entre homens e animais são considerados motivos suficientes 

para ensejar no direito de reparação civil. Ainda neste aspecto, visualizar-se-á o 

dano moral em alguns casos específicos de danos causados aos animais, com a 

breve análise de sua fundamentação. 

Por derradeiro, objetiva o presente trabalho questionar se o sentimento de 

afetividade mantido entre ser humano e animal é, por si só, a caracterizadora do 

direito à reparação civil do tutor. 

Por fim, é de suma importância salientar que o presente trabalho visa valorar 

a vida desses seres de forma adequada, sem sobrepor-se ou comparar-se com as 

vidas humanas, mas com o desiderato de observar as legislações sob a ótica da 

sensciência, agregando valor a todas as espécies de vida, como merecem. 
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2 A TUTELA JURÍDICA DO ANIMAL 

 

O presente capítulo abordará de modo geral as novas relações afetivas 

entre seres humanos e animais, inicialmente para explanar a evolução social, 

demonstrando como o Direito deve seguir. 

A explanação dessas novas relações multiespécies é demasiadamente 

importante para concernir acerca da suficiência dessa afetividade como motivo 

ensejador do direito à reparação civil. 

Ainda, visualizar-se-á a sensciência animal, demonstrando a comprovação 

científica da capacidade sensitiva de alguns seres não humanos, para possibilitar o 

entendimento da importância da sensciência nas legislações e julgamentos. 

Haverá a análise das principais legislações brasileiras de proteção aos 

animais, sob a ótica sensciente, bem como a posição ocupada pelos animais 

domésticos no Direito Civil. 

O capítulo aborda, ainda, algumas legislações internacionais desenvolvidas 

à luz da sensciência animal, para que haja a possibilidade de analisar as potenciais 

mudanças a serem adotadas no Brasil. 

 

2.1 A relação ser humano-animal e o sentimento de afetividade  

 

Há alguns séculos a relação entre ser humano e animal ocorria pura e 

simplesmente por conveniência, os animais serviam apenas para atender às 

necessidades dos seres humanos. 

Durante muitos anos a visão de mundo foi antropocêntrica, ou seja, o 

pensamento de que tudo gira em torno do ser humano, tendo o animal, o papel de 

servente das necessidades do homem. 

Inicialmente, os animais eram destinados apenas para alimentação do ser 

humano, ao decorrer do tempo, passaram a guiar e proteger os homens, até que 

chegou o momento em que criaram laços de afetividade, a ponto de os animais 

participarem tão ativamente na vida das pessoas, chegando a um status de maior 

relevância social, equivalente a amigo ou familiar. 

 

Essas relações vêm ganhando um caráter intimista, baseadas na 
reciprocidade das interações, transcendendo a esfera utilitária da posse de 
animais (como a caça e a guarda de bens, por exemplo), para constituir 
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relações pautadas pela afetividade. (PESSANHA; PORTILHO, 2008; 
KULICK, 2009 apud SANTOAS; RAMÍREZ-GÁLVEZ, 2012, p. 03)  

 

Os chamados animais de estimação integram as famílias e lares Brasil afora 

e em muitos casos servem para suprir uma necessidade humana de sentimento ou 

companhia.  

Diferentemente do que se pensava ou parecia comum, os animais 

domésticos ou de estimação, não são apenas cães, gatos ou pássaros, na verdade, 

podem ser das mais diversas espécies, como porcos, cobras, ovelhas etc. 

 Nas últimas décadas, é notável no país uma mudança nas relações de 

coabitação entre humanos e animais, principalmente no que diz respeito à relação 

com animais domésticos, tidos como de estimação. Contemporaneamente, essa 

mudança comportamental se reflete de diversas formas, a propagação de 

estabelecimentos comerciais destinados à comercialização de produtos e serviços 

voltados ao chamado “público pet”, é um dos fatos que ilustra tais mudanças 

(SANTOS; RAMÍREZ-GÁLVEZ, 2012, p. 01). 

Conforme apontam Seguin, Araújo e Cordeiro Neto (2016, p. 03) existe um 

“respeito nas relações com os seres vivos, em que o ser humano além de gestor é 

também dependente dessas relações, ao que se agrega a discussão sobre os 

direitos dos animais”. 

Assim, a partir de uma nova cultura constituída ao longo do tempo, já existe 

uma reciprocidade de respeito e afeto nas relações e tratamento do homem para 

com os seres não humanos. 

Conforme dispõem Santos e Ramírez-Gálvez (2012, p. 02) é profunda e 

notória “a multiplicidade das interações entre humanos e animais, uma vez que a 

humanidade tomada como um todo estabeleceu diversos tipos de relações com 

diversas espécies de animais”. 

Neste contexto, inserem-se as funções de equiparação a familiares e de 

companhia exercidas pelos animais domésticos e de estimação, que em grande 

parte despertam sentimentos de afeto e carinho, gerando uma mutualidade entre 

seres humanos e não humanos. 

É evidente que essas relações de afeto e reciprocidade relativamente 

modernas, vêm sendo construídas ao longo do tempo e dependem principalmente 

da evolução social e cultural, sendo que sofrem aprimorações com o passar dos 

anos. 
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A afeição que as pessoas nutrem pelos animais domésticos é relevante e, 

não raro, serve para suprir lacunas emocionais, sendo que na atualidade os animais 

são utilizados nos tratamentos de diversas doenças psicológicas e psiquiátricas. 

Na atualidade existem diversas relações que despertam nos seres humanos 

o sentimento de afetividade, sejam elas, familiares ou sociais, os homens criam 

sentimentos, como a própria palavra afetividade expressa, sentimentos estes que 

afetam a vida daquele que sente. 

As consequências da afetação por esses sentimentos pode ser objeto de 

demandas judiciais, com o fito de buscar reparação ao sofrimento decorrente de 

lesões que possam afetar de forma negativa a relação entre homem e animal. 

Sobre esse assunto, mais especificamente sobre as relativamente novas 

relações afetivas entre animais e humanos, demonstrar-se-á como é considerado o 

sentimento de afetividade mantido entre seres humanos e animais na reparação 

civil, especificamente no que versa ao dano moral. 

 

2.2 A sensciência do animal 

 

Diversas espécies de animais são classificadas por cientistas e estudiosos 

como seres senscientes e, embora ainda hajam algumas controvérsias quanto a 

isso, existem comprovações palpáveis quanto a capacidade de sentir dos animais.  

A sensciência é a capacidade de sentir, ou seja, não é ligada à capacidade 

de compreensão e consciência, mas sim, aos sentimentos, sejam eles emocionais 

ou físicos. 

Em 2012, estudiosos de várias áreas reuniram-se para pesquisar e debater 

sobre o tema, produzindo ao final, a Declaração de Cambridge sobre consciência, 

que por fim declarou que: 

 

[...] a ausência de um neocórtex aparentemente não impede que um 
organismo vivencie estados afetivos. Evidências convergentes indicam que 
os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, 
neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência juntamente 
como a capacidade de exibir comportamentos intencionais. 
Consequentemente, as evidências colhidas indicam que os humanos não 
são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a 
consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as 
aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses 
substratos neurológicos.1 (LOW, 2012, s/p) 

                                            
1 Tradução livre do autor. 
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Ainda, a Declaração de Cambridge explica que o despertar artificial das 

mesmas regiões do cérebro gera comportamentos e estados de sentimento 

correspondentes em humanos e em animais não humanos (LOW, 2012). 

Na atualidade a sensciência é um assunto frequentemente presente nas 

discussões sobre seres não humanos e, muito embora no dicionário ainda não haja 

a definição de sensciência, Singer (2010, p. 24) a define como a “forma conveniente, 

se não estritamente correta, de designar a capacidade de sofrer e/ou, experimentar 

alegria”. 

Desta forma, a sensciência compreende a capacidade de ser afetado de 

forma positiva ou negativa por algo, como por exemplo, a capacidade de sentir dor, 

alegria, medo ou euforia. 

Portanto, a real questão em torno dos animais, não se insere no âmbito de 

sua capacidade de racionar ou de se expressar, mas sim, sobre a capacidade de 

sentir, é nesse contexto que as discussões quanto aos danos decorrentes de maus 

tratos ou outros danos aos animais se impõem. 

 

2.3 A natureza e a tutela jurídica dos animais no Brasil 

 

A busca por direitos para os animais foi fruto, inicialmente, de questões que 

estavam relacionadas apenas aos interesses sociais e econômicos do homem e do 

resultado de um dever indireto relacionado à proteção do meio ambiente e da fauna, 

para melhor acomodar e proteger a humanidade, ou seja, surgiram a partir de uma 

necessidade antropocêntrica.  

Os interesses de caráter não humanos manifestaram-se, nos primeiros 

momentos, de forma primordialmente antropocêntrica, derivada dos conceitos de 

vida e dignidade humanas, sendo que, apenas em momento posterior, foram 

percebidos no texto constitucional sob traços biocêntricos, ou seja, destituídos de 

interesses humanos, inserida sob a égide de centro da discussão, a preocupação 

com as outras formas de vida, que não a humana (SILVA, 2015, p. 02). 

Não obstante, inicialmente a Constituição Federal de 1988 foi atualizada 

com concepções que vão além da categorização humana, dispondo em seu artigo 

225, parágrafo 1º, inciso VII: 
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
[...]  
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. (BRASIL, 1988, grifo 
nosso) 

 

Percebe-se aqui que foi reconhecido um valor em si inerente a todos os 

seres não humanos, permitindo a Constituição, por meio de seu texto, uma 

interpretação que contemple uma espécie de dignidade animal. É visível no 

supracitado artigo, que a tutela inicial é essencialmente voltada para a função 

ecológica da fauna e flora, entretanto, ao final veda-se a crueldade aos animais, 

permitindo assim uma reflexão sobre a dignidade animal, pois em tese, a crueldade 

em nada afetaria a função ecológica, o meio ambiente coletivo ou a vida humana. 

A própria ideia de impedir um tratamento cruel aos animais encontra o seu 

fundamento não mais na dignidade humana ou na compaixão humana, mas sim, na 

própria dignidade inerente às existências dos animais, trata-se de um dever moral 

(STJ, 2018). 

Neste aspecto, é imperioso sustentar que existe uma dignidade da própria 

vida de um modo geral, pautando-se, inclusive, no reconhecimento da proteção do 

meio ambiente, que é elevado ao nível de valor ético-jurídico fundamental. Esse fato 

aponta que a legislação não mais está em causa apenas da vida humana, mas da 

preservação dos recursos naturais, incluindo todas as formas de vida existentes no 

planeta, ainda que se possa argumentar que tal proteção das formas de vida em 

geral seja para viabilizar apenas a vida humana (STJ, 2018). 

O cenário da natureza como retrato da vida na sua totalidade, possibilita que 

o Direito reconheça o meio ambiente e os seres não humanos como seres de valor 

próprio, que merecem respeito e proteção, com a possibilidade de atribuir-lhes 

legalmente a titularidade de direitos e de dignidade. 

A sensciência do animal, ao menos pela capacidade de sentir dor, é 

reconhecida tacitamente no Brasil na Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), 

mais especificamente na seção dos crimes contra a fauna. O artigo 32 da 

supramencionada legislação, juntamente com seus parágrafos, regulamenta 
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penalidades nos casos de abusos, maus tratos, ferimentos, mutilação ou 

experiências cruéis com animais, senão vejamos: 

 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
§1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel 
em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 
existirem recursos alternativos. 
§2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 
animal. (BRASIL, 1998) 

 

A previsão das sanções para aquele que cometer maus tratos ou crueldade 

com os animais, por si só, não apresenta uma tutela da fauna em si, englobada na 

ideia de meio ambiente ou ecossistema destinado à sobrevivência do ser humano, 

mas sim, voltada para a capacidade de sentir dos seres não humanos.  

Neste sentido, afirma Singer (2010, p. 26): 

 

Praticamente todos os sinais exteriores que nos levam a inferir a existência 
de dor nos outros humanos podem ser observados nas outras espécies, em 
especial nas espécies mais proximamente relacionadas conosco - as 
espécies dos mamíferos e das aves. Os sinais comportamentais incluem 
contorções, esgares, gemidos, latidos ou outras formas de chamamento, 
tentativas para evitar a fonte da dor, demonstração de medo perante a 
possibilidade da sua repetição, etc. Além disso, sabemos que estes animais 
têm sistemas nervosos muito semelhantes ao nosso, que reagem 
fisiologicamente como o nosso quando o animal se encontra em 
circunstâncias nas quais nós sentiríamos dor: um aumento inicial da 
pressão sanguínea, as pupilas dilatadas, pulso rápido, e, se o estímulo 
prossegue, quebra da tensão arterial. Embora os seres humanos tenham 
um córtex cerebral mais desenvolvido do que os outros animais, esta parte 
do cérebro relaciona-se com as funções de pensamento e não com os 
impulsos básicos, emoções e sensações. Estes impulsos, emoções e 
sensações situam-se no diencéfalo, que se encontra bem desenvolvido em 
muitas outras espécies, em particular nos mamíferos e nas aves.  

 

A partir dessa ótica, pode se entender que essas legislações apresentam 

uma tradução da contínua mudança social, no sentido de que é impraticável causar 

sofrimento desnecessário aos seres que, apesar de não expressarem em sua 

totalidade, podem sentir. 

Importante frisar que no âmbito das declarações de ordem ética, a 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais (1978) teve o desígnio de dispor em 

seu texto, medidas de proteção aos direitos dos animais não humanos, com a 

finalidade de envolver o âmbito global, sendo que o Brasil é signatário da citada 

Declaração. A Declaração compulsa entre seus ideais, o de que os animais não 
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humanos são criaturas dignas do direito à vida e proteção. Atribuindo ao ser humano 

o dever de promover medidas que impeçam os maus-tratos, a extinção de espécies 

etc., buscando a disseminação dessas medidas por meio da educação, para que 

assim, haja incentivo às próximas gerações para que respeitem os demais seres 

vivos. 

