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RESUMO

O presente artigo trata da possibilidade de aplicação da guarda compartilhada aos animais domésticos a guarda compartilhada no direito 
brasileiro a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1713167. A partir deste contexto, questiona-se se a decisão 
do STJ que autorizou a guarda compartilhada de um animal doméstico encontra guarda no sistema jurídico brasileiro. O objetivo geral deste 
estudo é analisar os direitos dos animais a luz do sistema jurídico pátrio a partir dos elementos postos pelo tribunal no julgamento do REsp 
1713167/STJ. Na primeira seção do trabalho foram estudados os direitos dos animais em documentos legislativos nacionais e internacionais a 
partir da ressignificação ética do animal, considerando-o como sujeito não humano portador de direitos. No segundo momento foram levantados, 
aspectos legais e doutrinários a respeito do instituto da guarda compartilhada e sua finalidade de dirimir conflitos familiares relacionados a 
guarda da criança, mantendo certa estabilidade na relação entre pais e filhos, mesmo após dissoluções conjugais. O terceiro momento foi 
dedicado ao estudo do Acórdão proferido pelo STJ no REsp 1713167 originário de um processo que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo. 
O processo discutia a guarda da cadela Kimi após a dissolução de uma sociedade conjugal. o direito de família para assegurar a guarda do animal. 
Os procedimentos metodológicos partiram de uma abordagem qualitativa com pesquisas bibliográficas (artigos, livros e periódicos) e 
documentais (documentos legislativos e acórdãos). Os resultados apontam que o sistema jurídico nacional comporta, a partir da Constituição e da 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais (Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978) a qual o Brasil é signatário, uma mudança no paradigma do 
tratamento dos animais, atribuindo-os dignidade própria, combatendo os maus tratos e até a inserção daquele animal doméstico como um 
participante do núcleo familiar, os Projetos de Lei nº 351/2015, nº 1.058/2011, nº 1.365/2015, apontam mudanças legislativas nesse sentido. 
Além disto, ao observar a finalidade do sistema da guarda compartilhada no Brasil, que nada fala sobre a possibilidade de guarda compartilhada 
de animais, verifica-se que o acórdão do STJ no recurso especial nº 1713167 apresenta um avanço significativo no sistema jurídico vigente, eis 
que considerou a realidade de determinados núcleos familiares que reputam ao animal doméstico o status de membro da família. Portanto, 
diante das novas relações familiares, que rompem paradigmas em relação aos animais, estes merecem uma maior proteção jurídica, de modo 
que a sociedade possa respeitá-los e o judiciário possa ter parâmetros legais para decidir quanto a futuras questões a respeito da guarda 
compartilhada de animais.
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