As legislações estaduais também exercem um importante papel na evolução 

da tutela jurídica destinada aos animais no país. A Lei Ordinária nº 12.854/2003 do 

Estado de Santa Catarina instituiu o Código Estadual de Proteção dos Animais, 

visando compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação 

ambiental. O artigo 2º veta uma série de condutas, entre elas, a presente no inciso I: 

 

Art. 2° É vedado: 
I - agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de 
experiência capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, ou que, de alguma 
forma, provoque condições inaceitáveis para sua existência. (SANTA 
CATARINA, 2003) 

 

Ainda, em seu artigo 34-A a Lei expõe: 

  

Art. 34-A. Para os fins desta Lei, cães e gatos ficam reconhecidos como 
seres sencientes, sujeitos de direito, que sentem dor e angústia, o que 
constitui o reconhecimento da sua especificidade e das suas características 
face a outros seres vivos. (SANTA CATARINA, 2003, grifo nosso) 

 

A aludida legislação estadual demonstra vários fragmentos de proteção da 

dignidade animal, elegendo como pressupostos a existência e a vida digna, para 

tanto, apresenta vedação às diversas condutas que não resultam apenas em dano 

aos animais, mas que colocam em risco o bem-estar animal, desta forma, considera 

a capacidade de sentir dos seres não humanos, elegendo o bem-estar animal como 

uma prioridade legal. 

Ainda sob análise das leis estaduais, merece lhaneza a nova lei do Estado 

da Paraíba, que entrou em vigor em 2018, a Lei Estadual nº 11.140 de 2018 institui o 

Código de Direito e Bem-estar Animal do Estado da Paraíba, objetivando em suma, 

compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação do meio 

ambiente e com o convívio harmônico em sociedade, em consonância com o que 

determinam as leis.  
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No artigo 2º da supracitada legislação, pode-se vislumbrar de primeiro plano 

a disposição da sensciência dos animais, bem como da igualdade entre eles, in 

verbis:  

 

Art. 2° Os animais são seres sencientes e nascem iguais perante a vida, 
devendo ser alvos de políticas públicas governamentais garantidoras de 
suas existências dignas, a fim de que o meio ambiente, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida dos seres vivos, mantenha-
se ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 
(PARAÍBA, 2018) 

 

Mais uma vez, a consideração da sensciência animal e da primazia pela vida 

e existência dignas são elevadas a caráter legal. Ainda, a legislação elenca um rol 

de direitos dos animais, dentre eles o respeito às existências física e psíquica, o 

direito de receber tratamento digno e essencial à sadia qualidade de vida, além de 

assistência veterinária e abrigo.  

Desta forma, nota-se a preocupação da referida legislação com a 

sensitividade dos seres não humanos, com o respeito à vida em si própria, sendo 

que, considera os animais dentro de um contexto de consciência ecológica, 

reconhecendo para tanto a interdependência das espécies, em relação a todos os 

seres vivos para a melhoria da qualidade de todas as formas de vida. 

O estado da Bahia acrescentou recentemente no liame de sua legislação a 

lei 13.909/2018, lei essa que objetiva coibir a exploração animal por circos ou 

similares.  

Desta forma, a aludida legislação impõe multa, sem prejuízo da apreensão 

dos animais que forem utilizados em espetáculos circenses no Estado, bem como 

veda a concessão de alvará de funcionamento para os estabelecimentos do ramo 

que tenham animais como atração. Ainda, a supracitada norma proíbe a exposição 

de animais silvestres da fauna exótica. 

Aqui é possível notar a preocupação dos legisladores estaduais na proteção 

dos animais, sejam eles domésticos, silvestres ou selvagens, isso porque, além da 

vedação da utilização destes no entretenimento circense, regula também a 

exposição dos animais domésticos destinados à venda, explanando claramente a 

preocupação com o bem-estar animal e a digna qualidade de vida desses seres. 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária acompanha as preocupações 

inerentes às funções de seus profissionais e é responsável por regulamentar a 
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conduta da categoria, demonstrando preocupação com o bem-estar dos animais. 

Recentemente, no dia 26 de outubro de 2018 foi promulgada a Resolução 

1.236/2018 pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que define e caracteriza 

crueldade, abuso e maus tratos contra animais e dispõe sobre a conduta de médicos 

veterinários e zootecnistas.  

Tal resolução leva em consideração, primeiramente a proibição de crueldade 

contra animais, expressa no artigo 225 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 e o artigo 32, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, de 

Crimes Ambientais, que proíbe os atos de abuso e maus-tratos aos animais e ainda, 

outras legislações que regulamentam o tratamento destinado aos animais e as 

condutas dos zootecnistas e médicos veterinários. Tal resolução traz em seu 

conteúdo o fato da falta de definição legal para a caracterização de “crueldade”, 

“abuso” e “maus tratos” aos animais, e coloca ainda:  

 

[...] considerando que os animais devem ser tratados observando-se os 
princípios de ética e bem-estar animal; considerando que bem-estar animal 
é um conceito que envolve aspectos fisiológicos, psicológicos, 
comportamentais e do ambiente sobre cada indivíduo; e, considerando a 
crescente preocupação da sociedade quanto ao bem-estar animal e o 
impedimento ético e legal de crueldade, abuso e maus-tratos contra 
animais. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2018) 

 

Neste trecho da resolução, é possível visualizar a notória preocupação com 

o bem-estar animal e, inclusive, com os aspectos psicológicos, além dos fisiológicos, 

o que demonstra inegável cautela para com a capacidade de sentir dos seres não 

humanos. 

Sobredita norma contempla também a definição de maus-tratos, crueldade e 

abuso, incluindo na definição de maus-tratos as condutas comissivas e omissivas, 

intencionais ou negligenciais que provoquem dor ou sofrimento desnecessário aos 

animais. Já na crueldade são abrangidas apenas condutas intencionais, ainda, no 

caso da crueldade, assim como no caso dos maus-tratos, tem englobadas as 

condutas comissivas ou omissivas que venham a causar indevido, excessivo ou 

incorreto uso dos animais, acarretando em prejuízos de ordem física e/ou 

psicológica, inclusive os atos que sejam caracterizados como abuso sexual. 

Tal resolução prevê ainda em seu artigo 5º um rol de atividades que 

caracterizam maus-tratos, bem como, determina no artigo 4º como dever do médico 

veterinário e do zootecnista, manter atenção à possibilidade da ocorrência de 
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crueldade, abuso e maus-tratos aos animais e inclusive de prevenir e evitar estes 

atos, orientando as pessoas sobre os procedimentos de manejo, produção, criação e 

manutenção nivelados com as necessidades fisiológicas, comportamentais, 

psicológicas e ambientais das espécies (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA, 2018). 

Ainda, no que tange ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, existe a 

resolução número 1.069/2014, tal resolução versa sobre as diretrizes gerais de 

responsabilidade técnica em estabelecimentos comerciais de exposição, 

manutenção, higiene estética e venda ou doação de animais, já nas considerações, 

a resolução deixa claro o objetivo da regulamentação, senão vejamos:  

 

[...] considerando a crescente preocupação do CFMV e da sociedade 
quanto ao bem-estar dos animais, considerando que os animais envolvidos 
no processo de comercialização são seres sencientes, e considerando a 
necessidade de garantir as condições de saúde animal e saúde pública [...]. 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2014) 

 

Nesta senda, as regulamentações do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, evidentemente buscam a cada dia o bem-estar dos animais, bem como 

a cessação dos maus tratos no âmbito de sua competência. 

Voltando ao seio da legislação, há porquanto, a antiga previsão do Decreto 

nº 24.465/1934, que estabelece medidas de proteção aos animais. Embora existam 

controvérsias em relação à vigência do referido Decreto, entende-se que este 

encontra-se ainda em vigor.  

Em 11 de novembro de 1930, foi editado o Decreto nº 19.398, que 

estabeleceu um regime de exceção, no qual o Poder Executivo poderia exercer 

atividades do Poder Legislativo, dentre as quais a edição das leis. O Decreto 24.645 

de 1934 foi editado na vigência do decreto supramencionado, ou seja, desta forma, 

o Decreto 24.645/1934 tem força de lei. Anos após, o Decreto nº 11 de 1991 teria 

revogado o Decreto 24.645/34. Todavia, como já observado, o Decreto 24.645/34 

tem força de lei e não poderia ser revogado por um decreto, posto que as leis são 

hierarquicamente superiores aos decretos, não podendo ser por estes revogadas. 

Desta forma, é possível concluir que o Decreto 24.645/34 ainda está em vigor 

(STRAZZI, 2014). 

No artigo primeiro do Decreto 24.645/34, define-se que todos os animais 

existentes no País são tutelados do Estado, já o artigo segundo, estabelece pena e 
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multa para aquele que aplicar ou fizer maus tratos com animais, independentemente 

de ser o proprietário deste e sem prejuízo da ação civil cabível. O parágrafo terceiro 

do segundo artigo do Decreto traz a previsão da assistência dos animais em juízo, 

dispondo que “os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do 

Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das sociedades 

protetoras de animais” (BRASIL, 1934).  

Em análise abrangente da previsão legal deste Decreto, percebe-se a 

existência de uma espécie de capacidade processual dos animais, que poderiam, 

em tese, postular demandas na qualidade de partes.  

Ocorre que, ao observar a legislação em contexto, nota-se que não são 

comuns demandas que apresentem animais como partes dos processos, sendo que 

na prática, o referido Decreto não é utilizado, porém, são cada vez mais recorrentes 

as demandas que tem o dano causado por animais ou contra eles como escopo 

processual.  

Ainda, nos artigos seguintes do referido Decreto, existe a previsão de 

penalidades aos maus-tratos contra animais, bem como, um rol de situações 

consideradas maus-tratos. 

Posto isso, abre-se margem à explanação necessariamente no que diz 

respeito à seara do Direito Civil e aos animais domésticos. Cabe frisar em primeiro 

plano que a legislação civil parece não acompanhar a evolução das demais, isto 

porque, quando para alguns, a Carta Magna brasileira chega muito perto de conferir 

uma espécie de dignidade ao animal, o Código Civil mantém os seres senscientes 

na posição de objetos. 

Portanto, deve-se primeiramente, observar a natureza jurídica do animal 

doméstico no que tange ao Direito Civil. Atualmente, o animal ostenta o status de 

objeto no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, essa objetificação do animal não 

deixa margem a qualquer subjetividade, não reconhece a eles direitos da 

personalidade.  

Essa situação advém da bagagem histórica que carrega o Direito brasileiro, 

com a qual ainda não conseguiu romper completamente, isso porque historicamente, 

por herdar a tradição romana, o ordenamento jurídico brasileiro reflete um juízo 

patrimonialista constante nos conceitos de posse, propriedade, produtos e bens, 

consumando a designação dos animais como coisas semoventes, no caso dos 

domésticos, ou coisas de ninguém – res nullius – no caso dos silvestres e exóticos. 



 
 

18 

 

 

Desta forma, a partir das circunstâncias históricas, percebe-se a motivação da 

legislação brasileira no fenômeno da coisificação animal (LEVAI, 2004, p. 233). 

Pois bem, não há como negar que a legislação brasileira classifica os 

animais domésticos como bens semoventes e passíveis de direitos reais no Código 

Civil, assim, o artigo 82 desse diploma legal prevê que “são móveis os bens 

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

substância ou da destinação econômico-social” (BRASIL, 2002). 

Portanto, é perceptível que a natureza jurídica do animal doméstico no 

âmbito do Direito Civil compreende-se no artigo acima citado, sendo os animais 

etiquetados juridicamente como bens móveis, equiparados a qualquer outro objeto, 

julgados pelo caráter primordialmente econômico.  

Pela análise da previsão do Código Civil resta notória a objetificação imposta 

aos animais, inclusive, evidenciando uma incongruência entre o texto legal de 

conteúdo civilista e o expresso na atual Carta Magna. Isso porque, a Constituição 

Federal coloca os demais seres vivos como bens fundamentais a serem protegidos, 

enquanto o Código Civil ainda possui dispositivos que equiparam os animais não 

humanos a objetos de valor comercial (STJ, 2018). 

Portanto, apesar da existência de um considerável rol de legislações 

voltadas para a proteção dos animais, vale frisar que, mesmo com a intenção de 

resguardar as demais espécies, grande parte dessas disposições legais ainda 

carregam em si uma herança antropocêntrica, voltada predominantemente ao ser 

humano (STJ, 2018). 

Neste contexto, inclusive considerando as leis ambientais brasileiras, que 

protegem os animais e consideram sua capacidade sensitiva, como anteriormente 

apontado, a legislação no âmbito civil, ignora e não reconhece a sensibilidade dos 

animais, por isso, não os diferencia de qualquer outro objeto inanimado passível de 

apropriação, alienação e demais atos.  

Ocorre que o animal doméstico cria laços afetivos com o ser humano, sendo 

capaz até de apresentar características únicas e peculiares, demonstrando 

reciprocidade, não devendo ser considerado um objeto fungível, ou seja, passível de 

substituição. 

A partir destes fatos, é necessária a realização do confronto com novos 

valores ecológicos, que sustentam as relações sociais contemporâneas e que 
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reclamam uma nova concepção ética, por isso é essencial estabelecer uma 

reconsideração da verdadeira ética de respeito à vida (STJ, 2018). 

Assim, as vedações à prática de "coisificação" não devem ser limitadas 

apenas à vida humana, mas sim, ter a sua essência ampliada, para então 

contemplar também as outras formas de vida (STJ, 2018). 

Portanto, há de se concluir que apesar da existência das mencionadas leis 

voltadas à proteção dos animais, ainda estamos em um processo de construção e 

evolução de uma consciência ecológica geral, que considera a interdependência 

entre as espécies e valoriza a vida como um todo. 

 

2.4 A tutela jurídica internacional dos animais  

 

Mundialmente, os animais são observados por diferentes óticas, isso porque 

cada país produz, modifica e filtra suas legislações conforme sua sociedade e 

cultura, consequentemente alguns países são parecidos e outros totalmente 

opostos. 

Para possibilitar a análise da evolução da tutela jurídica dos seres não 

humanos pelo mundo e para comparar a situação da legislação brasileira, se faz 

necessária a análise das legislações internacionais, bem como o tratamento 

destinado aos animais mundialmente. 

Cabe frisar que a presente pesquisa, não pretende realizar o estudo 

comparado da legislação estrangeira, mas abordar esta como forma de demonstrar, 

em caráter exemplificativo, as diferentes concepções quanto à tutela jurídica dos 

animais, bem como o avanço em diferentes ordenamentos jurídicos. 

Internacionalmente, os animais recebem diferentes formas de tutela jurídica. 

Os seres não humanos são considerados nos mais diversos ordenamentos jurídicos 

há muitos anos. 

 Ainda em 1978, a Organização das Nações Unidas, proclamou a 

Declaração Universal do Direito dos Animais, que considera que “todo o animal 

possui direitos” (SEGUIN, ARAÚJO, CORDEIRO NETO, 2016, p. 04). 

Timidamente em 1988, foi incluído o parágrafo 285a ao Código Civil 

austríaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), passando tal legislação a 

expressamente prever que os animais não são coisas e que são protegidos por leis 

especiais (SOUZA, F.; SOUZA, R., 2018, p. 01). 



 
 

20 

 

 

Apenas dois anos depois, em 1990, o BGB ou Código Civil Alemão também 

foi modificado, o parágrafo 90a foi incluído, passando a conter previsão idêntica. 

Fazendo, porém, uma ressalva, dispondo que aos animais se aplicam as normas 

vigentes destinadas às coisas, no que couber, salvo disposição em contrário. 

Entretanto, apesar de tal limitação, logo após, em 2002, a Alemanha tornou-se o 

primeiro país-membro da União Europeia a garantir dignidade aos animais em sua 

Lei Fundamental (SOUZA, F.; SOUZA, R., 2018, p. 01). 

Em 1997, o Tratado de Amsterdam modificou o Tratado da União Europeia, 

os Tratados Constitutivos das Comunidades Europeias e alguns Atos Conexos, e 

dentre esses documentos, o protocolo sobre a proteção e o bem estar dos animais, 

garantindo uma ampliação da proteção e respeito aos animais, considerando-os 

como seres sensíveis (SEGUIN; ARAÚJO; CORDEIRO NETO, 2016, p. 04).  

 

A França, atenta ao disposto no Tratado de Amsterdam (1997), reconheceu 
os animais como seres sencientes, ou seja, que eles são capazes de sentir, 
possibilitando enxergá-los como sujeitos de direito e não mais como 
objetos, dotados de valor mercantil e integrantes de um patrimônio 
(SEGUIN; ARAÚJO; CORDEIRO NETO, 2016, p. 04). 

 

Passado algum tempo, já no ano de 2015, a França alterou pela Lei 2015-

177, o Código Civil, incluindo neste o artigo 515-14, prevendo que “os animais são 

seres vivos dotados de sensibilidade. Sob a reserva das leis que os protegem, os 

animais estão submetidos ao regime de bens”. E, ainda, trouxe o reconhecimento da 

sensibilidade animal. Destarte, é perceptível, neste caso, um avanço mais contido, 

pois, apesar de dispor sobre uma proteção animal, estes ainda são submetidos ao 

regime de bens, assim como no Brasil (SOUZA, F.; SOUZA, R., 2018, p. 01). 

A Constituição Suíça, de 1992, reconhece a "dignidade da criatura" em seu 

artigo 24, dignidade esta que deve ser respeitada especialmente sob a égide da 

legislação sobre engenharia genética. O constitucionalismo suíço baseia a questão 

ambiental sustentando-a no "princípio do respeito humano ao não humano". Traduz, 

portanto, uma percepção de justiça ecológica focada no respeito e nos deveres de 

que devem ser observados pelos humanos relativos à sua interação com o meio 

natural e as outras formas de vida (STJ, 2018). 

Além da previsão constitucional, em 2003 a Suíça veio a participar do 

fenômeno da “descoisificação” os animais, trazendo o artigo 641, inciso II, no Código 

Civil, que passou a considerar que os animais não são coisas.  
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No ano de 2013, passou a vigorar na Holanda a alteração da Lei Civil, no 

sentido de implementar obrigações relativas à saúde e bem-estar dos animais. 

Ademais, sobre as mudanças ocorridas na Espanha, colocam Souza, F. e 

Souza, R. (2018, p. 02) que “na Espanha, em 12 de dezembro de 2017, a Câmara 

Baixa do Parlamento espanhol aprovou, de forma unânime, as mudanças em seu 

Código Civil, para que os animais sejam reconhecidos como seres vivos.”  

Portugal por sua vez, no ano de 2017, estabeleceu pela Lei nº 8/2017 um 

estatuto jurídico dos animais, reconhecendo-os como seres vivos dotados de 

sensibilidade, em virtude de sua natureza. Entretanto, aplica subsidiariamente as 

disposições relativas às coisas, desde que não incompatíveis com a sua natureza 

(PORTUGAL, 2017). 

Imperioso frisar, inclusive, o caminhar da legislação na América Latina. 

Alguns países latino-americanos são pioneiros na presença constitucional da 

“consciência ecológica”, como é o exemplo do Equador e Bolívia, que consideram 

em suas constituições a natureza como expressão da vida, pregando o respeito a 

todos os seres vivos. 

A partir de todos esses exemplos e apesar de não serem os únicos, é 

possível visualizar que independentemente de algumas alterações mais brandas, a 

evolução é constante em todo o mundo, inclusive, importante frisar, como a 

evolução de alguns países encoraja e inspira a mudança em vários outros. 

Ainda, impera a reflexão de que, apesar das mudanças positivas e 

constantes, a necessidade da alteração das legislações no sentido de proteção e 

respeito aos animais é iminente, por isso, existem muito ordenamentos jurídicos que 

tornaram-se obsoletos nesse sentido. 

Nesse contexto, percebe-se a necessidade de se buscar uma compreensão 

adequada da natureza sensciente dos animais não humanos, como premissa 

fundamental para o avanço legislativo. 

Para essa compreensão, é relevante a noção de igualdade explanada por 

Singer (2010, p. 44): 

 

Se um ser sofre, não pode haver justificação moral para a recusa de tomar 
esse sofrimento em consideração. Independentemente da natureza do ser, 
o princípio da igualdade exige que o sofrimento seja levado em linha de 
conta em termos igualitários relativamente a um sofrimento semelhante de 
qualquer outro ser, tanto quanto é possível fazer comparações 
aproximadas. Se um determinado ser não é capaz de sofrer nem de sentir 
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satisfação nem felicidade, não há nada a tomar em consideração. É por isso 
que o limite da sensciência [...] é a única fronteira defensável da 
preocupação pelo interesse alheio. Marcar esta fronteira com alguma 
característica como a inteligência ou a racionalidade seria marcá-la de 
modo arbitrário.  

 

Assim, é visível a essencialidade da consideração da sensciência dos seres, 

sendo que a capacidade de sofrer, por si só, deveria ser considerada para fins de 

proteção à vida.  

Insta salientar que as transformações legislativas pelo mundo, aos poucos 

substanciam uma consciência ecológica mundial, demonstrando a busca por um 

meio ambiente saudável e destinado a todos os seres vivos, com o necessário 

reconhecimento de um tratamento adequado aos animais não humanos. 
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3 A RESPONSABILIDADE CIVIL E O DANO MORAL 

 

O presente capítulo fará uma breve análise da responsabilidade civil, 

tratando de algumas de suas subespécies, bem como do dano moral, com o intuito 

de refletir acerca das possíveis aplicações nos casos concretos, possibilitando a 

projeção dos fundamentos, destinação e legalidade dos danos morais em casos 

específicos envolvendo animais domésticos.  

Por fim, a análise do presente capítulo é essencial para o entendimento 

acerca das possibilidades decorrentes de relações afetivas, no que diz respeito ao 

direito à reparação civil, nas situações de ocorrência de lesões aos animais 

domésticos. 

 

3.1 Responsabilidade civil 

 

O artigo 186 e 1872 do Código Civil de 2002 trazem em seus textos a 

previsão expressa de ato ilícito. Sobre o disposto no artigo 186 é imperioso frisar 

que o aludido menciona o dano exclusivamente moral, dispondo que “aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 

2002, grifo nosso). 

Outra importante previsão legal é a contida no artigo 9273 do Código Civil 

nacional vigente, que expõe sobre o dever de reparar o dano produzido em 

decorrência de ato ilícito, descrito pelo artigo 186 e 187.  

Assim, a partir da análise dos artigos acima explanados, conclui-se que 

existe a imposição de um dever legal de não lesionar o direito de outrem, o dever de 

não causar danos, gerando automaticamente, em caso de descumprimento, a 

responsabilidade de reparar. 

 

O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual alguma 
pessoa, natural ou jurídica, deva arcar com as consequências de um ato, 
fato ou negócio danoso. Sob essa noção, toda atividade humana, portanto, 
pode acarretar o dever de indenizar. Desse modo, o estudo da 
responsabilidade civil abrange todo o conjunto de princípios e normas que 
regem a obrigação de indenizar. (VENOSA, 2017, p. 390) 

                                            
2Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
3Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
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Observa-se que qualquer ato que produza dano ou prejuízo é passível de 

responsabilização. Por isso, faz-se necessária a análise pormenorizada dos 

elementos da responsabilidade em cada caso concreto, a fim de responsabilizar o 

agente causador e possibilitar a reparação dos danos suportados pela vítima. 

Nesse viés, a responsabilidade civil visa restabelecer a ordem e o equilíbrio 

pessoal e social, por intermédio da reparação dos danos morais e/ou materiais 

provenientes das ações lesivas aos interesses alheios, a responsabilidade civil tem 

como objetivo cumprir a finalidade do próprio direito, viabilizando a vida em 

sociedade (MONTEIRO, 2007, p. 502). 

Portanto, a responsabilidade civil baseia-se em princípios que objetivam 

restaurar o equilíbrio patrimonial e moral violado, apresentando como imprescindível 

a necessidade da reparação, para que seja mantida a estabilidade e resguardo da 

sociedade em si. 

 

3.1.1 Os elementos da responsabilidade civil 

 

Acerca dos elementos formadores da responsabilidade civil, a doutrina 

majoritária defende que ela é gerada por quatro fatores essenciais: 1) uma conduta 

(comissiva ou omissiva); 2) a produção do resultado de dano; 3) o nexo causal ou 

relação de causalidade entre a conduta e o dano produzido, ou seja, a consequência 

da conduta deve ser o dano suportado pela vítima; e por fim, 4) o elemento da culpa, 

que pode ou não ser considerado, conforme a situação. 

Ainda, em relação aos elementos essenciais, e sobre a identificação da 

responsabilidade, versa Venosa (2017, p. 392) que “no vasto campo da 

responsabilidade civil, o que interessa saber é identificar aquela conduta que reflete 

na obrigação de indenizar”. 

Outrossim, existem casos peculiares onde a objetividade é aplicada e a 

responsabilidade civil independe da culpa do agente, desta forma, pode-se afirmar 

que esta é composta por apenas três dos quatro elementos, sendo que, nela não se 

inclui a culpa como pressuposto caracterizador da responsabilidade civil. Portanto, 

essa modalidade de responsabilidade será explanada adiante. 
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3.1.2 As fontes da responsabilidade civil 

 

A responsabilidade civil pode ser gerada a partir de diferentes situações 

jurídicas, podendo decorrer do descumprimento de dever geral de conduta ou de 

cláusula contratual firmada entre as partes. 

Para Nader (2016, p. 34) “a nomenclatura responsabilidade civil possui 

significado técnico específico: refere-se à situação jurídica de quem descumpriu 

determinado dever jurídico”. 

A responsabilidade civil pode ser dividida entre contratual ou extracontratual, 

a primeira resulta de descumprimento de cláusula contratual formulada entre as 

partes contratantes, ou seja, resulta do inadimplemento de contratos ou outros atos 

jurídicos, nem sempre gera dever de indenizar, depende sempre do cumprimento fiel 

do pacto, segue o princípio pacta sunt servanda, gerando responsabilidade civil, se 

assim for previsto na convenção; a segunda, também chamada de aquiliana, resulta 

de descumprimento de um dever negativo legal ou obrigação de não 

prejudicar/lesionar, não decorre de contrato ou acordo entre as partes, mas de 

norma geral de conduta imposta a todos.  

Nesse sentido, situa Nader (2016, p. 36) que “a responsabilidade civil, como 

já assentado, decorre do descumprimento de um dever jurídico básico, definido e 

imposto em lei ou em convenção”. 

Portanto, a substancial diferença entre essas duas fontes é o vínculo 

jurídico, isso porque, na responsabilidade civil contratual há um vínculo jurídico 

preexistente entre as partes (lesionado e agente causador do dano), porém, na 

responsabilidade civil aquiliana isso não ocorre, pois basta a caracterização dos 

elementos para configurar a responsabilidade civil, sem haver nenhuma relação 

antecedente entre as partes. 

Por derradeiro, é de se concluir que a responsabilidade civil extracontratual é 

aplicada de forma erga omnes, pois se trata de um dever negativo geral, ou seja, o 

dever de não causar danos é aplicado a todos, e apesar de ter as peculiaridades 

cominadas a cada caso concreto, em regra, responsabilizará toda e qualquer pessoa 

da mesma forma, sem necessidade de relação jurídica preexistente entre as partes. 

Já no caso da responsabilidade contratual, esta depende das cláusulas pactuadas 

entre os contratantes, advindas de uma relação jurídica preexistente, por isso, cada 
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negócio jurídico difere do outro no quesito responsabilização, podendo apresentar 

diferenças radicais e substanciais em relação às sanções aplicadas. 

 

3.1.3 O patrimônio e os danos 

 

Inicialmente, para possibilitar um entendimento palpável acerca dos danos e 

sua reparabilidade, é necessário esclarecer alguns pontos essenciais em relação 

aos patrimônios e danos.  

O patrimônio individual é constituído por bens materiais e imateriais. Os 

materiais são suscetíveis de mensuração pecuniária, sendo que os imateriais não 

são passíveis de estimação econômica. Os primeiros são os chamados danos 

patrimoniais, os segundos, morais (NADER, 2016, p.121). 

Desta maneira, resta clara a separação de patrimônios utilizada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, sendo que, na literalidade das circunstâncias, os 

patrimônios acima mencionados diferem substancialmente. 

Portanto, nem todos os prejuízos causados a alguém em razão do 

cometimento de ato ilícito, atingem diretamente o patrimônio material e quantitativo 

do indivíduo. Quando um ato causa lesões aos valores humanos, aos direitos da 

personalidade, como à honra, o bom nome e à dignidade, provocando sofrimento e 

angústia, isso gera a obrigação de reparar o dano moral (NADER, 2016, p.122). 

Ferir o patrimônio moral de um indivíduo é tão ou mais grave do que lesionar 

o patrimônio quantitativo em si, isso porque, no caso do primeiro dificilmente haverá 

uma reparação ao ponto de retornar ao status quo ante, ou seja, restituir esse 

patrimônio de forma que o reste imperceptível o “prejuízo” outrora sofrido. Já no 

caso do patrimônio material, é palpável que a reparação, em grande parte das 

vezes, restitui o patrimônio exatamente da mesma forma que estava anteriormente, 

não podendo o proprietário visualizar diferença após a lesão ocorrida.  

 

No convívio social, o homem conquista bens e valores que formam o acervo 
tutelado pela ordem jurídica. Alguns deles se referem ao patrimônio e outros 
à própria personalidade humana, como atributos essenciais e indisponíveis 
da pessoa. É direito seu, portanto, manter livre de ataques ou moléstias de 
outrem os bens que constituem seu patrimônio, assim como preservar a 
incolumidade de sua personalidade. (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 01) 
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Assim, todo o ato que possa refletir de forma a causar prejuízo sobre o 

patrimônio material ou imaterial de outrem, é ato ilícito. O patrimônio material, em 

suma, corresponde ao prejuízo de natureza econômica, passível de contabilização 

pecuniária e o moral equivale aos danos de natureza não econômica, que provém 

de situações que possam ferir os direitos da personalidade, causando prejuízos na 

esfera objetiva ou subjetiva da pessoa, lesionando as esferas interna e valorativa do 

ser individual. 

 

3.1.4 A responsabilidade civil subjetiva e objetiva, direta e indireta 

 

A forma de triagem entre a responsabilidade civil subjetiva e objetiva 

depende basicamente da consideração ou não da culpa como elemento 

caracterizador da responsabilidade. 

Para Gonçalves (2014, p. 59) “conforme o fundamento que se dê à 

responsabilidade, a culpa será ou não considerada elemento da obrigação de 

reparar o dano”. 

Não são necessariamente espécies diferentes de responsabilidade, mas 

sim, maneiras diferentes de considerar a obrigação de reparação do dano, a partir 

do elemento da culpa (RODRIGUES, 2008, p. 11). 

A responsabilidade subjetiva é regra geral no ordenamento jurídico 

brasileiro, é aquela que para ser caracterizada, depende da comprovação da culpa 

do agente como pressuposto do dever de indenizar. Nesse caso, é levado em 

consideração o comportamento do agente causador do dano, de modo que a prova 

da culpa (negligência, imprudência e imperícia) do sujeito é indispensável ao 

surgimento do dever de indenizar. 

Baseada na teoria da culpa, pressupõe o elemento da culpa como 

fundamento da responsabilidade civil. Portanto, não havendo culpa, em tese, não há 

responsabilidade (GONÇALVES, 2014, p. 59). 

Na análise da responsabilidade civil subjetiva é necessário atentar-se a 

algumas importantes distinções acerca do elemento culpa, ou seja, esse elemento 

pode variar conforme sua natureza e/ou extensão.  

Desta forma, há de se afirmar que a responsabilidade civil subjetiva diz 

respeito à análise minuciosa da culpa, ou seja, deve haver culpa ou dolo no ato 

comissivo ou omissivo, praticado pelo agente a ser responsabilizado. 
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Quanto à culpa, pode ser caracterizada de três formas, quais sejam: 

negligência, imprudência e imperícia. A explicação de cada uma dessas depende de 

simples distinções teóricas, porém, na prática há certa dificuldade no 

reconhecimento da modalidade de culpa a ser aplicada aos casos concretos.  

Neste sentido, pode-se dizer que a imperícia é a modalidade que diz 

respeito ao conhecimento necessário, ou seja, o conhecimento técnico para a 

prática de certo ato, ocorre uma ação por imperícia quando o agente não tem 

conhecimento específico para realizar um ato e mesmo assim o realiza. Sobre a 

imprudência, pode-se dizer imprudente a conduta praticada por uma ação tomada 

sem a cautela ou cuidado necessário para sua realização. A negligência caracteriza-

se pela prática de uma conduta omissiva, ou seja, havia o dever de fazer e por falta 

de cautela o agente deixou de realizar um ato necessário. 

Em relação ao dolo, há de constar que se o agente causador do dano, 

prevendo o resultado da conduta, com vontade de provocá-lo, pratica da mesma 

forma, age com dolo. 

Ocorre que, a conduta praticada com culpa, independentemente do grau 

(leve, média ou grave) ou dolo, sendo sancionada da mesma forma no direito civil, 

não havendo, portanto, distinção prática da ação praticada com culpa ou dolo, 

ficando englobadas ambas as condutas pela culpa. 

Com previsão expressa no parágrafo único do artigo 9274, a 

responsabilidade civil objetiva é aquela que obriga o causador a reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados pela lei, ou quando a 

atividade desenvolvida pelo sujeito gerador do dano implicar, pela sua natureza, 

risco para os direitos de outrem (BRASIL, 2002). 

 

A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a 
reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz-se 
que a responsabilidade é legal ou “objetiva”, porque prescinde da culpa e se 
satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita 
objetiva, ou do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável, e 
deve ser reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade, 
independentemente de culpa. (GONÇALVES, 2014, p. 59) 

 

                                            
4Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
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A teoria do risco diz respeito à responsabilidade civil objetiva, conforme essa 

teoria, aquele que através de uma maneira de agir, cria um risco de dano para 

terceiros, será obrigado a indenizá-lo, ainda que o ato causador do dano tenha sido 

desprovido de dolo ou culpa. Nas situações em que se aplica a teoria do risco, 

verifica-se objetivamente a relação de causa e efeito entre o comportamento do 

sujeito causador e o resultado de dano (RODRIGUES, 2008, p. 11). 

Apesar da desnecessidade da configuração do elemento da culpa na 

responsabilidade civil objetiva, pode o réu arguir em sua defesa a “culpa exclusiva 

da vítima” para eximir-se da obrigação de reparar. Ainda, no mesmo sentido, poderá 

alegar a culpa concorrente, objetivando reduzir proporcionalmente o valor 

indenizatório a ser fixado (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2018, p. 67). 

Conforme o explanado, pode-se dizer que a responsabilidade civil objetiva 

não é vinculada à vontade do agente, sendo que, a simples prática do ato gera a 

responsabilidade, independentemente da motivação ou culpa do agente 

responsabilizado. Trata-se, portanto, da presunção da culpa no ato praticado, 

entendendo-se nesses casos a desnecessidade da comprovação desse elemento, 

pois está implícito na própria natureza do ato. 

Ainda, há de se verificar se a responsabilidade civil é direta ou indireta. No 

campo da responsabilidade civil, o importante é identificar a relação de causalidade 

entre o ato praticado e o dano causado, detectando a conduta que desencadeou a 

obrigação de indenizar, com o intuito de reconhecer a pessoa civilmente 

responsável. 

 

No vasto campo da responsabilidade civil, o que interessa saber é identificar 
aquela conduta que reflete na obrigação de indenizar. Nesse âmbito, uma 
pessoa é responsável quando suscetível de ser sancionada, 
independentemente de ter cometido pessoalmente um ato antijurídico. 
(VENOSA, 2017, p. 393) 

 

Desta forma, a responsabilidade civil pode ser considerada direta ou indireta, 

no caso da primeira, diz respeito ao agente causador do dano, já na segunda, essa 

diz respeito à terceiro, que de alguma forma esteja legalmente ligado ao sujeito 

obrigado à reparação. 

Para Venosa (2017, p. 504) “os objetos, máquinas e aparelhos, as coisas em 

geral, quase sempre estão ligadas a uma pessoa que é seu titular ou possuidor. 

Esses objetos podem servir de instrumento causador de danos a terceiro”. 
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Portanto, há de se falar brevemente na responsabilidade indireta no caso de, 

por exemplo, danos causados por animais, crianças, empregados no exercício do 

trabalho, ou objetos, isso porque presume-se o dever do agente em guardar e zelar 

por eles, ou seja, em vigiá-los, evitando a ocorrência de danos à terceiros. Alguns 

dos exemplos acima explanados estão previstos nos incisos do artigo 9325 do 

Código Civil. 

Deve-se levar em consideração que a obrigação de indenizar é uma 

consequência jurídica e lógica de um ato ilícito. Assim, dentro da doutrina subjetiva, 

é inequívoca a percepção de que cada qual responde pela sua própria culpa, que 

cabe, nesses casos àquele que suportou o dano, o ônus de comprovar a culpa do 

réu (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2018, p. 65). 

A responsabilidade civil indireta pode prover de algumas situações de 

presunção de responsabilidade diversas, onde a pessoa responsabilizada exerce um 

dever legal sobre o agente causador do dano, quanto às formas de presunção, são 

elas: culpa in vigilando, culpa in eligendo e culpa in custodiendo. A culpa in eligendo 

é aquela culpa proveniente da eleição de um representante, a culpa in vigilando 

decorre do dever legal de vigiar e, por último, a culpa in custodiendo provém de uma 

obrigação de custódia, uma obrigação de zelo em relação a algo. 

Outrossim, a legislação atribui, em alguns casos específicos, a 

responsabilidade civil a um indivíduo por prejuízos que não foram causados 

diretamente por ele, mas por um terceiro com quem o indivíduo mantém alguma 

relação jurídica de responsabilidade. 

 

3.1.5 A Responsabilidade civil por ato ilícito causado por animal 

 

O Código Civil brasileiro prevê expressamente no título IX, capítulo I “Da 

obrigação de indenizar”, a responsabilidade civil e o dever de indenizar aquele que 

sofre danos causados por animais. O artigo 936 é responsável por essa hipótese, ao 

                                            
5Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que 
estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e 
curatelados, que se acharem nas mesmas condições; III - o empregador ou comitente, por seus 
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV - 
os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo 
para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V - os que gratuitamente 
houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. 
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dispor que “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se 

não provar culpa da vítima ou força maior” (BRASIL, 2002). 

Consoante o Código Civil brasileiro os proprietários ou detentores de 

animais possuem um dever jurídico especial de exercer sobre eles vigilância, a fim 

de evitar danos que possam ser causados a outrem, sob pena de responsabilização 

(NADER, 2016, p. 238). 

Essa espécie de responsabilidade civil foi bastante discutida antes do 

Código Civil de 2002, isso porque, em princípio, afirmava-se que a responsabilidade 

deveria recair sobre o causador do dano. Ocorre que, nesse caso, quem responde é 

exatamente a pessoa física ou jurídica que deu causa ao dano, causou-o justamente 

porque não zelou como devia pelo animal que está sob os seus cuidados. Sob essa 

explanação, pode-se afirmar que essa culpa é a culpa in custodiendo, que é uma 

modalidade da culpa in vigilando, ou seja, decorre do dever de vigilância e custódia. 

Por isso, presume-se que a pessoa responsável por zelar pelo animal não o vigia 

com a devida cautela. Assim, é importante checar a respeito da guarda, poder de 

direção e comando, de maneira que é responsável pelo animal tanto seu dono, 

quanto seu detentor (MONTEIRO, 2007, p. 528-529). 

Nesse âmbito, é possível destacar uma série de peculiaridades. Outrossim, 

destaca-se como a principal delas a modalidade de responsabilidade na qual se 

inclui, não restando dúvidas quanto à natureza objetiva da tipificação do aludido 

artigo.  

Pois bem, no caso de danos causados por animais, o dono ou detentor tem 

o dever de ressarcir os prejuízos por eles originados, não havendo necessidade de 

comprovação de culpa do responsável, bastando a ocorrência do dano. Isso ocorre 

porque a culpa, neste caso, é presumida pelo dever do guardião em zelar e manter a 

vigilância sobre o animal que está sob a sua guarda. 

Gagliano e Pamplona Filho (2018, p. 65-66) afirmam que, em tais casos, 

“trata-se, a priori, de uma responsabilidade civil indireta, em que o elemento culpa 

não é desprezado, mas sim presumido, em função do dever geral de vigilância a que 

está obrigado o réu”. 

No entanto, a legislação supra, em regra, abarca apenas os animais 

domésticos e de criação, tendo em vista que se refere ao dono ou detentor do 

animal e pela obviedade, excluem-se os animais silvestres e os animais selvagens, 
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os quais vivem na natureza sem um responsável direto que exerça comando sobre 

eles. 

Neste caso, é permitido ao dono do animal que se exonere da 

responsabilidade, caso consiga comprovar a presença de uma das excludentes de 

responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da vítima ou força maior. 

 

3.2 O dano moral no Brasil 

 

A reparabilidade dos danos morais é relativamente nova no Brasil, tornou-se 

pacífica a partir da previsão expressa do artigo 5º, incisos V e X6 da Constituição 

Federal de 1988 (TARTUCE, 2017, p. 353). 

Na previsão constitucional, assegura-se a indenização dos danos morais 

decorrentes da violação de uma série de direitos da personalidade. 

Dano moral diz respeito às lesões sofridas por uma pessoa, lesões de 

natureza não-econômica, ou seja, puramente ideal. Tem uma tênue ligação com a 

dor moral ou física ou até com a privação moral de uma satisfação (SANTINI, 2015, 

p. 03).  

 

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta 
gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 
fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 
sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 
dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na 
dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 
querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito 
à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no 
desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na 
depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento 
moral. (CAHALI, 2005, p. 22-23) 

 

Sobre a natureza da lesão moral, necessário se faz explanar que, é aquela 

que fere a esfera personalíssima do lesado, violando direitos da personalidade, 

como a intimidade, a imagem, a honra, a vida privada e/ou outros bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. 

Desta forma, o dano moral, para que possa ser indenizável, deve ser algo 

anormal, intenso e de relevância na vida da vítima, não podendo ser constituído por 

                                            
6 Art. 5° [...] V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem; [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação. 
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meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois se entende que estes são inerentes a 

vida humana em sociedade (ARAÚJO, 2018). 

Portanto, o dano puramente moral é indenizável de forma pecuniária, ocorre 

que, há certa dificuldade para mensurar o dano moral em pecúnia, ou medir sua 

extensão, desta forma, a quantificação da indenização por dano moral é um tema 

um tanto quanto discutido na doutrina e tribunais brasileiros. 

Para Tartuce (2017, p. 353) “cumpre esclarecer que não há, no dano moral, 

uma finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim de compensação 

pelos males suportados”. 

Nesta senda, clara a função compensatória da indenização por dano moral, 

o dano causado à moral humana dificilmente pode ser reparado, voltando ao status 

quo ante, ou seja, o estado em que se encontrava antes do dano, mas pode ser 

indenizado de maneira econômica, para que a pessoa lesada possa utilizar da 

pecúnia como forma de distração, buscando amenizar os efeitos dos prejuízos 

morais sofridos. Por isso, necessária a explanação dos critérios de quantificação do 

dano moral, bem como sua função reparatória. 

 

3.2.1 A reparação e os fundamentos do dano moral 

 

Quanto à reparação, no caso de dano patrimonial, a indenização imposta 

àquele que cometeu o ato ilícito é a reparação do patrimônio, possibilitando que o 

ofendido seja indenizado ou tenha a restituição do patrimônio lesado, 

proporcionando em grande parte dos casos, a reparação ao status quo ante ou a 

substituição do patrimônio.  

Todavia, na maior parte dos casos de danos causados a esfera íntima da 

personalidade de um indivíduo, não há possibilidade desse tipo de recomposição. O 

malefício causado à honra, intimidade, nome ou outro direito da personalidade, é em 

suma, irreversível, não havendo a possibilidade literal de reparar. Outrossim, a 

indenização, assume o feitio de compensação ao ofendido, para que este possa 

dirimir os efeitos do dano. 

A intenção de indenizar a vítima de ato ilícito pode confundir-se com o 

anseio de devolvê-la ao estado em que se encontrava antes do ato ilícito. Outrossim, 

em vários casos é impossível obter tal resultado, porque do ato ilícito resultou 

consequências permanentes e irremovíveis. Nessa hipótese, tal como acontece no 
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dano moral, recorre-se a uma situação hipotética, representada pelo pagamento de 

uma indenização em dinheiro (RODRIGUES, 2008, p. 186). 

No ordenamento jurídico brasileiro, leva-se em consideração a extensão do 

dano para fins de indenização, não havendo consideração do grau de culpa do 

agente ofensor.  

Assim, bastante complexa a fixação da indenização da dor moral humana, 

questiona-se como pode ser pago o abalo emocional de uma pessoa. Por isso, diz-

se que a indenização pelo dano moral não é em si a reparação da dor suportada 

pela vítima, mas sim, uma compensação que objetiva, a partir da pecúnia, que o 

indivíduo possa distrair-se para recuperá-lo, ou ao menos, amenizar os efeitos da 

experiência danosa. 

 

Diante da impossibilidade de uma indenização pecuniária que compense 
integralmente a ofensa ao bem ou interesse jurídico lesado, a solução é 
uma reparação com natureza satisfatória, que não guardará uma relação de 
equivalência precisa com o prejuízo extrapatrimonial, mas que deverá ser 
pautada pela equidade. (STJ, 2018) 

 

Ocorre que, a compensação econômica não é a única a ser utilizada como 

reparação aos danos morais sofridos por alguém, em alguns casos específicos há a 

possibilidade da reparar os danos de outras formas, como a reparação in natura. 

Nesse sentido, dispõe o VII enunciado de Direito Civil de 2015 que “a 

compensação pecuniária não é o único modo de reparar o dano extrapatrimonial, 

sendo admitida a reparação in natura, na forma de retração pública ou outro meio”. 

 

Concretiza-se a reparação in natura, ou restituição natural, não apenas 
quando o bem danificado é totalmente recuperado, volvendo ao statu quo 
ante; também quando, não sendo isto possível, à vítima for garantido igual 
objeto, tendo em vista a fungibilidade do bem lesado. (NADER, 2016, p. 
274) 

  

Portanto, para o ordenamento jurídico brasileiro o dano moral não é 

indenizado apenas de maneira pecuniária, podendo assim, ser reparado in natura, 

como é o caso da retratação pública, nos casos de difamação, por exemplo. 

Em relação à reparação do dano moral, existem diversas discussões e 

divergências tanto doutrinárias quanto pelos operadores do direito, quanto à fixação 

de indenização por dano moral. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/O-m%C3%A9todo-bif%C3%A1sico-para-fixa%C3%A7%C3%A3o-de-indeniza%C3%A7%C3%B5es-por-dano-moral
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Para muitos operadores do direito, pode-se dizer que existe uma dupla 

função em torno da indenização pelo dano moral, ocorre que, quanto a isso, a 

doutrina e a jurisprudência concordam sobre a função compensatória dessa 

indenização, porém, há incompatibilidade entre aqueles que consideram ou não as 

funções punitiva e pedagógica. 

Para Gagliano e Pamplona Filho (2018, p. 144), a pena civil resta obsoleta 

apesar de bastante ter sido considerada nos tempos passados: 

 

Para um segmento hoje minoritário da doutrina, que gozou de bastante 
prestígio em passado não longínquo, a reparação do dano moral não 
constituiria um ressarcimento, mas sim uma verdadeira “pena civil”, 
mediante a qual se reprovaria e reprimiria de maneira exemplar a falta 
cometida pelo ofensor.  

 

Ainda, a doutrina trata sobre as funções e os fundamentos da indenização 

por dano moral, divergindo acerca das funções: 

 

O instituto jurídico do dano extrapatrimonial tem três funções básicas: 
compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera 
personalíssima, punir o agente causador do dano, e, por último, dissuadir 
e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso, tanto 
especificamente em relação ao lesante como à sociedade em geral. 
(FAVARETTO, 2008, p. 13) 

  

Desta forma, cabe primeiramente esmiuçar cada uma dessas funções, para 

possibilitar o entendimento de cada qual e refletir sobre sua aplicabilidade jurídica 

aos casos concretos. 

Alguns doutrinadores expressam que a evolução do Direito trouxe consigo 

uma função social para a responsabilidade civil. Baseando-se nisso, além da 

finalidade compensatória a indenização carrega consigo um caráter punitivo ou 

pedagógico, visando obstar e desestimular a prática de iguais atos, pautando-se na 

teoria americana do punitive damages7, que prevê a pena civil como forma de 

desestímulo para o cometimento de iguais atos. 

Sobre a aplicação dessa teoria no ordenamento jurídico brasileiro, afirma 

Nader (2016, p. 514) que “podem conduzir ao arbitramento de indenizações 

milionárias, além de não encontrar amparo no sistema jurídico-constitucional da 

legalidade das penas, já mencionado”. 

                                            
7 Punitive damages é a teoria norte americana que acrescenta um valor além do compensatório, com 
vistas a punir e prevenir novas condutas de igual caráter (NADER, 2016, p. 43). 
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Apesar de individual o prejuízo, a vítima não se contenta com a punição 

social do ofensor, portanto, surge a ideia de reparação, como forma de 

favorecimento à vítima e de ressarcimento pelo mal sofrido. Na responsabilidade civil 

existe uma finalidade punitiva ao infrator aliada a uma necessidade pedagógica, que 

concretiza a ideia de garantia para a vítima, e de justiça para a sociedade como um 

todo (PEREIRA; TEPEDINO, 2018, p.28). 

Para Carlos Roberto Gonçalves, prevalece o entendimento de que a 

reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório e punitivo, 

para a vítima, o compensatório e para o ofensor, o punitivo. Concomitante a isso, 

serve de lenitivo, ou seja, uma forma de consolo, uma compensação voltada a 

atenuar o sofrimento suportado. Ainda, atua como sanção ao agente lesante, como 

um fator de desestímulo, findando que este não volte a praticar atos lesivos à 

personalidade de outrem (GONÇALVES, 2014, p. 513). 

No que tange à reparabilidade do dano moral, apesar de alguns autores 

defenderem a tese de que haveria nela o caráter de pena, ocorre que este é 

incompatível com o direito privado, porque o caráter punitivo não objetivaria a 

recomposição do patrimônio do ofendido (CAHALI, 2005, p.35). 

O mesmo é o pensamento o ilustre doutrinado Theodoro Júnior (2016, p. 

39), que reflete da seguinte forma: 

 

Há, nisso, razão de ordem ética, que, todavia, deve ser acolhida com 
adequação e moderação no campo da responsabilidade civil, que é 
geneticamente de direito privado, e não de direito público, como se dá com 
o direito penal. A este, e não ao direito privado, compete reprimir as 
condutas que, na ordem geral, se tornam nocivas ao interesse coletivo. 
Urge, pois, respeitar-se a esfera de atuação de cada segmento do direito 
positivo, sob pena de sujeitar-se o indivíduo a sofrer sanções repetidas e 
cumuladas por uma única infração. Um dos princípios fundamentais da 
repressão pública aos delitos é justamente o que repele o bis in idem, isto é, 
a imposição de duas condenações, em processos diferentes, pela mesma 
conduta ilícita.  

  

Ocorre que, a ideia de que exista uma “pena privada”, não é palpável no 

fundamento da reparação do dano moral, isso porque, basta a reflexão acerca de 

um ato ilícito que provoca perigo social e toma graves proporções, a ponto de ser 

considerado na esfera penal. Nesse caso, o Direito Penal atuará impondo uma 

penalidade, reprimindo criminalmente a conduta apresentada pelo agente. Nesta 

senda, não há sentido em aplicação de pena na esfera civil, sendo que, nos casos 

como o ante explanado, haveria uma dupla penalização (CAHALI, 2005, p.35). 
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Ainda, a ideia de pena civil iria de encontro com a vedação do 

enriquecimento ilícito, que rege o arbitramento das indenizações por danos morais. 

No mesmo sentido, entende Nader (2016, p. 43) “que a função primordial da 

responsabilidade civil é restaurar o equilíbrio das relações sociais, no limite do 

possível; é de natureza reparatória”. 

Assim, levando em consideração que a indenização se mede pela extensão 

do dano, única e puramente com o intuito de repará-lo, pode-se dizer que a natureza 

da indenização do dano moral é compensatória. Porém, a partir de uma ampla 

aplicação é visível a divergência quanto ao caráter punitivo, sendo que, nos 

Tribunais do Brasil, existem diversos casos de aplicação de indenizações por danos 

morais pautadas na punição do ofensor. 

 

3.2.2 A prova do dano moral 

 

Para que haja a comprovação do dano moral, deve lastrear-se em 

pressupostos diversos do dano material, pois se trata de um aspecto imaterial. Em 

geral, não existe uma forma de avaliar por meio de testemunhas ou perícia a dor 

pela morte, pela agressão moral, desconforto ou desprestígio social. Por isso, valer-

se-á o juiz, de máximas da experiência (VENOSA, 2017, p. 419). 

Neste cenário, o dano moral, exceto em alguns casos excepcionais, como o 

inadimplemento contratual (necessária a comprovação da perturbação da esfera 

moral do ofendido), isenta uma comprovação objetiva, pois trata-se de dano que 

ocorre no interior da personalidade do próprio indivíduo. 

Como ante citado existem situações peculiares que exigirão um exame 

probatório das circunstâncias em torno da conduta do ofensor e da personalidade da 

vítima. Porém, em regra, a razão da indenização do dano moral reside no ato ilícito 

por si só (VENOSA, 2017, p. 419). 

Desta maneira para configurar o dever de indenizar o dano moral, não será 

necessário que a vítima demonstre sua dor, basta reunir os elementos essenciais 

que demonstram a responsabilidade civil. 

Segundo entendimento de Theodoro Júnior (2016, p. 07) dentre os 

“elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil por dano moral, 

hão de incluir-se, necessariamente, a ilicitude da conduta do agente e a gravidade 

da lesão suportada pela vítima”. 
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A jurisprudência do STJ, por exemplo, é uníssona no sentido de que, a 
propósito do dano moral, “a responsabilidade do agente decorre da 
comprovação do ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do dano 
em si”. Mas, “para se presumir o dano moral pela simples comprovação do 
fato, esse fato tem que ter a capacidade de causar dano, o que se apura por 
um juízo de experiência”. (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 07) 

  

Portanto, necessário frisar que o dano é indenizável a partir da completa 

caracterização do ato ilícito somada à capacidade de produzir um dano na esfera 

moral, baseando-se no homem médio. Desta forma, nos julgamentos em todo o 

país, não é considerado dano moral o mero aborrecimento, dissabor ou excessiva 

sensibilidade do indivíduo. 

 

3.2.3 A quantificação e fixação da indenização por dano moral 

 

Uma das mais, senão a mais controversa situação que diz respeito aos 

danos extrapatrimoniais é a quantificação do valor indenizatório, neste aspecto, em 

relação ao dano moral, esse elemento merece pormenorizado estudo. 

Conforme a previsão do artigo 9448 do Código Civil, a indenização deve ser 

medida pela extensão do dano. Esta previsão tem a aplicabilidade facilitada nos 

casos de danos patrimoniais, isso porque, em tais danos a aferição do prejuízo 

resulta no quantum indenizatório, o que não ocorre no dano moral, já que a extensão 

dos danos extrapatrimoniais é de difícil apreciação. 

Uma forma de mensuração econômica das indenizações por danos morais 

que vem sendo utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos últimos anos é 

o método bifásico, no qual, é analisado um valor básico para a reparação, sendo 

considerado o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes, após, são 

verificadas as peculiaridades do caso concreto para a fixação da indenização em 

definitivo (STJ, 2018). 

 

Nossos tribunais vem se norteando, atualmente, pelos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade na estipulação do quantum 
indenizatório. Adotando-se este critério, levam-se em consideração os 
diversos dados e circunstâncias do caso concreto, buscando a solução 
personalizada: a extensão e natureza do dano, as condições econômicas do 
causador e da vítima ou familiares, a maior ou menor intensidade da culpa, 
entre outros. (NADER, 2016, p. 276) 

  

                                            
8 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
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Atualmente, para a fixação do quantum indenizatório destinado ao 

ressarcimento de danos morais, é necessária a análise minuciosa dos princípios 

supracitados; a razoabilidade diz respeito à ponderação no caso concreto, não 

podendo o julgador arbitrar valor irrisório ou efetuar mensuração econômica 

excessiva; já a proporcionalidade diz respeito à situação econômica das partes, que 

serão levadas em conta para possibilitar uma reparação justa. 

Ainda, frente à impossibilidade da compensação pecuniária integral da 

ofensa suportada pela vítima, a reparação deve ter uma natureza satisfatória, que 

por certo não será exatamente equivalente ao prejuízo à esfera personalíssima, mas 

aplicar-se-á conforme o princípio da equidade. 

Assim, conclui-se que há dificuldade em aplicar critérios objetivos na 

quantificação do dano, tratando-se de aspecto majoritariamente subjetivo, 

empregando a cada caso concreto os princípios e levando-se em consideração os 

elementos peculiares de cada acontecimento.  

Neste sentido, afirmam Gagliano e Pamplona Filho (2018, p. 472) que é 

“facultado expressamente que o julgador possa valer-se de seus próprios critérios de 

justiça, quando vai decidir, não estando adstrito às regras, parâmetros ou métodos 

de interpretação preestabelecidos”. 

Ademais, sempre válido frisar qual a finalidade da indenização, que é 

eliminar ou reduzir substancialmente os prejuízos suportados pela vítima, em forma 

de compensação. Assim, a indenização não pode ser desviada desta finalidade, não 

podendo acrescer substancialmente ao patrimônio da vítima, isso porque existe 

vedação pelo ordenamento pátrio ao chamando enriquecimento sem causa ou 

enriquecimento ilícito, conforme disposição dos artigos 884, 885 e 886 do Código 

Civil9, devendo este aspecto ser levado em consideração no momento do 

arbitramento do valor da indenização, de forma a não acrescer substancialmente o 

patrimônio da vítima. 

 

                                            
9 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado 
a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que 
foi exigido. 
Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o 
enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. 
Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se 
ressarcir do prejuízo sofrido. 
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4 O DIREITO ANIMAL E O DANO MORAL APLICADOS AOS CASOS 

CONCRETOS 

 

O presente capítulo abordará julgados e projetos de lei com vistas a 

demonstrar a forma com que o dano moral é aplicado nos casos concretos de danos 

provocados aos animais domésticos, bem como as potenciais mudanças legislativas 

de proteção aos animais e das relações afetivas entre estes e os seres humanos. 

Assim, visualizar-se-á a partir dos julgados e dos contemporâneos projetos 

de lei, o caminho que toma a legislação em prol da vida não humana e a 

consideração jurídica dos animais domésticos na atualidade. Ainda, será possível 

observar a possibilidade, a fundamentação utilizada e as principais circunstâncias 

consideradas na aplicação de danos morais quando da ocorrência de lesão ou morte 

de animais de estimação. 

Desta forma, demonstrar-se-á a importância das relações afetivas 

multiespécies, como principal fundamento de indenizações, de forma a refletir na 

concessão de danos morais. 

 

4.1 O dano moral reflexo ou por ricochete  

 

Para melhor esclarecer os casos concretos é de suma importância entender 

os principais aspectos do dano moral e como ocorre a aplicação deste nos casos 

específicos, apesar de já analisados diversos pontos no capítulo anterior, é 

necessária a explanação dessa modalidade de dano moral, denominada dano 

reflexo ou por ricochete, que é aplicada aos casos concretos. 

Ao longo do estudo do dano moral, percebe-se que existem diferentes 

formas de aplicação e diferentes fundamentos, por isso, estudar-se-á o dano moral 

chamado de reflexo ou por ricochete, que por suas características peculiares merece 

especial análise. 

A espécie de dano a ser analisada neste momento carrega consigo muitas 

singularidades, podendo-se aduzir que é uma categoria excepcional de dano. Isso 

porque no Brasil a teoria adotada em relação ao nexo de causalidade é a teoria da 
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causalidade direta e imediata, consagrada no artigo 40310 do Código Civil, 

apresenta que o nexo de causalidade capaz de gerar o direito a indenização segue a 

ideia de que a conduta praticada pelo agente causador do dano deve atingir direta e 

imediatamente a pessoa a ser indenizada. Ocorre que, nessa modalidade de dano 

moral, haverá a análise do dano que atinge secundariamente um terceiro que não a 

vítima direta do ato ilícito, pessoa essa ligada direta e afetivamente com a vítima, 

senão vejamos: 

 

Além disso, o caráter excepcional da categoria de dano ora tratada torna 
mais difícil a prova da ocorrência do prejuízo por quem o alega, visto que 
fundamental é a efetiva comprovação do vínculo de afeto entre vítima e 
demandante. Nessa linha, a expressão francesa “préjudice d’affection” 
parece retratar com maior fidelidade o fenômeno debatido [...]. (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, 2011, grifo do autor).  

  

O chamado dano moral reflexo é conceituado por Theodoro Júnior (2016, p. 

118) da seguinte forma: 

 

O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado 
necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a 
atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha 
com o lesado um vínculo direto. 

  

Desta forma, pode se afirmar que essa modalidade de dano atinge 

reflexamente terceira pessoa que não aquela que sofreu diretamente o dano 

proveniente do ato ilícito, mas sim, pessoa ligada à vítima direta por laços estreitos, 

sendo que a relação afetiva entre ambas faz com que o dano seja respingado ao 

terceiro. 

 Conforme os ensinamentos de Nader (2016, p.116) “os tribunais têm 

reconhecido o direito à indenização por danos morais a favor dos irmãos de vítima 

de homicídio, reconhecendo, na espécie, a ocorrência de danos reflexos”. 

Assim como no dano direto, no caso de danos por ricochete os prejuízos 

devem ser certos e definidos, não meramente hipotéticos ou potenciais, ou seja, 

quem possuía relação direta e árdua com a vítima os terá à indenização, caso 

contrário não terá legitimidade para postular em juízo (NADER, 2016, p.116). 

                                            
10 Art. 410. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 
prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na 
lei processual. 
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Para Gagliano e Pamplona Filho (2018, p.104) “a despeito de não ser de 

fácil caracterização, o dano em ricochete enseja a responsabilidade civil do infrator, 

desde que seja demonstrado o prejuízo à vítima reflexa”. 

A situação específica do dano moral reflexo ou em ricochete ainda é de alta 

complexidade no que diz respeito a sua aplicação, isso porque ainda não existem 

critérios específicos que definam como se dá a caracterização desse dano. 

Nesta hipótese, há de constar que o dano será considerado conforme o nexo 

de causalidade entre o ato ilícito e seus efeitos, sendo que os efeitos que possam 

refletir em terceiro dependem de todo da relação afetiva mantida entre a vítima 

direta e a pessoa reflexamente afetada. 

Assim, adiante veremos essa espécie de dano e sua aplicação nos casos 

práticos envolvendo os animais domésticos e seus tutores. 

 

4.2 A dignidade animal no Recurso Especial nº 1.797.175 STJ/SP 

 

Após a análise de normas vigentes no país, impera a análise de um caso 

concreto que versa sobre guarda de animal, julgado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, caso este que explana primordialmente sobre a dignidade do animal, bem 

como, considera a sensciência deste. 

Importante a análise deste julgado para a compreensão do posicionamento 

do Superior Tribunal de Justiça acerca dos direitos dos animais senscientes, de 

forma a considerar a capacidade sensitiva destes. 

No ano de 2019, a recorrente Maria Angélica Caldas Uliana teve o recurso 

nº 1.797.175 SP parcialmente provido, para possibilitar melhor entendimento, é 

importante trazer à baila a ementa do Recurso supramencionado: 

 

AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS COM PEDIDO DE GUARDA DE 
ANIMAL SILVESTRE. No caso em tela foram aplicadas duas multas, uma 
por ter em cativeiro espécime da fauna silvestre e a outra, por maus tratos. 
Papagaio-verdadeiro. Não houve a correta indicação, no AIA n° 294764, do 
tipo legal incriminador da conduta "ter em cativeiro". Multa afastada. Quanto 
aos maus tratos, foi atestado por laudo veterinário, sendo mantida a multa 
nesse sentido. Cabível a guarda provisória à apelada, nos moldes da 
Resolução n° 457/2013 do IBAMA. Inviável permitir a eternização da criação 
não autorizada de animal silvestre, sob pena de fomentar o comércio ilícito 
desses animais. Contudo, não se mostra razoável a apreensão da ave pelo 
IBAMA enquanto não comprovar a viabilidade da destinação prevista em lei 
e que dispõe dos aparatos necessários a assegurar o bem estar do animal. 
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO (STJ, 2019). 
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Em seu voto, o Relator, Ministro Og Fernandes, fez explanações 

especialmente no que tange à guarda do animal, sobre a perspectiva ecológica do 

princípio da dignidade da pessoa humana e do reconhecimento dos animais não 

humanos como sujeitos de direito.  

Assim, no voto, o relator considera a convivência do animal com a 

requerente por um período de 23 anos e no fato de que o acórdão anterior já havia 

estabelecido a guarda provisória do papagaio à requerente. Ainda, na perspectiva 

sensitiva do animal, considera que a retirada do animal silvestre do convívio 

doméstico, depois de longo período de domesticação, poderia resultar, inclusive, na 

violação dos direitos do próprio animal (STJ, 2019). 

Neste contexto, o Ministro aduziu: 

 

Assim, diante da crise ecológica se faz necessário repensar o conceito 
kantiniano de dignidade, no intuito de adaptá-lo aos enfrentamentos 
existenciais contemporâneos, bem como a fim de aproximá-lo das novas 
configurações morais e culturais impulsionadas pelos valores ecológicos 
(STJ, 2019). 

 

A partir desta reflexão, é possível repensar os conceitos de dignidade 

aplicados à sociedade moderna. Desta forma, sabendo-se da capacidade sensitiva 

dos animais, bem como, da presença constante desses no cotidiano e dada a sua 

importância na sociedade e na vida de muitos seres humanos, surge o 

questionamento da consideração de uma dignidade destes seres. 

Nesta senda, refletiu o Ministro sobre o conceito kantiano, antropocêntrico e 

individualista de dignidade humana, de forma que possam incidir também em 

relação aos animais, bem como sobre todas as formas de vida em geral, 

capacitando o reconhecimento da perspectiva da vida que permeia as relações entre 

ser humano e natureza (STJ, 2019). 

A exemplo da dignidade que deve ser considerada em relação aos seres 

não humanos, o Relator do Recurso Especial supra, menciona inclusive, a 

Constituição da Suíça, que reconhece em sua Carta Maior, a dignidade da criatura, 

entre outros, mencionando também as diversas legislações internacionais que 

consideram os “direitos animais”. 

Demonstra ainda o Relator, a necessidade de reflexão e de um 

redimensionamento do ser humano com a natureza, a partir de um enfoque do 

direito biocêntrico e não somente antropocêntrico, portanto, a relação que se deve 
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estabelecer entre o ser humano e a natureza é muito mais uma relação baseada na 

interdependência, do que uma relação de dominação do ser humano em relação aos 

demais seres vivos (STJ, 2019). 

Ao final, por considerar os vínculos afetivos formados entre a recorrente e o 

animal, bem como por levar em conta a capacidade sensitiva do ser não humano e 

medir os potenciais prejuízos acarretados tanto à insurgente quanto ao papagaio, o 

Ministro votou pelo provimento parcial do recurso, que foi o que seguiu o veredito 

final. 

Aqui é perceptível a ponderação das consequências do julgamento na vida 

dos seres nele incluídos, sendo que, no veredito final, foi considerado o bem-estar 

do animal envolvido na lide, bem como sua capacidade de sentir os efeitos de uma 

possível mudança de rotina e habitat, sendo que, apesar da ilegalidade na aquisição 

do animal, os julgadores não estenderam a punição a este, que apesar de não ter a 

capacidade de decisão, pode sentir os efeitos de uma. 

 

4.3 Projetos de Lei 

 

Conforme anteriormente explanado, a sociedade modifica-se com rapidez, 

sendo que os animais foram recentemente incluídos nos círculos familiares e a partir 

disso receberam tratamento afetivo diferenciado, ganhando espaço e importância 

social. Por isso, o Direito como ciência social, que evolui a medida em que a 

sociedade se modifica, buscando atender os novos anseios e colaborar na resolução 

das problemáticas sociais, deve debater o assunto, regulamentando as situações 

recorrentes. 

Assim, conforme visualizado no primeiro capítulo do presente trabalho, 

vários países já adotaram modificações na legislação em prol dos animais, sejam 

elas referentes à dignidade, poder sensitivo ou patrimônios. Por isso, necessária se 

faz a análise do caminhar da legislação brasileira, para que haja a visualização dos 

potenciais progressos legislativos em relação à causa animal. 

Para tanto, adiante serão explanados os principais projetos de lei brasileiros, 

que visam estabelecer maior visibilidade à dignidade animal, bem como, destinar 

novo e aprimorado tratamento jurídico aos seres senscientes. Desta forma, 

demonstra-se o caminho pelo qual percorre a legislação do país, visando 

acompanhar a evolução social nesse aspecto. 
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4.3.1 O Projeto de Lei do Senado Federal nº 3.670-b de 2015 

 

Está em tramitação o Projeto de Lei 3.670-B de 2015, do Senado Federal, 

proposta do Senador Antônio Anastasia, que visa a alteração dos artigos 8311 e 

1.313 do Código Civil, acrescentando um novo inciso ao artigo 83 (que prevê sobre 

os bens considerados móveis), o inciso IV, o qual teria o seguinte teor: “os animais, 

salvo o disposto em lei especial.” Além disso, acrescenta a este o parágrafo único: 

“Os animais não serão considerados coisas” (SENADO FEDERAL, 2015). 

Desta forma, para melhor entendimento, vale salientar as distinções feitas 

pelo próprio Relator do Projeto de Lei, Deputado Zé Silva, que em seu voto frisa: 

 

Até a sanção da Lei 5.197/1967, a Lei de Proteção à Fauna, os animais 
silvestres eram considerados res nullius, ou “coisa de ninguém”, sendo legal 
sua apropriação por quem quisesse caçá-los ou aprisioná-los. E os animais 
domésticos eram coisas de propriedade dos seus donos. O Código Civil 
brasileiro, atualizado em 2002, ainda tratou como bens móveis os animais, 
não os diferenciando das demais coisas que pertençam a alguém. 
(SENADO FEDERAL, 2015) 

 

Para possibilitar uma breve distinção entre “bem” e “coisa” é válido utilizar-se 

das palavras de Fiuza (2004, p.171), que diferencia bem de coisa da seguinte forma, 

anuindo que “bem é tudo aquilo que é útil às pessoas e coisa, para o Direito, é todo 

bem econômico, dotado de existência autônoma, e capaz de ser subordinado ao 

domínio das pessoas”.  

Portanto, ainda conforme o parecer favorável á aprovação do referido 

Projeto de Lei, do relator Deputado Zé Silva: 

 

A proposição do Senador Anastasia não acarreta, no entanto, qualquer risco 
à propriedade dos animais, visto que, para efeitos legais, continuam sendo 
bens móveis. Mas são bens especiais, por considerar que se tratam de 
seres sencientes, que não podem ser tratados simplesmente como mesas e 
cadeiras. (SENADO FEDERAL, 2015) 

 

O referido Projeto de Lei tem como principal objetivo, manter o status de 

bem móvel do animal, mas retirar totalmente o status de coisa, permitindo diferenciar 

o animal dos objetos inanimados. 

Apesar da diferenciação proposta, observa-se uma mudança 

demasiadamente branda, que apesar de distinguir o animal dos objetos inanimados, 

                                            
11 Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais. 
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não deixa de classifica-los como uma espécie de objeto, portanto, continuaria a ser 

tratado como bem, alterando apenas a forma da propriedade e não a essência.  

O animal não é considerado pela legislação civil como sujeito de direitos, 

consequentemente não pode ter seus direitos da personalidade atingidos, mesmo no 

caso dor física. 

A sensciência do animal, deveria ser profundamente considerada também 

pela legislação civil, a saber que o animal, na prática, tem sentimentos e não é um 

objeto, por isso não deve ser tratado como tal, reconhecendo-se a existência de uma 

dignidade voltada aos animais. 

De tal sorte, como toda dignidade deve ser protegida por direitos 

fundamentais, não se pode conceber a ideia de dignidade sem atentar para um rol 

mínimo de direito, de forma que a dignidade animal deve ser entendida como a base 

axiológica de direitos que constituem o objeto do Direito Animal (ATHAIDE JÚNIOR, 

2018, p. 50). 

 

4.3.2 O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 27/2018 

 

O Projeto de Lei da Câmara nº 27/2018 que está em tramitação é 

proposição do Deputado Federal do Estado de São Paulo, Ricardo Izar, acrescenta 

dispositivo à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a natureza 

jurídica dos animais não humanos.  

Visa estabelecer regime jurídico especial para os animais não humanos, 

bem como, determinar 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, vedando o seu tratamento como coisa.  

Dentre os objetivos principais do Projeto de Lei, encontra-se o 

reconhecimento da natureza biológica e emocional dos animais não humanos, bem 

como da característica de seres senscientes, passíveis de emoções e sofrimento.  

Não obstante, outro objetivo desta Lei, pauta-se na construção de uma 

sociedade mais consciente e solidária, além de outorgar natureza jurídica sui generis 

aos animais não humanos, tornando-os sujeitos de direitos despersonificados, para 

que desta forma, possam obter tutela jurisdicional em caso de violações. 

Pela vedação expressa do supracitado Projeto de Lei, é conduzida a 

alteração do disposto no artigo 82 (que define os bens móveis) da Lei nº 10.406, de 
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10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para que este não se aplique aos animais não 

humanos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018). 

 

4.3.3 O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 10.838/2018 

 

O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 10.838 de 2018 foi proposto 

pelo deputado federal do Distrito Federal, Professor Pacco, o referido projeto visa 

alterar a lei 13.105/2015, ou seja, o Código de Processo Civil, no que diz respeito à 

penhorabilidade de semoventes, vejamos: 

 

Nesse sentido, entendemos, que, ao menos no caso dos animais 
domésticos, não deveria recair tal hipótese de penhora. Ora, se uma 
geladeira, um televisor, uma mesa, enfim, objetos domésticos inanimados, 
são protegidos pela impenhorabilidade do bem de família, que dirá um ser 
vivo, com capacidade de expressar afeto e conviver, na maioria das vezes, 
como integrante do núcleo familiar. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018) 

 

Assim, pautado nas relações e vínculos afetivos mantidos atualmente entre 

seres humanos e animais, o projeto supra busca excluir os animais domésticos da 

definição de semoventes, para os fins de penhorabilidade. O referido projeto leva em 

conta os animais que são considerados membros das famílias, aduzindo que estes 

não podem ser levados à penhora como se seres inanimados fossem. 

Esse é um exemplo de que o caminhar da legislação brasileira vai em 

direção do respeito aos laços afetivos formados entre os homens e os animais, e 

ainda, considera o bem-estar e a capacidade de sentir dos seres não humanos. 

 

4.3.4 O Projeto de Lei do Senado Federal nº 470/2018 

 

O Projeto de Lei do Senado Federal nº 470/2018, é proposição do senador 

Randolfe Rodrigues, tramita em regime de urgência e surgiu a partir de uma 

situação ocorrida em um supermercado de Osasco/SP, onde um cachorro foi 

espancado até a morte.  

O Projeto de Lei altera a Lei 9.605/98, a Lei das Infrações Ambientais, 

elevando a pena do tipo penal de maus-tratos contra os animais e estabelecendo 

multa aos estabelecimentos comerciais que concorram para a prática de maus 

tratos. 



 
 

48 

 

 

Diante da realidade social ocupada pelos animais na sociedade moderna 

não deveriam ser enquadrados como meros objetos, levando em consideração o 

comparativo ao crime de dano ao patrimônio, tipificado no Código Penal, este possui 

uma pena seis vezes maior do que mutilar um animal. Não havendo razoabilidade 

em tratar o dano a um objeto inanimado e a um ser vivo sensciente com tamanha 

desproporção (SENADO FEDERAL, 2018). 

Na justificação, o senador autor do Projeto discorreu sobre o ocorrido na 

cidade de Osasco/SP e também acerca da natureza jurídica e objetificação dos 

animais.  

Assim, o projeto prevê a alteração para maior rigorosidade nas penas para 

aquele que praticar maus-tratos contra os animais, para que então a pena passe a 

ser de detenção de um a três anos e multa, nesta senda, vale ressaltar a brandura 

da pena que assola este crime atualmente, sendo que a previsão atual é de três 

meses a um ano de detenção, mais multa. 

Por fim, o projeto explana que o aumento da punição financeira deve ser 

aplicado como forma de inibir a prática dos atos de crueldade contra os animais. 

Ainda, a punição financeira é estabelecida entre um e mil salários mínimos, 

apresentando um parâmetro de proporcionalidade razoável, levando em 

consideração a gravidade do caso, a reprovabilidade social e principalmente, a 

capacidade financeira do infrator. Destinando os recursos às entidades que atuam 

na proteção animal, visando a aplicação pedagógica da medida e o caráter 

reparador (SENADO FEDERAL, 2018). 

Portanto, ante a exposição dos pontuais projetos de lei, sabe-se ainda, que 

existem outros no âmbito federal e estadual que também visam agregar à vida não 

humana uma espécie de dignidade, buscando garantir aos animais direitos mínimos 

de existência. Assim, pelo estudo realizado, denota-se que o legislador apresenta 

preocupação em destinar aos animais domésticos uma tutela diferenciada, que 

objetiva protege-los da coisificação e ainda, conferir maior valor à vida. 

 

4.4 As campanhas e discussões mundiais em relação aos animais 

 

Cabe aqui mencionar que dentre as legislações, julgados e mencionados 

projetos, existem ainda vários outros, que buscam a atualização das legislações 

conforme as mudanças sociais, bem como visam proporcionar bem-estar aos seres 
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não humanos, considerando a capacidade de sentir e as novas relações 

interespécies estabelecidas. Ainda, as mudanças legislativas são importantes 

marcos da transformação social, que visam tornar a sociedade um lugar melhor não 

só para os homens que nela atuam. 

Neste sentido, há que se comentar que não são apenas as leis que buscam 

a proteção dos seres não humanos senscientes e a evolução da sociedade com 

vistas a tornar-se um lugar melhor, existem diversos movimentos que visam a 

conquista desses objetivos. 

Pelo anteriormente explanado, cumpre destacar a atual discussão sobre a 

criação e exposição de animais para venda, isto porque, no início do corrente ano 

houve uma notória situação envolvendo um canil que fornecia filhotes para uma 

grande rede de venda de animais domésticos, por suspeita de maus tratos. 

 

O canil Céu Azul, de Piedade (SP), que foi fechado pela Polícia Militar 
Ambiental após suspeita de maus-tratos a animais vendia cães para uma 
grande rede de pet shop do país. A denúncia de maus-tratos no canil com 
mais de 1,5 mil cães foi confirmada pela Polícia Ambiental e ONGs que 
estiveram no local. (OLIVEIRA, 2019, s/p) 

 

Essa notícia gerou o posterior anúncio da cessação da venda de animais 

pela rede de pet shops envolvida, a Petz, uma das maiores redes de venda de 

animais domésticos do país, esse fato desencadeou o fortalecimento das 

campanhas de adoção de animais no Brasil. 

Importante frisar, no que tange à venda de animais, que o facebook e o 

instagram, importantes redes sociais contemporâneas, utilizadas mundialmente, 

inclusive com a finalidade de comercialização de produtos e serviços, proibiram a 

utilização das redes para a venda de animais vivos, sejam os de estimação ou para 

fins de pecuária, por exemplo. A vedação inclui ainda a venda de partes de animais, 

como pelos ou peles. 

Esse avanço demonstra a importância da causa animal no mundo, sendo 

que aos poucos, vários aspectos são mobilizados em favor da vida como um todo, 

valorizando a relação de interdependência entre os seres vivos e a valorização da 

natureza como um todo. 

A partir desta breve análise exemplificativa, observa-se a iminência na 

abordagem de tal assunto, sendo que, as mudanças sociais refletem nas redes de 

https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2019/02/13/policia-fecha-canil-clandestino-com-centenas-de-caes-em-piedade.ghtml
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tecnologia e informação, de forma a demonstrar a latente necessidade de alteração 

da legislação com vistas a conferir aos animais valor jurídico em forma de direitos. 

 

4.5 O entendimento da Justiça brasileira 

 

A jurisprudência nacional leva em conta as peculiaridades de cada caso 

concreto, bem como a legislação vigente e os anseios da população. Assim, diante 

dos objetivos do presente trabalho, analisar-se-á diversos julgados para extrair a 

principal fundamentação de cada um, visando demonstrar a caracterização do dano 

moral ao tutor, em razão do sentimento de afetividade, no caso de lesões causadas 

diretamente aos animais domésticos. 

Neste sentido, apresenta-se a análise da Apelação Cível n. 2014.036922-0, 

de Palhoça, Estado de Santa Catarina, de início, a ementa do recurso faz-se 

essencial ao entendimento da lide, são seus termos: 

 

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. ENXAME DE ABELHAS EM TERRENO DE PROPRIEDADE DO 
MUNICÍPIO. ATAQUE DAS OBREIRAS QUE RESULTOU NA MORTE DE 2 
CÃES DE ESTIMAÇÃO DOS AUTORES. DEVER REPARATÓRIO 
RECONHECIDO. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE (TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2014). 

  

No caso em tela, dois cães de estimação dos autores morreram devido ao 

ataque de um enxame de abelhas que existia em um terreno de propriedade do 

município. O ente federado foi o apelante, visando a minoração do valor concedido a 

título de indenização por danos morais, o recurso foi desprovido. 

No próprio relatório, o Relator Luiz Fernando Boller, frisa o ato ilícito ocorrido 

por negligência do órgão público, que alegou desconhecimento da colmeia em seu 

terreno, salientando que seria dever do proprietário do imóvel, seja órgão público ou 

não, manter o local limpo. 

Assim, incontroverso o ato ilícito praticado pelo município de Palhoça, sobre 

o dano moral, o Relator destaca:  

[...] o abalo é presumido, pela importância que os animais 
de estimação ganharam na vida das pessoas e porque, no caso, os 
documentos de fls. 16/21 revelam que os autores não mediram esforços e 
despenderam valores até de alta monta com o fim de tentar salvar seus 
cães, mesmo não tendo a certeza de que seriam ressarcidos (TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2014, grifo nosso). 
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Ainda, salienta o Relator que, não são medidos a afetividade e os laços 

sentimentais pelo tamanho do animal, ou pelo fato deste viver interna ou 

externamente na residência dos apelados, sendo que, a relação de afeto com o 

animal de estimação por si só, comprova o sofrimento experimentado pelos 

apelados, caracterizando o direito à compensação e fazendo jus à indenização por 

dano moral. 

Da mesma forma entende a 2ª Turma Recursal do Distrito Federal, no 

Acórdão n. 1019635, 20160610142942ACJ, sendo que o Recurso Inominado versou 

sobre o ataque de um animal a outro, o que ocasionou na morte do animal de 

estimação da parte recorrida, conforme a ementa que segue: 

 

JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETENTOR DO ANIMAL PELOS 
DANOS CAUSADOS. LESÕES E MORTE DE CACHORRO DE 
ESTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (2ª TURMA RECURSAL DO 
DISTRITO FEDERAL, 2017). 

  

Neste caso, a parte recorrente que é a proprietária do cão que causou a 

morte do animal de estimação da recorrida, pleiteou a reforma da sentença de 

primeiro grau em relação aos danos morais, o recurso não teve provimento. 

Pois bem, vale frisar neste caso a responsabilidade civil atribuída ao 

detentor de animal, pelo dever de zelo que exerce sobre este, sendo que se o 

animal causar danos a outrem, fica obrigado seu detentor, independentemente de 

comprovação de culpa, a indenizar os prejuízos suportados pela vítima. 

Portanto, nítida a incidência dessa forma de responsabilidade no recurso 

aqui exposto, ocorre que, o dever de indenização neste caso, estendeu-se aos 

efeitos morais provocados pelo ato ilícito. Sendo que o abalo moral sofrido pela 

recorrida é incontroverso, por isso, afirmou o Relator Almir Andrade de Freitas 

(2017) que “na espécie, resta configurado o dano moral posto que é evidente o 

abalo de uma pessoa que cultiva afeto aos animais, diante do ataque inesperado e 

morte de um dos seus cachorros”. 

Desta forma, é possível observar que o afeto é o elemento que justifica a dor 

moral do tutor do animal nesses casos, sendo que esse sentimento caracteriza o 

direito do tutor à reparação civil. 
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Além disso, como já extraído do acima explanado, o dano moral concedido a 

partir de dano físico, maus tratos ou morte de animal de estimação pauta-se na 

relação e nos laços mantidos entre pessoa e animal. Desta forma, visualizar-se-á um 

julgado dos Embargos Infringentes nº 0177555-55.2007.8.19.0001 da 12ª Câmara 

Cível do Rio de Janeiro. 

 

EMENTA – EMBARGOS INFRINGENTES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 
MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO VENDIDO PELA ORA 
EMBARGANTE ÀS EMBARGADAS – CANINO ACOMETIDO DE DOENÇA 
INFECCIOSA VIRAL ASSINTOMÁTICA À ÉPOCA DO NEGÓCIO 
JURÍDICO – CONDENAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
VENDEDORA, PELO JUÍZO A QUO, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANO MATERIAL - ACÓRDÃO VERGASTADO QUE, POR MAIORIA, 
CONFERE ÀS EMBARGADAS, TAMBÉM, A REPARAÇÃO A TÍTULO DE 
DANO MORAL – AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE LESÃO À HONRA 
SUBJETIVA DAS RECORRIDAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 
PROVIMENTO DO RECURSO (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANIERO, 2011).  

  

A lide ocorreu devido a um casal ter adquirido em um pet shop dois filhotes 

da raça poodle, e dias após a compra, os animais passaram a apresentar sintomas 

de uma virose altamente contagiosa, sendo que um dos animais veio a óbito. 

Portanto, o casal ajuizou a demanda contra o pet shop, requerendo o ressarcimento 

dos danos materiais, bem como morais.  

Na sentença de primeiro grau, apenas os danos materiais foram 

reconhecidos. Houve recurso da sentença à 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro, sendo que esta concedeu aos autores a indenização por danos 

morais. Ocorre que, é de extrema importância frisar o voto vencido Desembargador 

José Carlos Figueiredo, que aduzia que a perda do cão por si só, não implica em 

indenização por danos morais, isso porque o animal morreu apenas quarenta dias 

após a compra, sendo que não houve tempo para a formação de um laço afetivo 

entre espécies, ainda, utilizou-se de Súmula do Tribunal de Justiça Estadual para 

afirmar que mero descumprimento contratual não gera danos morais (MENDONÇA, 

2011). 

Apesar de vencido o voto supracitado, a demanda só teve fim na 12ª 

Câmara Cível do Tribunal Estadual, onde por unanimidade os desembargadores 

seguiram o entendimento do voto vencido na 11ª Câmara Cível, declarando que o 

pouco tempo de sobrevivência do animal e convivência deste com os embargados 

não produziu vinculação afetiva capaz de ensejar a reparação por danos 
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extrapatrimoniais decorrentes de sofrimento por tal perda. Portanto, o recurso 

impetrado pelo pet shop foi provido, não havendo caracterização de danos morais 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2011, grifo nosso).  

Da análise do presente caso, destaca-se que a relação sentimental e os 

laços de afetividade entre ser humano e animal foram considerados como os 

elementos caracterizadores do dano moral, sendo que, caso não presentes, não 

ensejaria na concessão de indenização por dano moral, o que efetivamente ocorreu. 

A partir dessa explanação, resta clara a possibilidade de indenização por 

danos morais no caso de lesões causadas aos animais de estimação, pautado no 

sentimento de afetividade e nos laços criados inter-espécies. O Recurso acima 

demonstra essa possibilidade, mesmo não reconhecendo o dano moral, isso porque 

leva em consideração de forma essencial o requisito da formação dos laços afetivos, 

que não restaram caracterizados no caso. 

No mesmo sentido entende o Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento 

da Apelação Cível nº 1017102-1, o TJ-PR entendeu pela concessão de danos 

morais às apeladas que sofreram dor moral pela morte de seu animal de estimação. 

Assim, necessária se faz a análise da ementa:  

 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017102-1, DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
LONDRINA  FORO REGIONAL DE CAMBÉ. 
APELANTE : JOSÉ APARECIDO MATARAM REC. ADESIVO : TAILA 
ROBUSTI ANTONIO APELADOS : OS MESMOS RELATOR : DES. JOSÉ 
LAURINDO DE SOUZA NETTO 
APELAÇÃO CÍVEL  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO POR TIROS  CACHORRO. 
PRIMEIRO APELO  PRESUNÇÃO JUDICIAL DE QUE O RÉU FOI O 
AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIU O ANIMAL MORTO  EVIDÊNCIA 
DE CULPA  PROVA PERICIAL SUPRIDA PELOS DEPOIMENTOS 
TESTEMUNHAIS  INDÍCIOS QUE PERMITEM PRESUNÇÃO JUDICIAL DE 
CULPA  CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O 
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO  CONSIDERAÇÃO DOS 
DEPOIMENTOS JUDICIAIS  NÃO VINCULAÇÃO AOS DEPOIMENTOS 
PRESTADOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL  PROCESSO 
INVESTIGATIVO DO INQUÉRITO  DEPOIMENTO JUDICIAL DADO DE 
FORMA MAIS COMPLETA E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO  DANO 
MORAL INERENTE À PERDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO  JUROS DE 
MORA QUE DEVEMSER FIXADO A PARTIR DA DATA DO EVENTO 
DANOSO, CONFORME SÚMULA Nº 54 DO STJ  APENAS A CORREÇÃO 
DEVE SE DAR A PARTIR DO ARBITRAMENTO, CONFORME SÚMULA Nº 
362, STJ. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO  
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA  
PROVIMENTO PARCIAL PARA AUMENTO DO VALOR APENAS EM 
RELAÇÃO À CUIDADORA DO CACHORRO MORTO, DADA A NATUREZA 
DO DANO SOFRIDO  ESTABELECIMENTO DE INDENIZAÇÃO À 
SEGUNDA AUTORA, ESQUECIDA PELA SENTENÇA. RECURSO 
ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA E 
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RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO POR UNANIMIDADE 
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, 2013).  

 

O caso em tela trata de uma situação causada pelo apelado, que conforme 

as provas constantes nos autos, atirou contra o animal de estimação das apeladas, 

sendo que o ferimento causou a morte do cão de estimação. 

Interessante explorar a fundamentação do presente, isso porque uma das 

apelantes era a proprietária da residência onde ocorreu a situação 

supramencionada, sendo que a outra é sua filha, que de fato exercia zelo e cuidados 

em relação ao animal, mantendo uma relação afetiva mais intensa. Desta forma, a 

indenização por danos morais foi majorada pelo Tribunal, sob o fundamento de que 

“o dano moral, nestes casos, pode até mesmo ser considerado inerente, pois se 

trata da perda de um animal que, ao ser domesticado pelo homem, passou a 

estabelecer um vínculo de afetividade, cuidado e qualidade de relacionamento” 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, 2013). 

Portanto, ao considerar a diferença entre as relações de afeto nutridas entre 

uma das apeladas para com o cão em relação à outra, o dano moral foi arbitrado em 

diferentes valores, conforme a assiduidade dos laços mantidos por cada uma em 

relação ao animal. 

Aqui observa-se nitidamente as relações afetivas como caracterizadoras do 

direito à reparação civil, isso porque, à medida da intensidade do sentimento 

mantido por cada uma das apelantes em relação ao animal de estimação, foi 

arbitrado o quantum indenizatório, visando a compensação pecuniária na medida do 

abalo moral sofrido por cada uma delas. 

O Recurso Extraordinário nº 1.048.600 do Tocantins, Julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal, com relatoria do Ministro Edson Fachin versa sobre situação em 

que a recorrida era tutora de uma cadela, que supostamente estaria acometida por 

doença grave, sendo que a Secretaria de Saúde do Município de Pequizeiro, parte 

recorrente, sem comprovação efetiva da doença que acometia a cadela, sacrificou o 

animal. Desta forma, a parte recorrente foi condenada a indenizar a parte recorrida 

em danos morais.  

Portanto, o Recurso Extraordinário foi interposto com o deslinde de minorar 

o valor arbitrado à título de danos morais, o Recurso não foi provido. 

A fundamentação baseou-se na decisão da Câmara de Origem, situando o 

danum in re ipsa, ou seja, um dano que não precisa de comprovação, pois pelo 
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quadro fático, presume-se o sofrimento suportado pelo tutor do animal ao perde-lo 

pelo sacrifício injusto do animal. 

Ainda, frisa-se que a dor experimentada pela recorrida advém do sentimento 

e relação mantida com o animal de estimação, portanto, configurando o direito a 

indenização por danos morais. 

Além disso, ainda na apreciação dos julgados sobre danos morais 

decorrentes de situações envolvendo animais de estimação, será possível visualizar 

que os danos morais não decorrem apenas da morte do animal, portanto, haverá a 

análise do Recurso Inominado nº 71004393328 (nº CNJ 0015670-

34.2013.8.24.9000) interposto na Segunda Turma Recursal Cível, Comarca de Porto 

Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, que versa sobre dano moral concedido em 

virtude de doença que acometeu animal por culpa de uma das partes. 

O aludido recurso é proveniente de situação em que o cão de estimação do 

recorrido foi levado à Clinica Veterinária recorrente, e supostamente teria sido 

infectado durante a prestação de serviços, por doença vulgarmente conhecida como 

sarna. Ocorre que, pela duração do quadro clínico, concluiu-se que a doença não foi 

contraída nas dependências da Clínica Recorrente.  

Porém, após a infecção pela doença, a recorrida procurou tratamento para o 

animal na Clínica recorrente, sendo que o tratamento foi totalmente ineficaz, desta 

forma, protelando a duração da doença e sofrimento suportado pelo cão, 

reconhecida, portanto, a falha na prestação dos serviços e o dano moral, conforme o 

voto do Relator Roberto Behrensdorf Gomes da Silva: 

 

Por derradeiro, não tendo a requerida ministrado o tratamento adequado, o 
que configura defeito na prestação do serviço, causou o prolongamento no 
tempo da enfermidade, o que sempre causa angústia ao proprietário do 
animal de estimação pela relação de afeto entre ambos, ensejando, por 
isso, indenização por danos morais [...] (SEGUNDA TURMA RECURSAL 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS, 2013).  

 

Assim, é visível que a doença que acometeu o animal afetou diretamente 

seu tutor, sendo que este sofreu abalo moral por presenciar a situação de sofrimento 

do animal. Ainda, importante frisar que esse sofrimento advém da relação de afeto 

mantida entre o tutor e o animal, e por esse motivo, enseja no direito à indenização 

pelos danos morais. Portanto, não é necessária a morte do animal para que sejam 
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configurados os danos morais em favor do tutor, isso porque o abalo moral pode ser 

causado a partir de outras formas de lesões. 

Da mesma forma, entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na 

Apelação nº 1.0433.15.025689-2/001, da Comarca de Montes Claros, a apelante 

interpôs recurso, pois levou seu cão de estimação a um estabelecimento “pet shop” 

para banho e tosa e quando o cão retornou, a apelante percebeu um ferimento no 

abdômen do animal, onde foi necessária uma sutura sobre a lesão, foi constatado 

portanto, que o ferimento ocorreu nas dependências da empresa apelada. 

Assim, o recurso foi provido, com a concessão de indenização por danos 

morais à apelante, caracterizando-se o dano em razão do sentimento de afetividade 

existente entre o animal e sua tutora, bem como, o sofrimento suportado por ela ao 

vivenciar tal situação. 

Desta forma, há de se concluir que os julgados acima explanados, 

demonstram que, pela ligação afetiva entre os homens e animais, as lesões sofridas 

diretamente pelo animal, podem causar aos seres humanos maus sentimentos, 

acarretando em dor moral e consequentemente, configurando o direito à 

indenização. 

A partir da abordagem dos diversos julgados supramencionados, percebe-se 

que atualmente as relações interespécies e os novos laços de afetividade formados, 

são severamente valorizados nos Tribunais nacionais, sendo que as situações de 

sofrimento suportadas pelos animais domésticos que respingam diretamente em 

seus tutores, ensejam em muitos casos, em indenizações por danos morais. 

Assim, necessário frisar que os danos suportados por animais senscientes, 

resultantes de atos ilícitos, transmitem reflexos diretos aos seus tutores, 

ocasionando dor moral passível de indenização. 

Portanto, a indenização cabível nos casos concretos não é destinada ao 

animal que sofre as lesões e a dor física, mas sim, ao tutor que zela por ele e 

carrega consigo a preocupação e sofrimento de acompanhar o animal de estimação 

em tal situação, em razão do sentimento que mantém. 

Por fim, cabe ressaltar que o sentimento de afetividade formado entre os 

seres humanos e os animais é a elementar caracterizadora do direito à reparação 

civil dos danos morais sofridos pelo detentor do animal, isso restou claramente 

demonstrado nos casos de concessão de danos morais, bem como nos casos de 

não concessão, isso porque, no caso de não configuração de dano moral este 
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apenas não restou caracterizado pois o laço afetivo não existia. Ainda, salienta-se 

que o laço afetivo interespécies é tão importante para a configuração e arbitramento 

dos danos morais, que pode ser arbitrado em diferentes valores, ao depender da 

relação estabelecida entre tutor e animal. 

Portanto, inegável a função elementar imposta às relações afetivas quando 

da caracterização do direito à reparação civil, isso porque sem a presença dessas, 

entende-se que não haveriam motivos que ensejassem em dor moral passível de 

indenização. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos apontamentos e análises realizados ao longo do presente 

trabalho, conclui-se que o Direito ainda tem muito o que evoluir a partir dos anseios 

sociais, principalmente no que tange à legislação, para passar a melhor considerar 

relações afetivas estabelecidas entre os seres humanos e os animais e ainda, a 

sensciência dos seres não humanos. É possível ponderar a partir do presente 

trabalho, que a legislação nacional ainda não acompanha de todo, as situações 

fáticas que envolvem os animais, carecendo de mudanças para que possa amparar 

a sociedade, bem como, considerar a interdependência entre as espécies. 

Resta claro que os anseios sociais em relação a este assunto, não clamam 

por uma personificação dos animais, mas sim por uma sociedade mais justa, que 

reconheça o valor das relações interespécies e ainda, demonstre respeito pela vida 

não humana. 

Assim, o objetivo do presente trabalho em demonstrar a possibilidade da 

relação afetiva interespécies como caracterizadora do direito à reparação civil foi 

esclarecido, tendo em vista que, da análise de diversos julgados, foi possível 

visualizar que além dos elementos convencionais da responsabilidade civil, o 

principal elemento caracterizador ao direito à indenização por dano moral, é a 

existência de um laço afetivo entre o tutor e o animal. 

Desta forma, a partir do estudo da sensciência animal e das legislações 

vigentes, observa-se a necessidade de alterações legislativas no que tange aos 

animais, para analisar essa possibilidade houve a explanação dos projetos de lei, 

sendo que, a partir disso, houve a visualização da direção que toma legislação 

nacional. 

Pelo estudo realizado em torno da responsabilidade civil, englobando seus 

aspectos caracterizadores e pormenorizado exame da indenização por dano moral, 

demonstram-se presentes todos os elementos necessários para a concretização do 

direito a reparação civil do tutor que mantem fortes laços sentimentais e afetivos em 

relação ao animal lesado. 

Outrossim, além da análise social, a análise da responsabilidade civil, do 

dano moral, das legislações nacionais e internacionais de proteção aos animais, e 

ainda, dos julgados de diversos Tribunais nacionais, denota-se que é perfeitamente 

aplicável o dano moral proveniente dessas relações entre espécies, sendo que os 
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laços afetivos são as elementares caracterizadoras do direito à reparação civil. 

Portanto, a indenização não é destinada à compensação da dor ou sofrimento 

suportado pelo animal, destinatário imediato do dano, tendo em vista a 

impossibilidade dessa situação, mas sim, direcionada ao seu guardião, pelo 

sofrimento suportado por este em vivenciar e presenciar a situação do animal.  

Ainda, inegável o reconhecimento da relação sentimental e dos laços de 

afeto constituídos entres homens e animais pelos Tribunais nacionais, de forma que 

a indenização pelos danos morais sofridos pelos tutores de animais lesados, 

considera que esses danos são absolutamente provenientes da relação de amor e 

reciprocidade interespécies, que quando abalada, causa angústia e dor moral à 

pessoa que dela participa. 

Evidenciou-se ainda que, independentemente de um dos polos da relação 

afetiva em questão não ser um ser humano, quando há dano ao animal, seu tutor 

sofre abalo emocional, em razão dos sentimentos mantidos em relação ao animal, 

que decorrem do reconhecimento da sensciência deste, levando a indenização por 

danos morais. 

Conclui-se por fim, que as relações afetivas firmadas pelos homens, quando 

de alguma forma deterioradas, podem gerar profunda dor moral, e quando esse 

abalo decorrer de ato ilícito, existe o direito à reparação civil. 
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